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УВОД 

 
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 ДГС 
“Ракитово”, които са разположени на територията на община ракитово - Пазарджишка 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 Ракитово, на физически 
и юридически лица, разположени върху територията на общината. 

В горско-административно отношение ТП ДГС “Ракитово” се числи към ЮЦДП -Смолян и е 
разположено в териториалния обхват за контрол на Регионална дирекция по горите (РДГ)  
Пазарджик. 

Разработката е в резултат на извършените теренно-проучвателни работи през 2019 година, 
въз основа на които е изготвен нов горскостопански план на стопанството.  

Възрастта на горите е определена към 31.12.2019 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 горско стопанство “Ракитово”. 

В териториалния обхват на ТП ДГС „Ракитово“ 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 „Родопи-Западни", с код BG 0001030, „Яденица", с код BG 0001386, , 
определени по Директивата 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна ( Директива за хабитатите ) и „Западни-Родопи" с код BG 0002063, 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 ДГС “Ракитово”, 
са ще бъдат спазени условията, които са предвидени в Решение ............. на МОСВ, с цел 
предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите 
отрицателни въздействия. 
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ГЛАВА I 

 

Инвентаризация на горските територии  

 
 

1. Природни условия и типове горски месторастения  

ДГС “Ракитово” е получило името си от град Ракитово, където се намира и  седалището му. 
Разположено е на  територията  на Община Ракитово, която  се намира в Югозападна България  
(една от съставните общини на Област Пазарджик). Общината има три населени места, гр. 
Ракитово и гр. Костандово и гр.Дорково. И трите споменати  населени  места  са  кметства  и  
имат  територия  на  землищата  си. Селищата  в  района  са  свързани със седалището му – 
град Ракитово с добре развита пътна мрежа – от  четвъртокласната  национална  пътна  мрежа, 
която  е  асфалтирана. Общото население на  общината е 16452 жители. Община Ракитово 
(257.8 кв. км) заема важно транспортно-географско положение - град Ракитово се намира в 
Родопите и е разположено в югоизточната  част на Чепинската котловина, по северните 
склонове на масива “Сютка” и  южните  склонове  на  дяловете “Алабак“ и “Каркария”. 
Надморската  височина на град Ракитово е 811 м.н.в. Разстоянието  до  град  Велинград  е  12  
км. В  близост ( на  около  7  км. югоизточно ) е  язовир  “ Батак”, където  се  намира  курорта  
“Цигов чарк”. До  Пловдив се минава по 87 километров  път  през  Батак (на 15 км. от  гр. 
Ракитово). Отстоянието от град Ракитово до по-важни градове  е  следното: до Пещера – 30 км; 
до Пазарджик – 50 км; до Стамболийски – 70 км; до София – 130 км; до Пловдив по магистрала 
“Тракия“ – 90 км. Името на град Ракитово вероятно произлиза от ракитата, (от рода на 
върбите). В миналото Ракитово се е славело като абаджийско и текстилно селище. През 1963 
год. Ракитово е обявено за планински климатичен курорт; през  1964  год  -  за  селище  от  
градски тип, а през  1969 год  -  е  обявено  за  град. През  1977  год  става  общински  център. 
През  града  тече  Стара  река, на югоизток, почти  вградена  в  града  е  височината  Бърдо, а  
на  юг  се  простира  обширен  лесопарк, известен  с  името “ Парка”. В  землището  на  
общината  се  намират  курортната  зона  “ Цигов чарк” и вилна зона гара Костандово. След  
хидротермални изследвания в  землището на  общината е открито  находище на термални и 
минерални води с температура до 50 градуса и ниска минерализация. Водните  площи и 
населените места са 1 430 дка. Обработваемата  земя  е  27 014  дка,  което  представлява 10% 
от общата територия на общината. Малкият дял на земеделските земи прави особено важна 
задачата за тяхното рационално използване и отглеждането на  рентабилни култури, 
съответстващи на планинския и полупланински район. Категорията  на земеделските земи в 
общината е от VI до Х. Горската територия заема значителна част– 76.2% е залесената площ 
спрямо общата на общината и 80.5% е общата площ на ДГС от общата площ на общината. 
Горите представляват 94.5% от горската територия. Голям е делът на иглолистните гори - 
67.5%. 

След възстановяване на собствеността, земеделската земя представлява малки частни 
имоти, използвани от собствениците за задоволяване на личните им нужди. Основните 
култури, които се отглеждат са: картофи, фасул, царевица. Дорково се намира в планински 
район на горските масиви на Родопите на двата бряга на река Мътница, в североизточната част 
на Чепинската котловина. Разположено е в южните поли на рида Каркария, който е част от 
Баташката планина. Надморската височина е  992 метра. Вероятно името му идва от "доркас" - 
вид диви кози, които се срещали в цялата Каркария и особено под скалистия пролом на река 
Мътница, през която изтича язовир "Батак". Сред тази красота, някога хората построили голям 
манастир с метох, но от него днес не е останало нищо освен името на малката котловина 
Метоха. Велинград се намира на около 14 км югоизточно от село Дорково. 

Най-близкото до Дорково селище е град Костандово (около 4500 житела) на   около    3 км 
югозападно. Град Костандово е едно от най-старите селища в Чепинската котловина - за него 
има данни в документ от 1515 год. На 05.09.2003 год е взето решение № 615 селото да бъде 
обявено за град. Надморската височина, на град Костандово е 904 метра. 

През района на горското стопанство минава теснолинейната жп-линия и асфалтирания 
път Велинград - Септември. Пътищата: 

- Ракитово - Костандово - Дорково - Цепина;  

- Ракитово - Батак (през Цигов чарк);  

- Ракитово - Качаков чарк (през Хремово);  

- Цигов чарк - отдел 193 и Ракитово - Пионерския лагер са асфалтирани.  



ДГС “РАКИТОВО” – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 “АГРОЛЕСПРОЕКТ” – СОФИЯ, 2020 ГОДИНА 3 

Чакълирани са пътищата: 

- Пионерския лагер-Стояново дере; 

- Дорково-Стената; 

- Партизанска чешма - Кемалица - Пашино бърдо  

- Бошнов чарк - Качаков чарк – Лепеница 

-  Качаков чарк - Гаралов чарк. 
В горско-административно отношение ТП ДГС “Ракитово” се числи към ЮЦДП -Смолян и е 

разположено в териториалния обхват за контрол на Регионална дирекция по горите (РДГ)  
Пазарджик. На изток граничи с ДГС "Пазарджик", на юг с ДГС "Батак", и ДГС " Пещера"; на запад с 
ДГС "Родопи" и на север с ДГС "Алабак" и ДЛС "Чепино". Навсякъде границите са ясно изразени 
и минават по добре очертани дерета или била, с изключение на западната граница при 3-ти 
картен лист с ДГС "Алабак", която върви частично по тракторен път, частично по било или 
изкуствена линия, и останалото е по дере. 

ДГС "Ракитово" се разделя на четири горскостопански участъка: "Дорково", "Ракитово", 
"Хремчица

”
 и " Качаков чарк". Сградата на горското стопанство в град "Ракитово" е седалище на 

втори, трети и четвърти участък. В Дорково се намира седалището за първи 
горскостопански участък. 

Пашата на добитъка в предходните години е довела до увреждания на растежните 
условия и развитие на ерозионни процеси върху част от територията на. Голяма част от 
гората в близост до населените места е обект на нарушения. Територията на Ракитово е 
богата на много исторически забележителности. През района преминава древен римски търговски 
път. Тук е и язовир "Батак" (където има сом, шаран, бяла риба, каракуда), заобиколен от всичките 
си страни от ниски планински върхове, които се спускат чак до водата и образуват красиви 
заливи. Над село Дорково се намира крепостта "Цепина". Това е средновековна крепост, 
наричана от хронистите „чутовна", „недостъпна". Тя е столица на Родопската област, престолнина 
на деспот Алексий Слав. Още по-уникално и неповторимо със своята историческа 
забележителност е палеонтологичното находище до село Дорково. Това е защитен обект, проучен 
през 1985 - 1986 г. от българо-френската експедиция. Определя  се като първия по големина в 
Европа обект със световна значимост. Това богато палеонтологично находище е уникално, както 
на Балканския полуостров, така и в целия свят. Специалистите откриват следи от живота по 
нашите земи преди пет милиона години. Изобилието на костен материал е толкова голямо, че за 
трите години са разкопани едва 15 кв.м. при обща площ на находището 1100 кв.м.; достигнат е 1 
метър дълбочина, тоест краят на фосилоносния пласт. От находището са извадени над 600 кости 
на едри гръбначни животни, отделно от тях и много останки от различни дребни животни. 

Друга забележителност е историческата местност „Алков камък", както и тракийската крепост в 
местността „Пашино бърдо", запазени са участъци от римско - тракийски път около планинския 
рид „Каркария", основи от базилика в Ракитово и други обекти представляващи туристически 
интерес.В групата на тези обекти попада и пещерата „Лепеница", която е разположена на 
територията на Община Ракитово - с дължина 1200 м. През нея протича подземна река. В горско 
стопанство "Ракитово", се намира и единствения по рода си в България биосферен резерват 
"Мантарица", запазен като обиталище на глухарите, а от флората - на родопското лале. 
Резерватът обхваща девствени иглолистни гори, където някои дървета достигат до 40 м височина. 
Обектът е разположен от 1450 м до 1825 м надморска височина. По тези места често се среща 
мечка, елени, сърни, зайци, дива свиня, лисица. Птичето царство е представено от орли, соколи, 
черен щъркел, лещарка, гривяк, черен синигер, голям пъстър кълвач. Територията е обявена за 
защитена през 1968 г., за да се опази уникалното обиталище за глухари, а през 1977 г. ЮНЕСКО 
включва резервата в програмата "Човек и биосфера". Резервата не е обект на лесоустройствения 
проект. 

 

1.1 ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.1.1 Географско положение  

Град Ракитово е разположено на 24°05'39" (източна дължина) и 41° 59'13" северна ширина. 
Територията на горското стопанство се припокрива с територията на община Ракитово и попада 
върху част от планинския масив на Западните Родопи, подобласт Горна Тракия, северните 
склонове на масива "Сютка" и южните склонове на второстепенните родопски дялове 
"Каркария" и " Алабак". Те образуват непрекъснат комплекс с формата на елипса (бъбрек), 
прекъсната на запад в центалната си част от работните земи на град Ракитово, град 
Костандово и село Дорково. Най-голямата дължина на комплекса в посока север - юг е 27 км а 
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най-голямата ширина в посока изток - запад е 13.5 км. Най-високия връх в района на горското 
стопанство е връх Сютка (2186 м), а най-ниското място е при гара Цепина - 450 м н.в. 
Границите на горското стопанство в по-голямата си част преминават през ясно изразени и 
очертани теренни линии, като само една малка част от границата с ДГС "Алабак" минава по 
изкуствени линии. 

Спред възприетото горско-растително райониране на Република България, територията на 
ДГС "Ракитово" попада изцяло в Тракийската горско-растителна област (Т), подобласт Западни 
Родопи (ЗР) и обхваща част както от Долния равнинно-хълмист и хълмисто- предпланински 
пояс (0-700 м н.в.), така и от Средния планински пояс на горите от бук и иглолистни (700-2000 м 
н.в.). Много  малка част от територията на ДГС попада попада във  Високопланинския  пояс           
(2000-2500 м н.в.)  

   

 1.2 Релеф  

Релефът на държавното горско стопанство е типично планински - силно пресечен от 
дълбоки долове, с ясно оформени била и стръмни склонове. 

Съвременният облик на релефа на Западните Родопи е производен на морфографските 
процеси, започнали своето развитие в началото на неогена, когато старата кристалинна основа 
на масива е била силно разломена на фона на неговото общо еперогенно издигане. 

Посочените денудационни фази в развитието на релефа са във връзка с еперогейното 
издигане, което е изиграло основна роля при оформянето на Западните Родопи. Паралелно с 
това издигане са се образували редица големи разсядания и флексурни сгъвания, които 
ограждат масива с разседни и флексурни откоси. В района на горското стопанство 
разместванията на земните пластове във вертикална посока са създали условия през плиоцена 
да се образува Чепинското корито. 

Обобщено в регионален аспект като морфоструктурни единици, които характеризират 
екологичният потенциал на месторастенията, за нуждите на горската практика могат да се 
приемат следните типове релеф за горскорастителна подобласт Западни Родопи: 

Високохълмист ридов релеф (450 - 700 м.н.в.) и котловинни полета; 
Нископланински релеф ( 701-1200 м.н.в.) 
Среднопланински релеф (1201-1700 м.н.в.) 
Високопланински релеф (1701-2200 м.н.в.). 
Голямото различие в надморската височина и разнообразният релеф определят от своя 

страна разнообразието на микроклиматичните особености, а оттам и на почвените и 
растежните условия. Централното родопско било, на което се издига връх Сютка, е най- високата 
част на горското стопанство и негова западна граница. От него в северо - източна и северна 
посока се спускат много други била, които очертават водосборните басейни на реките 
Бежаница, Хремчица, Стара река и Дулдурана. Било Харманите, вододел между Стара река и 
дол Тупавиците, се спуска на север и през седловината Цигов чарк под различни имена 
(Картач, Коилото, Селце) продължава до стената на язовир " Батак" и служи за връзка с 
родопския дял Каркария. 

Централното било на Каркария е северна граница на горското стопанство. На юг и запад 
от него се спускат множество пояси и стръмни била, очертаващи малки водосбори на 
долове, които се вливат в реките Мътница и Чепинска. Характерно е билото Лома 
Талпиците - Компанията. Билата Здравец - Стъпката, с общо начало Стаматови ниви, се 
спускат самостоятелно към Чепинска река. 

Масивът "Алабак" се издига на север от Чепинска река. По южния му склон са 
разположени земи на горска територия, които преди 20 години са се ползвали като горски 
пасища (сега означени като отдели 336, 337, 338, 339). 

Превишението между най-високата и най-ниската точка на горското стопанство е 1736 метра. 
При тази голяма разлика в надморските височини конфигурацията на терена се отличава със 
ясно изразени теренни форми - стръмни била и добре оформена долинна мрежа. Най-общо 
надморската височина се повишава от изток към запад . 

Според особеностите на релефа, общата площ на ДГС “Ракитово” се разпределя по наклон, 
изложение и надморска височина, както е показано в таблици №№ 1, 2 и 3. 
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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 104.8 400.6 5986.7 9875.3 2774.8 19142.2 

проценти 0.5 2.1 31.3 51.6 14.5 100.0 

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

разнообразни терени. Преобладават стръмните терени – 51.6% следвани от много стръмните и 
наклонените терени. Равните и полегати терени заемат едва 2.6% 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 3141.7 2807.9 3020.5 2297.3 1280.6 2334.4 2628.3 1631.5 19142.2 

проценти 16.4 14.7 15.8 12.0 6.7 12.2 13.7 8.5 100.0 

 

Поради специфичното разположение на държавното горско стопанство се наблюдава лек 
превес на сенчестите изложения – 58.9% от дървопроизводителната му площ, като от тях 
преобладават Северните -16.4%.  Припечните изложения са равномерно разпределени.  

 

 

 

Таблица № 3 

Разпределение на общата площ 
по средна надморска височина 

 

надморска 
височина 

площ (ха) % 

401 - 500 m 23.9 0.1 

501 - 600 m 224.5 1.2 

601 - 700 m 641.6 3.3 

701 - 800 m 1158.5 6.0 

801 - 900 m 2077.3 10.8 

901 - 1000 m 2893.2 15.1 

1001 - 1100 m 2468.5 12.9 

1101 - 1200 m 3343.8 17.5 

1201 - 1300 m 2353.3 12.3 

1301 - 1400 m 1108.2 5.8 

1401 - 1500 m 823.6 4.3 

1501 - 1600 m 722.5 3.8 

1601 - 1700 m 472.1 2.5 

1701 - 1800 m 340.3 1.8 

1801 - 1900 m 197.1 1.0 

1901 - 2000 m 156.4 0.8 
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2001 - 2100 m 106.5 0.6 

2101 - 2200 m 30.9 0.2 

всичко 19142.2 100.0 

 

 

Средната надморска височина на дървопроизводителната горска площ е 1126.92 метра, 
определена като средно претеглено. Характерни възвишения са Градът, Тумбевица, Пашино 
бърдо, Коилото, Компанията, Елин връх. 

 В Долния равнинно-хълмист и хълмисто предпланински пояс на дъбовите гори (0-700 
м.н.в. -Т - I) попадат 2.8% от общата дървопроизводителна площ, в това число в Подпояса на 
хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори (500-700 м н.в. -Т-I-3 попадат 2.8 %). 

В Средния планински пояс на горите от бук и иглолистни (701-2000 м н.в. -Т-II), попадат 96.5% от 
общата дървопроизводителна площ, в това число: 

- в Подпояса на нископланинските гори от   горун, бук и   ела (701-1200 м н.в. – Т -II -1) са 
59.3%; 

- в Подпояса на среднопланинските гори от бук,   ела и смърч (1201-1700 м н.в. –Т -II -2) са 
33.3%;  

- в Подпояса на горнопланинските смърчови гори (1701-2000 м н.в. Т -II -3)   попадат 3.9%. 
Във високопланинския пояс (2001-2500 м н.в. - Т-III) попадат 0.7% от 

дървопроизводителнта площ в това число цялата площ е в Подпояса на 
високопланинските гори от субалпийски смърч и мура Т-III-1 - 2001-2500 м н.в. 

 

   1.3 Хидроложки условия  

Хидрографската мрежа в района на горското стопанство се отличава с голяма гъстота, 
разчлененост и често големи наклони на надлъжните профили и променлив воден режим в ниските 
части, особено в ГСУ „Дорково". Разнообразието на теренни форми е голямо. 

Речната мрежа на територията на общината се формира от реките Чепинска, Стара река, 
Мътница и техните притоци. 

Най-голямото водно течение е Чепинска река , която води началото си от Югозападните склонове 
на вр. Малка Сютка и в най-горната си част се нарича Рибя река. Карстовият  извор  “Клептуза”  
увеличава  с  30%  водите  на  реката. На  територията  на  община  Ракитово освен   
наличните   реки са десни притоци  на  Чепинска  река. Изключение прави дол Тупавиците, който се 
влива в язовир „Батак" при „Цигов чарк". По-важни притоци  в  Чепинския  пролом  са  Дренов  дол  и  

Едрински  дол. Дължината  на  Чепинска  река  е  89.5  км,  общият  й  увес  е  15%, а басейнът  й  

заема  926.7 кв.км. площ. 
След вливането на левия й приток Абланица в близост до Велинград реката вече се нарича 

Чепинска река, като приема десния си приток река Мътница, чието долно течение преминава изцяло 
през земеделски земи и се използува основно за напояване. Река  Мътница  е  най- големият  
приток  на  Чепинска  река  и  има  обща  дължина  49  км. Тя  събира  водите  си  от  Седлова  
поляна (Семералан). Нейни по-важни леви притоци са Връбница, Ракитовска Стара река и  
Радолин  дол. Река Мътница води началото си от язовирната стена. Нейни леви притоци са 
доловете Селце и Бъчовник. Десните притоци на река Мътница (Водното дере, Варголевица, 
Базов дол и др.) започват под главното било на Каркария. Тези долове са с много стръмни легла 
и почти недостъпни. Западните склонове на Каркария са прорязани също от стръмни и тесни 
долове - Каркарийски, Елов и др., които се вливат направо в Чепинска река. На запад от Елов 
дол, Каркария има хълмист характер, а склоновете са прорязани от суходолия - Дренов дол, 
Чурилов дол и др. 

 Други по - значителни водни течения в района на горското стопанство са реките Бежаница, 
Дулдурана и Хремчица. Те водят началото си от централното родопско било, текат през горското 
стопанство и извън него се събират заедно под името р. Чучура, която се влива в Чепинска река. 
Долините им са тесни. Чрез система от водохващания в горните им части водите на тези реки се 
отвеждат в язовир „Батак". 

Водите, които текат на север от Пашино бърдо, чрез много долове (Петрово, Стояново) се 
събират в Стара река. 

От вододелното било Картач – Коилото - Селце към язовир „Батак" и Стара река, се спускат 
къси долове с тесни русла и наклонени до стръмни склонове. 

Част от склоновете на родопския дял „Алабак", които попадат в границите на горското 
стопанство, са стръмни и урвести, прорязани от доловете Бялото дере, Бабин чучур и Черното 
дере.  

Леглата на реките в средните и долните течения са наклонени до полегати, докато в горните 
части са стръмни до урвести. 



ДГС “РАКИТОВО” – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 “АГРОЛЕСПРОЕКТ” – СОФИЯ, 2020 ГОДИНА 7 

Влияние върху водния режим на реките оказва и човешката дейност, развивана върху 
водосборните басейни и речна мрежа. Най-голямо влияние оказват разнообразните лесовъдски 
дейности - голи сечи, терасиране на площи за залесяване, и други дейности (като през 
летните месеци напояване на селскостопанските площи). Водният режим на реките е 
чувствително непостоянен, което е вследствие от преходно- континенталния климат на 
района. От местните реки само по- големите водни течения имат целогодишно вода и то 
със силно променящ се дебит, в зависимост от сезона. Като източник за питейна вода е 
обособена вододайна зона. Безценно природно богатство са откритите минерални извори. 
Собственик на термалните и минералните сондажи е общината. Голям интерес за общината 
представляват изотермалните извори, разкрити в м. Зеленка в близост до река Мътница. 
Водоснабдяването в общината е гравитачно. Водоснабдени са 98% от населените места. В 
зависимост от климатичните условия през различните сезони дебитът на водата е различен, 
поради което се налага режим на водоподаването на питейната вода, особено през летните 
месеци. Питейната вода е с високи качества, но поливането на насажденията през летните 
месеци води до проблеми при захранването с питейна вода. Качествата на питейната вода е 
добро.  

 

 

1.4. Геоложки строеж и петрографски състав 

 
Масивът Сютка е част от Рило-родопския архаичен купол, съставен от гранити, гнайси, 

кристалинни шисти, амфиболити и други масивни скали. В по-късните геологически епохи 
тези скали са припокрити с лавинни наслойки и седименти от Терциерен произход. 

Районът на горското стопанство от главното Родопско било (връх Сютка) на север до било 
Пашино бърдо е изграден от западно-родопски гранит, гнайси, гранито-гнайси, амфиболити, 
серпентини, шисти и др. Гнайсите са биотитови, мусковитови, двуслюдни и амфиболитови. На 
запад от река Хремчица, около местност „Хремово" и долните части на басейните на реките 
Дулдурана и Бежаница се очертава мраморно находище. На места мрамора е едрожилен и с 
много добри качества като материал за украса в строителството. На север от било Пашино 
бърдо основните скали се състоят от биотитови, мусковитови и двуслюдни гнайси и 
кристалинни шисти и амфиболити, рядко с прослойки от мрамори. Същият характер имат и 
скалите, от които са изградени възвишенията Алабак и Каркария. 

Напукаността и относително високата степен на изветряне на скалните образувания на 
територията на горското стопанство, предшествуват и подпомагат процесите на почвообразуване. 
Благоприятно е обстоятелството, че скалната основа е силно напукана и дори при относително 
малка мощност на почвените хоризонти не се затруднява развитието в дълбочина на 
кореновата система на дървесните видове. В района на горското стопанство преобладава 
гранитът - заема 16226.4 ха – 86.5% от общата площ. 

С основна скала шисти са 2077.8 ха от общата, с гнайси са 145.8 ха, с мрамор- 127.0 ха, с 
пясъчник – 151.0 ха.  

Различните по своя произход, възраст и минералогичен състав скални пластове до голяма 
степен обуславят различията във видовото разнообразие на почвеният комплекс, а така 
също и на лесорастителните свойства на типовете месторастения. Данните от геолого-
петрографската характеристика на района, в който се намира държавно горско стопанство 
„Ракитово", са взети от Националната геолого-петрографска карта на Република България и са 
приложени към лесоустройствения проект като карта на геоложките формации в мащаб 1:50000. 

 

 

   1.5.  Климатични условия  

Съгласно възприетата климатична класификация „Климатични райони на България и 
техният климат" от Събев и Станев, районът на държавно горско стопанство „Ракитово" попада 
в Преходно-континенталната климатична подобласт на Европейско-континенталната 
климатична област. По-голяма е частта попадаща в Планинския климатичен район - 
среднопланинската му част и само една малка част попада в Севернородопския 
нископланински климатичен район. При надморска височина над 2001 м (0.7% от 
дървопроизводителната площ на ДГС) площта се припокрива с високопланинската част на 
Планинския климатичен район. 

Комплексното действие на климатичните фактори създава условия за формирането на 
различни типове горски месторастения в този район. Въз основа на така разгледаното 
климатично райониране е направено горско-растително райониране, според което територията 
на ДГС попада в Тракийска горско-растителна област, подобласт Западни Родопи с 
прилежащите й пояси и подпояси: 
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Т - Тракийска горскорастителна област 

Т -I - Долен равнинно- хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори 
(0-700 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 ( 701-2000 м н.в.). 
 
Т - II - 1  - Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела 
( 701-1200 м н.в.)      
 
Т - II - 2 - Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч  
(1201-1700 м н.в.)  
 
Т - II - 3 - Подпояс   на   горнопланинските   смърчови   гори  (1701-2000 м н.в.).  
 
 Т - III - Високопланински пояс - 2001-2500 м н.в. 
 
Т - III-1 Подпояс на високопланинските гори от субалпийски смърч и мура  
( 2001 -2500 м н.в.)   
 
За по-подробна характеристика на климатичните фактори, оказващи влияние върху 

дървесната растителност, ще се позовем на вертикалното райониране в границите на 
Тракийската горскорастителна област, подобласт Западни Родопи, като за всеки подпояс 
ще опишем основните климатични особености: 

 

1.5.1. Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни  

гори (500-700 м н.в.) - Т-I-3 

Тук попада 2.8 % от дървопроизводителната площ на ДГС. Средната годишна 
температура е около 11.5°С, средната януарска температура е отрицателна - около минус 
1.5°С, а абсолютните минимални температури достигат стойности минус 20,3°С. Средният 
годишен валеж се движи между 535 и 725 мм с максимум през април-май и минимум през 
септември. Снежната покривка се задържа около 50 дни, а продължителността на 
вегетационният период е около пет месеца.  

 

1.5.2 . Подпояс на нископланинските гори  от  горун , бук  и  ела 

( 701 –1200 м.н.в.) Т-II-1 

Този подпояс - обхваща най-голямата част от дървопроизводителната площ на горското 
стопанство – 59.3%. Средната месечна температура се движи между минус 4.5°С до 18,0°С, 
като средният брой на дните с температура по-висока от 10°С е между 128 и 170 дни. Средната 
годишна температура е 6.9°С. Средната януарска температура е отрицателна - минус 4,5°С, а 
абсолютните минимални температури достигат стойност минус 26,4°С. Средният валеж се 
движи между 690 и 990 мм с максимум най-често през май и юни, а минимум през декември. 
Снежната покривка се задържа около 66 до 107 дни, а продължителността на вегетационният 
период е между 4,5 и 5,5 месеца. 

 

1.5.3.Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч – 

(1201-1700 м н.в.)Т - II-2 

Тук попада една значителна част от територията на горското стопанство (33.3 % от 
дървопроизводителната площ), в която са разпространени едни от високопродуктивните 
чисти или смесени иглолистни и иглолистно -широколистни гори. Зимата в 
среднопланинската част на планинския климатичен район е студена. Средната месечна 
температура се движи между минус 7.2°С до плюс 7.6°С (средната годишна температура е 
плюс 4.8 °С - движи се от 3.7°С до 5.5°С). Средният брой на дните с температура по-висока от 
10°С е между 87 и 127, а средната януарска температура е минус 7.2°С. Абсолютните минимални 
температури достигат стойности минус 34,6°С. Средният годишен валеж се движи от 680 до      
1160 мм с максимум през ноември-декември и минимум през август - септември. Снежната 
покривка се задържа между 124 и 136 дни, като продължителността на вегетационният период 
е между 3 и 4 месеца. 
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1.5.4.Подпояс на горнопланинските смърчови гори 

(1701-2000 м н.в.) - Т-II-3 

Тук попада 3.9 % от дървопроизводителната площ на ДГС. В района на горско стопанство 
„Ракитово" горите и горските площи от този подпояс обхващат главно високите части на 
масива Сютка. Това са предимно чисти или смесени смърчови или смърчово-бялборово-елови 
гори, като в отделни случаи единично се срещат бяла мура, трепетлика, бреза и бук. Средната 
месечна температура се движи между минус 9,1°С и плюс 6,2°С. Средната годишна 
температура на въздуха е 1.6°С - движи се от 3.1°С до 4.3°С. Средният брой на дните с 
температури по-високи от 10°С е около 68 до 102, а средната януарска температура е около 
минус 9,1°С. 

Абсолютните минимални температури са до минус 36,6°С. Средната годишна сума на 
валежите се движи от 1100 мм до 1200 мм, като максимума е обикновено през месец ноември 
и декември, а минимума е през месец август. Снежната покривка се задържа обикновено 
между 168 и 178 дни, а дължината на вегетационният период е само 2,5 до 3,5 месеца. 

 

1.5.5. Подпояс  на   високопланинските  гори  от  субалпийски  смърч  и 

 мура  ( 2001-2200 м.н.в.) - Т-III-1 

Тук  попадат  едва  0.7 %  от  дървопроизводителната  площ  на  ДГС. В  таблицата  също  
не  са  дадени  данните  по  сезони. Сумата на  валежите се  колебае  между  950  и  1100  мм. 
Максимумът  е  през  май- юни, а  минимумът  е  през  август – септември. Средната  дата  на  
първата  снежна  покривка  е  1 ноември,  а средната дата на последната снежна  покривка  е  
10  май. Дължината  на  вегетационния  период е до 120 дни.  

 

Данните сочат наличието на благоприятни стойности на разгледаните климатични 
елементи. Вегетационният период, който за преобладаващата част от територията на горското 
стопанство е между 128 и 170 дни, показва че съществуват добри възможности за 
благоприятното развитие и възпроизводство на дървесната растителност. Друг важен елемент 
от климатичните особености  - това е появата на късните пролетни и ранните есенни слани, 
които падат най-често през третата десетдневка на месец април и през първата половина на 
месец октомври. 

За преобладаващата част от територията на горското стопанство валежният режим е 
благоприятен, като се движи в границите от 690 мм до 990 мм, а следователно и 
относителната влажност на въздуха е също много благоприятна, като в повечето случаи е 
между 50% и 81%. Във високите части на горското стопанство броят на дните с валежи е 
значителен, поради което периодите на засушаване, характерни за последните години в 
нашата страна, не оказват съществено влияние.  

Преобладаващите ветрове в района на държавно горско стопанство „Ракитово" са 
западните, северозападните и южните. Южните ветрове духат обикновено рано напролет, 
причиняват бързо стопяване на снеговете и ускоряват настъпването на пролетта. Западните и 
северозападните ветрове духат с по-голяма сила и често причиняват ветровали и ветроломи 
във високите части на горското стопанство. 

В таблици № 4 и 5 е направена обобщена характеристика на температурните и валежните 

условия за горскорастителните области, в които попада територията на ловното  

стопанство. 
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Таблица №  4 

За  средните  температурни  данни  по  горско-растителни  подпояси  на  територията  на 

ДГС “ Ракитово” ( по Събев и Станев) 

 
 

Климатичен район 
Подпояс, 

Надморска височина 

Пояси и 
подпояси 

Температура  на  въздуха за  месеца Средна 
годишна 

температура  
в  градуси 

Средна 
годишна  

абсолютна 

мин. 
температура 

Средна  годишна  продължителност  на 

задържане на температурата устойчиво 

 

I 

 

IV 

 

VII 

 

X 
Над 5 градуса Над 10 градуса 

пролет есен пролет есен 

Северородопски    
нископланински     
климатичен район 

(500 –700 м.н.в) 

T-I-3 -1.5 7.1 22.5 12.5 11.5 -20.3 20.III 15.X 20.IV 15.XI 

Планински  климатичен 

 район) 
           

701-1200 м.н.в T-II-1 -4.5 1.8 18.0 9.5 6.9 -26.4 1.IV 20.IX 10.VI 25.VIII 

1201-1700 м.н.в. T-II-2 -7.2 -1.5 7.6 2.5 4.8 -34.6 1.VI 25.VIII - - 

1701-2000 м.н.в. T-II-3 -9.1 -2.4 6.2 -3.2 1.6 -36.6 - - - - 
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Таблица № 5 

Разпределение  на  средните  месечни  и  годишни  суми  на  валежите  в  мм  
 

Климатичен район и 
наморска височина в 

метри 

Пояси  и 
подпояси  

според  
надморската  

височина 

 
 

Валежни суми по сезони в мм 

 
 
 

Годишно 

 
Месец  с 

максимална 
валежна сума 

 
Месец с 

минимална 
валежна сума 

   
Зима 

 

 
пролет 

 
лято 

 
есен 

 
Севернородопски  
нископланински 
климатичен район – 
500-700 м.н.в. 

 
T-I-3 

 
110-140 

 
140-225 

 
160-210 

 
125-150 

 
535-725 

 
IV-V 

 
IX 

 
Планински 
климатичен район 
 

        

701-1200 T-II-1 150-210 190-270 190-270 160-240 690-990 V-VI XII 

1201-1700 T-II-2 200-320 170-280 130-260 180-300 680-1160 XI,XII VIII-IX 

1701-2000 T-II-3 280-320 280-300 260-280 280-300 1100-1200 XI,XII VIII 

Над 2001 T-III-1     950-1100 V-VI VIII-IX 
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Таблица  № 5А 

 

No. 
Станция, 

н.м.в.  
Елем. I ІІ ІІІ IV V VI VІ І VІІІ IX X XI XII З П Л Е год. 

 

  41 
Пещера –  
 461 м.н.в. 

ср. тем. => -0.3 2.2 5.1 11.2 16.0 19.6 21.9 22.0 17.8 12.5 7.5 2.7 1.5 10.8 21.2 12.6 11.5 

ср. макс. т. => 3.6 6.3 9.4 16.0 21.2 24.9 27.9 28.3 23.8 17.4 11.3 6.2 5.4 15.5 27.0 17.5 16.4 

ср. мин. т. => -3.0 -1.5 1.3 6.3 11.2 14.5 16.4 16.3 12.8 8.5 4.4 -0.3 -1.6 6.3 15.7 8.6 7.2 

кол. вал. => 46 36 48 54 80 69 54 35 39 48 51 49 131 182 158 138 609 
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В таблица № 5А са дадени данни за средна месечна температура (11.5°С), средна  
максимална  месечна (16.4 °С), и средна  минимална  месечна  температура (7.2°С), и  
количество на падналите валежи (609 мм) по месеци за най-близката метеорологична станция 
в град Пещера.  

 
Като се имат впредвид климатичните условия и специфичните особености на горското 

стопанство може да се каже, че: 
1.В района на горско стопанство „Ракитово" има благоприятни условия за растежа на 

естествено срещащите се главни дървесни видове - бял бор, черен бор, смърч, ела, бук,  зимен 
дъб. С успех може да се използува и внасянето на зелена дуглазка, бяла мура, бреза, 
киселица, джанка, дива череша. 

2. Благоприятните климатични условия, запасите от влага в почвата и др., дават 
пълна възможност за естествено възобновяване на насажденията, на което най-много ще се 
разчита в бъдеще. 

3. Почвоподготовката в голите и невъзобновени места да продължи да се извършва 
една година предварително. На терени, подложени на ерозия, да се правят тераси с обратен 
наклон, което ще спомогне за намаляване скоростта на водния отток. Да продължи 
изграждането на леки укрепителни съоръжения, целящи ограничаване процесите на ерозия. 
Залесяването да се извърши рано напролет, когато влажността на почвата е голяма. 
4. Отглеждането на културите да става през месеците май-юни, когато валежите са най- 
много и тревната растителност е най-буйна за преобладаващата  част от територията на ДГС. 

5.Най-пожароопасни са месеците юли, август и септември. 

 

 

   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. 

На територията на ДГС се срещат следните типове почви: 
-В хълмисто-предпланинския подпояс (500-700 м.н.в.) се срещат канелените  горски почви. 
-В средния горскорастителен  пояс се срещат четири почвени типа -  канелени    горски  

почви -  до  800 м.н.в. (за южни  изложения и до 850 м н.в.), кафяви горски почви с двата си 
подтипа – наситена и ненаситена (701-2000 м.н.в.), рендзини  (интразонални) и  тъмноцветни 
горски почви (1501-2200 м.н.в.). 

-Във високопланинския пояс (2001-2500 м. н.в) се среща само тъмноцветна горска почва. 
Почвените подтипове, видове, подвидове и разновидности, като поделения на генетичните 

почвени типове може да се поставят в основата на почвеното бонитиране. Почвите, влизащи в 
състава на подтипа, вида, подвида и разновидността са с много общи свойства, което ще рече, 
че са резултат на сходни процеси на почвообразуване, обусловени от сходни съчетания на 
почвообразуващи фактори. 

Отделните бонитетни групи обхващат почви с различна мощност, различни запаси на 
хранителни вещества и различен капацитет на активна влага. Мощността на почвите се 
определя от възможността на всяка почва да осигури ниски, средни и високи лесорастителни 
свойства на почвата и в малка, средна и висока степен хранителни вещества и влага на 
горските насаждения, да обуславя формирането на ниско, средно и високопродуктивни горски 
насаждения. Запасите от хранителни вещества определят по-доброто или по-лошото 
изхранване на горско-дървесните видове. Капацитетът на активна влага на горските почви дава 
най-обща представа за по-доброто или по-лошото осигуряване на горско-дървесните растения 
с влага през време на вегетационния период. 

Пространственото разпространение на различните почвени подтипове, видове, подвидове  и  
разновидности  е дадено  на  приложената  карта  на  почвите в М 1:50000. 

В таблица № 6 е показано разпределението на залесената площ по дълбочина на почвата 
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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 

канелена 
горска 
обикновена 

5.0 1191.6 565.6 - - 1762.2 9.3 2.3 

кафява горска 
ненаситена 

18.6 1236.5 795.3 1367.1 - 3417.5 17.9 3.0 

кафява горска 
наситена 

12.8 377.6 9338.2 3011.6 - 12740.2 66.8 3.2 

тъмноцветна 
горска 
обикновена 

- 8.4 713.5 295.5 - 1017.4 5.3 3.3 

рендзина 
обикновена 

- 13.3 116.2 - - 129.5 0.7 2.9 

всичко 36.4 2827.4 11528.8 4674.2 - 19066.8   3.1 

% 0.2 14.8 60.5 24.5 - - 100.0   

 

 

  

Кафявите горски почви със своите два подтипа, както вече се изтъкна, имат най-широко 

разпространение (84.7 % от площта на ДГС), като са образувани преди всичко под 
естествени чисти и смесени иглолистни и иглолистно-широколистни формации върху терени с 
надморска височина над 801 метра (850 м. н.н.в. за припечни излижения). 
Почвообразувателните процеси при този тип почви се характеризират с по-голямо натрупване 
на хумусни вещества в А хоризонт. Най-мощен и най-добре запасен е той при кафявите горски 
почви (19.4 % от дървопроизводителната и 19.6 % от залесената площ на ДГС) в 
повърхностните 30 см, където съдържанието на хумус е около 4.90% и на азот 0,232% (таблица 
№ 8). В дълбочина за В хоризонт хумусът намалява на 2,42% и съответно азотното 
съдържание е 0,137%. Високото хумусно съдържание, съчетано с голямата мощност на 
почвения профил, определя кафявите горски почви като изключително богати, с висок 
екологичен потенциал. 

Сравнително добре запасена с хумусно съдържание е кафявата наситена горска  почва 
(заемат 66.8 % от дървопроизводителната и от залесената площ на ДГС), при която стойностите 
му за А хоризонт са в границите на 4,56% и за В хоризонт 1,96% независимо, че разпределението 
им е върху различни релефни форми и изложения.  

Значително по-бедни на хумусни вещества и съдържание на азот са кафявите ненаситени 
горски почви разпространени върху бедни и припечни месторастения, при които количеството на 
хумуса е около 1,14% за А хоризонт и 1,03% за В хоризонт. 

По отношение на механичния състав, кафявите горски почви в района на горското 
стопанство са най-често песъчливо-глинести, като наситените са средно песъчливо-глинести, а 
ненаситените леко - песъчливо-глинести. Най-общо кафявите почви се характеризират със 
слабо кисела до неутрална реакция. Съществуват отделни места, предимно на стръмни 
склонове, с преобладаваща южна компонента на изложението, където в резултат на 
унищожаването на част от естествената горска растителност А  хоризонт е частично или 
напълно измит, като в следствие на това съществуват наченки на ерозионни процеси. 

За характеризиране на кафявата горска наситена почва са взети следните почвени профили: 
№№ З; 12; 18; 21; 29; 33; 49; 7; 9; 10; 13; 22; 24; 30; 35; 36; 45; 11; 19; 20; 23; 26; 28; 50;4; 15; 17; 34; 37; 47; 
27; 32; 48; 40; 44. 

За характеризиране на кафявата горска ненаситена почва са взети следните почвени 
профила: №№  8; 46; 51; 54. 

 

Канелените горски почви са разпространени в най-ниските части   500-800 м н.в. 
(до 850 м.н.в. за припечни изложения) на територията на горското стопанство, 
предимно под чисти или смесени зимендъбови издънкови насаждения примесени с келяв 
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габър и черен бор. Заемат 9.3% от площта на ДГС "Ракитово". Тези почви се характеризират 
с различна дълбочина - от твърде плитки до много дълбоки. Мощността на тези почви е 
различна в зависимост от типа, възрастта, ерозираността и акумулацията им. 
Капацитетът на активна влага се променя в зависимост от мощността им, както и 
запасите на хранителните вещества. Хоризонт А, както и целия почвен профил не се 
отличава с голяма мощност. По съдържание на хумус заемат предпоследно място преди 
кафявата горска почва. 

Почвата е плитка до среднодълбока, бедна до среднобогата, суха до свежа или свежа. 
За охарактеризиране на канелените горски почви са използувани данните от 9 

почвени разрези №№ 5; 25; 55; 6; 38; 39; 41; 42; 43. Реакцията на почвата е кисела. 
Формираните месторастения са от много бедни до среднобогати: В 1,2 (68), С2,1(142), 
С2,1(63); В1(64); В1,2(68). 

Теренните форми и изложенията са най-различни, като на припечните и стръмни терени са 
обособени по-бедни месторастения и обратно на полегати терени със северна компонента 
са относително най-богатите за този тип месторастения, върху които дървесната 
растителност е с най-висока производителност. Обикновено канелените горски почви са със 
слабо изразен хумусен хоризонт, около 3.08% е хумусно съдържание и с добре изразен В 
хоризонт, като в резултат на обогатяването му с железни съединения този хоризонт има червено-
кафяв цвят. 

Характерно за канелените  почви в горското стопанство е, че между тях и кафявите горски 
почви съществуват множество преходни форми и състояния. Общо взето повечето са глинесто-
песъчливи канелени почви с неутрална до слабо кисела реакция и със слабо усвоими фосфорни 
окиси. 

Рендзините интразонални почви имат локализирано разпространение във водосбора на 

р. Лепеница, като този почвен тип е формиран върху основа от мраморизиран варовик с 
формирани чисти и смесени черборови насаждения, а също така високопродуктивни 
буково-елови формации. Почвените хоризонти са сравнително добре обособени с високо 
съдържание на хумус – 7.21% за А хоризонт и 3,57% за В хоризонт, като за припечните и 
стръмни месторастения стойностите са по-ниски. Реакцията на тези почви е неутрална до слабо 
алкална, а механичният им състав най-често ги определя като глинесто-песъчливи до леко 
песъчливо-глинести. За характеризиране на почвите са взети следните почвени профили: №№ 
2; 16; 56. 

Тъмноцветни горски   почви обхващат  5.3% от площта на горското стопанство 

предимно в най-високите части на масива Сютка над 1600 м н.в. Съдържанието на хумус в А 
хоризонт е 3.96% и 2.27% в В хоризонт, също така е много високо съдържанието на фосфорни 
окиси 0,202 мг/100 г почва в А хоризонт и 0,096 мг/100 г почва в В хоризонт. За характеризиране 
на тьмноцветните почви са взети следните почвени профили: №№  1; 14; 31; 53; 52. 

По механичен състав тъмноцветни почви са песъчливо – глинести и имат неутрална реакция. 
 

1.7. Ерозия 

Стръмният релеф на района, както и лекия механичен състав на почвите, обусловен от вида 
на подпочвената скала, определят до голяма степен възможностите за поява на площна 
ерозия. 

Общо взето ерозионни процеси са се развивали и се развиват в момента в долната част на 
горското стопанство, с надморска височина до около 1000 м. Засегнати са районите главно 
около населените места, където в резултат на неконтрилируема паша и водене на клоносечно 
стопанство дървесната растителност е девастирана и нейната почвозащитна роля е нищожна. 
Ерозираните почви се характеризират с по-малко съдържание на хранителни вещества поради 
изнасянето на А и В хоризонт в различна степен.От общата площ на горското стопанство 80.2 
ха са подложени на площна ерозия. Най-често е измит А хоризонт, отчасти е засегнат и 
хоризонт В. 

Върху ерозионните площи се срещат месторастенията: В 1,2 (131) - и  В 1,2 (133). В таблица 
№ 7 е дадено разпределението на общата площ по видове гори и видове ерозия. Най-много 
подложени на ерозия са издънковите гори за превръщане в семенни. 

В таблица № 7
А
 е показано разпределението на общата площ по видове гори и степен на 

ерозия. Цялата площ, подложена на ерозия – 80.2 ха е с първа степен на ерозия.Борбата с 
ерозията ще се води чрез залесяване на голите площи. 
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Таблица № 7 

 

Разпределение на общата площ по видове гори 
 

и степени на ерозия 

Група гори 
Неерозирана I II III IV V Всичко 

хектари 

иглолистни 12774.7 - - - - - 12774.7 

широколистни 
високостъблени 

2267.5 - - - - - 2267.5 

издънкови за 
превръщане 

3017.3 69.4 - - - - 3086.7 

нискостъблени 294.1 4.0 - - - - 298.1 

  

Голи площи 708.4 6.8 - - - - 715.2 

  

Всичко 19062.0 80.2 - - - - 19142.2 

проценти 99.6 0.4 - - - - 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 12774.7 - - - - - 12774.7 

широколистни 
високостъблени 

2267.5 - - - - - 2267.5 

издънкови за 
превръщане 

3017.3 69.4 - - - - 3086.7 

нискостъблени 294.1 4.0 - - - - 298.1 

  

Голи площи 708.4 6.8 - - - - 715.2 

  

Всичко 19062.0 80.2 - - - - 19142.2 

Проценти 99.6 0.4 - - - - 100.0 

 

След като се вземат в предвид таблици     № 7 и № 7
А
 се установява, че ерозия има главно в 

издънковите гори за превръщане в семенни гори, с преобладание на зимен дъб, благун, цер 
или без преобладание на дървесен вид, разположени по стръмните брегове на деретата 
спускащи се към село Дорково. Представа за действително ерозираната площ ни дава таблица 
№ 7

А
. 
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Фактически ерозираната площ на стопанството е едва 0.4% от общата площ на горското 
стопанство. На практика се наблюдават ерозионни процеси във всички видове гори ветрова 
ерозия и площна ерозия до 10% от общото покритие. В резултат на залесяването на много 
места в широколистните високостъблени гори и иглолистните гори ерозионните процеси са 
намалели. Създадени са склопени култури с голяма пълнота, с много добър почвозащитен 
ефект. Има единични повреди от снеговал, снеголом, ветровал и ветролом. На територията на 
горското стопанство борбата с ерозията се води чрез залесяване на голите площи и попълване 
на редини за вид гори иглолистни и широколистни високостъблени; построяване на 
противоерозионни съоръжения в поройните дерета за нискостъблените гори и издънковите 
гори за превръщане в семенни. 

 

1.8. Растителност 

Голямата разлика във вертикалния профил, многообразието на теренните форми, а така 
също и човешката дейност определят голямото видово разнообразие в района на горското 
стопанство. Срещат се общо 29 дървесни вида (8 - иглолистни и 21 - широколистни), които 
формират многобройни комбинации помежду си. 

Територията на горското стопанство обхваща голям диапазон от надморски височини (от 450 
до 2186 м.н.в.) и попада в три горско-растителни пояса със пет подпояса, според горско - 
растителното райониране на страната от проф. Захариев и колектив, описани в точка 4. 
Климатични условия.  

Основните дървесни видове са бял бор, черен бор, ела, смърч, бук, зимен дъб, габър, келяв 
габър. Те образуват предимно чисти насаждения, но също и смесени смърчово - борови; 
борово - смърчови; елово – буково - смърчови, елово – смърчово - борови. Дъбовете и габъра, 
в ниските части (до 900-1100 м н.в.) се срещат в издънкови чисти или смесени насаждения. В 
резултат на извършените залесителни мероприятия на горското стопанство се развиват и по-
голяма част от внесените по изкуствен път дървесни видове - бяла мура, зелена дуглазка, 
бреза, липа. Спред горско-растителното райониране на България, територията на горското 
стопанство попада изцяло в Тракийската горско-растителна област (Т). 

 

1.9. Типове месторастения 

 

Типът месторастене е основна таксономична  единица. Той се образува под въздействието 
на глобални фактори – климат, почва, хидрология, така и на местни фактори, като форма на 
терена, изложение, антропогенна дейност. 

Типът месторастене се разглежда като определена горска площ с относително еднакви 
производителни възможности. Границите на типът месторастене се определят от 
еднородността на елементите, които го формират и които обуславят относителната 
еднородност  на състава и производителността на дървесната растителност. 

Определящо значение за формирането на конкретните типове месторастения имат 
микрорелефните форми, обуславящи и съответните микроклиматични условия. Под прякото 
въздействие на микрорелефните дадености първо са формирани различните типове почви, 
второ са разпределени по различен начин количествената слънчева радиация в зависимост от 
изложението и частта на релефа, а от там и хидротермичния режим на почвата, който обуславя 
и съответния хранителен режим. При еднакви други условия, типовете горски  месторастения 
се определят на базата на подтиповото разнообразие на генетичния тип почва, а в отделни 
случаи и на базата на самия тип почва. Въздействието на изброените фактори за формирането 
на конкретните типове месторастения е комплексно и неделимо, както е комплексен и неделим 
ефектът, които тези фактори оказват върху развитието на определената горско-дървесна 
растителност. В резултат на тази взаимовръзка се формира една динамично развиваща се във 
времето и пространството действителност, каквато е всяка екосистема. 

Определянето и картирането на горските типове месторастения е твърде важна 
предпоставка за успешното и диференцирано извършване по вид, време и място на различните 
горскостопански мероприятия. Същевременно, чрез определянето им в района на горското 
стопанство  се решава и въпросът за оптималния целеви състав на насажденията, като 
фактически с тяхното картиране се извършва такова и на поясите и подпоясите във вертикално 
направление по надморски височини, на почвените типове и в крайна сметка на оптималния 
състав на дървостоите, влизащи в границите на ДГС. 

Разгледаните до тук физико-географски, хидроложки, геоложки, климатични, почвени и 
растителни условия на ДГС “Ракитово” обуславят едно сравнително голямо типово 
разнообразие. 
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Регистрираните на територията на ДГС “Ракитово” типове месторастения са  21-  посочени в 
поместената по-долу таблица № 8, която фактически представлява класификационната схема 
в обобщен вид. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 8 

за разпределение на дървопроизводителната площ на държавното горско стопанство 
по типове месторастения, горскорастителни области, подобласти, пояси, подпояси 

 
N по Наименование на типовете месторастения Съкрат. Площ % 

класиф. по пояси и подпояси обозначение ха  
схема     

 Тракийска горско-растителна област – Т 
Подобласт- Западни Родопи- ( ЗР) 
Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински  пояс на 
дъбовите гори  
Т-I  0-700 м.н.в.  

   

 Подпояс  на хълмисто-предпланинските смесени  
широколистни гори ( 450-700 м.н.в.) 
Т-I-3 

   

     

63 Свежо до сухо, на канелена горска почва С2,1 108.4 0.6 

64 Сухо до свежо, на канелена горска почва В1 403.7  2.2 

     
 
 

Тракийска горско-растителна област – Т 
Подобласт- Западни Родопи- (ЗР) 
Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни 
 (701-2000 м.н.в.) 

 
 
 
Т-II 

  

     
 Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела  

( 701 –1200 м.н.в.) 
Т-II-1   

142 Свежо до сухо, на и канелена горска почва С2,1  445.1  2.4 

68 Сухо до свежо, канелена горска почва В1,2 679.1  3.7 

70 Свежо на кафява горска  почва СД2,3 1588.6  8.6 

71 Свежо, на кафява горска почва  С2 7203.6 39.0 

72 Сухо до свежо, на кафява горска почва  В1,2 1490.8  8.1 

131 Група сухи и свежи месторастения,на слабо или средно 
ерозирани почви 

В1 
В1,2 
В2 

   4.0 - 

     
 Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч 

(1201-1700 м.н.в.) 
Т-II-2   

     

73 Свежо, на кафява горска почва Д2 2260.3  12.2 

74 Влажно, на кафява горска почва Д3  420.9  2.3 

75 Свежо,на  кафява горска почва С2 1389.4  7.5 

76 Свежо до влажно на кафява горска почва  С2,3 1217.3 6.6 

77 Сухо до свежо , на кафява горска почва  В1,2   60.1  0.3 

78 Свежо до влажно , на тъмноцветна почва СД2,3  158.0  0.8 

143 Група свежи до влажни типове  месторастения,на рендзини С 1,2   113.9  0.6 

145 Група свежи до влажни типове  месторастения,на рендзини В 1,2   13.3  0.1 

133 Група сухи и свежи месторастения,на слабо или средно 
ерозирани почви 

В1 
В1,2 
В2 

 74.4  0.4 

     
 Подпояс на горнопланинските смърчови гори 

( 1701 – 2000  м.н.в.) 
Ю-II-3   

84 Влажно, на планинско- горска тъмноцветна горска почва СД 2,3  681.6 3.7 

85 Сухо, на планинско- горска тъмноцветна горска почва В 2    8.4  0.1 
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N по Наименование на типовете месторастения Съкрат. Площ % 
класиф. по пояси и подпояси обозначение ха  
схема     
 Тракийска горско-растителна област – Т 

Подобласт- Западни Родопи- ( ЗР) 
Високопланински  
 ( 2001-2200 м.н.в.) 

 
 
 
Т-III 

  

 Подпояс  на  високопланинските  гори  от субалпийски  смърч  
и  мура  
 ( 2001-2200 м.н.в.) 

Т-III-1   

     
86 Влажно , на планинско-горска тъмноцветна  почва  С 3  135.1  0.7 

     
 Всичко за Тракийска горско-растителна област  Т 18489.7 100.0 
     

 

 

Кратка характеристика на типовете  горски  месторастения 

 

Тракийска   горско-растителна  област  -  Т 

 

Подобласт Западни Родопи ( ЗР)   

 

Долен равнинно- хълмист  и  хълмисто-предпланински  пояс  на 

дъбовите  гори  ( 0-700 м.н.в.) – Т-I 

 

Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни 

гори  Т-I-3 

 

Свежо до сухо, на канелена горска почва   -  С2,1(63) -  Това  месорастене 

заема 108.4 ха - 0.6% от дървопроизводителната площ на ДГС “Ракитово”. Среща  се  по  
склонове с различна компонента на изложението  на  наклонени и стръмни терени. Почвата  е  
канелена горска, с нормален почвен профил и дълбочина на профила между 45-57 см. 

Почвеното плодородие е сравнително добро. Характеристиката на почвата се допълва от  
данните  за  почвени   профили №№  38, 39, 41. Среднобогата на  хумус (2.68 до 3.72% за А 
хоризонт и 0.67 до 1.87 % за В хоризонт) и азотни  съединения ( за А хоризонт 0.214  до  0.224% 
и за В хоризонт - 0.050 до 0.087 %). Почвата е среднодълбока до дълбока, средно  каменлива, 
леко  до  средно  песъчливо -  глинеста  със  слабо  кисела  реакция, среднобогата. Тук  се  
срещат чисти  и  смесени издънкови  с  преобладание  на  зимен  дъб  или  благун   или  без  
преобладание издънкови насаждения, но с участие в състава на зимен  дъб, благун, цер, келяв 
габър, мъждрян, акация, клен, бреза, бял бор  до 2 десети от IV бонитет (около 52%)  и култури  
от  бял бор  и  участие  на  издънки  до  4 десети от зимен  дъб, благун, цер и др. (около 48%). 
За широколистните се предвижда запазване на сегашния състав с подобрение  на  бонитета  с  
1 единица  нагоре, а  за  иглолистните се предвижда в бъдещият състав създаване на смесени  
насаждения  с  преобладание  на  зимен  дъб, благун, цер и до 4 десети участие на бял бор. 
Производителността на сегашните дървостои е средна - средно четвърти бонитет.  

 

Сухо, канелена горска почва - В1(64) - Това  месорастене  заема  403.7 ха – 2.2 

% от  дървопроизводителната  площ  на  ДГС “Ракитово”. Среща  се  по  склонове с различна 
компонента на изложението, предимно  на  припечни   на стръмни, много стръмни терени и  
била. Почвата  е  канелена горска   , плитка  до  среднодълбока, с дълбочина на профила до  
22 см. 

Почвеното плодородие е малко.  Характеристиката  на  почвата  се  допълва  от  данните  за  
почвен профил  № 42. Бедна  на  хумус (2.40% за А хоризонт и 0.85 % за В хоризонт)  и  азотни  
съединения (за А хоризонт 0.140 % и за В хоризонт – 0.077 %). Почвата  е  плитка  до  
среднодълбока, каменлива, леко  до  средно глинесто - песъчлива - със  слабо  кисела  
реакция, бедна. Тук  се  срещат чисти  и  смесени издънкови  с  преобладание  на  зимен  дъб  
или  благун   или  без  преобладание издънкови насаждения, но  с  участие  в  състава  на  
зимен  дъб, благун, цер, келяв габър, мъждрян, акация, черна  елша, клен, бреза, бял бор  до     
2  десети  от IV  бонитет  в  средно  състояние -  около 52 %, издънкови  нискостъблени смесени  
с  преобладание  на  келяв  габър насаждения от  IV  или V  бонитет  в  лошо  състояние  (около  
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46 %), култури  от  бял бор  и  участие  на  издънки  до  3 десети   от  зимен  дъб, благун, цер  и 
др.  (около  1 %) и  нискостъблени  издънкови  насаждения  с  преобладание  на  акация около 
1%. Предвижда  се запазване  на  сегашния  състав  с  подобрение  на  бонитета  с  1 единица  
нагоре. Производителността на сегашните дървостои е лоша – между четвърти и пети  бонитет.  

 

Т – II Среден  планински  пояс  на  горите  от  бук  и  иглолистни   

(701 –2000 м.н.в.) 

 

Т – II –1 Подпояс на нископланинските гори от зимен дъб , бук и ела  

(701-1200 м.н.в.) 

 

Свежо до сухо, на канелена горска почва -  С2,1(142) -  Това  месорастене  

заема  445.1 ха – 2.4 % от  дървопроизводителната  площ  на  ДГС “Ракитово”. Среща  се  по  
склонове с различна компонента на изложението  на  наклонени, стръмни и  много стръмни 
терени. Почвата  е  канелена горска , с нормален почвен профил и дълбочина на профила 
между 46-72 см. 

Почвеното плодородие е сравнително добро.  Характеристиката  на  почвата  се  допълва  
от  данните  за  почвени   профили №№  5, 25, 55. Среднобогата на  хумус (3.12 до 3.30%  - 
средно 3.24 % за А хоризонт;  от 0.74  % до 1.76 %  - средно - 1.11 % за В хоризонт ; и от 0.62 % 
до 0.65 % - средно 0.64 % за  С  хоризонт)  и  азотни  съединения ( за А хоризонт – средно 0.129 
%  с  вариации от 0.120 %  до  0.140%; за В хоризонт – средно – 0.920 % с вариации от 0.028 % 
до 0.129%; и за С хоризонт - средно - 0.166 %). Почвата е среднодълбока до дълбока, средно  
каменлива, леко  до  средно  песъчливо -  глинеста  със  слабо  кисела  реакция, среднобогата. 
Тук  се  срещат чисти и смесени издънкови с преобладание на зимен дъб или цер или без  
преобладание издънкови насаждения, но  с  участие  в  състава  на  зимен  дъб, благун, цер, 
габър,келяв габър, мъждрян, акация, клен, бреза, бял бор до  3  десети, черен бор, едролистна 
липа, воден габър, от  IV  или V бонитет ( около  44 %); култури  от  бял бор или  черен  бор   и  
участие  на  издънки  до  4 десети   от  зимен  дъб  и цер  и др.  (около  52 %).  Около  4  %  са  
нискостъблените издънкови насаждения с преобладание на келяв габър от IV или V бонитет. За  
широколистните се предвижда запазване на сегашния състав с подобрение  на  бонитета с       
1 единица нагоре, а за иглолистните се  предвижда  в  бъдещият  състав  създаване  на  
смесени  насаждения  с  преобладание  на  зимен  дъб,   благун, цер  и  до  4  десети  участие 
на бял бор  или  черен  бор. Производителността на сегашните дървостои е средна - средно 
четвърти бонитет.  

 

Сухо до  свежо на канелена горска почва -  В1,2(68) -  Това  месорастене 

заема 679.1 ха – 3.7% от дървопроизводителната площ  на  ДГС “Ракитово”. Среща се по 
склонове на припечни изложения на наклонени, стръмни  и много стръмни терени. Почвата  е  
канелена горска , плитка  до  среднодълбока, с дълбочина на профила до  30 см, средно  до  
силно  каменлива. 

Почвеното плодородие е малко - малка е мощността  на  хумусно-акумулативния  хоризонт  - 
10 см.  Характеристиката  на  почвата  се  допълва  от  данните  за  почвен   профил  № 43. 
Бедна  на  хумус (2.37% за А хоризонт и 2.19 % за В хоризонт)  и  азотни  съединения (за А 
хоризонт 0.260 % и за В хоризонт – 0.149 %). Почвата  е  плитка  до  среднодълбока, 
каменлива, глинесто - песачлива - със  слабо  кисела  реакция, бедна. Тук  се  срещат чисти  и  
смесени издънкови  с  преобладание  на благун, зимен  дъб, габър или  без  преобладание 
издънкови насаждения, но  с  участие  в  състава  на  зимен  дъб, благун, цер, келяв габър до 4 
десети, мъждрян, акация, черна  елша, клен, воден габър, бреза, бял бор  до 2 десети, черен 
бор  от IV  или V бонитет в средно състояние -  около 67 %, издънкови  нискостъблени чисти 
или смесени  с  преобладание  на  келяв  габър насаждения от IV  или V бонитет в лошо 
състояние  (около 8%), култури  от  бял бор или  черен  бор и участие на издънки  до 3 десети 
от благун, зимен дъб, цер и др. (около  22 %) и  нискостъблени  издънкови  насаждения  с  
преобладание  на  акация около 3 %. Предвижда  се запазване  на  сегашния  състав  с  
подобрение  на  бонитета  с  1 единица  нагоре. Производителността на сегашните дървостои е 
лоша – между четвърти  и пети  бонитет.  

 

Свежо на кафява горска почва СД2 ,3(70) 

Това месторастене заема 1588.6 ха  - 8.6% от дървопроизводителната площ на горското 
стопанство. Почвата е кафява горска , дълбока и много дълбока, слабо до средно каменлива, 
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леко песъчливо-глинеста, с много добри производствени възможности -  богата  на  хумус, азот  
и  фосфорни  съединения. Среща се в  понижения;  в долната част на заравнени склонове, на  
полегати, наклонени и стръмни терени, със сенчеста компонента на изложението. За  
характеризиране  на  това  месторастене  са заложени два  почвени  профила № № 40, 44. 
Съдържанието  на  хумус  в  А  хоризонт  е  2.85 %,  в  В  хоризонт – 1.70 %. Азотът  в  %  е  
съответно  за  А  хоризонт - 0.165 %, за В хоризонт - 0.096 %.  

Площта е заета главно от чисти и смесени иглолистни и иглолистно-широколистни  
високостъблени  насаждения  от  I до IV  бонитет   или  чисти дъбови, букови насаждения   или  
без преобладание на дървесен вид широколистни насаждения от I, II  и III бонитет. Значително  
е  участието  на  чистите  или  смесени с преобладание  на  бук  насаждения с  много  добра  
производителност, често  смесени  с  ела  и  смърч. Средният  бонитет  е  втори.  Предвижда се  
запазване  на  сегашния състав, поради  високия  екологичен  потенциал  на  месторастенето  
близък  до  оптималния,  с  подобрение  на  бонитета  с  1  единица  нагоре. 

 

Свежо на кафява горска почва - С2(71) 

Заема 40.6 % от дървопроизводителната площ на стопанството 7203.6 ха. Това е най-
разпространеното месторастене на територията на горското стопанство. 

Това месторастене се среща на надморска височина от 800 м (850 м за припечни 
излижения) до 1200 метра, на склонове с различни наклони, с всякакви изложения и най-
разнообразни теренни форми с преобладаващо припечна компонента на изложението. 

Почвата е кафява горска , общо взето с нормален профил с дълбочина  най- често около 55 
см и нагоре до  113  см. Хоризонт А е маломощен, но възможността за корените на горско-
дървесната растителност да проникват в дълбочина, определят месторастенето като такова с 
добри производителни възможности. За определяне на почвената характеристика са 
използвани данни от лабораторните анализи на почвени разрези  №№ 7, 9, 10, 13, 22, 24, 30, 
35, 36, 45. Среднобогата  на  хумус (3.22% за А хоризонт ( с  вариации  от  1.52  до  5.30 %);  
1.55 % за В хоризонт -  с  вариации  от  0.47 до 2.43 %   и  0.46 %  за  С  хоризонт -  с  вариации  
от  0.36  до  0.64 %)  и  азотни  съединения (за А хоризонт 0.157 % - с  вариации  от 0.084 % до 
0.207 %; за В хоризонт – 0.121 % -  с  вариации  от  0.042  % до 0.224 %  и  за  С  хоризонт – 
0.150% - с вариации -  от 0.126 % до  0.178%). 

Данните от лабораторния анализ определят почвата като средно запасена с хумус и азотни 
съединения. Тези данни и теренните проучвания определят месторастенето като среднобогато 
и свежо,  с  кисела  реакция.  

Голямата площ на това месторастене, разликите в надморската височина, в изложенията и 
теренните форми, определят голямото видово разнообразие. 

Естествената дървесна растителност е представена предимно от чисти и смесени  
иглолистни насаждения и култури с преобладание на бял бор. Макар и по-рядко срещани  
широколистните формации допълват видовия състав. Средната производителност на  
насажденията  и  културите  варира  от  I  до IV  бонитет. 

И в перспектива белият бор ще си остане водещ дървесен вид и ще дава облика на 
насажденията. В перспектива целевите състави ще се запазват, като посредством  лесовъдски  
мероприятия  ще  се  подобрява  тяхното  състояние  и  производителност  и  ще  се  толерира  
смесеният  им  характер. 

Производителността на дървостоя ще бъде  II-III бонитет. 
   

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

    Това  месторастене заема  1490.8 ха – 8.1% от дървопроизводителната площ на горското 
стопанство.  

Среща се на  изпъкнали  форми, на наклонени и  стръмни, предимно  припечни склонове, но  
и  на  други  изложения. Почвата е кафява горска , плитка до  среднодълбока, силно каменлива, 
с маломощни хоризонти, чийто общ почвен профил рядко надминава 30 см. Съдържанието на 
хумус и общ азот в хоризонт А е ниско.  

Почвената характеристика е допълнена с данни от лабораторния анализ на почвени разрези  
№№ 8, 46. 

Почвата е бедна на хумус и азотни съединения, с кисела реакция и средно глинесто - 
песъчлива по  механичен състав с ограничени растителни възможности. 

Данните  от  теренните  проучвания определят месторастенето  като бедно и сухо до свежо. 
Бедна  на  хумус - 1.16% за А хоризонт (с  вариации  от  1.11 % до  1.21 % ) и 0.58 % за В 
хоризонт -  с  вариации  от  0.55 % до 0.60 %  и  азотни  съединения - за А хоризонт 0.142 % - с  
вариации  от 0.134 % до 0.151 %; за В хоризонт – 0.124 % -  с  вариации  от  0.119 %  до 0.129%. 

 
Бъдещият облик ще се дава от чистите бялборови и черборови насаждения  и  култури. 
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Голям ще бъде и дела на смесените  с преобладание на бял бор и черен бор  с участие на 
широколистни дървесни видове, предимно зимен дъб  и  бук по 2 - 4 десети, в качеството на 
почвоподобрители, задържащи  влажностният  режим.  

 
 В  зоната  на  пояса  се  среща  едно  ерозирано  месторастене  - В 1,2 (131) -  на  скални  и  

каменливи  терени, заемащо 4.0 ха  от дървопроизводителната площ на  ДГС “Ракитово”. 
 
 

Т – II – 2 -Подпояс на среднопланинските гори от бук , ела и смърч 

(1201-1700 м н.в.) 

 

Свежо на кафява горска почва - Д2(73) 

Заема 12.2% от дървопроизводителната площ на горското стопанство – 2260.3 ха. 
Разположено е   в  понижения  и  на  наклонени и  стръмни  терени със сенчести изложения. 

Почвата кафява горска, дълбока, слабо каменлива с добри производителни възможности. 
Основната  скала  е гранит. 

Почвената характеристика е допълнена от лабораторния анализ на почвени разрези № № 4, 
15, 17, 34, 37, 47. Почвата е богата с хумус и среднобогата на азот, има средна мощност на А 
хоризонт с тежко песъчливо - глинест механичен състав и кисела реакция. Съдържанието на 
хумус в А хоризонт е 4.64% (с вариации от 2.76 % до 6.52 %), за В хоризонт – 2.82 % (с 
вариации  от  1.12 % до 4.79%) и за С хоризонт – 0.47% (с вариации  от  0.31 % до 0.60 %), и 
съдържанието на азот е  съответно 0.262 %, 0.183 % и 0.062%. 

Площта  е  заета  предимно  от  чисти  букови, зимендъбови, бялборови, смърчови и  елови  
насаждения или смесени смърчово-елово-букови насаждения от I, II и III бонитет с  
възможности за много добро естествено възобновяване. Тук са едни от най-  
високопроизводителните насаждения. Бъдещите мероприятия ще имат за задача запазване на 
съществуващите естествени дървостои и подобряване на състоянието им. Очакваемата 
производителност ще  бъде I - II  бонитет.  

 

Влажно на кафява горска почва – Д3(74) 

Заема 2.3% от дървопроизводителната площ на горското стопанство – 420.9 ха. 
Разположено е в понижения и на наклонени и стръмни терени със сенчести изложения. В  
сравнение с предходното месторастене, това има по-ограничен периметър на разпространение, 
като се среща при по-малък наклон на терена, откъдето произтича по-благоприятният  
влажностен режим на почвата. Доброто овлажняване обхваща целия  почвен  профил  и  
предопределя благоприятното му запасяване с хранителни вещества. Всички тези  
обстоятелства  определят  това  месторастене  като  едно  от  най- богатите  в  района  на   
ловното  стопанство. 

Почвата  е кафява горска, дълбока, слабо каменлива с добри производителни възможности. 
Основната  скала  е гранит. 

Почвената характеристика е допълнена от лабораторния анализ на почвени разрези            
№ № 27, 32, 48. Почвата е богата с хумус и среднобогата на азот, има средна мощност на А 
хоризонт с тежко песъчливо - глинест механичен състав и кисела реакция. Съдържанието на 
хумус в А хоризонт  е 6.74% (с вариации от 5.92 % до 8.33%), за В хоризонт - 2.45% (с вариации 
от  2.34 % до 2.54%) и за С хоризонт - 1.31% (с вариации от 1.14 % до 1.46%), и съдържанието 
на азот е  съответно 0.285 %, 0.099 % и 2.37%. 

Площта  е  заета  предимно  от  чисти  букови, бялборови, смърчови и  елови  насаждения и   
култури   или  смесени  смърчово-елово-букови насаждения  и  култури  от I, II  и III бонитет  с  
възможности за много добро естествено възобновяване. Тук са едни от най-  
високопроизводителните насаждения. Бъдещите мероприятия ще имат за задача запазване на 
съществуващите естествени дървостои, регулиране  на  смесения  характер  на  насажденията  
и  подобряване на състоянието им .Очакваемата производителност ще  бъде I - II  бонитет.  

 

Свежо на кафява горска почва - С2(75) 

Заема 7.5 % от дървопроизводителната площ на стопанството – 1389.4 ха.  
Това месторастене се среща на надморска височина от 1201  до 1700 метра, на  почти  

всякакви  терени  и  изложения, но  предимно  на  склонове с наклонени  и  стръмни  терени, с 
източни, западни и южни  изложения. 

Почвата е кафява горска, общо взето с нормален профил с дълбочина  на  профила  от 51 
см до  150  см  по  данни  от  взетите  профили. Мощността  на  хоризонтите  е  различна, 
почвеното  плодородие  също варира, но  общо  взето месторастенето е  с добри 
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производителни възможности. За определяне на почвената характеристика са използвани 
данни от лабораторните анализи на почвени разрези  №№ 3, 12, 18, 21, 29, 33, 49. 
Среднобогата  на  хумус (3.87% за А хоризонт ( с  вариации  от  1.78 %  до  5.75 % );  1.02 % за 
В хоризонт -  с  вариации  от  0.38 % до 1.50 %   и  0.51%  за  С  хоризонт -  с  вариации  от  0.38  
% до  0.72 %)  и  азотни  съединения ( за А хоризонт 0.138 % - с  вариации  от 0.056 % до 0.226 
%; за В хоризонт - 0.095 % -  с  вариации  от  0.028 %  до 0.176 %  и  за  С  хоризонт - 0.136 % - с 
вариации -  от 0.112  % до  0.149 %). 

Данните от лабораторния анализ определят почвата като средно запасена с хумус и азотни 
съединения. Тези данни и теренните проучвания определят месторастенето като среднобогато 
и свежо,  с  кисела  реакция.  

Голямата площ на това месторастене, разликите в надморската височина, в изложенията и 
теренните форми, определят голямото видово разнообразие. 

Естествената дървесна растителност е представена предимно от чисти и смесени  
иглолистни  насаждения  и  култури  с  преобладание  на  бял  бор  от II  до IV бонитет. Макар  и  
по- рядко  срещани  широколистните  формации  допълват   видовия  състав.  

И в перспектива белият бор ще си остане водещ дървесен вид и ще дава облика на 
насажденията. В перспектива целевите състави ще се запазват, като  посредством  лесовъдски  
мероприятия  ще  се  подобрява  тяхното  състояние  и  производителност  и  ще  се  толерира  
смесеният  им  характер. 

Производителността на дървостоя ще бъде  II-III бонитет. 
   

Свежо до влажно, на кафява горска  почва - С2,3(76) 

Това  месторастене също заема  -  1217.3  ха – 6.6% от дървопроизводителната площ на 
стопанството. От  предходното  се  отличава  по  това, че  се  среща  на  по- полегати  терени  с  
по-  голяма  мощност  на  отделните  почвени  хоризонти. Среща се почти без изключение на 
склонове със сенчеста компонента на изложението и на  наклонени  и  стръмни склонове. 
Почвата е кафява горска, среднодълбока  до  дълбока, среднокаменлива. Основната  скала  е 
гранит.  За  това  месторастене  са  заложени  почвени  профили  с №№ 11, 19, 20, 23, 26, 28, 
50.  

Данните от лабораторния анализ определят почвата като среднобогата на хумус и азотни 
съединения, глинесто-песъчлива с алкална реакция, свежа. Среднобогата  до  богата  на  хумус 
(6.20% за А хоризонт (с  вариации  от  2.19 % до  6.87 %);  2.27 % за В хоризонт -  с  вариации  
от  1.29 % до 3.22 %   и  2.02%  за  С  хоризонт -  с  вариации  от  0.43 %  до 3.10%)  и  азотни  
съединения ( за А хоризонт 0.258 % - с  вариации  от 0.070 % до 0.392 %; за В хоризонт – 0.146 
% -  с  вариации  от  0.042 % до 0.336% и за С хоризонт - 0.120 % - с вариации -  от 0.076 %  до  
0.131%). 

Естествената растителност е приблизително  същата  като  при  предходното  месторастене, 
с тази разлика, че на тези месторастения съществуват или са създадени  
високопроизводителни  двуетажни  борово- смърчови  насаждения  от  II  и   III  бонитет. 

И в перспектива белият бор ще си остане водещ дървесен вид и ще дава облика на 
насажденията. В перспектива целевите състави ще се запазват, като  посредством  лесовъдски  
мероприятия  ще  се  подобрява  тяхното  състояние  и  производителност  и  ще  се  толерира  
смесеният  им  характер. 

Производителността на дървостоя ще бъде  II-III бонитет. 

 

Сухо до свежо, на кафява горска почва - В1,2(77)  

    Това  месторастене заема  60.1 ха – 0.3% от дървопроизводителната площ на горското 
стопанство.  

Среща се на  изпъкнали  форми, на наклонени и  стръмни, предимно  припечни склонове, но  
и  на  други  изложения. Почвата е кафява горска , плитка до  среднодълбока, силно каменлива, 
с маломощни хоризонти, чийто общ почвен профил рядко надминава 30 см.  

Мощността  на  отделните  хоризонти  е  много  малка .Съдържанието на хумус и общ азот в 
хоризонт А е ниско.  

Почвената характеристика е допълнена с данни от лабораторния анализ на почвен разрез  
№ 51. 

Почвата е бедна на хумус и азотни съединения, с кисела реакция и средно глинесто - 
песъчлива по  механичен състав с ограничени растителни възможности. 

Данните  от  теренните  проучвания определят меторастенето  като бедно и сухо до свежо. 
Бедна  на  хумус (0% за А хоризонт; и 1.21 % за В хоризонт; 0.77% за С хоризонт) и  азотни  
съединения (за А хоризонт 0.017%; за В хоризонт – 0%; и  0.12% за С хоризонт). 

 
Бъдещият облик ще се дава от чистите бялборови насаждения и култури от IV бонитет. 
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Свежо  до  влажно, на тъмноцветна горска почва  

 - СД2,3 (78)  

Месторастенето заема – 158.0 ха - което е 0.8% от дървопроизводителната площ на 
стопанството. Има заложен само  един   почвен  профил - № 52. Среща се в  понижения,  на 
наклонени и  стръмни склонове, на  сенчести  изложения, на среднодълбока до дълбока горска  
тъмноцветна  почва, средно  каменлива, леко  песъчливо-глинеста, с  кисела  реакция, богата  
на  хумусни  вещества, добре  запасена  с  фосфорни  окиси. 

Богата  на  хумус (3.70% за А хоризонт;  2.85 % за В хоризонт) и  азотни  съединения (за А 
хоризонт 0.360 %  и  за В хоризонт – 0.162 %). 

 Сегашните дървостои са чисти и смесени с преобладание на смърч и бяла мура 
насаждения, с производителност, отговаряща на възможностите на месторастенето (I-III 
бонитет). 

В перспектива не се предвижда промяна нито в състава на насажденията, нито в тяхната 
производителност. 

 
В  зоната  на  подпояса  се  срещат  две месторастения (С2(143) и В1,2(145)) с  

интразонално  разпространение  върху  почви рендзини, заемат  0.7 %  от  
дървопроизводителната  площ  на  ДГС.  

 

Група  свежи  до  влажни  типове  месторастения , на  почва 

рендзина  – С 1,2 (143) 

Месторастенето заема – 113.9 ха - което е 0.6% от дървопроизводителната площ на 
стопанството. Разпространено  е  на  полегати  и  наклонени  терени, на  сенчести  изложения  с  
основна скала мрамор. Има заложени два почвени профила - №№ 2, 56. Почвата е  
среднодълбока, средно каменлива, леко  глинесто-песъчлива, с  кисела  реакция, среднобогата  
до  богата на  хумусни  вещества, средно добре  запасена  с  фосфорни  окиси. 

 От  данните  за  почвените  профили се  установява, че почвата е богата  на  хумус (8.82% 
за А хоризонт (от 8.76 % до 8.88 % );  3.57 % за В хоризонт (от 3.52 % до 3.62 %); 1.26 % за С 
хоризонт - ( от 1.23 % до 1.28 %) и  азотни  съединения (за А хоризонт 0.141 % ( от 0.139 %до 
0.143%);  за В хоризонт - 0.146 % ( от 0.145  % до 0.146 %); и за С хоризонт - 0.126 %. 

 Сегашните дървостои са чисти и смесени с преобладание на  черен бор насаждения с  
участие  в  състава  до 4 десети  на  ела, смърч, бял бор, бук  или  с  преобладание  на  смърч 
или ела с участие  на  бук, бял  бор и черен  бор  в  състава, с производителност, отговаряща 
на възможностите на месторастенето (II-III бонитет). 

В перспектива не се предвижда промяна нито в състава на насажденията, нито в тяхната 
производителност. 

 

Група  сухи до свежи типове  месторастения , на   

Почва рендзина –В 1,2 (145) 

Месторастенето заема – 13.3 ха - което е 0.1% от дървопроизводителната площ на 
стопанството. Разпространено  е  на  полегати  и  наклонени  терени, понякога с изпъкнали  
форми на  припечни  изложения с основна скала мрамор или гранит. Има заложен един   
почвен  профила - № 16. Почвата е  плитка до среднодълбока, средно до силно каменлива, 
леко  глинесто-песъчлива, с  кисела  реакция, бедна  на  хумусни  вещества, слабо  запасена  с  
фосфорни  окиси. 

 От  данните  за  почвения  профил се  установява, че почвата  е бедна на  хумус (2.42% за А 
хоризонт; 1.17% за В хоризонт) и азотни  съединения (за А хоризонт 0.116 % и   за В хоризонт – 
0.148 %). 

 Сегашните дървостои са чисти и смесени с преобладание на черен бор култури или  
насаждения с до 4 десети  участие на бук, зимен дъб, бял бор и смърч, с производителност, 
отговаряща на възможностите на месторастенето (IV - V бонитет). 

В перспектива се предвижда промяна в производителността до III-IV бонитетет и запазване  
на  естествената  растителност. 

 

Група  месторастения  на  каменливи  и  скални  склонове  

(сипеи, грохоти ,  морени) 
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Група сухи, сухи до свежи месторастения на слабо или средно 

ерозирани почви - В1;1,2;2(133),  

Това  месторастене заема 74.4 ха, което е 0.4% от дървопроизводителната площ на 
стопанството. 

Срещат  се  на наклонени, стръмни и  много  стръмни  терени, в различни части  на  склона, 
с различно изложение, но с предимно сенчеста компонента. 

  Почвата е  кафява  горска  , а основната скала е гранит. Хоризонт А е измит отчасти, или 
изцяло, с което в значителна степен са намалени производителните възможности на 
месторастенето. Съдържанието на хумус в А хоризонт е ниско.Средните стойности са 0.35% за 
А хоризонт, 0 % за В хоризонт и 0.27 % за С хоризонт. Средните стойности за азота са 
съответно – 0.017 %, 0% и 0.120 %. Заложен  е  един  почвен  профил  № 54. 

В състава на дървостоите влизат 7-8 дървесни вида. Почти 82 % от площта е заета от чисти 
или смесени  издънкови  насаждения  с  преобладание  на  зимен  дъб  и  участие  до  4  десети  
в  състава  на  бял бор, келяв габър, мъждрян, трепетлика, бук, габър, ела. Около 18% са  
иглолистни насаждения  и култури с преобладание на бял бор и по- рядко на черен  бор с  
участие  до  4  десети  на  издънков  зимен  дъб, келяв  габър, мъждрян. Основната скала  е  
шисти .  

Тези  месторастения  се  срещат  предимно  на  голи,  слабоерозирани  площи  или  силно  
разстроени  насаждения.  

Бъдещите  лесокултурни  мероприятия  на  това  месторастене  ще  бъдат  насочени  към  
прекратяване  на  започналия  ерозионен  процес  чрез  подмладяване на сегашния  състав, 
като  се  цели  постигане  на  продуктивност  III-IV  бонитет. 

   

Т- II – 3  - Подпояс  на  горнопланинските  смърчови  гори  

(1701 – 2000 м н.в.) 

 

Свежо  до  влажно, на горска тъмноцветна почва  

 - СД2,3 ( 84)  

Месторастенето заема – 681.6 ха - което е 3.7% от дървопроизводителната площ на 
стопанството. Има заложени четири почвени профили - № № 1, 14, 31, 53. Среща се в  
понижения,  на наклонени и  стръмни склонове, на  сенчести  изложения, на среднодълбока до 
дълбока горска тъмноцветна  почва, средно  каменлива, леко  песъчливо-глинеста, с  кисела  
реакция, богата  на  хумусни  вещества, добре запасена с фосфорни  окиси. 

Богата  на  хумус (5.56% за А хоризонт (с вариации  от  3.72 % до 9.28 %);  2.80 % за В 
хоризонт  (с вариации  от  1.59 % до 3.57 %); за С хоризонт- 1.12 % (с вариации от  0.82 % до 
1.41%) и  азотни  съединения ( за А хоризонт 0.352 % ( с вариации от 0.122 % до 0.464 %);  за В 
хоризонт – 0.156 % ( с вариации  от  0.125 % до 0.198 % ); за С хоризонт – 0.084 % ( с вариации  
от  0.045  % до 0.124 %). 

 Сегашните дървостои са чисти и смесени с преобладание на смърч и бяла мура 
насаждения, с производителност, отговаряща на възможностите на месторастенето (I-III 
бонитет). 

В перспектива не се предвижда промяна нито в състава на насажденията, нито в тяхната 
производителност. 

 

Сухо  до  свежо, на горска тъмноцветна почва В2 ( 85) 

Заема едва 8.4 ха ( 0.1 % от дървопроизводителната площ на ДГС). Разпространено  е  на  
склонове  с  различно  изложение, на изпъкнала форма и стръмни склонове. Почвата е горска 
тъмноцветна, плитка, силно каменлива. Няма заложени почвени профили поради ограниченото  
разпространение. 

Сегашните дървостои са чисти и смесени с преобладание на смърч и бяла мура 
насаждения, с производителност, отговаряща на възможностите на месторастенето (IV-V 
бонитет). 

В перспектива не се предвижда промяна нито в състава на насажденията, нито в тяхната 
производителност. 

 

Т- III  - Високопланински пояс  (2001 – 2500 м.н.в.) 
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Т- III-1- Подпояс  на  високопланинските  гори  от  субалпийски 

смърч  и  мура  ( 2001 – 2200 м.н.в.) 

 

Влажно, на горска тъмноцветна почва  - С3 ( 86)  

Заема 135.1 ха, което  е 0.7% от  дървопроизводителната  площ  на  ДГС. Разпространено  е  
на склонове с различно изложение, в понижения, на наклонени и стръмни  склонове. Почвата е  
горска тъмноцветна, средно дълбока до дълбока, средно каменлива. Няма  заложени  почвени  
профили  поради  ограниченото  разпространение. 

Сегашните дървостои са чисти и смесени с преобладание на смърч и бяла мура 
насаждения, с производителност, отговаряща на възможностите на месторастенето (III-IV 
бонитет). 

В перспектива не се предвижда промяна нито в състава на насажденията, нито в тяхната 

производителност. 
 

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 стопанство 
“Ракитово”. 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 46.9 408 236.2 2055 236.2 2055 

II 7.5 1100.0 8250 2157.1 16178 2163.3 16225 

III 6.2 2793.8 17322 3736.5 23166 3755.5 23284 

IV 4.9 2827.4 13854 509.9 2499 519.7 2547 

V 3.7 48.3 179 1.2 4 1.2 4 

Всичко 6816.4 40013 6640.9 43902 6675.9 44115 

  

Смърч 

I 11.4 515.7 5879 677.4 7722 677.4 7722 

II 9.1 1062.3 9667 1040.9 9472 1043.4 9495 

III 7.1 290.6 2063 226.9 1611 226.9 1611 

IV 5.5 77.9 428 23.8 131 23.8 131 



ДГС “РАКИТОВО” – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” – СОФИЯ, 2020 ГОДИНА 
 

27 

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 4.2 21.9 92 - - - - 

Всичко 1968.4 18129 1969.0 18936 1971.5 18959 

  

Черен бор 

I 8.7 128.9 1121 98.8 860 98.8 860 

II 7.5 221.6 1662 303.5 2276 303.5 2276 

III 6.2 199.5 1237 276.0 1711 286.5 1776 

IV 4.9 231.8 1136 85.1 417 96.0 470 

V 3.7 7.9 29 - - - - 

Всичко 789.7 5185 763.4 5264 784.8 5382 

  

Ела 

I 14.8 308.9 4572 400.2 5923 400.2 5923 

II 11.6 1059.6 12291 1471.9 17074 1471.9 17074 

III 8.7 697.7 6070 232.8 2025 232.8 2025 

IV 6.3 25.8 163 1.3 8 1.3 8 

Всичко 2092.0 23096 2106.2 25030 2106.2 25030 

  

Бяла мура 

I - - - - - - - 

II 7.5 - - 1.2 9 1.7 13 

III - - - - - - - 

IV 4.9 - - 1.8 9 1.8 9 

V - - - - - - - 

Всичко - - 3.0 18 3.5 22 

  

Дуглазка 

I 14.8 63.2 935 32.5 481 32.5 481 

II 11.6 - - 4.5 52 4.5 52 

III 8.7 - - 24.5 213 24.5 213 

IV 6.3 - - 1.7 11 1.7 11 

Всичко 63.2 935 63.2 757 63.2 757 

  

Лиственица 

I 8.7 4.2 37 4.2 37 4.2 37 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 4.2 37 4.2 37 4.2 37 

  

Кедър 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 6.2 - - 1.6 10 1.6 10 

IV 4.9 1.6 8 - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 1.6 8 1.6 10 1.6 10 

  

Бук 

I 9.4 130.8 1230 441.4 4149 441.4 4149 

II 7.8 1770.6 13811 2094.2 16335 2094.2 16335 

III 6.2 763.5 4734 534.7 3315 534.7 3315 
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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 51.2 241 72.6 341 72.6 341 

V 2.6 3.2 8 - - - - 

Всичко 2719.3 20024 3142.9 24140 3142.9 24140 

  

Червен дъб 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5.0 0.2 1 - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 0.2 1 - - - - 

  

Зимен дъб 

I 7.8 2.8 22 23.0 179 23.0 179 

II 6.4 1.7 11 147.5 944 147.5 944 

III 5.0 61.2 306 987.8 4939 990.5 4952 

IV 3.7 229.3 848 1060.1 3922 1060.7 3925 

V 1.4 290.2 406 148.1 207 148.1 207 

Всичко 585.2 1593 2366.5 10191 2369.8 10207 

  

Благун 

I - - - - - - - 

II 6.4 - - 2.9 19 2.9 19 

III 5.0 - - 49.6 248 49.6 248 

IV 3.7 8.6 32 284.3 1052 284.3 1052 

V 1.4 24.1 34 34.7 49 34.7 49 

Всичко 32.7 66 371.5 1368 371.5 1368 

  

Цер 

I - - - - - - - 

II 6.4 - - 1.9 12 1.9 12 

III 5.0 2.8 14 49.4 247 49.4 247 

IV 3.7 25.5 94 73.1 270 73.1 270 

V 1.4 11.6 16 10.4 15 10.4 15 

Всичко 39.9 124 134.8 544 134.8 544 

  

Габър 

I 9.4 0.1 1 3.3 31 3.3 31 

II 7.8 4.5 35 18.0 140 18.0 140 

III 6.2 30.1 187 125.0 775 125.0 775 

IV 4.7 35.7 168 102.5 482 102.5 482 

V 2.6 3.4 9 6.0 16 6.0 16 

Всичко 73.8 400 254.8 1444 254.8 1444 

  

Трепетлика 

I 8.9 4.8 43 10.7 95 10.7 95 

II 7.4 29.8 221 29.1 215 29.1 215 

III 5.4 38.9 210 32.6 176 32.6 176 

IV 4.2 6.0 25 1.8 8 1.8 8 

V 3.2 1.4 4 - - - - 

Всичко 80.9 503 74.2 494 74.2 494 
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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 

Явор 

I 9.4 0.4 4 - - - - 

II - - - - - - - 

III 6.2 0.1 1 0.5 3 0.5 3 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 0.5 5 0.5 3 0.5 3 

  

Бреза 

I 7.2 - - 0.3 2 0.3 2 

II 5.7 2.0 11 1.7 10 1.7 10 

III 4.4 1.9 8 1.2 5 1.2 5 

IV 3.2 0.3 1 1.0 3 1.0 3 

V - - - - - - - 

Всичко 4.2 20 4.2 20 4.2 20 

  

Космат дъб 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5.0 - - 0.7 4 0.7 4 

IV 3.7 - - 1.1 4 1.1 4 

V 1.4 0.7 1 - - - - 

Всичко 0.7 1 1.8 8 1.8 8 

  

Върба 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 6.2 0.4 2 - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 0.4 2 - - - - 

  

Черна елша 

I - - - - - - - 

II 6.3 0.4 3 - - - - 

III 4.1 1.3 5 0.8 3 0.8 3 

Всичко 1.7 8 0.8 3 0.8 3 

  

Ива 

I - - - - - - - 

II 7.5 - - 2.9 22 2.9 22 

III 6.2 3.1 19 - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 3.1 19 2.9 22 2.9 22 

  

Клен 

I - - - - - - - 

II 6.4 - - 0.1 1 0.1 1 

III 5.0 - - 2.3 12 2.3 12 

IV 3.7 0.1 - 3.5 13 3.5 13 

V 1.4 0.1 - - - - - 

Всичко 0.2 - 5.9 26 5.9 26 
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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 

  

Едролистна липа 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 4.2 - - 0.9 4 0.9 4 

IV 3.2 - - 0.1 - 0.1 - 

V 2.2 0.5 1 - - - - 

Всичко 0.5 1 1.0 4 1.0 4 

  

Американски ясен 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 3.7 0.7 3 0.7 3 0.7 3 

V - - - - - - - 

Всичко 0.7 3 0.7 3 0.7 3 

  

Планински ясен 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5.0 2.7 14 - - - - 

IV 3.7 - - 2.7 10 2.7 10 

V - - - - - - - 

Всичко 2.7 14 2.7 10 2.7 10 

  

Маклен 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 3.7 - - 1.9 7 1.9 7 

V - - - - - - - 

Всичко - - 1.9 7 1.9 7 

  

Всичко ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 15282.2 110187 17918.6 132241 17981.3 132615 

  

ПРЕВРЪЩАНЕ 

  

Бук 

I 6.6 49.8 329 - - - - 

II 5.8 99.8 579 - - - - 

III 4.4 80.9 356 - - - - 

IV 3.1 27.3 85 - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 257.8 1349 - - - - 

  

Зимен дъб 

I - - - - - - - 

II 6.1 0.9 5 - - - - 

III 5.1 85.3 435 - - - - 

IV 4.0 542.8 2171 - - - - 

V 3.0 1074.2 3223 - - - - 

Всичко 1703.2 5834 - - - - 
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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 

  

Благун 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5.1 5.7 29 - - - - 

IV 4.0 20.7 83 - - - - 

V 3.0 312.6 938 - - - - 

Всичко 339.0 1050 - - - - 

  

Цер 

I - - - - - - - 

II 6.1 1.1 7 - - - - 

III 5.1 9.4 48 - - - - 

IV 4.0 43.0 172 - - - - 

V 3.0 42.0 126 - - - - 

Всичко 95.5 353 - - - - 

  

Габър 

I - - - - - - - 

II 5.8 5.5 32 - - - - 

III 4.4 63.6 280 - - - - 

IV 3.1 74.1 230 - - - - 

V 2.0 24.3 49 - - - - 

Всичко 167.5 591 - - - - 

  

Космат дъб 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V 3.0 1.1 3 - - - - 

Всичко 1.1 3 - - - - 

  

Клен 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 4.0 2.5 10 - - - - 

V 3.0 3.9 12 - - - - 

Всичко 6.4 22 - - - - 

  

Маклен 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V 3.0 1.9 6 - - - - 

Всичко 1.9 6 - - - - 

  

Всичко ПРЕВРЪЩАНЕ 2572.4 9208 - - - - 

  

НИСКОСТЪБЛЕНИ 
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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 

  

Бук 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 4.4 1.6 7 - - - - 

IV 3.1 - - 1.6 5 1.6 5 

V - - - - - - - 

Всичко 1.6 7 1.6 5 1.6 5 

  

Зимен дъб 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 3.8 0.6 2 29.0 110 29.0 110 

V 2.8 28.7 80 0.6 2 0.6 2 

Всичко 29.3 82 29.6 112 29.6 112 

  

Благун 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 4.8 - - 0.3 1 0.3 1 

IV 3.8 0.3 1 29.2 111 29.2 111 

V 2.8 34.6 97 5.4 15 5.4 15 

Всичко 34.9 98 34.9 127 34.9 127 

  

Цер 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 3.8 1.3 5 1.3 5 1.3 5 

V - - - - - - - 

Всичко 1.3 5 1.3 5 1.3 5 

  

Габър 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 4.4 3.0 13 - - - - 

IV 3.1 2.5 8 5.9 18 5.9 18 

V 2.0 0.4 1 - - - - 

Всичко 5.9 22 5.9 18 5.9 18 

  

Мъждрян 

I - - - - - - - 

II 6.4 - - 0.6 4 0.6 4 

III 5.0 0.1 - 8.0 40 8.0 40 

IV 3.7 1.9 7 81.1 300 81.1 300 

V 1.4 97.1 136 4.0 6 4.0 6 

Всичко 99.1 143 93.7 350 93.7 350 

  

Акация 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5.2 0.3 2 10.1 53 10.1 53 
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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 3.4 2.8 10 8.6 29 8.6 29 

V 1.9 15.6 30 - - - - 

Всичко 18.7 42 18.7 82 18.7 82 

  

Келяв габър 

IV - 219.2 - 252.3 - 252.3 - 

V - 115.4 - 23.1 - 23.1 - 

Всичко 334.6 - 275.4 - 275.4 - 

  

Воден габър 

I - - - - - - - 

II 5.8 2.1 12 - - - - 

III 4.4 16.1 71 27.4 121 27.4 121 

IV 3.1 19.9 62 11.0 34 11.0 34 

V 2.0 8.9 18 8.9 18 8.9 18 

Всичко 47.0 163 47.3 173 47.3 173 

  

Всичко НИСКОСТЪБЛЕНИ 572.4 562 508.4 872 508.4 872 

  

ОБЩО ВСИЧКО 18427.0 119957 18427.0 133113 18489.7 133487 

 

 

 

  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 119 957 куб.м, а бъдещият -133 113 куб.м или очакваемото увеличение само 
за залесената площ ще бъде:  

                                                 (133 113: 119 957) х 100 = 111,0% 
 

 
 
 
 
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: 

 
                                              (133 487 : 119 957) х 100 = 111.3% 
 

При сегашния среден зрелостен прираст на 1 ха залесена площ – 6.5 куб.м в бъдеще се 
очаква – 7.2 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 111.3% 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 
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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 

Бял бор 6816.4 40013 5.9 6640.9 43902 6.6 6675.9 44115 6.6 

Смърч 1968.4 18129 9.2 1969.0 18936 9.6 1971.5 18959 9.6 

Черен бор 789.7 5185 6.6 763.4 5264 6.9 784.8 5382 6.9 

Ела 2092.0 23096 11.0 2106.2 25030 11.9 2106.2 25030 11.9 

Бяла мура - - - 3.0 18 6.0 3.5 22 6.3 

Дуглазка 63.2 935 14.8 63.2 757 12.0 63.2 757 12.0 

Лиственица 4.2 37 8.8 4.2 37 8.8 4.2 37 8.8 

Кедър 1.6 8 5.0 1.6 10 6.3 1.6 10 6.3 

Бук 2978.7 21380 7.2 3144.5 24145 7.7 3144.5 24145 7.7 

Червен дъб 0.2 1 5.0 - - - - - - 

Зимен дъб 2317.7 7509 3.2 2396.1 10303 4.3 2399.4 10319 4.3 

Благун 406.6 1214 3.0 406.4 1495 3.7 406.4 1495 3.7 

Цер 136.7 482 3.5 136.1 549 4.0 136.1 549 4.0 

Габър 247.2 1013 4.1 260.7 1462 5.6 260.7 1462 5.6 

Трепетлика 80.9 503 6.2 74.2 494 6.7 74.2 494 6.7 

Явор 0.5 5 10.0 0.5 3 6.0 0.5 3 6.0 

Бреза 4.2 20 4.8 4.2 20 4.8 4.2 20 4.8 

Мъждрян 99.1 143 1.4 93.7 350 3.7 93.7 350 3.7 

Акация 18.7 42 2.2 18.7 82 4.4 18.7 82 4.4 

Космат дъб 1.8 4 2.2 1.8 8 4.4 1.8 8 4.4 

Келяв габър 334.6 - - 275.4 - - 275.4 - - 

Върба 0.4 2 5.0 - - - - - - 

Воден габър 47.0 163 3.5 47.3 173 3.7 47.3 173 3.7 

Черна елша 1.7 8 4.7 0.8 3 3.8 0.8 3 3.8 

Ива 3.1 19 6.1 2.9 22 7.6 2.9 22 7.6 

Клен 6.6 22 3.3 5.9 26 4.4 5.9 26 4.4 

Едролистна 
липа 

0.5 1 2.0 1.0 4 4.0 1.0 4 4.0 

Американски 
ясен 

0.7 3 4.3 0.7 3 4.3 0.7 3 4.3 

Планински ясен 2.7 14 5.2 2.7 10 3.7 2.7 10 3.7 

Маклен 1.9 6 3.2 1.9 7 3.7 1.9 7 3.7 

  

Всичко 18427.0 119957 6.5 18427.0 133113 7.2 18489.7 133487 7.2 

 

 

 

 

2. Икономически условия  

 

 

В горско-административно отношение ТП ДГС “Ракитово” се числи към ЮЦДП -Смолян и е 
разположено в териториалния обхват за контрол на Регионална дирекция по горите (РДГ)  
Пазарджик. 

Попада на територията на община Ракитово в следните землища: гр. Ракитово, гр. Дорково и 
гр. Костандово. Лесистостта за община  Ракитово е 76.2 %. По статистически данни Ракитово е 
една от най-бедните общини в България. След краха на плановото стопанство огромните 
заводи и фабрики спряха да функционират поради нерентабилност и голяма част от 
населението остана без работа или се пренасочи към други дейности. Много от хората сега 
работят във Велинград  или  Пазрджик. В момента има дърводелски работилници, които 
произвеждат греди, дюшеме, ламперия, мебели от дървесина и ПДЧ, както и всички останали 
видове профилирана дървесина.  Все още съществуват хора които се препитават от 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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земеделие. Разработват се проекти за производство на лавандула и хмел. Кризата в 
строителството доведе до увеличаване на безработицата, тъй като икономиката на града е 
зависима от дървопреработвателната промишленост, която е основен работодател в района и 
е пряко свързана със строителния отрасъл. Има и предприятие за бутилиране на минерална 
вода, която със своя уникален състав - лекува артритни и стомашно чревни заболявания. 
Държавно горско стопанство “Ракитово” развива ловния туризъм, има изградени ловни вили и 
всички условия за почиващите ловци. 

Благодарение на чистия въздух и специфичното си местоположение, Ракитово е подходящо 
място за хора страдащи от астма и белодробни заболявания. Затова и там се намира едно от 
училищата-пансиони за деца с подобни проблеми. 

 Горите, стопанисвани от ДГС “Ракитово”, са източник на дървесина и други продукти,  и като 
основен компонент на околната среда имат своето голямо местно, общонародно и  
международно значение.  

Горите имат местно значение, изразяващо се в снабдяване на хората, живеещи в  
населените  места  и   вилните зони, с дърва за огрев, предоставяне площи за паша на добитък 
и добив на листников фураж за изхранването им през зимата, добив  на  горски  плодове 
(малини и  къпини),   горски  гъби  и  билки. Ежедневно  от  горските  поляни  се  добива  сено  
за  нуждите  на  личното  стопанство  и  за  задоволяване  растящите  нужди  за  подхранване  
на  дивеча  през  зимата.  За  изкупуването  на  добитите  в  гората  разнообразни  билки, гъби  
и  горски  плодове  ежегодно  се  организират  пунктове  за  приемането  им.  В  района  на  ДГС  
Ракитово  има  условия  за  събиране  на  следните  видове  гъби: манатарка, сърнела, печурка 
– ливадна, горска и полска; пачи  крак и др.   

Районът на горското стопанство с разнообразния си дивеч предлага добри условия за 
развитие на горското стопанство.  Голямото  разнообразие  на  дървесни  и  храстови  видове, 
изобилието  на  поляни, обрасли  със  сочни  треви, буйните  планински  потоци, мекия  климат  
и  разнообразната  конфигурация  на  терена  са  добра  база  за  развитието  на  ловното  
стопанство  и  дивечовъдството. Горите в района на стопанството са главно местообитание за 
сърната, еленът - лопатар, благородният елен, заекът и дивата свиня. Има  добри  условия  за  
развитие  на  вътрешния  ловен  туризъм и риболова. На територията на ДГС “Ракитово ” 
населените  места са следните: гр. Ракитово, гр. Костандово и  гр. Дорково. Седалището на 
ДГС ”Ракитово” и на трите последни  горскогорскостопански участъка е в гр. Ракитово. 
Седалището  на  първи  горскостопански участък е в град  Дорково. Пътната мрежа на 
територията  на  горското стопанство  е  много  добре  развита. Седалището на ДГС в гр. 
Ракитово е свързано с останалите  населени  места  с  асфалтирани  шосета,  които  са  в  
сравнително  добро  състояние. Недостъпни  гори  няма, а като  временно  недостъпни  
басейни  са посочени  1294.7 ха,  от    площта  на  ДГС, но за тях има възможност за изграждане 
на  необходимата пътна мрежа. През землището на село Костандово преминава жп - 
теснолинейката  Септември – Добринище  и  второкласният път  от  държавната  пътна  мрежа 
- Велингард – Септември, което благоприятства транспортирането на дървени  материали  в  
двете  посоки. През втората половина от ревизионния период се създаде система за контрол по 
изпълнение на заложените разчети на горскостопанската дейност, като особено внимание беше 
отделено на отгледните сечи, събирането и оползотворяването на сухата и паднала маса и 
усвояване на дървесината от съхнещите гори.  

Освен прякото стопанско значение, което имат горите, важни са техните  противоерозионни, 
здравно-украсни и социално-хигиенни функции. Има заделени територии за защитени 
местности, прекатегоризирани от буферна зона – на резерват “Мантарица”, защитена  местност 
“ Цигов чарк “ и защитена  местност “ Пашино бърдо “ Има  заделени  три защитени  зони  като  
част  от  Европейската  екологическа мрежа  “ Натура –2000 “. 

 -  “Защитени  зони  за  опазване  на  дивите  птици“-      (защитена  зона “Западни  Родопи” с  
индентификационен  код  BG0002063, (заема – 387.4 от  общата  площ  на  ДГС)  

 “Защитени  зони  за  опазване  на  природните  местообитания   и  на  дивата  флора  и  
фауна “ (Защитена  зона  “ Родопи-Западнии” и „Яденица“ с  индентификационен  код  
BG0001030 и BG”0001386, включена  в  списъка  на  защитените  зони, заемат – 7399.0 ха и 
съответно 1903.3 ха. 

 Горите са важен фактор за увеличаване на почвеното плодородие. Те са също така фактор 
с извънредно голямо значение  за опазване и формиране на водния режим в района. 
Неоценимо е значението им като главен производител и озонатор на въздуха. 
Непосредствената  близост  на  язовир “ Батак “ до  горите  на  ДГС “Ракитово” определят  
тяхната  голяма  защитна и водоохранна  роля. Със  защитните  си  противоерозионни  функции  
горите  съдействат  за  подобряване  на  климата, прекратяване  на  ерозията, възстановяване  
и  запазване  на  почвата. Със  здравните  си  и  украсни  функции  създават  приятни  условия  
за  отмора  и  почивка  на  трудещите  се  от  цялата  страна. Като  защитна  200  метрова  
ивица  около  язовир “ Батак “ са  заделени  26.5 ха. Като защитна 100 метрова ивица  около  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0
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двете  страни  на  жп – теснолинейката  са  заделени 208.7 ха. Като защитна 100 метрова ивица  
около двете страни на Чепинска река са заделени    56.0 ха. 

На територията на община Ракитово, без да е било обект на лесоустройство, се намира  
биосферният  резерват „Мантарица”, разположен между град Ракитово и връх Голяма Сютка. 
Надморската височина на резерватната територия е между 1200 и 1900 м. Обявен е с цел 
опазване на естествени смесени гори от смърч, ела и бук. Резервата е постоянно 
местообитание на глухаря. В западната част на резервата Мантарица се извисява връх Пашино 
бърдо, на който се намират останките на древна тракийска крепост. Стената й е широка над 
метър и е със запазена височина 150 см. Крепостта обгражда интересна скала висока над 5 
метра, върху която се намират 4 площадки, предназначението на които е неизвестно.  

Районът  е  екологически  чист  и  наред  с  благоприятния  климат,  минералните  води  и  
красивите  местности  в  Родопи планина  се създават  добри  условия  за  развитие  на  
курортното  дело  и  туризма.  Просторните иглолистни гори придават особен чар на планината. 
Вечно зелената иглолистна гора, миризмата на терпентин и смола, която изпълва въздуха, 
горските поляни, младият подлес, хвойната и боровинките, свежата трева и цветята действат 
ободряващо. От високите била, обрасли с хвойна и трева, се откриват красиви гледки, на 
големи разстояния из безкрайния планински лабиринт. Тази красота привлича лете и зиме 
много туристи. Горите на територията на ДГС “Ракитово” са благодатно място за активен отдих 
и туризъм, за възстановяване на здравето на хората. Като курортна гора, са заделени 8879.4 
ха, в това числозалесената площ е 8571.7 ха  и незалесена  площ    307.7 ха.  

От голямо значение за икономиката в района на ДГС “Ракитово” е пашата на добитъка в 
гората, добивът на сено, гъби, билки, горски плодове, борина, листников фураж, и други 
странични ползвания от горите. На територията на стопанството няма утвърдени културни 
пасища  (от  предходното  лесоустройство  такива  са  били  номерираните  от  336  до  339  
отдели).Дърводобивът, лесокултурните мероприятия и страничните ползвания от горите дават 
препитание или възможност за допълнителни доходи на   част от населението от населените 
места на  територията на ДГС “Ракитово”. През последните години общо за страната има 
регресия в промишленото производство, което предизвика увеличение на безработицата. Част 
от безработните се насочват към сезонна работа в  основните  дейности  – залесяване  и  
дърводобив като  работници  на  лицензираните  фирми, извършващи  тези  производствени  
работи. 

  
За подобряване управлението на стопанисването на горите е необходимо: 
1.  Навременно отглеждане на изкуствено създадените млади култури, оползотворяване на 

сухата и паднала маса и усвояване на съхнещите гори. 
2. Усъвършенствуване процеса на ползване в посока на оптималната структура и 

равномерност. 
3. Във връзка с изпълнението на стратегията на Изпълнителната  Агенция по Горите за 

подобряване на стопанисването и охраната на горите и териториите със специални функции, е 
необходимо да се усъвършенствува съществуващата знаково - указателна система и 
непрестанно  да се подобрява  тяхната охрана. 

4. Стабилизиране и увеличаване числеността на популациите от полезен дивеч, чрез 
подобряване на местообитанията и хранителната база. 

 
В таблица № 11 са показани някои технико - икономически  показатели  за  ДГС “Ракитово“. 
В  заключение трябва  да се  подчертае, че горите  на  територията  на  ДГС “Ракитово” със  

своите разнообразни функции и занапред ще имат водеща  роля  в  икономиката  на  района. 
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Таблица № 11 

Технико-икономически показатели на ДГС “Ракитово” 
 

№ по Показатели Единица Количество 

ред  мярка  

1. Лесистост   % 76.2 

2. Общ запас на 1 ха куб/ха 226 

4. Общ запас на цялата площ (без клони) куб.м 4155600 

5. Общ запас на зрелите и презрелите насаждения куб.м/ха 201 

 на 1 ха   

6. Общ запас на зрелите и презрелите   

 насаждения на цялата площ куб.м 1287110 

7.  Среден годишен прираст на 1 ха куб.м/ха 3.43 

8. Среден годишен прираст на цялата площ куб.м 63152 

9. Годишно ползване от възобновителни сечи на   куб.м/ха 1.29 

 1 ха залесена площ за държавна собственост   

10. Годишно ползване от възобновителни сечи на  куб.м 18292 

 цялата площ   

11. Годишно ползване от възобновителни сечи % от     % 0.44 

 запаса   

12. Годишно ползване от отгледни сечи на цялата  куб.м 16725 

 площ   

13. Годишно ползване от отгледни сечи % от запаса % 0.40 

14. Годишно ползване от 1 ха залесена площ за 

държавна собственост 

куб.м 1.8 

15. Общо годишно ползване от цялата площ – 

държавна собственост 

куб.м 34899 

16. Общо годишно ползване % от запаса % 0.8 

17. Общо годишно залесяване в горите държавна 

собственост 

ха 0.21 

18.  Общо залесена горска площ ха 18427 

19. Обща недървопроизводителна площ ха 830.3 

 
 

3. Защитени природни обекти  

 

 

В  района  на  ДГС “Ракитово”  има  обявени  за  защитени  вековни  дървета 
- С  постановление № 13376  от  22.10.1948 год  на  МЗГ следните: 
Черен  бор -  в  отдел  52  и  бук  в  отдел  53   
- С  постановление № 1205  от  26.07.1948 год  на  МЗГ  следните: 
Черен  бор -  в  отдел  290 ; 
- Със заповед  № 1027 от 1.12.1982 год.  на КОПС следните: 
Бук - в  отдел  53  . 

 
 
На територията на ДГС “Ракитово” са обявени със заповед следните защитени 

природни територии: 
  

Биосферен Резерват „Мантарица" - (Код в регистъра: 22) 

Обявен със Заповед № 960 от 08.06.1968 година, разширен със Заповед № 3812 от 06-09-1975 
година на МГОПС и Заповед № 529 от 7 юли 1992 год.  на Министерството на околната среда. 
При ревизията през 2019/2020 год. тази площ не е обект на лесоустройство. 

 

 Цели на обявяване: 

  
    1.Да бъде запазено обиталището на глухари и девствения характер на иглолистната гора в 
тази част на Родопите. 

2.Опазване на девствените бялборови, смърчово-бялборови и буково-бялборови 
насаждения. 
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    3. Да се опазят дългосочно находищата на редки и застрашени животински видове и образци 
от характерни за района горски екосистеми. 

 
Площта на резервата е 1069,2 ха. Територията на резервата е изключителна държавна 

собственост и обхваща терени с надморска височина от 1200 до 1900 м н.в. 
Резерват “Мантарица” е биосферен резерват - обявен по програмата “Човек и биосфера” на 
ЮНЕСКО. Площта на резервата е включена в границите на защитена зона “Западни Родопи”, 
част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Резерватът се намира на територията 
на община Ракитово, област Пазарджик. Отстои на 8 км южно от град Ракитово. Обхваща 
местностите Петлите, Кайнаците и Мантарица. Разположен е северно от най-високия в тази 
част на Родопите връх - Голяма Сюткя (2186 т). На северозапад и север се спускат много други 
била, които очертават водосборните басейни на реките Бежаница, Чукура, Хремчица и Стара 
река. Най-характерното било в района е Пашино бърдо - вододел между реките Хремчица и 
Стара река. Билото Харманите е вододел между Стара река и дола Тупавиците. Спуска се на 
север и през седловината Цигов чарк продължава до стената на язовир „Батак". Друго 
централно било е Каркария. На юг и запад от него се спускат много къси и стръмни била, 
очертаващи малки водосбори и долове, които се вливат в Дорковска река или в Ели дере. 
Характерни са също билата Лома-Талпиците-Компанията, Здравец-Къшлата и Здравец-
Стъпката, които започват от м. Стамашови ниви. С обширните си билни заравнености релефът 
на резервата е типичен за Западните Родопи. В района има и много карстови форми. 
Средногодишните температури в резервата са 8-10 С. Средните януарски температури са 
отрицателни  -  обикновено под - 2°С, а средните юлски - 14 - 16 С. Годишната сума на 
валежите е около средната за страната - 550 - 700 mm. Хидрологичната мрежа е гъсто 
разчленена, често с големи наклони на надлъжните профили и с променлив воден отток. Най-
голяма река е Ели дере. Всички останали реки в района са нейни десни притоци. Изключение е 
долът Тупаниците, който се влива в язовир „Батак" при Цигов чарк. Водите, които текат на 
север от Пашино бърдо, чрез много долове се събират в Стара река. Основното местообитание 
в резервата са вековни смърчови (Picea abies) гори (“Ацидофини гори от Picea в планинския до 
алпийския пояс” по класификацията на НАТУРА 2000). Почти всички смърчови гори са 100—
130-годишни. Дърветата са много високи. Средно височината им се движи между 22 и 27 м, но 
отделни дървета достигат над 40 м. Срещат се и елови гори (“Мизийски гори от обикновена 
ела” по класификацията на НАТУРА 2000). Еловите гори са в много добро състояние. Средната 
възраст на дърветата е от 90 - 100  до 130 - 140 години. По височина на стъблата тези гори не 
отстъпват на смърчовите. В резервата има стабилна популация от глухар (Tetrao urugalis), за 
който Мантарица предлага отлични условия. Най-многоброен е в местността “Петлите”. В 
резервата са разпространени едри бозайници, характерни за нашите гори – Благороден Елен 
(Cervus elephas), Сърна (Capreolus capreolus), Дива свиня (Sus scropha) и защитения вид 
кафява мечка (Ursus arctos). Съгласно закона за защитените територии в резервата е 
забранена всяка човешка дейност, с изключение на охраната и преминаването през маркирани 
пътеки за посетители. При преминаването през резервата по пътеката за посетители, съгласно 
заповедта за обявяването й, е необходимо да се спазват следните забрани:  

-отклоняване на посетители и навлизане в резервата;  
-замърсяване с битови и други отпадъци;  
-бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин на увреждане на екземпляри от 

растителни видове;  
-убиване, улавяне, преследване, обезпокояване или друг начин на увреждане на екземпляри 

от животински видове;  
-палене на огън или бивакуване;  
-преминаването през пътеката с превозни средства, домашни и впрегатни животни.  
 

Режим на дейности: 

  

     1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на:  

1.тяхната охрана; 
2.посещения с научна цел;  
3.преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;  
4.събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за 

възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в 
екосистемите; 
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3.1. Природна забележителност пещерата „Лепеница" обявена със 

Заповед № 2810 от 10-10-1962 год. на МГГП следните подотдели: 323 а с обща площ 5.1 ха. (Код 
в регистъра: 38) 

Промяна в режима на дейностите със Заповед № РД-132 от 11.02.2010 
 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на пещера 
 

Режим на дейности:  

 
    1. Забранява се събирането на камъни и разкриването на кариери в района на природната 
забележителност 
    2. Забранява се влизането в пещерите, с изключение на първите 600 метра от пещерата 
Лепеница, без първия воден етаж, унищожаването и чупенето на образуванията (сталактити и 
сталагмити в тях), както и замърсяването им. 

3. Забранява се събирането или унищожаването на пещерната фауна. 
4. Забранява се писането и драскането по стените, влизането с факли и други димящи 

осветителни тела, както и всички действия, които водят до загрозяване или унищожаване на 
пещерите. 
    5. Забранява се използването на пещерите за стопански нужди (гъбарници, винарски изби, 
мандри и други) става, когато те нямат научно (геоложко или археологическо, палеонтологично) 
и естетично значение. 

 

3.2. Защитена местност “Серафимова поляна” код в регистъра 495– с  площ  

113.0 ха на територията на ДГС “ Ракитово”  - прекатегоризирана  бивша  буферна  зона  на  
резервата “ Мантарица”  включва  отдели  и  подотдели: 193 а , б; 196 ж, з, 6; 200 и,; 207 л; 
208 к; 209 е; 274 л, м, н, о; 276 в, г, д, е; 278 г,д, е. 
 

Документи за обявяване:  
    Заповед No.РД-618 от 27.07.2007 г. 

Режим на дейности:  
    1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа; 
    2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения облик на 
местността; 
    3. Забранява се използване на химически средства за растителна защита; 
    4. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места; 
    5. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове; 
    6. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение; 
    7. Съществуващите гори със специално предназначение запазват своя статут; 
    8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия; 
    9. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с лесоустройствения 
проект пасищни площи; 

Припокриване (частично или пълно):  
    ЗЗ по директивата за птиците: Западни Родопи 

 

3.3. Защитена местност  “Цигов чарк”  (Код в регистъра: 246)– с площ 3.0 ха  - 

прекатегоризирана бивша историческа местност със Запвед на МОСВ № РД –381 /03.04.2003 
год – подотдел 197 г. 

 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на характерен ландшафт. 
 
Режим на дейности: 
1. Забранява се пашата на домашни животни 
2. Забранява се повреждането на горската растителност 
3. Забранява се преследването на дивите животни и нарушаване на местообитанията им 
4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други 

дейности, с които се изменя ландшафтът 
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5. Забранява се извършването на каквото и да е строителство освен в случаите, когато е 
предвидено строителство по устройствения проект на защитената територия 

6. Разрешава се воденето на отгледни и санитарни сечи, съгласувани с РИОСВ. 
 

3.4. Защитена местност  “Пашино бърдо” (Код в регистъра: 257) 

– с  площ 7.0 ха  - прекатегоризирана  бивша  историческа  местност със  Заповед на МОСВ 
№ РД –392 /03.04.2003 год – подотдел 215 з;261 а.  

 

Цели на обявяване: 

1. Опазване на характерен ландшафт. 
 

3.5. Природна забележителност  “Палеонтологично находище” (Код в 

регистъра: 513) с площ 1.0 ха - извън горската територията , в землището на село Дорково. 
Документи за обявяване: 
Заповед No.90 от 31.01.1990 г. 
 

Цели на обявяване: 

1. Опазване на уникално палеонтологично находище на кости от плиоценски гръбначни 
животни 

Режим на дейности:  
1. Забраняват се всякакви строителни и селскостопански дейности, които могат да увредят 

или унищожат палеонтологичното находище 
2. Забранява се неконтролирано провеждане на разкопки и извземане на кости 
 

 

 

4. Защитени растителни видове и лечебни и редки растения на 

територията на ТП ДГС “Ракитово” 

 

4.1 Лечебни  растения 

 

 

увреждането на находищата им,намаляване на техните ресурси, затруднено възстановяване 
на популациите им или намаляване на тяхното биологично разнообразие.Отделни видове 
диворастящи лечебни растения  се поставят под специален режим на опазване и ползване , 
когато биологичното разнообразие или ресурсите им проявяват трайна тенденция към 
намаляване или има опасност от появата на такава тенденция. 

 

Специалният режим обхваща: 

 
1. Забрана за събиране на билки за определен период от естествените находища на 

видовете от територията на цялата страна, отделни райони или единични находища. 
2. Определяне на годишно допустимо за събиране количество билки по райони или 

находища. 
3. Разработване и прилагане на мерки за възстановяване на популациите и на техните 

месторастения. Забранява се събирането , изкупуването, първична обработка и търговията с 
билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване. 

За диворастящите защитени лечебни растения се забранява: 

 
1. Сеченето, брането, късането, изкореняването, хербаризирането, независимо от тяхното 

състояние и развитие. 
2. Унищожаването и увреждането на находищата им. 
3. Притежаването,пренасянето, търговията и изнасянето зад граници в свежо или изсушено 

състояние на цели  растения или части от тях. 
4. Събирането на семена,луковици,коренища и други репродуктивни органи. 
По смисъла на Закона “Лечебни растения” са тези, които могат да бъдат използвани за 

получаване на билки. 
Билки за лични нужди са количества билки в свежо състояние , събрани от едно лице  в 

рамките на един ден както следва: 
а) корени, коренища, луковици или грудки - до 1 кг 
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б) листа - до 1 кг 
в) стръкове - до 2 кг 
г) кори - до 0.5 кг. 
д) цветове - до 0.5 кг 
е) семена - до 0.1 кг 
ж) плодове - до 10 кг 
з) пъпки - до 0.5 кг 
и) памук - до 1 кг 

 

 

Лечебните свойства на билките се обуславят от съдържащите се в техните органи (корени, 
стъбло, листа, цвят) биологично активни вещества (алкалоиди, глюкозиди, феноли, танини, 
органични,  киселини, витамини, хормони). 

Използването на билките или на отделни техни органи зависи от това къде са локализирани 
активните вещества. Билките се събират и обработват по специлна технология. Много от тях са 
отровни растения, за това трябва да се приемат само по лекарско предписание. Използват се в 
свежо и изсушено състояние (дроги) като чайове, настройки, запарки, компреси, лапи, за 
мазане, промивки, бани и др. Те са и суровина за промишлено производство на лекарствени 
препарати и за получаване на ценни чисти субстанции. 

В България са известни 763 вида растения, които се използват в народната медицина, от тях 
300 вида се прилагат в научната медицина. 

В резултат на нарасналия интерес към билките през последните години рязко се увеличи 
както броят на използваните видове, така и количествата, които се събират за местни нужди и 
за износ. В района на ДГС ”Ракитово” в най-големи количества се събират плодове от черна и 
червена боровинка, мечо грозде, шипка, цвят от бъз и от липа, стръкове от глухарче, коприва, 
лайка, жълт кантарион, кора  дъб и др. Повечето билки са особено ефикасни за лечение на 
определена група заболявания:  

- на бронхите и белите дробове  -  лечебна иглика, резене, бял оман, лечебна ружа, подбел, 
липа (цвят) и други;  
    - на сърцето  и кръвоносните съдове - вълнист напръсник, момина сълза, бял имел, бъз, глог, 
и др:, 
    - на бъбреците и пикочните пътища - изсипливче, горицвет,  полски хвощ  и други;   
    - на стомашно - чревния тракт - равнец, анасон, червен и жълт кантарион,  омайник и други; 
    - за диабет - черен оман (корен), цикория, жаблек и т.н. 

 
Следват описания на някои от често срещаните билки в района на ДГС”Ракитово”, според 

хорологичния атлас на лечебните растения в Република България: 
 

1. Бял равнец- Achillea millefolium  

Среща се доста често из храсталаци, из ливади и сухи тревисти места. Цъфти май-
септември. В съвременната медицина се използват цветните кошнички ( дрога Flores Millefolu) и 
връхните части  отрязани 15-20 см под върха (дрога Herba Millefolii). Употребява се широко в 
народната медицина за лечение на чернодробни и жлъчни инфекции , менопауза , дисменорея, 
хиперменорея, мигрена, остеопороза, киселини в стомаха, бронхит, хемороиди, вагинит, 
световъртеж, гадене или кръвотечение от носа, нарушения в кръвообръщението. 

 

 2. Обикновен дрян-Cornus mas 

 Храст с кафяво-зеленикави клонки. Расте разпръснато или групово в смесени, главно 
дъбови гори, където се явява като подлес, както и из храсталаци и скалисти склонове върху 
различни почви. Използва се във фитотерапията. 

 

3. Обикновена леска-Corylus avellana 

Храст или малко дърво. Формира самостоятелни съобщества - храсталаци на мястото на 
изсечени или унищожени гори. Използва се в медицината. 

 

4. 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. Използва се в съвременната и 
в народната медицина за лечение на кардиологични смущения, сърцебиенен, високо кръвно 
налягане , повишена емоционалност, безсъние, раздразнителност, нервност, пристъпи на гняв, 
стрес, подути крака и ръце, ентероколит, висок холестерол. 
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5. Мъждрян-Fraxinus ornus 

Храст или дърво до 15 м. 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 непридирчив към почвените условия. Често формира 
самостоятелни съобщества. Кората се използва като суровина във фармацевтичната 
промишленост за производството на ескулин. 

 

6. Еньовче-Galium verum 

Многогодишно тревисто растение, с дълго разклонено коренище. Расте по умерено сухи или 
по умерено влажни тревисти места, из ливади и пасища,често с нарушен тревостой, в горски 
поляни,покрай ниви и пътища.Използва се в народната медицина  за  лечение на епилепсия, 
чернодробни инфекции, подагра, ревматизъм, импотентност, диария и ентероколит, треска, 
уринарни инфекции, рани и петна по кожата, смущения в щитовидната жлеза, камъни и 
песачинки в бъбреците. 

 

7. Луличка-Linaria vulgaris 

Многогодишно тревисто растение с вретеновиден корен. Расте по тревисти места, край 
пътища и орници, в покрайнини и храсталаци и разредени горички,като плевел в окопните 
култури със слята повърхност. Използва се във фитотерапевтичната практика. 

 

8. Гингер-Onopordon acanthium 

Двугодишно тревисто растение. Расте из пустеещи, рудерализирани и изоставени площи 
край пътища и селища, по деградирали пасища. Използва се във фитотерапевтичната 
практика. 

 

9. Обикновен киселец - Rumex acetosa  

Многогодишно двудомно растение. Расте по влажни поляни, ливади и тревисти места из 
цялата страна. Използва се в народната медицина и фитотерапевтичната практика, като 
зеленчук в свежо или преработено състояние. Създадени са ценни градински сортове.  

 

10. Черен бъз - Sambucus nigra  

Разклонен храст или дърво. Расте по влажни сенчести места, край реките и потоците, почти 
винаги в близост до населените места, върху богати и влажни почви. Използва се във 
фитотерапията (от кората на младите клони се правят мехлеми за бързо заздравяване на 
рани). В народната медицина се използува за лечение на заболявания на дихателната система, 
грип, настинка, бронхит, запек, затлъстяване, проблеми с кърменето, хемороиди, изгаряния и 
рани, ревматизъм, подагра, гъбични инфекции.  

 

11. Мъхнат лопен - Verbascum phlomoides  

Двугодишно тревисто растение. Расте по сухи тревисти, каменисти и песъчливи места, край 
пътища и огради, из сечища, пожарища, необработени ниви, пустеещи земи. Използва се във 
фитотерапевтичната практика и народната медицина.  

 

12. Повет – Clematis  vitalba L.  

Многогодишно катерливо  или  увивно растение, дълго до 20 (30) метра. Расте из горите и 
храсталаците  предимно  на  влажни  места, от  морското равнище  до към 1000 м.н.в. Събират 
се листата, коренищата и цветовете от юни до август. Използуват  се  във  фитотерапевтичната  
практика. 

 

13. Хмел -  Humulus  lupulus L. 

Многогодишно  увивно двудомно растение с  дълго  пълзящо  коренище, стъблото  дълго до 
6 м, ръбесто, покрито с шипчета. Расте из влажни  широколистни  гори  и  храсталаци  край   
реки  и  потоци  като  елемент  на  естествената растителност  докъм  1000 м.н.в. Събират  се  
женските съцветия (шишарките), преди да са разцъфнали цветовете. Използуват се в  
хранително - вкусовата  промишленост  и  във  фитотерапевтичната  практика. В народната 
медицина се използува за лечение на невроза, безсънние, обща свръхвъзбудимост, неволна 
ерекция, гастрит, затруднено храносмилане, туберколоза, бронхит, стомашни спазми, 
трихомоноза, жлъчна недостатъчност, анорексия, подагра, горещи вълни  и други симптоми на 
менопауза. 
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14. Горска ягода – Fragaria vesca L.  

Многогодишно тревисто растение, с късо кафяво коренище,  високо 5-20 см, окосмено почти 
безлистно стъбло, завършващо с малоцветно щитовидно съцветие. Среща се почти в цялата 
страна предимно в разсветлените гори от бял бор. Дрога -  листа заедно с дръжките. В 
народната медицина се използува за лечение на гастроинтестинални болки, диария и 
ентероколит, цистит, подагра, захарен диабет, чернодробни инфекции, хроничен запек, 
стоматит, фарингит, намален имунитет, обща слабост. 

 

15. Мразовец – Colchicum autumnale L.  

Многогодишно тревисто растение с яйцевидна грудко - луковица. Среща се до 2000 м.н.в. 
Расте като елемент на естествената вторична тревна растителност из влажни тревисти места, 
ливади, пасища, поляни и храсталаци.  

 

16. Черна боровинка – Vaccinium myrtillus L. 

 Дребно храстче, високо-10-40(50) см. Стъблата са силно разклонени с ръбести, 
тяснокрилати зелени клони. Расте от 1200 до 2200 м.н.в. из светли иглолистни и широколистни 
гори. Цъфти през юни-юли, плодоноси през август. 

 

17. Червена боровинка - Vaccinium vitis-idaea L. 

Дребно вечнозелено храстче, високо 5-25 см. Стъблата с изправени възходящи клонки. 
Листата са кожести, дълги 8-32 мм, широки 5-16 мм, обратнояйцевидни или елиптични, на 
върха закръглени, тъпи или плитко врязани, отдолу бледозелени с прозрачни точковидни 
жлези. Расте от 1000 до 2000 м.н.в. по каменисти и скални поляни и в иглолистни гори. Събират 
се листата през юни-юли и плодовете през август. В народната медицина се използува за 
лечение на цистит, уринарни инфекции, артрит, камъни в бъбреците, рак, диария, подагра, 
ревматизъм. 

 

 18. Жълт равнец -  Achilea  clypeolata  Sibth. et Sm.  

 Многогодишно тревисто растение, високо 20 - 50 (70) см. Расте по скалисти, каменисти, 
затревени и храсталачни места или в разредени гори, горски поляни и покрайнини, най-често 
върху варовик, като елемент на естествената растителност, от морското равнище докъм 1200 
(1600) м.н. в. Събират се стръкове - кошнички с горни части на стъблото, през юни - август. 
Използват се във фитотерапевтичната практика. Основните му запаси са по Струмската 
долина, Черноморското крайбрежие и Североизточна България. 

 

19. Камшик - Agrimonia  eupatoria L. 

Многогодишно растение, високо 20 - 120 см, покрито с дълги груби, разперени и къси 
къдрави власинки. Расте из храсталаци, в ливади и пасища, край горски пътеки, до 1500 м.н. в. 
в цялата страна. В естествената растителна покривка е асектатор, свързан до известна степен 
с човешката дейност. Умерено светлолюбив мезофит. Събира се надземната част, отрязана на 
около 25 ст от основата, през юни - август. Използва се в официалната и народната медицина 
за лечение на диария, гастроинтестинални възпаления, болки в гърлото, чернодробни 
смущения, жлъчни смущения, анемия, камъни в бъбреците и жлъчката, обриви, задържане на 
урина, устни инфекции. 

 

20. Шапиче - Alchemilla  vulgaris  complex      

Многогодишни тревисти растения високи 10-20 (50) см. Стъблото високо 10-20 (70) см, 
приповдигнато или изправено, покрито с власинки. Расте из планинските ливади и пасища, край 
пътеки и др. Участва  като асектатор  в тревните съобщества, в които доминират житни треви. 
Светлолюбив мезофит.Събират се коренището и корените (август - октомври) и надземната 
част (юни - юли). Използват се във фитотерапевтичната практика. Видовете от комплекса 
растат във всички наши планини от 1200 до 2200 м.н. в. 

  

21. Черна елша- Alnus glutinosa (L)  

 Дърво, високо до 20 (35) м с цилиндрична корона. Расте  край  потоците  на някои водоеми, 
от низините до долния планински пояс, докъм 1000 м н.в. Светлолюбиво дърво. Изисква  
топлина, но не страда от ниски зимни температури. Събират се шишарковидните женски 
съцветия от октомври до април следващата  година, кората в ранна пролет, а листата  лятото. 
Използват се във фитотерапевтичната практика като, антидиарично  и адстрингентно средство. 

Среща  се  сравнително  често, почти във всички области.  
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22. Вълча ябълка - Aristolochia clematitis L. 

Многогодишно тревисто растение с дълго, силно разклонено коренище. Расте по влажни 
тревисти - рудерални   местообитания и като плевел в окопните култури из цялата страна, от 
морското равнище докъм 700 м н. в. Събират се корените, коренищата и надземните части през 
юни - август. Използват се във фитотерапевтичната практика. Употреба само под лекарски 
контрол. Среща се разпръснато из цялата страна при подходящи условия.  

 

 23. Обикновен пелин - Artemisia absinthium L.  

Многогодишно тревисто ароматично растение, високо 30 - 100 см. Расте из храсталаци, в 
покрайнините на горите, по тревисти и каменисти места, като адвентивен вторичен елемент в 
естествената растителност и по-често по нарушени и рудерализирани местообитания край 
пътища и селища или като заплевител из градини и лозя, от морското равнище докъм 1000 
(1600) м н. в. 

Събират се стръкове съцветия с горна част на стъбло,  юли - август. Използват се във 
фитотерапевтичната практика. 

Среща се повече или по-малко из цялата страна. В народната медицина се използува за 
лечение на нарушено храносмилане, газове, чернодробни инфекции, хепатит, цироза, гастрит, 
подагра, жлъчни проблеми, анорексия, главоболие, вътрешни паразити, вагинална кандидоза, 
заболявания на таза при жените. 

 

24. Черен пелин - Artemisia vulgaris L.      

Многогодишно тревисто растение с характерна силна миризма, високо 60 - 200 см.  
Расте по-често по изоставени и затревени терени край селища, пътища, жп линии и др. или 

из разредени гори и горски покрайнини, из храсталаци, влажни тревисти места, по песъчливи и 
каменисти крайречни места, като елемент на естествената растителност, но с адвентивни 
тенденции, от морското равнище докъм 1000 (1500) м н.в. Светлолюбив, студоустойчив 
мезофит. Участва в естествените съобщества като адвентивен асектатор. Събират се стръкове 
- съцветия с част от стъблото и корени, през юли - септември. 

  

25. Змиярник - Arum maculatum L. 

Многогодишно тревисто растение. Расте из сенчести и влажни предимно широколистни гори 
храсталаци в предпланинския и планинския пояс до 1800 м н.в. Събират се грудките на 
растението през ранна пролет. Сухите или свежи грудки се използват като растителна суровина 
за производство на лекарствения препарат “аралит”. Среща се с единични екземпляри на групи 
из цялата страна.  

 

26. Копитник - Asarus europaeum L.   

Многогодишно тревисто растение с дебело пълзящо разклонено коренище. Расте по влажни 
сенчести места до 1200 м. н. в. най-често  като специфичен мезофит. Автохтонен асектатор, 
свързан повече или по-малко с едификаторите. Събират се коренището и надземната част, 
пречистени от други примеси, през март - юни. Използват се във фитотерапевтичната, 
практика. 

Среща се предимно в средния планински пояс (пояса на буковите гори) в северната и 
западната част на страната. 

 

27. Синя жлъчка - Cichorium intybus L. 

 Многогодишно тревисто растение, високо 20 - 100 см. Расте из ливади и тревисти места, из 
изоставени и рудерализирани места, буренливи места край селища, пътища и жп линии, като 
плевел в градини, лозя и окопни култури, в низините и планините, от морското равнище докъм 
1000 (1500) м н. в. Събират се корените и надземната част през август - октомври. Използват се 
във фитотерапевтичната практика. Среща се при подходящи условия из цялата страна, без да 
са обособени райони, отличаващи се с по-големи запаси. 

 

28. Полски хвощ - Equisetum arvense L.  

Многогодишно тревисто спорово растение. Расте край реки, потоци, по влажни ливади върху 
алувиални глинесто - песъчливи почви, край железопътни насипи, често като плевел в градини, 
ливади, необработени места и необработваеми ниви, по - рядко в сенчести гори, от морското 
равнище докъм 1600 м н. в. Събират се връхните надземни части на лятното стъбло през юни - 
август. Използват се във фармацевтичната промишленост. Среща се из цялата страна. В 
народната медицина се използува за лечение на песачинки в бъбреците, гастрит, язва, 
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хеморагия, уринарни инфекции, задържане на вода в тъканите, инфекция на дихателните 
пътища, разширени вени, възпаление на сливиците, гингивит.  

 

29. Великденче - Veronica officinalis L.  

Многогодишно тревисто влакнесто растение с тънко пълзящо коренище. Расте из умерено 
влажните гористи и храсталачни места от 0 до 2000 м н. в. Сенколюбив мезофит. Асектатор в 
съобществата, в които се среща. Събира се надземната част по време на цъфтеж. Използва се 
във фитотерапевтичната практика. Среща се доста често из цялата страна, особено в горските 
и храсталачни райони. В народната медицина се използува за лечение на висок холестерол, 
върешни неразположения, нервни състояния, проблеми с паметта, ревматизъм, болки при 
движение, проблеми с черния дроб, далака, екземи, гастрит, язва на дванадесетопръстника, 
камъни в бъбреците, рани, които зарастват трудно. 

 

30. Градско омайниче - Geum urbanum L.  

Многогодишно растение, високо 15 - 50 см, изправено с повдигнато, неразклонено или 
разклонено в горната третина. Расте из храсталаци, по сенчести места, в покрайнини на горите, 
по поляни, край селища и сгради, по изоставени от обработка места и др. 

В естествената растителност е адвентивен елемент, свързан с човешкото въздействие 
върху природата. Сенколюбив мезофит. Събират се корените и коренищата през пролетта и 
надземната част през май - юли. Използват се във фитотерапевтичната практика. При 
подходящи за развитие условия се среща из цялата страна в низините и планините докъм    
1500 м н. в. В народната медицина се използува за лечение на стомашни неразположения, 
диария, нарушения в черния дроб и жлъчката, хемороиди, нередовен менструален цикъл, 
стоматит, гингивит, зъбни абцеси, депресия, мускулни спазми, възпалени сливици, за 
почистване на открити рани. 

 

31. Блян - Hyoscyamus niger L.                   

Двегодишно (по-рядко едногодишно) тревисто растение с дебел вретеновиден   корен. Расте 
по сметища, буренливи места, край огради, пътища, изоставени зеленчукови градини и терени, 
които обилно се наторяват с естествена тор, много рядко се среща като заплевител в окопните 
култури. Мезофит, тромофит  който расте по единично и не образува съобщества. Събират се 
листата по време на цъфтеж. Използват се в билколечението. Употреба само под лекарски  
контрол! Отделни индивиди се срещат тук - там в по - топлите части на страната.  

     

32. Жълт кантарион - Hypericum perforatum L.     

Многогодишно тревисто растение с хоризонтално, пълзящо коренище. Расте по сухи 
тревисти каменисти и храсталачни местообитания, в разредени гори и сечища, необработваеми 
места, край път като елемент на естествената растилност от морското равнище  до 2000 м н.в. 
Събира се горната част на  стъблото с листата и цветовете, ползва се във фармацевтичната 
промишленост, фитотерапевтичната практика, в ликьорената и кожухарска промишленост. 
Среща се повече или по-малко из цялата страна, но преобладава в предпланините и 
планините. В народната медицина се използува за лечение на проблеми в нервната система, 
слабост и умора, безсъние, депресия, гняв, дисменорея, гастрит, язва, нарушения на 
менструалния цикъл, чернодробни смущения, колит, високо кръвно налягане, рани от слънчеви 
изгаряния, жлъчна недостатъчност, възпаление на венците, зъбни абцеси. 

 

33. Обикновена хвойна -Juniperus communis L.  

Вечнозелен двудомен, рядко еднодомен храст, висок 1 - 3 м с изправени или разположени 
по повърхността на почвата клони. Расте в предпланините и планините в цялата страна от 500 
до 1800 м н. в. Обикновено се среща в подлеса на широколистни и смесени, по-рядко и 
иглолистни (главно белборови, черборови) гори, на мястото на деградирали гори и сечища, 
като често образува и самостоятелни вторични съобщества по открити, каменисти терени и по 
бреговете на реките. Расте предимно върху местообитания с умерено влажни почви. Събират 
се „плодчетата" през есента на втората година в пълната им зрелост. Използват се в 
официалната и народната медицина, в парфюмерията и за производство на някои спиртни 
напитки. При вътрешна употреба и предозиране са  възможни отравяния! Среща се из страната 
с изключение на низините и топлите места в Югоизточна България. По-големи запаси има в 
планинските райони в габърово - горуновия и буковия пояс. В народната медицина се 
използува за лечение на остър бронхит, анорексия, цистит, камъни на пикочните пътища, 
вътрешна инфекция, затлъстяване, задържане на вода в тъканите, алергии, хепатит, депресия, 
пристъпи на гняв. 
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34. Сибирска хвойна - Juniperus sibirica Burgsd.    

Вечнозелен двудомен рядко еднодомен храст, родствено близък с обикновената хвойна, 
храст със стелещи се по земята клони с къси междувъзлия. Среща се по сухи, каменисти и  
скалисти места  от  1500 - 2900 м. н. в. в най-високите планини. По скални терени формира 
първични, но по – често, обширни вторични съобщества, предимно в субалпийския пояс. 
Събират се „плодчетата” през есента на следващата година при тяхното пълно узряване. 
Използват се в народната и официалната медицина и в парфюмерията. Среща се в  
субалпийския  и алпийския   пояс   на  планините. 

  

35. Дяволска уста - Leonurus cardiaca L.  

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. Светлолюбив мезофит, невзискателен към 
почвата, адвентивен асектатор в естествените фитоценози. Събират се връхните части на 
цъфтящите стръкове през юни - август. Използват се в официалната и народната медицина. 
Среща се в цялата страна до 1000 м. н. в.  

 

36. Група обикновена мента - Menta spicata complex  

Изправени многогодишни растения с надземни и подземни коренища. Срещат се по влажни 
тревисти места край реки и блата в низините и планините като елементи на естествената 
растителност. Видовете от групата се култивират и като подправки. Събират се цъфтящи 
стръкове  през юли - август. Използват се като подправки и във фитотерапевтичната практика.                                                                                                   
Видовете от групата се срещат от морското равнище до 1200 м. н.в. Кръглолистната мента е 
ограничена в югозападните и югоизточните части на страната до 400 м. н. в.  

 

37. Водна мента - Menyanthes trifoliate L.  

Многогодишно тревисто растение с дълго, дебело, членесто, пълзящо коренище; корените 
по много във възлите. Среща се из торфища, мочурливи и влажни ливади, край потоци, реки и 
езера като елемент на естествената растителност в буковия и отчасти в иглолистния пояс 
между 850 и 1600 м. н. в., както и под тази надморска височина в някои високи полета в 
Югозападна България. 

 

38. Обикновен риган - Origanum vulgare L.  

Многогодишно тревисто растение с добре развито коренище и изправени стъбла, високи до 
30 - 60(90) см. Събират се цъфтящи стръкове през юли - август. Използват се в парфюмерията 
и  фитотерапевтичната практика. При предозиране възможни отравяния! Среща се из цялата 
страна, като основните  запаси са съсредоточени в планинските райони - Стара планина, 
Родопите, Рила, Пирин. В народната медицина се използува за лечение на газове, диария, 
фарингит, стоматит, кашлица и боли в гърлото, зъбобол  и зачервяване на гърлото. 

 

 39. Драка - Paliurus spina christi Miil       

Силно разклонен трънлив храст висок до 2 - 3 м. Расте по тревисти, каменливи припечни 
склонове в покрайни  на гори и в разредени ксеротермни дъбови гори по хълмове, по-рядко по 
крайморските пясъци и като вторичен елемент и едификатор след деградиране на  равнинните  
дъбови  гори, предимно на варовит терен. Образува чисти съобщества. Събират се плодовете 
след узряване през юли - ноември. Използват се във фитотерапевтичната практика. Употреба 
само под лекарски контрол! Националните запаси са значителни и състоянието на находищата 
е сравнително добро, доколкото не се разработват за други цели (кариери, пътища, лозя, 
рекултивация за подобрени пасища или орна земя).  

 

40. Теснолистен живовляк - Plantago lanceolata L.  

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 в низините и планините, от морското равнище докъм 2000 м н.в. като 
елемент на естествената тревна растителност. Събират се листа или цяла надземна част през 
май - октомври. Използват се във фитотерапевтичната практика. При вътрешна употреба 
възможни отравяния! 

 

41. Широколистен живовляк - Plantago major L.  
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Многогодишно тревисто растение с късо дебело коренище с множество тънки корени. Расте 
по влажни тревисти, песъчливи и наводнени места, край реки, блата, изкопи, край пътища и 
сечища в цялата страна докъм 1500 м н.в. като елемент на естествената растителност. Рядко 
се среща в затворени съобщества, а предимно на места, все още незаети напълно от други 
растения. 

Светлолюбив мезофит-мезохигрофит. Участва в съобществата като автохтонен асектатор, 
несвързан с едификаторите. Събират се листа или цяла надземна част през май - октомври. 
Използват се във фитотерапевтичната практика. При вътрешна употреба са възможни 
отравяния. 

Среща се при подходящ местообитания във всички части на страната без особени 
количествени различия, но с преобладаване в низините и равнините. В народната медицина се 
използува за лечение на кашлица, ларингит, бронхит, белодробна туберколоза, болести на 
черния дроб, дисфункция на жлъчнката, язва, висок холестерол, рани, разширени вени, 
възпаления на кожата, ухапвания от насекоми, храносмилателни смущения. 

  

42. Бабини зъби - Трабузан- Tribulus  terrestris L.  

 Едногодишно тревисто растение. Расте по песъчливи, каменисти места и най - често като 
плевел в окопни култури, по крайморските пясъци като елемент на културната и естествената 
растителност, докъм 800 - 900 м н. в. Среща се като вторичен елемент в тревни растителни 
съобщества. Светлолюбив мезоксерофит. Участва в естествената растителност като 
адвентивен асектатор. 

Събират се надземните части - стръкове и цели растения по времена цъфтеж и плодозреене 
през август - септември. Използват се като изходна растителна суровина за производство на 
лекарствения препарат „Трибестан" и като лечебно и профилактично средство във   
фитотерапевтичната   практика. Съдържанието на фурастанолови сапонини в дрогите е от      
0,5 до 3%, като най - високо е от дрогите в най-топлите райони на страната - Струмската 
долина и Южното Черноморско крайбрежие. 

 

43. Лечебна иглика - Primula veris L.   

Многогодишно тревисто растение с късо коренище и множество дълги цилиндрични корени с 
диаметър 1 -2 мм. Расте из храсталаци по горски  поляни,  в  покрайнините и в разредените 
широколистни гори, на места навлиза и в иглолистния пояс като елемент на естествената 
тревна и разредена горска растителност.  Събират   се   листата март - април, цветовете през 
март - юни и коренищата с корените през май-юни. Използват се във фитотерапевтичната 
практика и за приготвяне на фитопрепарати. В народната медицина се използува за лечение на 
безсъние, мигрена, уринарни инфекции, кашлица, бронхит, пневмония, цистит, подагра и 
ревматизъм, пристъпи на паника. 

 

 44. Трънка - Prunus spinosa L .    

Храст със силно разклонено стъбло, висок 1 - 3 (5) м, развиващ многобройни коренови 
издънки. Расте из храсталаци, по синури, пасища, пустеещи места, край пътища, в 
покрайнините на дъбови гори. Среща се из цялата страна - в равнините и планините до 1200 м 
н. в. Светлолюбив, студоустойчив ксеромезофит и мезофит. Дребно плодно растение, което е 
предимно антропофитен елемент в естествената растителност. Понякога образува и 
самостоятелно храстови съобщества. 

Събират се добре разцъфнали цветове през март - април, зрели плодове - предимно през 
септември - ноември и листа - през април - октомври, използвани във фитотерапевтичната 
практика. 

Широко разпространен вид из цялата страна без оформени райони с главни запаси.  
 

45. Орлова папрат  - Preridium aquilinum L. Kuhn  

Многогодишно  спорово  растение с дълго хоризонтално пълзящо   коренище,   покрито   с   
членести  трихоми. Расте из умерено влажни тревисти и храсталачни места в покрайнините на 
горите и в разредените гори, горските поляни, стръмните скатове до 1800 м.н. в. Мезофит, 
вторичен едификатор, формиращ мощни тревни съобщества самостоятелно или по-рядко с 
обикновената полевица и други видове в габърово - горуновия, буковия и отчасти и в 
иглолистния пояс на мястото на унищожени гори. Събират се коренищата през април - май или 
през септември - октомври. 

 

46. Обикновена шипка - Rosa canina L. s. l.             
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Храст, висок 1,5 - 3 м. Расте из храсталаци, тревисти терени, покрай речни тераси, край 
потоци, по синурите, из пустеещите селскостопански земи, в покрайнините на горите и др. 
Разпространено в равнините от крайбрежието на морето, докъм 2000 м. н. в. Събират се 
сборните плодове в началото на септември до падане на сланите. Използват се във 
фитотерапевтичната практика, хранително-вкусовата промишленост, в народната медицина, в 
домашното производство на сиропи, мармелади и пр. Националните запаси са огромни, 
обикновено остават необрани големи количества шипки. В народната медицина се използува за 
лечение на алергия, ринит, стомашни колики, жлъчни и чернодробни смущения, запаек, 
хемороиди, слаби кръвоносни съдове.  

 

47. Брош - Rubia tinctorum L. 

Многогодишно растение  с червено пълзящо коренище. Расте из храсталаци, край огради и 
зидове, в градини и дворове по рудерализирани места като вторичен елемент на растителната 
покривка.  

Събират се корени на З годишни растения, когато надземната част е към края на 
вегетацията септември  -  октомври.  Използва се във фитотерапевтичната практика. Брошът се 
среща ограничено (като   единични   растения)   в   цялата страна  от морското равнище докъм 
800 м. н. в. Находища с по-големи запаси не могат да бъдат посочени. 

 

48. Бял трън - Silybum marianum (L.) Gaertn     

Едногодишно до двугодишно тревисто растение, високо 50 - 100 (300) см. Расте по 
необработваеми изоставени  места  край пътища и селища, из рудерализирани и буренливи 
терени в низините докъм 300 м. н. в. Събират се плодосемки през август - септември. 
Използват се във фитотерапевтичната промишленост. При предозиране възможно отравяне. 
Среща се разпръснато и локализирано из страната. Основните запаси са в Струмската долина, 
Тракийската низина и по Черноморието. 

 

49. Разводник, Червено кучешко грозде - Solanum dulcamara L.   

Увивен, силно разклонен полухраст с късо пълзящо коренище. Расте из влажни сенчести 
места, из храсталаци, изоставени и рудерални местообитания, край реки и потоци като елемент 
на естествената растителност, от морското равнище докъм 1000 м.н. в. Събират се млади 
тревисти клонки с листата през юни - септември. Използват се във фитотерапевтичната 
практика. Употреба само под лекарски контрол! Среща се разпръснато при подходящи условия 
из цялата страна. Основните запаси са съсредоточени в предпланините и край реките. 

  

50. Вратига - Tanacetum vulgare L.   

Многогодишно тревисто растение, високо 60 - 120 (150) см. 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 и 
рудерализирани места от морското равнище до 1500 м н. в. Среща се в разредени съобщества 
на видове дъб, бук, бял бор, смърч и др. Популациите са с мозаична структура, на места 
значително плътни. Светлолюбив мезофит, развиващ се в съобществата като автохтонен 
асектатор, несвързан тясно с едификаторите. Събират се цветни кошнички и стръкове през юни 
- август. Използват се във фитотерапичната практика. Употребява се само под лекарски 
контрол! Среща се из цяла България, но основните запаси са в смесените широколистни гори в 
планинските райони на страната и особено в Стара планина, Средна гора, Пирин, Рила, 
Родопите. 

 

51. Обикновено подъбиче - Teucrium chamaedrys L.   

Многогодишно тревистo растение. Расте по сухи тревисти и  каменисти места в разредени 
смесени гори,   храсталаци. Събира се надземната част   на цъфтящото растение през май - 
юли. Използва се във фитотерапията. Среща се из цялата страна от морското равнище докъм 
2000 м.н в.   Запасите,   съхранени  в   основните популации, са около 100 тона. 

 

4.2  Списък на защитените растения в района на ДГС “Ракитово”, 

записани в Червената книга на Република България 

 

1. Поречолистен лопен - Verbascum roripifolium (Hal.), I.K. Ferguson,  

1971 (Celsia roripifolia Hal., 1898) 

Двегодишно тревисто растение. Рядък вид. Балкански ендемит. Разпространение - Родопи 
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(Пещера, Велинград, с. Сестримо, Пазарджишки окръг, Белово, Асеновград, с. Бачково, 
Пловдивски окръг, Нареченски бани, Кърджали - височината Железни врата, Ивайловград,       
с.Песнопой), Тракийската низина (Харманли и др.), Струмската долина (южно от Благоевград). 
Местообитаване - по варовити скали, каменисти терени, сипеи и сухи тревисти места с 
рендзина почва в низините и долния планински пояс (докъм 900 м н. в.). Среща се на 
малобройни групи в типични смесени калцифилни съобщества. Размножаване - със семена. 
Цъфти юни - август, плодоноси юли - октомври. Има добри възпроизводителни възможности, но 
се възобновява бавно.  

   

2. Лудо биле - Atropa belladonna L. ,1753 

 Многогодишно тревисто растение. Рядък вид. Разпространение - почти из цялата страна, но 
най-често по северните склонове на Стара планина, Средна гора и Родопите. Местообитаване -  
из гори и сечища, на заветни и влажни места с богати на хранителни вещества светлосиви, 
сивокафяви,  псевдоподзолисти и кафяви  горски  почви главно в пояса на бука и в букови гори 
от 300 до 1600 м н. в. Среща се единично или на малки групи. Размножаване -  предимно със 
семена. Цъфти юни - септември,  плодоноси юли - октомври. При подходящи екологични 
условия има добра възобновителна способност. 

 

3. Мечо грозде, диви черешки  - Arctostaphylos uva – ursi ( L) Spreng.   

1825 (Arbutus uva – ursi L., 1753) 

Вечнозелено храстче с пълзящи стъбла. Рядък вид. Разпространение -  Средна и Западна 
Стара планина, Витоша, Рила, Пирин, Славянка, Беласица, Осогово, Средни и Западни Родопи. 
Местообитаване  -  по сухи каменливи и скални поляни, разредени иглолистни гори с кафява 
горска или планинско - горска тъмноцветна почва между 1300 и 2500 м н. в. Размножаване - със 
семена и вегетативно. Цъфти юни - юли, плодоноси август. Има добра жизненост.  

   

4. Бохемски здравец - Geranium bolhemicum L., 1756 

 Едногодишно тревисто растение. Рядък вид. Разпространение  - Средна гора, Струмската 
долина, Рила, Пирин, Родопи, Странджа. Местообитаване - по влажни тревисти и храсталачни 
места, горски съобщества върху различни типове почви от низините до иглолистния пояс в 
планините (докъм 1500 м н. в.). Среща се единично или в малки популации. Размножаване - със 
семена. Цъфти юни-юли, плодоноси юли-август. Има слаба възпроизводителна способност. 
 

5.Стрибърниево подрумиче - Anthemis stribrnyi Vel –  

Многогодишно тревисто растение. Рядък вид. Расте на групи по  скалисти и тревисти места в 
смесените иглолистни гори на кафява горска почва докъм 1600 м.н.в. Размножава се със 
семена и вегетативно (с издънки). Цъфти юни - октомври, плодоноси август – ноември. 

 

6.Панчичев спореж - Senecio pancicii Deg. –  

Многогодишно тревисто растение. Рядък вид. Балкански ендемит. Расте из влажни 
планински ливади и крайпоточни места с кафяви горски, вторично затревени почви между    
1600 м н.в и 2500 м н.в. Расте на групи. Размножава се със семена и вегетативно (с коренищни 
издънки). Цъфти юни - септември, плодоноси август - ноември. Разпространение на  
територията  на  ДГС “Ракитово” - повсеместно. 

 

7.Родопско великденче – Veronica rhodopaea Deg.  

Многогодишно тревисто растение. Рядък вид. Български ендемит. Расте по умерено влажни 
поляни с богата кафява горска и планинско-горска тъмноцветна почва от 1800 м н.в и 2200 м 
н.в. Популациите имат мозаична структура. Размножава се със семена и вегетативно (с 
коренищни издънки). Цъфти юни - юли, плодоноси юли-август. Разпространение на  
територията на ДГС “Ракитово” - повсеместно. 

 

8. Мека меча пита, мека медуница – Pulmonaria mollissima Kern. 

Многогодишно тревисто растение. Рядък вид. Расте из сенчестите гори в планините до    
1500 м н.в. Размножава се предимно със семена. Цъфти април - май, плодоноси  май – юни. 
Има добри възобновителни възможности. Разпространение на територията  на  ДГС “Ракитово” 
- повсеместно. 

 

9. Карпатско крайснежно звънче – Soldanella carpatica Vierch. – 
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Многогодишно тревисто растение. Рядък вид. Расте из влажни горски поляни  в планините 
до 1900 м н.в. Размножава се със семена. Цъфти юни - юли, плодоноси  юли - август. 
Разпространение на територията на  ДГС “Ракитово” - повсеместно. 

 

10. Преходна мурава – Pirola media Swartz. – 

 Многогодишно тревисто коренищно растение.  Рядък вид. Расте из сенчести влажни места в 
планините до 1900 м н.в. Размножава се със семена и вегетативно - с коренищни издънки. 
Цъфти юни - юли, плодоноси юли - август. Разпространение на територията на ДГС “Ракитово”- 
повсеместно. 

 

11. Панчичева пищялка – Angelica pancicii  

Двегодишно или многогодишно тревисто растение.  Рядък вид. Расте из сенчести влажни 
места край потоци в планините до 2000 м н.в. Размножава се със семена. Цъфти юли - август, 
плодоноси юли - септември. Има добри възпроизводителни способности. Разпространение на 
територията на ДГС “Ракитово”  повсеместно. 

 

12. Родопска теменуга – Viola rhodopaea Becher.  

Многогодишно тревисто растение. Рядък вид. Български ендемит. Расте по умерено влажни 
ливади върху дълбоки почви в планините между 1300 м н.в. и 1700 м н.в. Размножава се със 
семена и вегетативно. Цъфти юни - юли, плодоноси юли - септември. Има добри 
възпроизводителни способности. Разпространение на територията на ДГС “Ракитово” 
повсеместно. 

 

13. Блатна теменуга – Viola palustris L.  

 Многогодишно тревисто растение. Рядък вид. Български ендемит. Расте по заблатени 
места и торфища на бедни почви с кисела реакция между 1400 м н.в. и 1600 м н.в. Среща се 
единично и в популации с малка плътност. Размножава се със семена и вегетативно. Цъфти 
април - юни, плодоноси  май - август. Има добри възпроизводителни способности, но се 
възстановява бавно. Разпространение на  територията  на  ДГС “Ракитово” - около язовир 
“Батак”. 

 

14. Разпростряна сибалдия – Astragalus centralpinus Br.-Bl.  

 Многогодишно тревисто растение.  Рядък вид. Расте по високопланински скални поляни и 
тревисти склонове (от 2000 м н.в. до 2200 м н.в.). Среща се на малки групи и има добро 
развитие. Размножава се със семена и вегетативно - с накъсване на коренищата. Цъфти юни - 
август, плодоноси юли - септември. Има добра жизненост и добри възпроизводителни 
възможности. Разпространение на  територията  на  ДГС “Ракитово” - повсеместно. 

 

15. Мочурно прозорче – Ptentilla palustris (L) Scop.   

Многогодишно тревисто растение.  Рядък вид. Расте по мочурливи торфещни места върху 
преовлажнени планинско-ливадни и торфено-блатни почви (от 800 м н.в. до 2200 м н.в.). 
Образува мозаични популации, представени от различни по броя на индивидите групи до 
единични екземпляри. Размножава се със семена. Цъфти юни - август, плодоноси юни - 
септември. Разпространение на  територията  на  ДГС “Ракитово” - повсеместно. 

 

16. Храстовиден очиболец – Potentilla fruticosa (L) - храст.  

 Рядък вид. Глациален реликт. Расте на открити терени с маломощни планинско-ливадни почви 
в иглолистния пояс на ограничени площи – около 12 дка. Образува самостоятелни съобщества. 
Култивира се на много места в страната като парково растение с посадъчни материали от 
чужбина. Размножава се по-рядко със семена и по-често с подземни издънки – вегетативно. 
Цъфти май - септември, плодоноси  юни - октомври. Разпространение на територията на      
ДГС “Ракитово” - повсеместно. 
 

17. Родопско омайниче – Geum rhodopaeum Stoj. Et. Stef. –  

Многогодишно тревисто растение. Рядък вид. Български ендемит. Расте из влажни 
планински ливади и мочурливи места с кафява горска почва от 1200 до 1500 м.н.в. Среща се в 
ливадни съобщества заедно с други тревисти видове, но винаги има незначително участие. 
Размножава се със семена и вегетативно. Цъфти юни, плодоноси август. Представен е с добра 
плътност в някои от популациите в ДГС “ Ракитово”. 

 

18. Костова тлъстига – Sedum kostovii Stef. 
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 Многогодишно или едногодишно тревисто  растение. Рядък вид. Български ендемит. Расте 
по песъчливи и каменисти места и горски поляни обикновено в планините докъм 2200 м.н.в. 
Среща се в чисти или в смесени съобщества. Размножава се със семена и  вегетативно. Цъфти 
юни - август, плодоноси  август - септември. Има добри възобновителни способности. 
Разпространение на  територията на  ДГС “Ракитово” - повсеместно. 

 

19. Кръглолистна росянка – Drosera rotundifolia L. –  

Многогодишно тревисто насекомоядно растение.  Рядък вид. Расте в торфищни и мочурливи 
терени до 2000 м.н.в. Размножава се със семена. Цъфти юни - август, плодоноси  август - 
октомври. 

 

20. Алпийски повет – Clematis alpina (L). – храст.  

 Рядък вид. Расте по скалисти места във високопланинския пояс от 1500 до 2200 м.н.в. 
Размножава със семена. Цъфти юни – юли, плодоноси август - септември. Има добри 
възобновителни възможности. Разпространение на  територията  на  ДГС “Ракитово” - 
повсеместно. 

21. Строен рожец – Cerastrum gracile Duf.  

Едногодишно тревисто растение.  Рядък вид. Расте по  сухи тревисти места и каменисти 
поляни, понякога на засолени почви до 1500 м.н.в. Размножава се със семена. Цъфти април - 
май, плодоноси  юни - юли. Разпространение на  територията на  ДГС “Ракитово” повсеместно. 

 

22. Борисов мразовец – Colchicum borisii Stef.  

Многогодишно луковично растение.  Застрашен вид. Расте по сухи, варовити каменливи 
поляни в смесени съобщества. Размножава се със семена и вегетативно. Цъфти август - 
октомври, плодоноси юли на следващата година. Притежава слаби възобновителни 
възможности. Разпространение на територията на ДГС “Ракитово” около язовир “ Батак”. 

 

23.Черноморска  ведрица – Fritillaria  pontica  

Многогодишно луковично  растение. Рядък  вид. Български  субендемит. Расте  в  гори  и  
храсталаци, по  горски  поляни  и  тревисти  места, както на варовит, така и на силикатен  
терен. На  отделни  места  популациите  са  със  сравнително  добра  численост. 

 

24. Родопски  силивряк - (Haberlea rhodopensis) 

Среща  се  по  силикатни и варовити  скални терени, най - вече  по  пукнатини  на  скалните  
разкрития  предимно  на  засенчени  места  с  висока  въздушна  влага  в  дъбовия  и  буковия  
пояс  (от 250 до 1400 м н.в.). Популациите са с добра  численост. Цъфти  май - юли, плодоноси  
юли – август. Има  голяма семенна продукция, но се възобновява главно вегетативно. Рядък  
вид. Балкански  ендемит. Терциерен  реликт. 

 

25. Стефчова  тлъстига – Sedum  stefco , 1946  

Многогодишно  тревисто  растение . Рядък  вид. Балкански  ендемит. Разпростанение -  по  
скали  и  затревени  скалисти  места  главно  в  иглолистния  пояс. Размножава  се  предимно  
вегетативно.( чрез  странични  издънки ), но  може  и  със  семена. 

 

26.Родопски  скален  копър  - Seseli  rhodopaeum  Vel., 1890  

Многогодишно  тревисто  растение. Рядък  вид. Български  ендемит. Разпространение – 
Западни  и  Средни  Родопи, Североизточна България, Източен  Предбалкан  -  по  скалисти  
тераси  и  пукнатини,  тревисти  места,  еродирани  места  край  шосета  предимно  на  варовик  
на  рендзини  и  на  кафяви  горски  почви  ( от  200 до  1200  м.н.в.). Популациите  имат  
мозаична  структура. Индивидите  са  разпръснати  на  сравнително  голямо  разстояние  един  
от  друг. Размножава  се  със  семена. Цъфти  юли – септември, плодоноси  септември  -  
октомври.  

 

27. Централноалпийски клин – Astragalus centralpinus Br.-Bl. Многогодишно 

тревисто растение.  Рядък вид. Расте по варовити терени със сравнително сухи и скелетни 
кафяви горски почви в пояса на иглолистните гори  между 1500  м н.в. и 1750 м н.в. Среща се 
на малки групи, на петна или единично по крайпътни насипи, из сечища и по сипеи. Появява се 
като пионерен елемент. Размножава се със семена. Цъфти юни - август, плодоноси  август – 
септември. Има добра жизненост и добри възпроизводителни възможности. Сравнително 
бързо се настанява и обраства. Разпространение на  територията  на  ДГС “Ракитово”- на  
запад  до  вр. “ Сютка”. 
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28.Обикновена кандилка – Aquilegia vulgaris L. 

Многогодишно тревисто растение. Рядък вид. Разпространение – Средни и Западни Родопи 
-  в  гори  и  храсталаци, тревисти съобщества  в  дъбовия  и  буковия  пояс (от 500 до 1500 м 
н.в.). Размножава  се  със  семена. Цъфти май - юни, плодоноси  юли - септември. Има добри 
възобновителни възможности.  

 
Облика на Западнородопска подобласт се определя предимно от хигромезофитни до 

ксеромезофитни и иглолистни гори (смърч, бял и черен бор, по-рядко ела, клек, бяла мура). 
Широколистните фитоценози са оформирани от обикновен бук, горун, воден габър, благун и др. 
Поради силното развитие на иглолистните гори и сравнително активната намеса на 
антропогенните фактори широколистния пояс е по-слабо изразен. Над горната граница на 
гората са характерни фитоценозите на ниската хвойна. Заравнените била са покрити с обширни 
тревни екосистеми. В западнородопската подобласт са разпространени редица ендемични 
видове и подвидове (родопски клин, родопска теменуга, родопско великденче и др.), терциерни 
реликти и средиземноморски видове, като силивряк, храстовиден очиболец, бяла мура, воден 
габър, черен бор и др. Горската растителност заема около 85% от горската територия. 

В Родопите се  срещата  над 2000 вида растения, от тях 90 са балкански ендемити. В 
иглолистния горски пояс (развит само в Западните Родопи) при 1300 – 1600 м надм.в. широко 
разпространени са иглолистните гори (смърч, бял и черен бор, ела) и по-малко буковите гори. 
Вторично са разпространени храсталаци от сибирска хвойна, тревни формации (обикновена 
полевица, картъл, власатка и др.). Във вътрешността на Западните Родопи са запазени 
интересни реликтни растения. 

 
Родопите са богати на ендемични видове растения - 117 в Западните и 37 в Източните. 

Някои са по-широко разпространени, други са с ограничени ареали и имат находища на 
отделни места. 

Балкански ендемити, разпространени в Родопите: балканска петлюга (Pinguicula balcanica), 
бяла мура (Pinus peuce), планински явор (Acer heldreichii), жълт равнец (Achillea clypeolata), 
златиста кандилка (Aquilegia aurea), петковия (Petkovia orphanidea), пирински чай (Sideritis 
scardica), родопска горска майка (Lathraea rhodopea), родопски крем (Lilium rhodopaeum), 
силивряк (Haberlea rhodopensis), цар-борисова ела (Abies borisi-regis) и др. 

Български ендемити, разпространени в Родопите: родопско крайснежно звънче (Soldanella 
rhodopaea), родопско лале (Tulipa rhodopea), родопско омайниче (Geum rhodopaeum) 
каменоломка (Saxifraga aizoides), ;лаврово бясно дърво (Daphne laureola), македонска 
каменоломка(Saxifraga ferdinandii-coburgi), силивряк родопски (Haberlea rhodopensis). 

Реликти, разпространени в Родопите: жълта каменоломка (Saxifraga aizoides), лаврово бясно 
дърво (Daphne laureola), македонска каменоломка (Saxifraga ferdinandii-coburgi), пълзяща 
гудиера (Goodyera repens), силивряк (родопски силивряк) (Haberlea rhodopensis). 

Защитени растения, разпространени в Родопите: блатен плаун (Lycopodiella inundata), 
венерин косъм (Adiantum capillus-veneris), венерина обувка/пантофка (Cypripedium calceolus), 
двурога пчелица (Ophrys cornuta), жълта тинтява (Gentiana lutea), златиста кандилка (Aquilegia 
aurea), кръглолистна росянка (Drosera rotundifolia), нарцисоцветна съсънка (Anemone 
narcissiflora), обикновен тис (Taxus baccata), петковия (Petkovia orphanidea), планински божур 
(Trollius europaeus), родопска горска майка (Lathraea rhodopea), родопски крем (Lilium 
rhodopaeum), родопско лале (Tulipa rhodopea), родопско омайниче (Geum rhodopaeum), 
силивряк (Haberlea rhodopensis), снежно кокиче (Galanthus nivalis), халерово котенце (Pulsatilla 
halleri), черноморска ведрица (Fritillaria pontica) и др. 

Растения от Червената книга, разпространени в Родопите: алпийски повет (Clematis 
alpina), блатен плаун (Lycopodiella inundata), блатно кокиче (Leucojum aestivum), венерин косъм 
(Adiantum capillus-veneris), венерина обувка/пантофка (Cypripedium calceolus),планински явор 
(Acer heldreichii), жълта тинтява (Gentiana lutea), златиста кандилка (Aquilegia aurea), 
кръглолистна росянка (Drosera rotundifolia), нарцисоцветна съсънка (Anemone narcissiflora), 
обикновен тис (Taxus baccata), петковия (Petkovia orphanidea), пирински чай (Sideritis scardica), 
планински божур (Trollius europaeus), родопска горска майка (Lathraea rhodopea), родопски крем 
(Lilium rhodopaeum), родопско крайснежно звънче (Soldanella rhodopaea), родопско лале (Tulipa 
rhodopea), родопско омайниче (Geum rhodopaeum), силивряк (Haberlea rhodopensis), снежно 
кокиче (Galanthus nivalis), халерово котенце (Pulsatilla halleri), черноморска ведрица (Fritillaria 
pontica) и др. 

Световно застрашени растителни видове в Родопите: блатен плаун (Lycopodiella inundata), 
родопска горска майка (Lathraea rhodopea), родопски силивряк (Haberlea rhodopensis), родопски 
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крем (Lilium rhodopaeum), родопско лале (Tulipa rhodopea), черноморска ведрица (Fritillaria 
pontica), и др.  

 

 

 

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 ДГС “Ракитово” е  19 142.2 ха.  
Разпределението на тази площ по група гори и по вид на земите е дадено в таблица №12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 12 

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

Вид на подотдела 

Група гори 

% иглолистни 
широколистни 

високостъблени 
издънкови 

за превръщане 
нискостъблени Всичко 

хектари 

естествен произход 0.4-1.0 5966.9 1919.7 2802.1 294.5 10983.2 57.4 

склопени култури 4747.0 2.9 - 2.2 4752.1 24.8 

несклопени култури 18.3 - - - 18.3 0.1 

естествен произход 0.1-0.3 1942.2 344.9 284.6 1.4 2573.1 13.5 

изредени култури 100.3 - - - 100.3 0.5 

всичко насаждения 12774.7 2267.5 3086.7 298.1 18427.0 96.3 

  

клек - - - - - - 

всичко залесена площ 12774.7 2267.5 3086.7 298.1 18427.0 96.3 

  

сечище 2.2 - - - 2.2 - 

пожарище - - - - - - 

голина 56.5 4.0 - - 60.5 0.3 

всичко незал.дървопр. 58.7 4.0 - - 62.7 0.3 

  

поляна 214.7 4.8 40.4 0.4 260.3 1.4 

ливада 3.2 - - - 3.2 - 

шосе 21.1 2.7 - - 23.8 0.1 

дворно място 11.2 0.2 - - 11.4 0.1 

временен склад 6.2 0.1 - - 6.3 - 

просека 37.3 3.9 0.6 - 41.8 0.2 

лесонепригодна голина 9.0 0.4 0.7 0.3 10.4 - 

лесонепригодна площ 16.2 6.7 84.9 39.9 147.7 0.8 

скали 2.3 1.4 7.1 0.6 11.4 0.1 

мочур 0.4 - - - 0.4 - 

сипей - - 0.7 - 0.7 - 

кариера 1.4 - 0.2 - 1.6 - 

прокар 3.4 - - - 3.4 - 
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ровина 0.2 - - - 0.2 - 

дивечова нива 14.9 5.0 - - 19.9 0.1 

горски разсадник 3.9 2.2 - - 6.1 - 

ловна просека 16.3 - - - 16.3 0.1 

насип 0.6 - - - 0.6 - 

разливище - - - 0.7 0.7 - 

водна площ 0.2 - - - 0.2 - 

канал 4.7 0.3 - - 5.0 - 

застроена площ - - 0.1 - 0.1 - 

каптаж 1.0 0.3 0.3 - 1.6 - 

ски писта 1.2 - - - 1.2 - 

паметник 0.1 - - - 0.1 - 

отбивка 0.4 - - - 0.4 - 

автомобилен път III категория 27.3 0.3 0.8 - 28.4 0.2 

автомобилен път IV категория 42.7 2.5 4.0 0.1 49.3 0.3 

  

всичко недървопр. площ 439.9 30.8 139.8 42.0 652.5 3.4 

всичко инвентаризирана площ 13273.3 2302.3 3226.5 340.1 19142.2 100.0 

в т.ч. дървопр. площ 12833.4 2271.5 3086.7 298.1 18489.7 96.6 

Залесената площ на горското стопанство е 18 427.0 ха, което 96.3% от общата площ. По 
група гори преобладават иглолистните гори– 69.3% от залесената площ,  

Изредените насаждения и култури заемат 2673.4 ха или 14.0 % от общата и залесената 
площ. 

Незалесената дървопроизводителна площ е 62.7 ха, или 0.3% от общата площ. 
Преобладават голините – 60.5 ха, а сечищата 2.2 ха. 

Общо дървопроизводителната площ на горското стопанство е 18 489.7 ха, или 96.6 от 
общата площ. 

 
Недървопроизводителната площ на горското стопанство е 652.5 ха, или 3.4% от общата 

площ. Най-голям е делът на поляните (1.4%), следвани от лесонепригодните площи и др.  
 

Освен посочените по-горе площи при инвентаризацията бяха констатирани гори по чл.83 от 
ЗГ на площ 16,9 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 № 13 
 

Таблица № 13 

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 5.1 7.2 65 2.7 15 6 

III 11-15 47.1 66.1 1715 70.9 10 116 

IV 16-20 18.7 26.3 610 25.2 20 30 

V 21-25 0.3 0.4 30 1.2 - 1 

Всичко 71.2 100.0 2420 100.0 45 153 

средна възраст: 16 години 
среден запас: 34 куб.м/ха 
среден прираст: 2.15 куб.м/ха 

Общата площ на ТП ДГС “Ракитово” при миналото устройство е била 19314.7 хектара, от 
която: 
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- залесена - 18268.5 ха - 94.5 % 
- незалесена дървопроизводителна - 215.9 ха - 1.1 % 
- недървопроизводителна - 830.3 ха -     4.4% 

  Общо - 19314.7 ха - 100,0% 
 
 
Според функциите си тази площ се е разпределяла, както следва: 
 
- горски територии със стопански функции  - 3289.4 ха 
- горски територии със защитни и    
специални функции 

- 16025.3 ха 

  Общо - 19314.7 ха 
                                   

 
По собственост тази площ се е разпределяла, както следва: 
 
- държавна - 18029.4 ха - 93.3 % 
- общинска - 596.6 -ха - 3.1 % 
- частна - 434.8 ха -     2.3 % 
- временно стоп. от общината - 235.6 ха - 1.3 % 
- на други юридически лица - 12.8 ха - 0.0 % 

  Общо - 19314.7 ха - 100.0 % 
 

При сегашната инвентаризация 2019г. бяха констатирани гори и голи горски територии 
на обща площ  19 142.2 ха, от която: 

 
- залесена - 18 427.0 ха - 96.3 % 
- незалесена дървопроизводителна -  62.7 ха -  0.3 % 
- недървопроизводителна -  652.5 ха - 3.4 % 

  Общо - 19 142.2  ха - 100.0 %  
 
 
 
Според функциите, които изпълняват горите се разпределят, както следва: 
 
- горсик територии със защитни функции -  23.0 ха 

спф .doc

 

- горски територии със специални функции - 18 855.7 ха 
- горски територии със стопански функции -  263.5 ха 

  Общо - 19 142.2 ха 
 

По собственост тази площ се разпределя, както следва: 
 
- държавна - 17 853.5 ха - 93.3 % 
- общинска - 865.9 ха - 4.5 % 
- съсобсвеност 
- частна собственост 

- 
- 

23.5 ха  
399.4 ха 

- 
- 

0.1% 
  2.1% 

- в.т.ч.физически лица -  380.5 ха -  2.0 % 
- в.т.ч.юридически лица -   18.9 ха -  0.1 % 

  Общо -  19 142.2 ха - 100.0 % 
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Таблица № 14 

За разпределение на устроената площ по СОБСТВЕНОСТИ и ВИД ТЕРИТОРИЯ 

Oбщо 
в т.ч. Горски 
територии 

в т.ч. 
Земеделски 
територии 

в т.ч. 
Урбанизирани 

територии 

Гори по 
чл. 83 от 

ЗГ 

вид собственост 

обща 
площ 

% 

в т.ч. 
залес. 
площ % 

обща 
площ 

% 

обща 
площ 

% 

обща 
площ 

% 

обща 
площ 

% 

ха ха ха ха ха ха 

Държавна 
собственост 

17853.5 93.3 17181.7 93.0 17833.1 96.7 3.3 0.5 17.1 30.7 - - 

Общинска 
собственост 

865.9 4.5 835.3 4.5 555.9 3.0 305.8 48.7 4.2 7.5 - - 

Съсобственост 23.5 0.1 23.1 0.1 - - - - 23.5 42.2 - - 

Частна 
собственост 

399.3 2.1 386.9 2.1 68.9 0.3 319.5 48.7 10.9 19.6 71.2 100 

в.т.ч.Физическ
и лица 

380.4 2 368.1 2 64.5 0.3 305.0 48.5 10.9 19.6 65.9 92.6 

в.т.ч.Юридически 
лица 

18.9 0.1 18.8 0.1 4.4  14.5 - - - 5.3 7.4 

Всичко 19142.2 100 18427 100 18459.8 100 626.7 97.7 55.7 100 71.2 100 

 

През ревизионния период са настъпили незначителни промени в разпределението на 
горските територии по собственост. 

 

Държавните  територии намаляват с  175.9 ха, което се дължи на уточняване на 
собсвеността в комисиите по земеделие към община Ракитово. 

 
Общинските територии се увеличават площта си на 269.3 ха  следствие на уточняване на 

собсвеността в комисиите по земеделие към община Ракитово и новоустроени гори. 
  
Горите на физически и юридически лица намалят с около 48.3 ха поради отстраняване от 

инвентаризацията на голи площи описани преди това  като гори върху частни земеделски 
територии. 
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При уточняване на горските територии и собствеността върху горите и земите са използвани 
карти на възстановената собственос и кадастрални карти на землищата намиращи се в община 
Ракитово и землище Батак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 15 

Разпределение на горските територии по категории и функции 

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 18.1 16.2 2320 - - - 18.1 16.2 2320 

защита на почвите - - - - - - - - - 

защита на 
урбанизирани 
територии 

- - - - - - - - - 

защита на сгради и 
инфраструктури 

1.7 1.7 265 3.2 3.2 185 4.9 4.9 450 

защита на горна 
граница гора 

- - - - - - - - - 

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

технически проект за 
борба с ерозия 

- - - - - - - - - 

Общо защитни 
функции 

19.8 17.9 2585 3.2 3.2 185 23.0 21.1 2770 

  

резервати, 
национални паркове 

- - - - - - - - - 

природни паркове - - - - - - - - - 

природни 
забележителности 

- - - 5.1 5.1 1790 5.1 5.1 1790 

защитени местности 112.5 111.8 41940 10.5 10.5 3680 123.0 122.3 45620 

защитени зони 
Натура 2000 

6515.1 6301.8 1893255 2787.6 2638.8 457240 9302.7 8940.6 2350495 

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

Общо специални 
функции по т.1 

6627.6 6413.6 1935195 2803.2 2654.4 462710 9430.8 9068.0 2397905 

  

семепроизводствени 
насаждения и 
градини 

- - - - - - - - - 

горски разсадници - - - - - - - - - 

опитни и географски 
култури 

- - - - - - - - - 

дендрариуми - - - - - - - - - 
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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 

учебно-опитни гори - - - - - - - - - 

токовища - - - - - - - - - 

200м около хижи и 
манастири 

- - - - - - - - - 

БИСД 1.9 1.8 295 - - - 1.9 1.8 295 

Общо специални 
функции по т.2 

1.9 1.8 295 - - - 1.9 1.8 295 

  

горски територии с 
рекреационно 
значение 

455.1 440.3 74800 39.2 39.2 3415 494.3 479.5 78215 

за поддържане на 
ландшафта 

- - - - - - - - - 

гори с висока 
консервационна 
стойност 

5907.4 5640.1 1188010 3021.3 2953.5 446325 8928.7 8593.6 1634335 

Общо специални 
функции по т.3 

6362.5 6080.4 1262810 3060.5 2992.7 449740 9423.0 9073.1 1712550 

  

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

12992.0 12495.8 3198300 5863.7 5647.1 912450 18855.7 18142.9 4110750 

  

Общо защитни и 
специални функции 

13011.8 12513.7 3200885 5866.9 5650.3 912635 18878.7 18164.0 4113520 

  

стопански функции 261.5 261.0 42000 2.0 2.0 80 263.5 263.0 42080 

Всичко 13273.3 12774.7 3242885 5868.9 5652.3 912715 19142.2 18427.0 4155600 

 
 

Списък 

на горските територи  и земеделските територии придобили характеристики на гора  
със защитни и специални категории и функции, разположени  на                         

територията на  ТП ДГС “Ракитово” 
 

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 

6:г; 9:и, к; 10:ц; 11:в, г, д; 12:а, б, в, г, е, м, н, р, 
4; 13:д, е, ж, з, м, н, п, ю, а1, г1, ж1, и1, о1, п1, 
р1, т1, у1; 14:а, д, е, ж, з, л, м, о, п, р, с, т, у, ф, 

х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, 
и1, к1, л1, м1; 15:б, в, г, д, е, ж, н, о, п, р, т, у, 
ф; 16:е, з, и, к; 24:к; 32:б, и; 34:д, е, ж, з, и; 78:г, 

з, и, к, л, м, р, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 
в1, г1; 79:с, х; 91:ж, р, с; 92:и, к; 93:з, н, о; 94:з; 
95:д; 96:а, з; 100:е, ж, з, и, к, м; 103:д, е; 138:о; 
156:и, к, н, о, п, р, с, т, х; 171:л; 234:а, б, в, д, ж, 
з, п, р, с, т, я, а1, б1, г1, д1, е1, н1; 235:ф, ч, ш; 
236:в, г, д, е, ж;  

263.5 263.0 0.5 
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Горски територии по 
функции 

Списък отдели и подотдели 

Обща 
площ 

Залесена 
площ 

Незалесена 
площ 

ха 

защитена местност 
193:а, б, 1; 196:ж, з, 6; 197:г; 200:и; 207:л, 6; 
208:к; 209:е; 215:з; 261:а; 274:л, м, н, о; 276:в, 
г, д, е; 278:г, д, е;  

123.0 122.3 0.7 

природна 
забележителност 

323:а;  5.1 5.1 - 

зелена зона 
176:а, б, в, г, д, е, ж, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 177; 
217:а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5; 218:а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9; 219:а, б, д, е, 1, 2, 3, 4, 5; 220;  

292.7 274.5 18.2 

лесопарк 
176:а, б, в, г, д, е, ж, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 177; 
217:а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5; 218:а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9; 219:а, б, д, е, 1, 2, 3, 4, 5; 220;  

292.7 274.5 18.2 

курортна гора 

7:б; 60:а, б, в, г, д, е, ж, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 61; 
62:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5; 63:а, г, д, е, 
1; 64; 65; 68:2, 4; 69:а, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 
н, о, 1; 70; 71; 72:а, б, г, 1, 2, 3, 4; 73:а, б, в, г, 
д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4; 74; 75; 76; 77; 78:а, б, в, д, 
е, ж, п, с, 1, 2, 5; 79:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 

н, о, п, у, ф, ц, ч, ш, щ, ю, я, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9; 80; 81; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 103:в; 104; 
105: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, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; 106:а, б, в, г, д, 

е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ш, 1, 
2, 3, 4; 107; 108; 109:а, б, в; 110; 111:а, б, г, д, 
з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3; 112:а, б, в, г, е, ж, з, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8; 113:а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10; 114:а, б, в, г, д, е, ж, з, м, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121:а, 
б, в, г, д, е, ж, 2, 3, 4, 5, 6; 122; 123; 124; 125; 
126:а, б, в, г, д, е, ж, 1; 127; 128; 129; 130; 131; 
132; 133; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 
150; 151; 152; 153; 154; 155; 156:а, б, в, г, д, ж, 
у, ф, 1, 2, 3; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 
164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171:а, б, в, г, 
д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 172:а, б, в, г, д, е, 

ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ц, ч, ш, щ, ю, 
я, а1, б1, в1, г1, д1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 173; 
174:а, б, в, г, д, ж, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
175; 176:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 
с, у, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 177; 178; 179; 180; 
181:а, б, в, г, д, е, ж, 1; 182: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, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, 
п1, р1, с1, т1, у1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; 
183; 193:а, в, г, д, е, ж, 2, 3, 4, 5; 194; 195; 
196:а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; 197; 198; 
199:а, б, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2; 200:а, б, в, г, д, 
е, 1, 2, 3, 6; 201:а, в, г, д, е, 1; 206:а, д, 2, 4; 
207:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, м, 1, 2, 3, 4, 5; 
208:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2; 209:а, б, г, д, е, 
1, 2, 3; 210; 211; 212; 215:а, б, 1, 2, 3, 6, 7; 217; 
218:а, б, в, г, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; 219; 220:а, б, 
г, д, е, 2, 3, 5; 221; 222:а, б, г, д, е; 223:а, б, в, 
д, и, к, 1, 4; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230:а, 

б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 2, 3, 4, 5, 6; 
231; 232; 233; 234:е, и, к, л, м, н, у, ф, х, ц, ч, 
ш, щ, ю, в1, ж1, з1, л1, м1, о1, п1, 1, 2, 3; 235:а, 

б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, х, щ, 
ю, я, б1, г1, д1, е1, ж1, и1, 1, 2, 3; 237; 238; 
239:а, б, в, г, д, з, и, 1, 2; 240; 241:а, б, в, г, д, е, 
ж, з, и, 1, 3, 5; 242; 267:а, б, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 
3, 4, 5, 6; 268:а, б, в, г, д, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

8879.4 8571.7 307.7 
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Горски територии по 
функции 

Списък отдели и подотдели 

Обща 
площ 

Залесена 
площ 

Незалесена 
площ 

ха 

269:а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 
2, 3, 4, 5; 270; 271; 272:а, в, г, д, е, ж, и, 1, 2, 3, 
4; 273; 290:а, в, 1, 2; 335;  

тех.пр.борба с ероз. 

26:а, б; 40:а, б, д, з; 41:а, б, в; 43:а, б, 1; 44:а, 
б; 45; 46:а, б, в, г; 47:а, б, в, г; 48:а, б, в, 1, 2; 
61:а, б; 64:а, б, в, д; 67:б; 81:г; 82:м; 85:т; 89:ж, 
з, к; 91:а, л, н, о; 95:л; 199:а, г; 208:ж, з, и; 
210:в; 217:д, е, ж, м; 221:б; 227:б, в, г, ж; 238:д, 
е; 271:б, в, з, 1, 2; 274:г; 281:а, в, д; 292:в; 
295:б, в, г, е; 307:г, е, 2, 3;  

696.8 684.6 12.2 

200 м край язовир 
104:з; 105:а, б, в, г, д, е, и1, к1, л1, м1, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7; 106:с, т, у, ц, ш; 107:в, г, д, е, ж; 
111:2;  

26.5 24.5 2.0 

защ. ивица край река 
39:а; 40:а; 41:а; 42:а, б, 1, 2, 3; 43:а, 1; 44:а; 
45:а; 47:а, 1, 3; 338:ж; 339:е;  

56.0 40.4 15.6 

защ. ивица ж.п.линия 

1:а, в, г, д, е, 1; 2:в, г, е, 3, 4, 5, 6, 7; 3:б, ж, к, 1, 
2, 3, 7; 4:з, и; 5:а, г; 6:а; 7:а, в, д, е; 8:а; 9:д, е, 
ж; 10:а, б, г, е, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 5; 
11:м; 13:р, с, у, х, ц, ч, ш; 39:а; 40:а; 41:а; 42:а, 
б, 1, 2, 3; 43:а, 1; 44:а; 45:а; 47:а, 1, 3; 337:ж; 
338:ж; 339:е;  

208.7 188.3 20.4 

скално-урвест терен 

39:а; 40:а; 41:а, б, в; 42:а, б, в, г; 43:а; 44:а; 
45:а, б, в; 46:б; 47:а, б, в, г; 48:а, в; 51:д; 56:е; 
63:а; 95:л; 98:л; 99:а, б, в, г, д, е, ж, з, и; 100:в; 
102:б; 131:а; 132:а, б; 271:б, з; 274:г; 306:д; 
307:г; 326:а; 336:а, б, в, г, д, ж; 337; 338:а, б, в, 
г, д, е, ж; 339;  

930.8 804.4 126.4 

ловностоп. територия 

51:а, б, в, 1; 52; 53:а, б, в, г, е, ж, 1, 2; 54; 55:а, 
б, в, г, д, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 56; 57:а, б, в, 
е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 58:а, б, в, г, д, е, 
ж, и, 1, 2, 3, 4; 59:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, п, 
1, 2, 3, 4, 7; 60:а, б, в, г, д, е, и, к, 1, 2, 3, 4, 6; 
61:б, в, г, д, 1, 2, 3, 4; 62:г, д, е, 2, 3; 81:а, д, 3; 
82:а, д, е, ж, з, и, к, н, о, с, т, у, 1, 4, 5, 6, 7; 
84:а, 1; 85:а, б, к, м, н, о, с, т, 1; 86; 88:а, в, 1, 3; 
89:а, б, в, г; 90:б, д, е, ж, и, 4, 5, 6; 91:а, б, в, г, 
д, 1, 2, 3; 251:в, г, е, з, и, к, л, м, н, 3, 4, 5, 6, 7; 
252:д, е, ж, з, 2; 255:д, л; 256:а, б, в, д, е, ж, з, 
и, к, л, м, н, 1; 257; 258; 259; 260:а, ж; 267:и, 5;  

1150.5 1112.4 38.1 

токовище 
215:з; 279:е; 280:е; 304:а; 305:б, д; 308:з; 
312:ж; 313:д, ж; 325:б, в; 329:г; 333:к; 334:к;  

52.5 52.5 - 

200 м около хижа 63:е, 1; 64:д, е, ж, 1, 2;  10.7 8.1 2.6 

горски разсадник 194:1; 223:1;  6.1 - 6.1 

семепроизв.насаждение 

53:б; 104:а, п; 121:б; 125:а; 127:б, ж; 128:б, в, к; 
129:а, и; 180:о, п; 182:ж; 193:б; 196:ж; 240:в; 
241:в, г; 242:б, д; 244:ж, з; 247:ж; 249:б; 250:б; 
260:д, л; 279:е; 284:д; 285:а; 290:а; 291:а;  

434.5 434.5 - 

семепроизв.градина 90:г; 127:а, и; 128:а, м; 241:б;  13.4 13.4 - 

горски територии за 
защита на УТ 

120:а; 145:а, б; 177:а, б, в; 223:а, в, г; 229:а;  53.4 53.4 - 

временно недостъпни 50:а, б, в, г; 51:а, б, в, г, е, 1; 54; 337; 339;  439.8 327.8 112.0 

новоустроени гори 

9:к; 10:к; 12:н, р; 13:т1; 14:т; 68:и, к, л, м, н, о, 
п; 71:л; 74:п; 75:п; 96:з; 106:ц, ш; 108:п, р; 
114:м; 117:и; 118:р, с; 123:л; 130:е; 146:а; 
148:ф; 155:в, д, з, к, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я; 
157:з, и; 165:з; 168:л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф; 
172:н, ф, д1; 174:и; 182:ц, я, г1; 234:з, о; 
235:б1, ж1; 242:ж, з; 269:н, п, у; 270:н, о, п;  

71.5 71.5 - 

наклон над 30 градуса 
1:а, б, в, з; 3:а; 25:и; 26:а, б; 37:д, е; 39:а, г; 
40:а, б, д, з; 41:б, в; 42:а, б, в, г; 43:а, б, 1; 44:а, 

2627.7 2486.2 141.5 
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Горски територии по 
функции 

Списък отдели и подотдели 

Обща 
площ 

Залесена 
площ 

Незалесена 
площ 

ха 

б; 45; 46:а, б, в, г; 47:а, б, в, г; 48:а, б, в, 1; 
49:а, б, в, г, е, ж, з; 50:д, е; 51:а, б, в, г, д, е; 
52:а, з, и; 53:а, б, е, ж; 54:б, в, г, д; 55:г, д, е, 6; 
56:е; 60:а, в, г, е; 61:а, б; 62:а, и; 63:а, в; 64:а, 
б, в, д; 65:а, б, ж, и; 66:б, в, г, д; 67:б; 81:г; 
82:м; 85:т; 86:м; 87:в, з, к, л, м; 89:ж, з, к; 91:а, 
л, н, о; 93:к; 95:л; 96:е, ж; 97:е, з; 98:з, и, к, л, 
м; 99:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м; 100:в; 101:а, 
г; 102:б, в; 131:а, б; 132:а, б, в; 134:г, д; 135:а, 
б; 142:а, б; 143:г; 154:е; 157:д, е, ж; 159:в; 
181:е; 199:а, г, к; 200:а, д, е; 201:г, д, е; 206:д; 
208:ж, з, и; 210:в; 212:в, г, к; 215:а, в, г, д, е, и, 
л; 216:б, в; 217:д, е, ж, м; 221:б; 225:г, е; 227:б, 
в, г, ж; 230:и; 238:д, е; 246:а; 254:е; 268:а, б; 
270:и, к; 271:б, в, з, 1, 2; 272:з; 274:г; 281:а, в, 
д; 290:б; 292:в, г; 293:а, б, в, г, д, е, ж, и; 294:д; 
295:б, в, г, е; 296:г; 299:а, д; 305:в; 306:д, ж, л, 
м; 307:г, е, 2, 3; 311:е, к; 312:в; 314:б, в, г, е, ж; 
316:а, б, в; 317:г; 320:а; 322:б; 323:д; 325:г, д; 
326:б; 331:б; 335:в, г, 5; 336:а, б, в, г, д, е, ж; 
337; 338:а, б, в, г, д, е, ж; 339;  

защитена зона птици 201:з;  20.7 20.7 - 

защитена зона 
местообитания 

1; 2:а, б, 2; 23:1, 2; 25:а, б, 1; 26:а, 1; 36; 37; 38; 
39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51:г, 
д, е; 63:а, б, д, е, 1, 2; 64; 65; 66; 67; 68; 69:а, в, 
г, з, и, м, н, о, 1; 70:а, е; 71:а, б, в, г, д, е, ж, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7; 72:а, б, в, г, 1, 3, 4; 73; 74:а, б, в, 
г, д, е, ж; 102:в, г, д; 174:г; 175; 176:л, м, н, о, п, 
р, т, у, 5, 7, 8; 177:к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 

ц, ш, ю, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 
178; 179; 180; 181; 182; 183:а, б, г, д, е, ж, 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, и1, к1, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11; 194; 195; 196:а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8; 197; 198; 199; 200; 201:б, в, г, з, 1; 206; 
207:а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5; 208:а, б, в, г, 
д, е, ж, з, 1, 2; 209:а, б, в, г, 1, 2, 3; 210:б, в, г, 
1, 2, 3; 211; 212:а, б, в, г, д, е, з, к, л, м, 1; 
215:в, г, д, е, л, 1, 2, 4, 5; 216; 217; 218; 219; 
220; 221; 222; 223; 224:в, г, д, е, ж, з, и, 3, 4, 5; 
225; 227:в, г, д, е, ж, 1; 230:и, к, л, м, н, о, п, р, 
1, 3, 4, 5, 6; 239:е; 240:ж; 241:в, г, д, е, 1, 2, 3, 
4, 5; 242; 243:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14; 244; 245; 246; 247; 248; 
249; 250; 251:а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7; 252; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 
259:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 
ф, 1, 2, 3, 4, 5; 260:а, б, в, г, м, н, о, 1, 5, 6, 7; 
267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274:а, б, в, г, 
д, е, ж, з, и, к, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 275; 
276:а, б, д, е, ж, з; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 
284; 285; 286; 287; 288; 289; 290; 291; 292; 293; 
294; 295; 296; 297; 298; 299; 300; 301; 302; 303; 
304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 
314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 
324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 
334; 336; 337; 338; 339;  

9003.1 8649.6 353.5 

защитени зони птици и 
местообитания 

183:в, з, 3; 193; 196:е, ж, з, 6; 201:д, е, ж, 2, 3; 
207:з, и, к, л, м, 6; 208:и, к; 209:д, е; 210:а, д; 
212:ж, и; 215:а, б, ж, з, и, к, 3, 6, 7; 243:12; 
251:ж; 259:к; 260:д, е, ж, з, и, к, л, 2, 3, 4; 261; 
274:л; 276:в, г;  

427.7 418.4 9.3 

географска култура 118:в; 122:д, е, к; 238:д; 243:б;  32.7 32.7 - 

гори във фаза на старост 40:г; 41:а; 50:г; 51:е; 64:и; 67:б; 193:а, б; 198:ж; 955.6 947.4 8.2 
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200:з, и; 201:ж, з; 207:к, л; 208:ж, и, к; 209:г, д, 
е; 212:ж, з, и, к, л, м; 215:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 
к, л; 216:г; 246:а; 259:к; 261:б, г; 271:б, з; 272:е, 
з; 280:и, л, м; 282:в, ж; 283:д; 287:б; 293:а, в, е; 
294:в; 297:е, и; 298:в, и; 299:а, в, г, д, е, ж; 
300:а, б, в, г, д, е, ж; 301:д, з; 302:м; 303:б, в, г, 
д, е, з, и, к; 304:а, б, д; 305:а; 306:в; 307:е; 
308:з, к; 310:ж; 314:а, е, н; 319:и; 322:г, ж, з; 
323:ж; 324:в; 326:а, б; 328:б, е, ж; 332:г, д; 
333:з; 334:м, н; 336:а, б, г; 337:б, в; 339:а, б, в;  

ГВКС 1 

1; 2:а, б, 2; 23:1, 2; 25:а, б, 1; 26:а, 1; 36:а, б, в, 
г, ж, 1, 2, 3, 4; 37:а, г, д, е, 1, 2; 38; 39; 40:а, б, 
в, г, д, е, з, к, л; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 
49; 50; 51:г, д, е; 63:а, б, д, е, 1, 2; 64:а, б, в, г, 
д, и, к, 1, 2, 3; 65:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1; 
66:а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4; 67:а, б, в, г, е, и, 1, 
2; 68:а, б, в, г, д, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 69:а, г, 
з, и, 1; 70:е; 71:а, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
72; 73:а, б, в, з, и, 1, 2, 3, 4, 5; 74:а, б, в, г, д; 
102:в, г, д; 174:г; 175; 176:л, м, н, о, р, т, у, 5, 7, 
8; 177:к, л, м, н, п, р, с, т, у, ф, х, ш, ю, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 178:а, б, в, г, д, е, 
ж, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 179; 180:а, б, в, 

г, д, е, ж, з, и, к, л, о, п, ф, х, ц, ю, б1, 1, 2, 3, 4, 
5; 181; 182:а, б, г, д, е, ж, з, и, м, н, о, п, р, с, т, 

у, ч, ш, щ, е1, м1, н1, т1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24; 183:а, г, д, 

е, ж, з, и, л, р, с, у, ф, х, ю, б1, в1, е1, 2, 3, 4, 
10; 193; 194:а, б, в, г, д, е, ж, к, м, р, с, т, у, ф, 
ч, ш, щ, я, б1, г1, 1, 4, 5, 6, 23, 24; 195; 196:а, б, 
в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; 197:а, г, е, з, и, 
к, 1, 2, 3; 198; 199; 200; 201:б, в, г, д, е, ж, з, 1, 
2, 3; 206; 207; 208; 209:б, в, г, д, е, 1, 2, 3; 210; 
211; 212; 215; 216; 217:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 
л, м, н, 1, 2, 3, 5, 6; 218; 219:а, б, в, г, 1, 3, 4, 5; 
220:а, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5; 221; 222; 223; 
224:в, г, д, е, ж, з, и, 3, 4, 5; 225:а, б, в, г, д, е, 
ж, з, и, к, 1, 2; 227:в, г, д, е, ж, 1; 230:и, к, л, м, 
н, о, п, р, 3, 4, 5, 6; 239:е; 240:ж; 241:в, г, д, е, 
1, 2, 3, 4, 5; 242:а, б, в, г, д, е, 1; 243:а, б, в, г, 
д, е, ж, з, и, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; 244; 
245; 246; 247; 248; 249; 250:а, б, в, г, д, е, ж, з, 
и, к, 1, 2, 3; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257:а, 
б, в, д, е, ж, з, 1, 2, 3; 258; 259; 260:а, б, в, г, д, 
е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 4, 5, 7; 261:а, б, в, г, 
д, е, 4, 5; 267; 268:а, б, в, г, д, е, ж, з, 2, 3, 4, 5, 
6, 7; 269:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, р, 1, 2, 3, 4, 5; 
270:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
271:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 3, 4, 5, 6, 7; 272; 
273:а, б, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 13; 274; 
275; 276; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 
286; 287; 288; 289; 290:а, б, в, 1; 291:а, б, в, г, 
д, е, ж, з, и, 1, 3, 4, 5; 292; 293; 294; 295; 296; 
297; 298; 299; 300; 301; 302; 303; 304:а, б, г, д, 
2; 305; 306; 307; 308; 309; 310:а, б, в, г, д, е, ж, 
1, 2, 3, 4, 5; 311:3, 6; 314:а, г, е, ж, к, н, 1, 2, 3; 
315:е, ж; 316; 317:а, б, в, г, д, е, з, 1; 318; 319; 
320; 321; 322; 323; 324; 325; 326:а, б, в; 327:а, 
б, е; 328:а, б, в, г, д, е, ж, и, к, 1, 2; 329; 330; 
331; 332; 333; 334; 336; 337; 338; 339;  

8859.2 8526.3 332.9 

ГВКС 2 54:а; 102:б, е, ж;  37.9 34.5 3.4 

ГВКС 3 
2:в, е, ж; 11:з; 37:г; 40:г; 41:а; 50:а, г; 51:а, в, е; 
52:г, д, ж, з, и; 53:а, в, г, е, ж; 54:а; 55:а, б, ж; 
56:а, б, в, г, е; 57:д, е, з, к; 58:а, д, ж; 59:к, н, о, 

1807.4 1771.0 36.4 



ДГС “РАКИТОВО” – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” – СОФИЯ, 2020 ГОДИНА 
 

63 

Горски територии по 
функции 

Списък отдели и подотдели 

Обща 
площ 

Залесена 
площ 

Незалесена 
площ 

ха 

п; 60:г, ж; 64:и; 67:б; 82:е; 84:б, з; 86:а; 91:б, в; 
95:а; 97:ж; 98:ж; 99:б, в, г, е, ж, з, и, к, л; 100:в; 
101:б; 102:б, г, е, ж; 103:м; 131:а, б, д, е, и; 
132:а, в; 134:г; 159:а; 193:а, б; 198:д, ж; 199:в, 
д, и; 200:в, з, и; 201:в, д, ж, з; 207:з, к, л; 208:ж, 
и, к; 209:г, д, е; 212:д, е, ж, з, и, к, л, м; 215:а, б, 
в, г, д, е, ж, з, и, к, л; 216:г; 224:ж, и; 246:а; 
247:и; 251:е; 259:к; 261:г, д; 269:е; 271:б, з; 
272:е, з; 274:н; 275:в, г; 276:а, е, ж; 278:а, в; 
280:и, л, м; 282:а, в, д, ж; 283:д; 287:б; 293:а, в, 
е; 294:в; 295:г, е; 297:е, и; 298:в, и; 299:а, в, г, 
д, е, ж; 300:а, б, в, г, д, е, ж; 301:а, б, в, г, д, е, 
ж, з, л; 302:м; 303:б, в, г, д, е, з, и, к; 304:а, б, д; 
305:а, в; 306:в, м; 307:а, е; 308:в, з, к; 310:ж; 
314:а, е, н; 317:в, д, е; 319:б, д, и; 320:г, и; 
322:г, д, ж, з; 323:ж; 324:а, б, в, г, е, и; 326:а, б; 
328:б, е, ж; 332:г, д; 333:б, д, з, к; 334:к, м, н; 
336:а, б, г; 337:б, в; 339:а, б, в, д;  

ГВКС 4 

1:а, б, в, г, д, е, ж, з, и; 2:а, б, г, д, 4; 3; 4:д, е, ж, 
3, 4; 5:а, б; 9:б, г, д, е, з; 10:а, в, и, м, н, 2; 11:7; 
13:о, у, ф, х, ч, ш, б1, в1, д1; 18:а, 1, 2, 3; 19:в; 
21:а, в, г, 1, 2; 22:а, 1, 2, 3; 23:а, б, в, 1, 2; 24:б, 
г, е, ж, з, и, 7, 8, 9; 25; 26; 27; 28:а, б, в, г, 1, 2; 
29:б, в; 30; 31:в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
32:ж, 4; 33:б; 34:а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 35:г; 
36:а, б, в, г, ж, 1, 2, 3, 4; 37:а, д, е, 1, 2; 40:а, б, 
г, д, е, з, к, л; 41; 42; 43:а, б, в, г, 1; 44; 45; 46; 
47; 48; 49; 50:б, в, г, д, е, 2, 3, 4; 51:б, в, г, д, е; 
52:з, и; 53:а, е; 55:д, е, 6, 7, 8, 9; 57:а, б, в, г, ж, 
и, л, м, 2, 3, 4, 5, 6; 58:б, в, г, е, ж, з, и, 1; 61:а, 
б; 62:а, б, з, и, к, 1; 63:а, б, в, г, д, е, 1, 2; 64:а, 
б, в, д, и, к, 1, 2; 66:а, б, в, г, д, 1; 67:б, в, и, 1; 
71:а, 3; 72:а, б, г, 2; 73:а; 74:а; 75:б, е; 82:б, в; 
85:б, д, к, с, т, 3; 86:б, г; 88:е; 89:в, г, ж, з, к; 
91:а, е, к, л, м, н; 93:г, д, е, ж, 2; 94:б, в, г, д, е, 
ж; 95:к, л; 97:з; 98:а, з, и, л, м; 117:е; 134:г, е, 1, 
3; 150:г, д, е, 1, 2; 151:в, г; 152:в, г, д, 3, 4, 5, 6, 
7; 153:б, д; 154:г, е, ж, 1, 2; 155:р, с, т, 3, 4; 
156:ж; 157:а, д, е; 160:б, в; 161:в; 162:г, д; 
163:з; 181:е; 196:г, д; 197:а, г, з, и; 198:в, д, е; 
199:б, в, г, д, е, ж, 1, 2; 201:г; 206:д; 207:г, к, л; 
208:г, д, е, ж, з, и; 209:б, в, г, д, е; 210:д; 212:ж; 
219:в; 223:е; 227:г; 230:е; 237:о; 238:е; 239:д, з; 
254:б; 319:в; 322:а, б, в; 323:а, б, г, д, 1, 2, 3; 
336:а, б, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 338;  

3048.1 2980.2 67.9 

ГВКС 5 
1:а, в, г, д, е; 2:в, г, е, 4; 3:б, ж, к; 63; 64:а, б, в, 

г, д, и, к, 1, 2;  
129.3 122.2 7.1 

ГВКС 6 

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

в, г, и, к, л, о, р, с, т, у, ф, х, ч, ш, б1, в1, д1, е1, 
з1, к1, л1, м1, н1, с1, 1, 2, 3; 14:б, в, г, и, к, н, 1, 
2, 3, 4; 15:а, з, и, к, л, м, с, х, ц, ч, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8; 16:а, б, в, г, д, ж, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 
31; 32:а, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4; 33; 34:а, б, в, 
г, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 35; 36:а, б, в, г, ж, 1, 2, 3, 4; 
37:а, г, д, е, 1, 2; 38; 39; 40:а, б, в, г, д, е, з, к, л; 
41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 
54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64:а, б, в, г, 
д, и, к, 1, 2, 3; 65:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1; 

17739.4 17075.9 663.5 
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66:а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4; 67:а, б, в, г, е, и, 1, 
2; 68:а, б, в, г, д, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 69:а, г, 
д, е, ж, з, и, к, 1; 70:б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4; 71:а, 
в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 72; 73:а, 
б, в, з, и, 1, 2, 3, 4, 5; 74:а, б, в, г, д, з, и, к, л, м, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 75:а, б, г, д, е, з, м; 76:а, г, 
з, 1, 2; 77:а, г, ж, з, и, к, л, п, ф, х, 1, 2, 3, 4; 
78:а, в, д, ж, н, о, п, с, 1, 2, 3, 4, 5; 79:б, г, ж, з, 

и, к, л, м, н, о, у, ч, ш, ю, я, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9; 80:а, б, в, г, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 

ф, х, ц, ч, ю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 18; 81:а, в, г, д, ж, з, к, 1, 2, 3, 4, 
5; 82:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, п, р, с, 1, 2, 3, 
4, 5, 7; 83:а, б, в, г, д, 1, 2; 84:а, б, г, д, е, ж, з, 
1, 2, 4, 5; 85:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 
п, с, т, 1, 2, 3, 4; 86:а, б, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 
о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3, 4; 87:а, в, е, ж, з, 
и, к, л, м; 88:а, б, в, г, д, е, ж, з, л, м, н, о, п, 1, 
2, 3, 4; 89; 90; 91:а, б, в, г, е, з, и, к, л, м, н, о, п, 
1, 2, 3, 4, 5; 92:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3; 93:а, 
б, в, г, д, е, ж, и, к, л, м, п, 1, 2; 94:а, б, в, г, д, е, 
ж, 1; 95:а, б, в, г, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3; 96:б, в, 
г, д, е, ж, 1, 2; 97; 98; 99; 100:а, б, в, г, д, л, н, о, 
1, 2, 3, 4, 5; 101; 102; 103:а, б, г, ж, з, и, к, л, м, 
1, 2, 3, 4; 104:а, б, в, г, д, е, к, л, н, п, 1, 2, 3, 4, 
5, 8, 10, 11, 12, 14; 105:м, 14; 106:и, к, л, н, о, п, 
р, 1, 4; 107:а, г, д, з, и, к, 1, 2, 3; 108:а, б, в, г, д, 
ж, з, и, к, н, 1, 2, 3; 109; 110:а, б, в, г, е, 1, 2, 3, 
4, 5; 111:а, б, г, д, з, и, к, л, м, 1, 2, 3; 112:а, б, 
в, г, 1, 2, 4, 6; 113:а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10; 114:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8; 115:а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10; 116; 117:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1; 118:а, б, в, г, 

д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12; 119; 120; 121:а, б, в, г, д, ж, 1, 2, 3, 
4, 5, 6; 122:а, б, в, г, д, ж, з, и, 1, 2, 3, 4; 123:а, 
б, в, г, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3; 124:а, б, в, г, д, е, 1, 
2, 3, 4, 5; 125:а, к, 2; 126; 127:а, б, в, г, ж, з, 1, 
2, 4, 5; 128:а, б, в, г, д, е, ж, з, к, 1, 2, 3, 4; 
129:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1; 130:а, б, в, г, д, 1, 
2; 131; 132; 133:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, м, н, 1, 2, 
3, 4, 5; 134; 135; 136; 137; 138:а, б, в, г, д, е, ж, 
з, и, к, л, м, н, 1; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 
145:б, в, г, д, е, ж, и, к, л, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
146:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
147:б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 148:а, 
б, в, г, д, у, 1, 2; 149:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 
3, 4; 150; 151; 152; 153; 154; 155:м, н, о, п, р, с, 
т, 1, 2, 3, 4, 5; 156:б, в, г, д, ж, 1, 2, 3; 157:а, в, 
г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 158; 159:а, б, в, 
д, е, 1, 2, 3; 160; 161; 162; 163; 164; 165:а, б, в, 
г, д, е, ж, 1, 2; 166:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, м, 1, 
2, 3, 4; 167; 168:а, б, и, к, 1, 2, 3, 4; 169:а, б, в, 
д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; 170:а, б, в, 
г, е, ж, 1, 2, 3; 171:а, б, в, г, е, ж, з, к, 1, 2, 3, 4, 
5, 6; 172:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, т, ц, ч, ш, 
ю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 173:е, ж, з, и, к, л, м, н, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 174:а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10; 175; 176:а, д, ж, и, к, л, м, н, о, р, с, т, 
у, 5, 7, 8; 177:а, б, в, г, ж, и, к, л, м, н, п, р, с, т, 

у, ф, х, ш, ю, а1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19; 178:а, б, в, г, д, е, ж, и, к, 
л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 179; 180:а, б, в, г, д, е, 
ж, з, и, к, л, о, п, ф, х, ц, ю, б1, 1, 2, 3, 4, 5; 181; 
182:а, б, г, д, е, ж, з, и, м, н, о, п, р, с, т, у, ч, ш, 
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Горски територии по 
функции 

Списък отдели и подотдели 

Обща 
площ 

Залесена 
площ 

Незалесена 
площ 

ха 

щ, е1, м1, н1, т1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 
16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24; 183:а, г, д, е, ж, з, 
и, л, р, с, у, ф, х, ю, б1, в1, е1, 2, 3, 4, 10; 193; 
194:а, б, в, г, д, е, ж, к, м, р, с, т, у, ф, ч, ш, щ, 
я, б1, г1, 1, 4, 5, 6, 23, 24; 195; 196:а, б, в, г, д, 
е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; 197:а, г, е, з, и, к, 1, 2, 
3; 198; 199; 200; 201; 206; 207; 208; 209; 210; 
211; 212; 215; 216; 217:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 
л, м, н, 1, 2, 3, 5, 6; 218; 219:а, б, в, г, 1, 3, 4, 5; 
220:а, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5; 221; 222; 223; 224; 
225:а, б, в, г, д, е, ж, з, к, 1, 2; 226; 227; 228:а, 

б, в, г, д, ж, л, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
229:а, в, г, д, е, ж, з, 1, 2; 230:а, б, в, г, д, е, ж, 
з, и, к, л, м, н, о, п, р, 2, 3, 4, 5, 6; 231; 232:а, б, 
в, г, д, ж, 1, 2; 233:а, в, д, е, ж, з, и, н, 1, 2, 3, 4, 
5; 234:г, е, о, у, ф, ч, ш, в1, ж1, и1, к1, л1, м1, 
о1, п1, 1, 2, 3; 235:а, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, т, 
1, 2, 3; 236:а, б, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5; 
237; 238; 239:а, б, в, г, д, ж, з, и, 1, 2; 240:б, в, 
ж, 1, 2, 3; 241:а; 242:а, б, в, г, д, е, 1; 243:а, б, 

в, г, д, е, ж, з, и, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; 
244; 245; 246; 247; 248:а, б, в, г; 249; 250:а, б, 
в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3; 251; 252:а, б, в, г, д, 
е, ж, з, 3; 253:а, б, в, г, е, ж, з, и; 254; 255; 256; 
257; 258; 259; 260:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 
н, о, 5, 7; 261:а, б, в, г, д, е, 4, 5; 267; 268:а, б, 
в, г, д, е, ж, з, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 269:а, б, в, г, д, е, 
ж, з, и, р, 1, 2, 3, 4, 5; 270:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 
к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 271:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 
3, 4, 5, 6, 7; 272; 273:а, б, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 
2, 3, 4, 13; 274; 275; 276; 278:а, б, в, г, д; 279; 
280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 289; 
290:а, б, в, 1; 291:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 3, 4, 
5; 292; 293; 294; 295; 296; 297; 298; 299; 300; 
301; 302; 303; 304:а, б, г, д, 2; 305; 306; 307; 
308; 309; 310:а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5; 
311:3, 6; 314:а, г, е, ж, к, н, 1, 2, 3; 315:е, ж; 
316; 317:а, б, в, г, д, е, з, 1; 318; 319; 320; 321; 
322; 323; 324; 325; 326:а, б, в; 327:а, б, е; 
328:а, б, в, г, д, е, ж, и, к, 1, 2; 329; 330; 331; 
332; 333; 334; 335; 336; 337; 338; 339;  

 
 

5.2. Таксационна характеристика на насажденията  

 

Залесената площ на ТП ДГС “ Ракитово” е 18 427.0 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 

Бялборов В 0.4 1127.6 1128.0 1.7 1129.7 6.1 

Бялборов СрН 16.0 5401.0 5417.0 253.1 5670.1 30.8 

Черборов СрН - 677.8 677.8 1.3 679.1 3.7 

Смърчов В - 1043.6 1043.6 2.9 1046.5 5.7 

Смърчов вис.пл. - 661.0 661.0 - 661.0 3.6 

Елов В - 1063.2 1063.2 0.9 1064.1 5.8 

Елов СрН - 649.6 649.6 - 649.6 3.5 
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Стопански 
класове 

Защитни 
функции 

Специални 
функции 

Общо защитни и 
специални 

Стопански 
функции 

Всичко 
функции % 

хектари 

Иглол. Шир. В 3.3 1161.2 1164.5 0.7 1165.2 6.3 

Иглол. Шир. 
СрН 

- 948.2 948.2 0.4 948.6 5.2 

Буков В - 1404.1 1404.1 - 1404.1 7.6 

Буков Ср - 466.5 466.5 - 466.5 2.5 

Дъбов СрН - 153.5 153.5 - 153.5 0.8 

Буков СрН П - 237.4 237.4 1.5 238.9 1.3 

Дъбов СрН П 2.2 1945.3 1947.5 0.5 1948.0 10.6 

Смесен СрН П 1.0 892.9 893.9 - 893.9 4.8 

Келявгабъров - 308.2 308.2 - 308.2 1.7 

  

всичко 22.9 18141.1 18164.0 263.0 18427.0 100.0 

 
 

5.2.1. Гори със защитни и специални функции 

 

Залесената площ на горите със защитни и специални функции е 18 164.0 хектара. По 
стопански класове тя се разпределя, както следва: 
 

Условен стопански клас Бялборов високобонитетен 

(таблици №№ 1-9 от Приложението) 

Общата площ на стопанския клас е 1128.0 хектара или 6.1% от залесената площ. Този 
стопански клас е обособен от чисти и смесени култури и насаждения, с преобладание шест и 
повече десети на бял бор, с производителност от І и ІІ бонитет.  

Състоянието на насажденията и  културите е средно до добро.  
Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава VI клас – 40.1% от 

площта на стопанския клас, следван от IV клас – 19.6%. 
Средната възраст е 92 години. 
Общият запас е 328 210 куб.м (без клони). Средният запас е 291 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 4400 куб.м, а на един хектар – 3.90 куб.м. 
Преобладават среднобогатите, следвани от богатите месторастения. Средният бонитет е II 

(2.0).Средната пълнота е 0.59. Основен дървесен вид е белият бор – 86.1% от площта и 78.7% 
от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има бука.  
 

Условен стопански клас Бялборов средно и нискобонитетен  

(таблици №№ 10-18 от Приложението) 

Общата площ на стопанския клас е 5417.0 хектара или 29.4% от залесената площ. Този 
стопански клас е обособен от чисти и смесени култури и насаждения, с преобладание шест и 
повече десети на бял бор, с производителност от III - V бонитет.Състоянието на насажденията 
и  културите е средно до добро.  

Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава III клас – 29.7% от 
площта на стопанския клас, следван от II клас – 28.0%. 

Средната възраст е 71 години. 
Общият запас е 1 103 195 куб.м (без клони). Средният запас е 204 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 20 041 куб.м, а на един хектар – 3.70 куб.м. 
Преобладават среднобогатите , следвани от средно богатите до богатите месторастения. 

Средният бонитет е IV (3.5).Средната пълнота е 0.62. Основен дървесен вид е белият бор – 
84.7% от площта и 83.0% от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо 
участие има бука.  
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Условен стопански клас Черборов средно и нискобонитетен  

(таблици   №№ 19-27 от приложението) 

Площта на този стопански клас е 677.8 ха или 3.7% от залесената площ. Съставен е от чисти 
и смесени с преобладание на чер бор естествени семенни насаждения и култури над 800 м н.в. 
от I до V  бонитет.  
Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава III клас – 24.3% от 
площта на стопанския клас, следван от VII клас – 20.6%. 
Средната възраст е 100 години. 
Общият запас е 167 530 куб.м (без клони). Средният запас е 247 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 2140 куб.м, а на един хектар – 3.16 куб.м. 
Преобладават среднобогатите месторастения следвани от бедните.Средният бонитет е 
III(2.8).Средната пълнота е 0.52. Основен дървесен вид е черният бор – 78.1% от площта и 
71.4% от запаса (без клони). От останалите иглолистни видове по-голямо участие има белия 
бор.  

 
 
 

Условен стопански клас Смърчов високобонитетен  

(таблици  №№ 28-36 от приложението) 

Площта на този стопански клас е 1043.6 ха или 5.7% от залесената площ обособен от чисти 
и смесени смърчови насаждения и култури от І и ІІ бонитет, растящи на средно богати, средно 
богати до богати и богати месторастения. Преобладават богатите месторастения , следвани от 
среднобогатите. 
Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава III клас – 26.0% от 
площта на стопанския клас, следван от VII клас – 21.1%. 
Средната възраст е 86 години. 
Общият запас е 340 370 куб.м (без клони). Средният запас е 326 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 4832 куб.м, а на един хектар – 4.63куб.м. 
Средният бонитет е II(1.7).Средната пълнота е 0.62. Основен дървесен вид е смърчът – 81.6% 
от площта и 81.6% от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие 
има елата.  

 
 
 

Условен стопански клас Смърчов високопланински  

(таблици  №№ 37-45 от приложението) 

Площта на този стопански клас е 661.0 ха или 3.6% от залесената площ обособен от чисти и 
смесени смърчови насаждения и култури от І до V бонитет, растящи на средно богати, средно 
богати до богати и богати месторастения над 1800 м н.в. Преобладават богатите месторастения 
, следвани от среднобогатите. 
Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава V клас – 27.2% от 
площта на стопанския клас, следван от VII клас – 20.2%. 
Средната възраст е 106 години. 
Общият запас е 176 140 куб.м (без клони). Средният запас е 267 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 2059куб.м, а на един хектар – 267 куб.м. 
Средният бонитет е III (2.7).Средната пълнота е 0.48. Основен дървесен вид е смърчът – 99.3% 
от площта и 99.1% от запаса (без клони). От останалитедървесни видове по-голямо участие 
има белия бор.  
 
 

Условен стопански клас Елов високобонитетен  

(таблици №№ 46-54  от приложението) 

    Този стопанския клас заема 1063.2 ха или 5.8% от залесената площ. Съставен е от чисти 
и смесени е насаждения и култури от ела и дуглазка I и II бонитет, растящи на средно богати, 
средно богати до богати и богати месторастения.Преобладават богатите 
месторастения,следвани от  среднобогатите до богати .  
Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава IV клас – 25.2% от 
площта на стопанския клас, следван от VI клас – 22.8%. 
Средната възраст е 91 години. 
Общият запас е 394 160 куб.м (без клони). Средният запас е 371 куб.м /ха. 
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Общият среден годишен прираст е 5321 куб.м, а на един хектар – 5.00 куб.м. 
Средният бонитет е II(2,0).Средната пълнота е 0.57. Основен дървесен вид е елата – 67.7% от 
площта и 69.8% от запаса (без клони). От останалитедървесни видове по-голямо участие има 
бука.  

 
 
 

Условен стопански клас Елов средно и нискобонитетен  

(таблици №№ 55-63  от приложението) 

Този стопанския клас заема 649.6 ха или 3.5% от залесената площ. Съставен е от чисти и 
смесени е насаждения и култури от ела и дуглазка III и IV бонитет, растящи на средно богати, 
средно богати до богати и богати месторастения.Преобладават богатите 
месторастения,следвани от среднобогатите до богати .  
Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава VI клас – 36.0% от 
площта на стопанския клас, следван от VII клас – 34.7%. 
Средната възраст е 124 години. 
Общият запас е 218 640 куб.м (без клони). Средният запас е 337 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 2567 куб.м, а на един хектар – 3.95 куб.м. 
Средният бонитет е III (2.8).Средната пълнота е 0.37. Основен дървесен вид е елата – 67.9% от 
площта и 71.6% от запаса (без клони). От останалитедървесни видове по-голямо участие има 
бука.  
 
 

Условен Иглолистно-широколистен високобонитетен стопански клас - 

(таблици №№ 64-72 от приложението )     

    Този стопанския клас заема 1164.5 ха или 6.3% от залесената площ.Обособен от чисти и 
смесени е насаждения и култури без преобладание I и II бонитет, растящи на средно богати, 
средно богати до богати и богати месторастения. Преобладават богатите месторастения , 
следвани от среднобогатитe. Разпределението по класове на възраст е неравномерено. 
Преобладава III клас – 36.8% от площта на стопанския клас, следван от VI клас – 14.1%. 
Средната възраст е 79 години. 
Общият запас е 337 665 куб.м (без клони). Средният запас е 290 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 5155куб.м, а на един хектар – 4.43 куб.м. 
Средният бонитет е II (2.0).Средната пълнота е 0.62. Основен дървесен вид е елата – 32.9% от 
площта и 39.5% от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има 
бука.  
 
 

  Условен Иглолистно-широколистен средно и нискобонитетен 

стопански клас - (таблици №№ 73-81 от приложението )     

    Този стопанския клас заема 948.2 ха или 5.1% от залесената площ.Обособен от чисти и 
смесени е насаждения и култури без пеобладание III до V бонитет, растящи на средно богати, 
средно богати до богати и богати месторастения. Преобладават богатите месторастения , 
следвани от среднобогатитe. Разпределението по класове на възраст е неравномерено. 
Преобладава III клас – 32.0% от площта на стопанския клас, следван от II клас – 24.8%. 
Средната възраст е 72 години. 
Общият запас е 196 910 куб.м (без клони). Средният запас е 208 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 3436 куб.м, а на един хектар – 3.62 куб.м. 
Средният бонитет е III(3.3).Средната пълнота е 0.66. Основен дървесен вид е белия бор – 
32.8% от площта и 33.4% от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо 
участие има бука.  
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  Условен стопански клас Буков високобонитетен   

(таблици  №№ 82-90 от приложението) 

Площта на този стопански клас е 1404.1 ха или 7.6% от залесената площ. В този стопански 
клас са включени чисти и смесени семенни насаждения и култури от бук с производителност I и 
II бонитет, Преобладават среднобогати до богати месторастения , следвани от богатите. 
Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава VI клас – 34.4% от 
площта на стопанския клас, следван от VII клас – 29.8%. 
Средната възраст е 115 години. 
Общият запас е 465 610  куб.м (без клони). Средният запас е 233 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 5420 куб.м, а на един хектар – 3.86 куб.м. 
Средният бонитет е II(2,0).Средната пълнота е 0.54. Основен дървесен вид е бука – 79.6% от 
площта и 75.0% от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има 
елата.  
 

 Условен стопански клас Буков среднобонитетен  

(таблици  №№ 91-99 от приложението) 

Този стопански клас заема площ от 466.5 ха или 2.5% от залесената площ. В този стопански 
клас са включени чисти и смесени семенни насаждения от бук с производителност III и част IV 
бонитет.Преобладават среднобогатите месторастения, следвани от средно богатите до 
богатите. 

Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава VI клас – 32.9% от 
площта на стопанския клас, следван от IV клас – 22.8%. 

Средната възраст е 86 години. 
Общият запас е 108 475 куб.м (без клони). Средният запас е 233 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 1481 куб.м, а на един хектар 3.17 куб.м. 
Средният бонитет е III(2.9).Средната пълнота е 0.63. Основен дървесен вид е бука – 72.9% 

от площта и 68.0% от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие 
има елата.  
 

Условен стопански клас Дъбов средно и нискобонитетен  

(таблици  №№ 100-108 от приложението) 

Площта на този стопански клас е 153.5 ха или 0.8% от залесената площ. Съставен е от чисти 
и смесени широколистни насаждения с преобладание на зимен дъб, с производителност от ІІI 
до V бонитет. Преобладават среднобогатите месторастения , следвани от бедните . 
Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава V клас – 50.0% от 
площта на стопанския клас, следван от IV клас – 16.8%. 
Средната възраст е 88 години. 
Общият запас е 22 575 куб.м (без клони). Средният запас е 147 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 315 куб.м, а на един хектар – 2.05 куб.м. 
Средният бонитет е IV(4.0).Средната пълнота е 0.54. Основен дървесен вид е зимния дъб – 
73.4% от площта и 59.0% от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо 
участие има бука.  

 

Условен стопански клас Буков средно и нискобонитетен за 

превръщане (таблици №№ 109-117 от приложението) 

Площта на стопанския клас е 237.4 ха или 1.3% от залесената площ. Съставен е от чисти и 
смесени букови и габърови издънкови насаждения от I до V  бонитети,при които общото 
участие на бук и габър е над 5 десети. 

Най-голям е делът на среднобогатите месторастения. 
Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава XVI клас – 28.4% от 
площта на стопанския клас, следван от VIII клас – 22.8%. 
Средната възраст е 65 години. 
Общият запас е 37 850 куб.м (без клони). Средният запас е 159 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е689 куб.м, а на един хектар – 2.90 куб.м. 

Средният бонитет е III(2.6).Средната пълнота е 0.64. Основен дървесен вид букът – 58.8% от 
площта и 63.0% от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има 
габъра. 
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Условен стопански клас Дъбов средно и нискобонитетен за 

превръщане (таблици  №№ 118-125 от приложението) 

Площта на този стопански клас е 1947.5 ха или 10.6% от залесената площ. Съставен е от 
чисти и смесени издънкови насаждения от зимен дъб,благун и цер  III, IV и V бонитет. 

Месторастенията са с преобладание на  среднобогатите. 
Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава XII клас – 16.3% от 

площта на стопанския клас, следван от XIV клас – 13.4%. 
Средната възраст е 60 години. 
Общият запас е 135 120 куб.м (без клони). Средният запас е 69 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 2562 куб.м, а на един хектар – 1.32 куб.м. 
Средният бонитет е V(4.5).Средната пълнота е 0,57. Основен дървесен вид e зимния дъб – 

68.8% от площта и 63.3% от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо 
участие има благуна. 

 

Условен стопански клас Смесен средно и нискобонитетен за 

превръщане (таблици  №№ 893.9 от приложението) 

Площта на стопанският клас е 756,0 ха или 4.9% 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 бедни. 
Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава XVI клас – 14.1% от 
площта на стопанския клас, следван от VI клас – 13.1%. 
Средната възраст е 56 години. 
Общият запас е 71 705 куб.м (без клони). Средният запас е 80 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 1516 куб.м, а на един хектар – 1.70 куб.м. 

Средният бонитет е V(4.2).Средната пълнота е 0.64. Основен дървесен вид e зимния дъб – 
38.3% от площта и 30.5% зимния дъб от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-
голямо участие има благуна. 

 

Условен стопански клас Келявгабъров стопански клас – Кгбр 

(таблици  №№ 179-185 от приложението) 

Площта на стопанският клас е 308.2 ха или 1.7% 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 и няколко акациеви насаждения.Най-голям е делът на бедните  
месторастения. Общият запас е 10 405 куб.м (без клони). Средният бонитет е V (4.5). Средната 
възраст е 65 години. Общият среден годишен прираст е 150 куб.м, а на един хектар – 0.49 
куб.м. Средната пълнота е 0.65. Основен дървесен вид e келявия габър – 67.0% от площта и 
32.6%  от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има благун. 

 

5.2.2. Гори със стопански функции 

 

Залесената площ на горите със стопански функции е 263.0 хектара от общата залесена 
площ. По стопански класове тя ще бъде разгледана като средни таксационни показатели 
поради малките площи на отделните стопански класове, показани в таблица № 17. 

 

Таблица № 17 

Средни таксационни показатели по функции, 
условни стопански класове и общо за гората 
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 Горски територии със стопански функции 

Бялборов 
В 

1.7 0.6 40 II (2.0) 0.77 156 4.12 7 265 325 10 10 

Бялборов 
СрН 

253.1 96.2 40 IV (3.8) 0.66 161 4.09 1034 40755 50750 5 10 

Черборов 
СрН 

1.3 0.5 24 V (4.9) 0.61 50 2.31 3 65 85 6 10 

Смърчов В 2.9 1.1 47 II (1.8) 0.70 210 4.48 13 610 765 - - 

Елов В 0.9 0.3 45 I (1.0) 0.50 256 5.56 5 230 290 - - 

Иглол. 
Шир. В 

0.7 0.3 40 II (1.6) 0.60 86 2.86 2 60 70 - - 

Иглол. 
Шир. СрН 

0.4 0.2 50 V (4.5) 0.20 38 - - 15 20 - - 

Буков СрН 
П 

1.5 0.6 20 IV (4.3) 0.60 33 2.00 3 50 70 - - 

Дъбов 
СрН П 

0.5 0.2 35 V (4.8) 0.70 60 2.00 1 30 30 - - 

Всичко 
горски 
територи
и със СтФ 

263.0 100.0 40 IV (3.8) 0.66 160 4.07 1068 42080 52405 21 30 

ОБЩО 263.0 100.0 40 IV (3.8) 0.66 160 4.06 1068 42080 52405 21 30 

 

Общо за гората 

Средната възраст е  80 години, средната пълнота – 0.59, а средният бонитет – III (3.1). 
Общият дървесен запас е 4 155 600куб.м (без клони). Средният запас е 226 куб.м/ха. 
Общият среден годишен прираст е 63 152 куб.м, а на един хектар 3.43 куб.м 
В таблици № 18  и № 19 е показано разпределението на залесената площ и общия дървесен 

запас (с клони) при двете последователни инвентаризации по класове на възраст.  

 

 

Таблица № 18 

За разпределение на залесената площ по класове на възраст 
при двете последователни инвентаризации 

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 

2010 1498.4 4479.2 2883.3 2346.1 2009.6 3060 1676.8 315.1 18268.5 

% 8.2 24.6 15.7 12.8 11 16.8 9.2 1.7 100 

                    

2020 542.9 3458.6 4080.6 2313 2098.3 3104.9 2299.9 528.8 18427 

% 3 18.8 22.1 12.5 11.4 16.8 12.5 2.9 100 

                    

разлика -955.5 -1020.6 1197.3 -33.1 88.7 44.9 623.1 213.7 158.5 

В това число държавна собственост 

2020 444.7 3084.3 3844.8 2232.3 1934.7 2947.1 2188.9 504.9 17181.7 

% 2.6 17.9 22.4 13 11.3 17.1 12.8 2.9 100 

 
 

 Залесената площ се увеличава с 158.5 хектара.Увеличението е равномерно във всички 
класове като най –голямо е  в III клас на възраст.  
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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 № 19 

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 

2010 60905 665545 611645 507040 560885 1023560 594040 103355 4126975 

% 1.5 16.1 14.8 12.3 13.6 24.8 14.4 2.5 100 

                    

2020 39940 805735 1340885 588245 550760 853575 583620 152455 4915215 

% 0.8 16.3 27.3 12 11.2 17.4 11.9 3.1 100 

                    

разлика -20965 140190 729240 81205 -10125 -169985 -10420 49100 788240 

В това число държавна собственост 

2020 34365 725090 1259290 566645 499655 816460 549940 146010 4597455 

% 0.7 15.8 27.3 12.3 10.9 17.8 12 3.2 100 

 
Общият дървесен запас на стопанството през 2010 година е бил 4 126 975 куб.м, средният 

прираст на гората за ревизионния период е  631 530 куб.м, ползването е било  449 405 куб.м, 
или вероятният запас в началото на 2020 година трябва да е 4 309 100 куб.м.  

Установеният сега запас от 4 915 215куб.м е 606 115 куб.м в повече и се дължи на общото 
увеличение на залесената площ със 158.5 хектара и на по-високия текущ прираст на 
насажденията и културите от III клас на възраст, които съставлява 22.1% от залесената площ и 
27.3% от запаса на дървостоите в стопанството.  

По класове на възраст разликите в запаса са аналогични на тези по площ.  

 

Таблица № 20 

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 

Бялборов В 1128.0 6.1 92 II (2.0) 0.59 291 3.90 4400 328210 381400 350 445 

Бялборов СрН 5417.0 29.4 71 IV (3.5) 0.62 204 3.70 20041 1103195 1322800 2648 3335 

Черборов СрН 677.8 3.7 100 III (2.8) 0.52 247 3.16 2140 167530 195700 120 150 

Смърчов В 1043.6 5.7 86 II (1.7) 0.62 326 4.63 4832 340370 406215 980 1225 

Смърчов вис.пл. 661.0 3.6 106 III (2.7) 0.48 267 3.11 2059 176140 207460 575 695 

Елов В 1063.2 5.8 91 II (2.0) 0.57 371 5.00 5321 394160 465160 1195 1340 

Елов СрН 649.6 3.5 124 III (2.8) 0.37 337 3.95 2567 218640 256880 75 110 

Иглол. Шир. В 1164.5 6.3 79 II (2.0) 0.62 290 4.43 5155 337665 404235 1560 1820 

Иглол. Шир. 
СрН 

948.2 5.1 72 III (3.3) 0.66 208 3.62 3436 196910 237210 1255 1620 

Буков В 1404.1 7.6 115 II (2.0) 0.54 332 3.86 5420 465610 537815 180 240 

Буков Ср 466.5 2.5 86 III (2.9) 0.63 233 3.17 1481 108475 127745 705 830 

Дъбов СрН 153.5 0.8 88 IV (4.0) 0.54 147 2.05 315 22575 26765 165 210 
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Буков СрН П 237.4 1.3 65 III (2.6) 0.64 159 2.90 689 37850 45855 520 670 

Дъбов СрН П 1947.5 10.6 60 V (4.5) 0.57 69 1.32 2562 135120 152950 485 570 

Смесен СрН П 893.9 4.9 56 IV (4.2) 0.64 80 1.70 1516 71705 84215 410 485 

Келявгабъров 308.2 1.7 65 V (4.5) 0.65 30 0.49 150 9365 10405 10 10 

Всичко горски 
територии със 
ЗСпФ 

18164.0 98.6 81 III (3.0) 0.59 227 3.42 62084 4113520 4862810 11233 13755 

Б. Горски територии със стопански функции 

Бялборов В 1.7 - 40 II (2.0) 0.77 156 4.12 7 265 325 10 10 

Бялборов СрН 253.1 1.4 40 IV (3.8) 0.66 161 4.09 1034 40755 50750 5 10 

Черборов СрН 1.3 - 24 V (4.9) 0.61 50 2.31 3 65 85 6 10 

Смърчов В 2.9 - 47 II (1.8) 0.70 210 4.48 13 610 765 - - 

Елов В 0.9 - 45 I (1.0) 0.50 256 5.56 5 230 290 - - 

Иглол. Шир. В 0.7 - 40 II (1.6) 0.60 86 2.86 2 60 70 - - 

Иглол. Шир. 
СрН 

0.4 - 50 V (4.5) 0.20 38 - - 15 20 - - 

Буков СрН П 1.5 - 20 IV (4.3) 0.60 33 2.00 3 50 70 - - 

Дъбов СрН П 0.5 - 35 V (4.8) 0.70 60 2.00 1 30 30 - - 

Всичко горски 
територии със 
СтФ 

263.0 1.4 40 IV (3.8) 0.66 160 4.07 1068 42080 52405 21 30 

ОБЩО 18427.0 100.0 80 III (3.1) 0.59 226 3.43 63152 4155600 4915215 11254 13785 

 
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 ДГС Ракитово 2020г. по 

стопански класове, изразено в проценти от залесената площ 

 
 
 

Разпределение на залесените площи по класове на възраст във 
високостъблените гори на ДГС Ракитово 2020г. 
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Разпределение на дървесния запас по класове на възраст във 

високостъблените гори на ДГС Ракитово 2020г. 

 
 
 

Разпределение на залесените площи по класове на възраст в 
издънковите гори за превръщане на ДГС Ракитово 2020г. 
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Разпределение на дървесния запас по класове на възраст в 

издънковите гори за превръщане на ДГС Ракитово 2020г. 

 
 
 

Разпределение на залесените площи по класове на възраст в 
нискостъблени гори на ДГС Ракитово 2020г. 
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Разпределение на дървесния запас по класове на възраст в 

нискостъблени гори на ДГС Ракитово 2020г. 

 
 
 

Разпределение на залесените площи на ДГС Ракитово 2020г. по 
дървесни видове 
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Разпределение на дървесния запас на ДГС Ракитово 2020г. по дървесни 

видове 

 
 
 

Разпределение на залесените площи на ДГС Ракитово 2020г. по видове 
гори 
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5.3. Условни стопански класове 

При предишното устройство стопанските класове са били 18 на брой в горите със защитни и 
специални функции и 8 в горите със стопанско предназначение . Съгласно заданието и 
действащите нормативни документи при сегашната инвентаризация в горите със защитни и 
специални функции са обособени 16 стопански класа, а в горите със стопански функции са  9. 
Организацията на залесената площ на стопанството при двете последователни устройства, по 
отношение на стопанските класове и функциите, които горите изпълняват, е посочено в 
таблица № 21. 

От таблицата се вижда, че  почти всички от старите стопански класове се запазват като 
претърпяват значителни изменения в площите. Площта на горите с основно стопански функции 
намалява с 2800.2 хектара в резултат на изработен сертификационен доклад на стопанството.  

Същевременно площта на горите със защитни и специални функции се увеличава с 2958.7      
ха, поради същите причини.  

Направена е кратка характеристика на обособените условни стопански класове както 
следва: 

 

 

Таблица № 21 

За сравнение на залесената площ по стопански класове 
при двете последователни инвентаризации 

 

№ Стопански клас 

2010 г. 2020 г. разлика 
 в т.ч. Държавни 
 разлика 

площ % площ %   2010 г. 2020 г.   

А.  Гори със защитни и специални функции   

1 
Бялборов 
високобонитетен ББВ 1182.8 6.5 1128 6.1 -54.8 1101.6 1030 -71.6 

2 
Бялборов средно и 
нискобонитетен ББСрН 4394.9 24 5417 29.4 1022.1 4163.5 4969 805.5 

3 
Черборов средно и 
нискобонитетен ЧБСрН 619 3.4 677.8 3.7 58.8 607.5 666 58.5 

4 
Смърчов 
високобонитетен СВ 1008.5 5.5 1043.6 5.7 35.1 935.3 968.9 33.6 

5 
Смърчов 
високопланински СВП 656.1 3.6 661 3.6 4.9 513.3 513 -0.3 

6 
Смърчов  средно и 
нискокобонитетен ССрН 183.9 0 0 0.0 0 178.8 0 -178.8 

7 Елов високобинитетен ЕВ 975.9 5.3 1063.2 5.8 87.3 903.1 983.2 80.1 

8 
Елов средно и 
нискобинитетен ЕСрН 808.1 4.4 649.6 3.5 -158.5 765.8 624.7 -141.1 

9 

Иглолистно-
широколистен 
високобонитетен ИШВ 704.8 3.9 1164.5 6.3 459.7 697 1124.3 427.3 

10 

Иглолистно-
широколистен средно и 
нискокобонитетен ИШСрН 631.1 3.5 948.2 5.1 317.1 616.6 941.4 324.8 

11 Иглолистни култури Ик 163.5 0.9 0 0.0 -163.5 132 0 -132 

12 Изборен Изб 42.7 0.2 0 0.0 -42.7 42.7 0 -42.7 

13 Буков високобонитетен БВ 1134.4 6.2 1404.1 7.6 269.7 1110 1389.7 279.7 

14 Буков средно бонитетен БСр 496.8 2.7 466.5 2.5 -30.3 490.8 458.8 -32 

15 
Дъбов средно 
бонитетен ДСрН 0 0 153.5 0.8 153.5 9.7 153.4 143.7 

16 

Буков средно и ниско 
бонитетен за 
превръщане БсрНП 0 0 237.4 1.3 237.4 0 228.7 228.7 

17 

Зимендъбов средно и 
ниско бонитетен за 
превръщане ЗДСрНП 1312.4 7.2 0 0.0 -1312.4 1294.6 0 -1294.6 

18 

Дъбов средно и 
нискобонитетен за 
превръщане ДСрНП 9.7 0.1 1947.5 10.6 1937.8 0 1936.6 1936.6 

19 

Смесен средно и 
нискобонитетен за 
превръщане СМСрНП 676.5 3.7 893.9 4.9 217.4 674.9 892.9 218 
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№ Стопански клас 

2010 г. 2020 г. разлика 
 в т.ч. Държавни 
 разлика 

площ % площ %   2010 г. 2020 г.   

20 Нискостъблен Н 204.2 1.1 0 0.0 -204.2 194.7 0 -194.7 

21 Келявгабъров Кгбр 0 0 308.2 1.7 308.2 0 301.1 301.1 

Всичко гори ЗСпФ 15205.3 83.2 18164 98.6 2958.7 14431.9 17181.7 2749.8 

Б. Гори със стопански функции   

1 
Бялборов 
високобонитетен ББВ 0 0 1.7 0.0 1.7 0 0 0 

2 
Бялборов средно и 
нискобонитетен ББСрН 1113.4 6.1 253.1 1.4 -860.3 824.3 0 -824.3 

3 
Черборов средно и 
нискобонитетен ЧБСрН 0 0 1.3 0.0 1.3 0 0 0 

4 
Смърчов 
висикобонитетен СВ 0 0 2.9 0.0 2.9 0 0 0 

5 Елов високобинитетен ЕВ 0 0 0.9 0.0 0.9 0 0 0 

6 

Иглолистно-
широколистен 
високобонитетен ИШВ 0 0 0.7 0.0 0.7 0 0 0 

7 Иглолистни култури Ик 473.3 2.6 0 0.0 -473.3 386.3 0 -386.3 

8 

Иглолистно-
широколистен средно и 
нискокобонитетен ИШСрН 135.3 0.7 0.4 0.0 -134.9 126.6 0 -126.6 

9 Буков високобонитетен БВ 146.3 0.8 0 0.0 -146.3 146.3 0 -146.3 

10 Буков средно бонитетен БСр 167.2 0.9 0 0.0 -167.2 167 0 -167 

11 

Буков средно и ниско 
бонитетен за 
превръщане БсрНП 0 0 1.5 0.0 1.5 0 0 0 

12 

Зимендъбов средно и 
ниско бонитетен за 
превръщане ЗДСрНП 620.2 3.4 0 0.0 -620.2 614.3 0 -614.3 

13 

Дъбов средно и 
нискобонитетен за 
превръщане ДСрНП 0 0 0.5 0.0 0.5 0 0 0 

14 

Смесен средно и 
нискобонитетен за 
превръщане СМСрНП 301.5 1.7 0 0.0 -301.5 300.3 0 -300.3 

15 Нискостъблен Н 106 0.6 0 0.0 -106 105.9 0 -105.9 

Всичко гори Стф 3063.2 16.8 263 1.4 -2800.2 2671 0 -2671 

ОБЩО 18268.5 100.0 18427 100.0 158.5 17102.9 17181.7 78.8 
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Таблица № 22 

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 

Бялборов В 0.4 1127.6 1128.0 1.7 1129.7 6.1 

Бялборов СрН 16.0 5401.0 5417.0 253.1 5670.1 30.8 

Черборов СрН - 677.8 677.8 1.3 679.1 3.7 

Смърчов В - 1043.6 1043.6 2.9 1046.5 5.7 

Смърчов вис.пл. - 661.0 661.0 - 661.0 3.6 

Елов В - 1063.2 1063.2 0.9 1064.1 5.8 

Елов СрН - 649.6 649.6 - 649.6 3.5 

Иглол. Шир. В 3.3 1161.2 1164.5 0.7 1165.2 6.3 

Иглол. Шир. 
СрН 

- 948.2 948.2 0.4 948.6 5.2 

Буков В - 1404.1 1404.1 - 1404.1 7.6 

Буков Ср - 466.5 466.5 - 466.5 2.5 

Дъбов СрН - 153.5 153.5 - 153.5 0.8 

Буков СрН П - 237.4 237.4 1.5 238.9 1.3 

Дъбов СрН П 2.2 1945.3 1947.5 0.5 1948.0 10.6 

Смесен СрН П 1.0 892.9 893.9 - 893.9 4.8 

Келявгабъров - 308.2 308.2 - 308.2 1.7 

  

всичко 22.9 18141.1 18164.0 263.0 18427.0 100.0 

 

  

5.4. Турнуси на сеч 

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. Сравнение на измененията в 
площта и наименованията на стопанските класове при последните две устройства е направено 
в таблица № 21. 

При предишното лесоустройство на ДГС“Ракитово”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 16. 
  

5.4.1. Бялборов високобонитетен стопански клас  - ББВ 

    Този стопански клас е обособен от чисти и смесени култури и насаждения, с преобладание 
шест и повече десети на бял бор, с производителност от І и ІІ бонитет. На сухи и бедни 
месторастения, стопанският клас се образува при участие на бора пет и повече десети. 
Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, 
както и производство и добив и на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 

30 см при минимален турнус на сеч 120 год. 
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5.4.2.Бялборов средно и нискобонитетен стопански клас-ББСрН  

 
Този стопански клас е обособен от чисти и смесени култури и насаждения, с 

преобладание шест и повече десети на бял бор, с производителност от III - V бонитет. На сухи 

и бедни месторастения, стопанският клас се образува при участие на бора пет и повече десети.  
Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, 
както и производство и добив и на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 
18 см при минимален турнус на сеч 100 год,а за следните насаждения които се намират под 
700 м н.в. - 4 а,б;24 в,д,к и 35 а ,целта на стопанския клас е запазване и разширяване на 
специфичните функции на горите, както и производство и добив и на едра строителна 

дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при минимален турнус на сеч 80 год. 
 

5.4.3. Черборов средно и нискобонитетен стопански клас - ЧБСрН 

 

Този стопански клас е  обособен от черборови насаждения и културите над 800 м н.в. с 
производителност от I до V бонитет в добро състояние, без гнилоти и други повреди по 
стъблото. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на 
горите, както и производство и добив и на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия 
край над 30 см при минимален турнус на сеч 120 год за I и II бонитет и 18 см при минимален 
турнус на сеч 100 год. за тези  от III до V бонитет. 

 
 

5.4.4. Смърчов високобонитетен стопански клас - СВ 

Този стопански клас е обособен от чисти и смесени смърчови насаждения и култури от І и ІІ 
бонитет, растящи на средно богати, средно богати до богати и богати месторастения. Целта на 
стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, както и 
производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см при 
турнус на сеч 120 години, а за културите от IІІ бонитет - над 18 см при минимален турнус на сеч 
100 години. 
 
 

5.4.5. Смърчов високопланински стопански клас - СВП 

Този стопански клас е обособен от чисти и смесени смърчови насаждения и култури от І и ІІ 
бонитет, растящи на средно богати, средно богати до богати и богати месторастения над 1800 
м н.в. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на 
горите, както и производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 
над 18 см при минимален турнус на сеч 120 години. 
 

 

5.4.6. Елов високобонитетен стопански клас - ЕВ 

Този стопански клас е обособен от чисти и смесени е насаждения и култури I и II бонитет от 
ела и дуглазка, растящи на средно богати, средно богати до богати и богати месторастения. 

Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, 
както и производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 
см при минимален турнус на сеч 120 години. 
 

5.4.7. Елов средно и нискобонитетен стопански клас - ЕСрН 

Този стопански клас е обособен от чисти и смесени е насаждения и култури III и IV бонитет 
от ела и дуглазка, растящи на средно богати, средно богати до богати и богати месторастения. 

Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, 
както и производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край  над 18 
см при минимален турнус на сеч 100 години. 
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5.4.8 Иглолистно-широколистен високобонитетен стопански клас - 

ИШВ  

Този стопански клас е обособен от чисти и смесени е насаждения и култури без 
пеобладание I и II бонитет, растящи на средно богати, средно богати до богати и богати 
месторастения. Целта на стопанисване е съобразена със защитните и специални функции,  
които изпълняват тези гори и на второ място е производство на едра строителна дървесина с 
диаметър на тънкия край 30 см при турнус на сеч 120 години . 
 
 

5.4.9.Иглолистно-широколистен средно и нискобонитетен стопански 

клас - ИШСрН 

 

Този стопански клас е обособен от чисти и смесени е насаждения и култури без 
пеобладание III до V бонитет, растящи на средно богати, средно богати до богати и богати 
месторастения. Целта на стопанисване е съобразена със защитните и специални функции,  
които изпълняват тези гори и на второ място е производство на едра строителна дървесина с 
диаметър на тънкия край 18 см при турнус на сеч 100 години . 
 
 

5.4.10. Буков високобонитетен стопански клас - БВ 

В този стопански клас са включени чисти и смесени семенни насаждения и култури от бук с 
производителност I и II бонитет Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на 
специфичните функции на горите, както и производство и добив на едра строителна дървесина 
с диаметър на тънкия край над 50 см при турнус на сеч 140 години. 

 

5.4.11. Буков среднобонитетен стопански клас - БСр 

В този стопански клас са включени чисти и смесени семенни насаждения от бук с 
производителност III и част IV бонитет.Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на 
специфичните функции на горите, както и производство и добив на едра строителна дървесина 
с диаметър на тънкия край над 30 см при турнус на сеч 120 години. 

 
 

5.4.12. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас - ДСрН 

В този стопански клас  е обособен от чисти и смесени широколистни насаждения с 
преобладание на зимен дъб и благун с производителност от ІІI до V бонитет Целта на 
стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, както и 
производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при 
турнус на сеч 120 години. 

 
 

5.4.13.Буков средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане БСрНП 

Съставен е от чисти и смесени букови и габърови издънкови насаждения от I до V  
бонитети,при които общото участие на бук и габър е над 5 десети. 

Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите 
превръщането на насажденията в семенни,производство и добив на едра строителна 
дървесина при минимален турнус на сеч 90 години за I   и II бонитет и минимален турнус на сеч 
60 години за тези от III до V бонитет. 

 

 

5.4.14. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане на -ДСрНП  

Съставен е от чисти и смесени издънкови насаждения от зимен дъб,благун и цер III, IV и V 
бонитет. 

Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите 
превръщането на насажденията в семенни и производство на средна строителна дървесина 
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при турнус на сеч 55 години, а за насажденията на много бедни месторастения и на скални и 
урвести терени - запазване и поддържане на жизнеността им. 

 

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 стопанския клас е 
запазване и разширяване на специфичните функции на горите превръщането на насажденията 
в семенни и производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 години, а за 
насажденията на много бедни месторастения и на скални и урвести терени - запазване и 
поддържане на жизнеността им. 

 

5.4.16. Келявгабъров 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 акациеви насаждения. Целта на 
стопанисване е съобразена със защитните и специални функции, които трябва да изпълняват 
тези гори, поддържане жизнеността на дървостоите и биологичното разнообразие, а в 
случаите, когато може да се води стопанска дейност - и добив на дърва за огрев при турнус на 
сеч 50 години за келявия габър и минимален турнус на сеч 20 години за акацията. 

 

 

 

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 № 23  е посочено 
разпределението на залесената площ по видове гора и условни стопански класове. 

 
В таблица № 24 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 № 23 

Разпределение на залесената площ по видове гори и стопански класове 

 

Видове гори 

Стопански класове 

Общо 
% 

Бялборов 
В 

Бялборов 
СрН 

Черборов 
СрН 

Смърчов 
В 

Смърчов 
вис.пл. 

Елов В 
Елов 
СрН 

Иглол. 
Шир. В 

Иглол. 
Шир. 
СрН 

Буков 
В 

Буков 
Ср 

Дъбов 
СрН 

Буков 
СрН П 

Дъбов 
СрН П 

Смесен 
СрН П 

Келявгабъров 

хектари 

1. Гори от бял бор 1129.7 5670.1 - - - - - - - - - - - - - - 6799.8 36.9 

1.1 - Естествени гори от 
бял бор 

1012.6 2336.6 - - - - - - - - - - - - - - 3349.2 18.2 

1.2 - Култури от бял бор 
в естеств. зона на 
разпростр. 

117.1 3071.9 - - - - - - - - - - - - - - 3189.0 17.3 

1.3 - Култури от бял бор 
– извън естеств. зона на 
разпростр. 

- 261.6 - - - - - - - - - - - - - - 261.6 1.4 

2. Гори от черен бор - - 679.1 - - - - - - - - - - - - - 679.1 3.7 

2.1 - Естествени гори от 
черен бор 

- - 482.1 - - - - - - - - - - - - - 482.1 2.6 

2.2 - Култури от черен 
бор в естеств. зона на 
разпростр. 

- - 197.0 - - - - - - - - - - - - - 197.0 1.1 

3. Гори от смърч - - - 1046.5 661.0 - - - - - - - - - - - 1707.5 9.3 

3.1 - Естествени гори от 
смърч 

- - - 634.0 576.5 - - - - - - - - - - - 1210.5 6.6 

3.2 - Култури от смърч в 
естеств. зона на 
разпростр. 

- - - 412.5 84.5 - - - - - - - - - - - 497.0 2.7 

4. Гори от обикновенна 
ела 

- - - - - 1035.0 649.6 - - - - - - - - - 1684.6 9.2 

4.1 - Естествени гори от 
обикновенна ела 

- - - - - 983.5 649.6 - - - - - - - - - 1633.1 8.9 

4.2 - Култури от об. ела 
в естеств.а зона на 
разпростр. 

- - - - - 51.5 - - - - - - - - - - 51.5 0.3 

5. Смесени иглолистни 
и иглолистно–
широколистни гори-
естествени 

- - - - - - - 1165.2 948.6 - - - - - - - 2113.8 11.5 

9. Култури от чужди 
иглолистни видове 

- - - - - 29.1 - - - - - - - - - - 29.1 0.2 

10. Букови гори - - - - - - - - - 1342.2 425.1 - - - - - 1767.3 9.6 

10.1 - Семенни букови 
гори 

- - - - - - - - - 1342.2 425.1 - - - - - 1767.3 9.6 
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Видове гори 

Стопански класове 

Общо 
% 

Бялборов 
В 

Бялборов 
СрН 

Черборов 
СрН 

Смърчов 
В 

Смърчов 
вис.пл. 

Елов В 
Елов 
СрН 

Иглол. 
Шир. В 

Иглол. 
Шир. 
СрН 

Буков 
В 

Буков 
Ср 

Дъбов 
СрН 

Буков 
СрН П 

Дъбов 
СрН П 

Смесен 
СрН П 

Келявгабъров 

хектари 

11. Термофилни 
букови гори 

- - - - - - - - - 59.6 35.7 - - - - - 95.3 0.5 

11.1 - Семенни 
термофилни букови гори 

- - - - - - - - - 59.6 35.7 - - - - - 95.3 0.5 

12. Гори от зимен дъб - - - - - - - - - - - 153.5 - - - - 153.5 0.8 

12.1 - Семенни гори от 
зимен дъб 

- - - - - - - - - - - 153.5 - - - - 153.5 0.8 

19. Гори от обикновен 
габър 

- - - - - - - - - - 5.6 - - - - - 5.6 - 

19.1 - Семенни гори от 
обикновен габър 

- - - - - - - - - - 5.6 - - - - - 5.6 - 

21. Смесени 
широколистни гори 
(пляс, яв, лп) - 
естествени 

- - - - - - - - - - 0.1 - - - - - 0.1 - 

23. Група издънкови за 
превръщане 

- - - - - - - - - 2.3 - - 238.9 1948.0 876.1 - 3065.3 16.6 

23.1 - Издънкови 
термофилни букови гори 

- - - - - - - - - - - - 20.2 - - - 20.2 0.1 

23.2 - Издънкови букови 
гори 

- - - - - - - - - - - - 172.9 - 32.0 - 204.9 1.1 

23.3 - Издънкови гори от 
зимен дъб 

- - - - - - - - - - - - - 1661.9 292.7 - 1954.6 10.7 

23.4 - Издънкови 
смесени дъбови гори 

- - - - - - - - - - - - - 253.4 528.3 - 781.7 4.2 

23.5 - Издънкови церови 
гори 

- - - - - - - - - - - - - 32.7 7.1 - 39.8 0.2 

23.6 - Издънкови гори от 
обикновен габър 

- - - - - - - - - - - - 45.8 - 16.0 - 61.8 0.3 

23.7 - Естествени гори 
от трепетлика 

- - - - - - - - - 2.3 - - - - - - 2.3 - 

24. Гори от акация - - - - - - - - - - - - - - - 5.7 5.7 - 

25. Гори от келяв 
габър 

- - - - - - - - - - - - - - - 302.5 302.5 1.6 

26. Гори от воден 
габър 

- - - - - - - - - - - - - - 17.8 - 17.8 0.1 

ВСИЧКО 1129.7 5670.1 679.1 1046.5 661.0 1064.1 649.6 1165.2 948.6 1404.1 466.5 153.5 238.9 1948.0 893.9 308.2 18427.0 100.0 
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Таблица № 24 

Средни таксационни показатели по видове гори и общо за гората 

 
 

Вид гора 

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 

1.1 - Естествени гори от бял 
бор 

3349.2 18.3 102 III (2.8) 0.49 235 2.99 10020 785655 911985 540 625 

1.2 - Култури от бял бор в 
естеств. зона на разпростр. 

3189.0 17.3 45 IV (3.6) 0.74 202 4.55 14524 644655 791975 2473 3175 

1.3 - Култури от бял бор – 
извън естеств. зона на 
разпростр. 

261.6 1.4 45 IV (4.0) 0.68 161 3.58 937 42115 51315 - - 

2.1 - Естествени гори от черен 
бор 

482.1 2.6 117 II (2.4) 0.48 263 2.97 1431 126960 147270 41 60 

2.2 - Култури от черен бор в 
естеств. зона на разпростр. 

197.0 1.1 57 IV (3.9) 0.60 206 3.61 712 40635 48515 85 100 

3.1 - Естествени гори от 
смърч 

1210.5 6.6 114 II (2.3) 0.48 333 3.69 4461 402700 470555 685 805 

3.2 - Култури от смърч в 
естеств. зона на разпростр. 

497.0 2.7 44 II (1.5) 0.77 230 4.92 2444 114420 143885 870 1115 

4.1 - Естествени гори от 
обикновенна ела 

1633.1 8.9 106 II (2.3) 0.48 358 4.50 7355 585315 688070 1240 1410 

4.2 - Култури от об. ела в 
естеств.а зона на разпростр. 

51.5 0.3 52 I (1.4) 0.70 322 6.16 317 16565 20460 30 40 

5 - Смесени иглолистни и 
игл.–шир. гори-естествени 

2113.8 11.5 76 III (2.6) 0.64 253 4.07 8593 534650 641535 2815 3440 

9 - Култури от чужди 
иглолистни видове 

29.1 0.2 51 I (1.3) 0.71 383 7.59 221 11150 13800 - - 

10.1 - Семенни букови гори 1767.3 9.6 108 II (2.2) 0.56 308 3.71 6558 544620 631840 885 1070 

11.1 - Семенни термофилни 
букови гори 

95.3 0.5 105 III (2.5) 0.63 305 3.38 322 29030 33165 - - 

12.1 - Семенни гори от зимен 
дъб 

153.5 0.8 88 IV (4.0) 0.54 147 2.05 315 22575 26765 165 210 

19.1 - Семенни гори от 
обикновен габър 

5.6 - 31 IV (4.0) 0.78 45 1.43 8 250 350 - - 

21 - Смесени широколистни 
гори (пляс, яв, лп) - естеств. 

0.1 - 25 IV (4.0) 0.70 50 - - 5 5 - - 

23.1 - Издънкови термофилни 
букови гори 

20.2 0.1 43 III (2.5) 0.72 172 4.11 83 3465 4120 155 200 

23.2 - Издънкови букови гори 204.9 1.1 63 II (2.3) 0.67 166 3.14 643 33980 41700 395 480 

23.3 - Издънкови гори от 
зимен дъб 

1954.6 10.6 60 IV (4.4) 0.59 72 1.39 2720 141370 160620 620 725 

23.4 - Издънкови смесени 
дъбови гори 

781.7 4.2 58 IV (4.4) 0.61 73 1.42 1110 57030 65770 170 220 

23.5 - Издънкови церови гори 39.8 0.2 43 IV (3.9) 0.54 72 1.76 70 2865 3245 25 30 

23.6 - Издънкови гори от 
обикновен габър 

61.8 0.3 53 IV (3.7) 0.62 85 2.10 130 5265 6675 50 70 

23.7 - Естествени гори от 
трепетлика 

2.3 - 16 II (2.0) 0.80 78 4.78 11 180 200 - - 

24 - Гори от акация 5.7 - 42 IV (4.2) 0.53 54 1.40 8 305 315 10 10 

25 - Гори от келяв габър 302.5 1.6 65 V (4.5) 0.66 30 0.47 143 9060 10090 - - 

26 - Гори от воден габър 17.8 0.1 60 V (5.0) 0.50 44 0.73 13 780 990 - - 

ОБЩО 18427.0 100.0 80 III (3.0) 0.59 226 3.43 63149 4155600 4915215 11254 13785 
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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 ДГС“ Ракитово“ от 2020 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 ДГС “Ракитово” ” са разделени според степента на пожарен риск 
в три класа: 

 

Таблица № 25 

Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по класове на ПОЖАРНА  

ОПАСНОСТ и ГСУ 

Tериториален обхват 

Kласове на пожарна опасност 

Всичко I клас 
висока 

II клас 
средна 

III клас 
ниска 

хектари 

ГСУ 1 
площ 903.5 5709.6 2326.5 8939.6 

проценти 4.7 29.8 12.2 46.7 

  

ГСУ 2 
площ 147.3 2386.0 1410.4 3943.7 

проценти 0.8 12.5 7.4 20.7 

  

ГСУ 3 
площ 75.1 2093.3 1387.6 3556.0 

проценти 0.4 10.9 7.2 18.5 

  

ГСУ 4 
площ 63.5 950.0 1689.4 2702.9 

проценти 0.3 5.0 8.8 14.1 

  

ВСИЧКО 
площ 1189.4 11138.9 6813.9 19142.2 

проценти 6.2 58.2 35.6 100.0 

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 1189.4 
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ха (6.2 %). 
 

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 11138.9 ха 
(58.2%). 

 
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. Общата площ на териториите, отнесени към този клас е 6813.9 ха 
(35.6%). 

 
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. 

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 165.0 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 100.0 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. 

 

 

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 

http://money.bg/news/id_1874891337
http://money.bg/news/id_1874891337
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територията на ДГС „Ракитово „ съществуват 11.3 км в следните отдели : 5 а;6 а;8 а;9 д,е,ж;11 
ж;13 ;о,у,ц. 

 

 

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 100 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  

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,които са обозначени със табели на терена .  

 

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 горското стопанство  
съществуват 4 броя водоизточници, към които  сa изградени площадки (подстъпи) към тях 
в I-ви ГСУ “Дорково” – 1 брой;  II-ри ГСУ “Ракитово – 1 брой, III-ти ГСУ “Хремчица” – 1 брой,IV 
ГСУ“Качаков чарк – 1 брой.Основно те се намират по протежение на големите водосбори,за 
противопожарни нужди се използва и яз. Батак. 

 

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. 

 

9. Площадки за кацане на авиационна техника  

На територията на стопанството се изпозват за площадки, стадион 9-ти Септември в град 
Ракитово,поляните в м.Селце и м.Цигов чарк. 

 

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. Тези места са обозначени съгласно 
Наредба № 8 от 11.05.2012 г. на противопожарните карти в М 1:25 000.  
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12. Депа за  противопожарен инвентар  

В ТП ДГС “Ракитово” има четири противопожарни депа намиращи се в сградата на I ГСУ 
Дорково,Горски пунк в град Ракитово,вила На ДГС „Ракитово“ местност Цигов чарк и  вила 
местност „Качаков чарк“, 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 “Ракитово” ” са изграждани  кули за противопожарно наблюдение 
в отдел  260 – 6,по проект на Община Ракитово и 5 броя дървени съоръжения по проект на ДГС 
„Ракитово“ в отдели 30 з;53 д;174 в;237 м;303 ж. 

 

14.  Оборудване на гасачески групи  

Сформирано е доброволно от служители на горското стопанство които са обучени да гасят 
горски пожари с наличие на 1 брой високо-проходим автомобил с пожаро-техническо 
въоръжение.  

 

15.  Превенция срещу пожари  

 
РС ПБЗН се намира в град Велинград. 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 ДГС “Ракитово” ” 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 ДГС “Ракитово” ”. 

Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 8 от 11.05.2012 г. ръководството на ТП ДГС “Ракитово”  
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 ДГС “Ракитово” ” 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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ГЛАВА III 

 

ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН 

 

1. Име и местонахождение на държавното горско 

стопанство  

ДГС “Ракитово” е получило името си от град Ракитово, където се намира и  седалището му. 
Разположено е на  територията  на Община Ракитово, която  се намира в Югозападна България  
(една от съставните общини на Област Пазарджик). Общината има три населени места, гр. 
Ракитово и гр. Костандово и гр.Дорково. И трите споменати  населени  места  са  кметства  и  
имат  територия  на  землищата  си. Селищата  в  района  са  свързани със седалището му – 
град Ракитово с добре развита пътна мрежа – от  четвъртокласната  национална  пътна  мрежа, 
която  е  асфалтирана. Общото население на  общината е 16452 жители. Община Ракитово 
(257.8 кв. км) заема важно транспортно-географско положение - град Ракитово се намира в 
Родопите и е разположено в югоизточната  част на Чепинската котловина, по северните 
склонове на масива “Сютка” и  южните  склонове  на  дяловете “Алабак“ и “Каркария”. 
Надморската  височина на град Ракитово е 811 м.н.в. Разстоянието  до  град  Велинград  е  12  
км. В  близост ( на  около  7  км. югоизточно ) е  язовир  “ Батак”, където  се  намира  курорта  
“Цигов чарк”. До  Пловдив се минава по 87 километров  път  през  Батак (на 15 км. от  гр. 
Ракитово). Отстоянието от град Ракитово до по-важни градове  е  следното: до Пещера – 30 км; 
до Пазарджик – 50 км; до Стамболийски – 70 км; до София – 130 км; до Пловдив по магистрала 
“Тракия“ – 90 км. Името на град Ракитово вероятно произлиза от ракитата, (от рода на 
върбите). В миналото Ракитово се е славело като абаджийско и текстилно селище. През 1963 
год. Ракитово е обявено за планински климатичен курорт; през  1964  год  -  за  селище  от  
градски тип, а през  1969 год  -  е  обявено  за  град. През  1977  год  става  общински  център. 
През  града  тече  Стара  река, на югоизток, почти  вградена  в  града  е  височината  Бърдо, а  
на  юг  се  простира  обширен  лесопарк, известен  с  името “ Парка”. В  землището  на  
общината  се  намират  курортната  зона  “ Цигов чарк” и вилна зона гара Костандово. След  
хидротермални изследвания в  землището на  общината е открито  находище на термални и 
минерални води с температура до 50 градуса и ниска минерализация. Водните  площи и 
населените места са 1 430 дка. Обработваемата  земя  е  27 014  дка,  което  представлява 10% 
от общата територия на общината. Малкият дял на земеделските земи прави особено важна 
задачата за тяхното рационално използване и отглеждането на  рентабилни култури, 
съответстващи на планинския и полупланински район. Категорията  на земеделските земи в 
общината е от VI до Х. Горската територия заема значителна част– 76.2% е залесената площ 
спрямо общата на общината и 80.5% е общата площ на ДГС от общата площ на общината. 
Горите представляват 94.5% от горската територия. Голям е делът на иглолистните гори - 
67.5%. 

След възстановяване на собствеността, земеделската земя представлява малки частни 
имоти, използвани от собствениците за задоволяване на личните им нужди. Основните 
култури, които се отглеждат са: картофи, фасул, царевица. Дорково се намира в планински 
район на горските масиви на Родопите на двата бряга на река Мътница, в североизточната част 
на Чепинската котловина. Разположено е в южните поли на рида Каркария, който е част от 
Баташката планина. Надморската височина е  992 метра. Вероятно името му идва от "доркас" - 
вид диви кози, които се срещали в цялата Каркария и особено под скалистия пролом на река 
Мътница, през която изтича язовир "Батак". Сред тази красота, някога хората построили голям 
манастир с метох, но от него днес не е останало нищо освен името на малката котловина 
Метоха. Велинград се намира на около 14 км югоизточно от село Дорково. 

Най-близкото до Дорково селище е град Костандово (около 4500 житела) на   около    3 км 
югозападно. Град Костандово е едно от най-старите селища в Чепинската котловина - за него 
има данни в документ от 1515 год. На 05.09.2003 год е взето решение № 615 селото да бъде 
обявено за град. Надморската височина, на град Костандово е 904 метра. 
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През района на горското стопанство минава теснолинейната жп-линия и асфалтирания 
път Велинград - Септември. Пътищата: 

- Ракитово - Костандово - Дорково - Цепина;  

- Ракитово - Батак (през Цигов чарк);  

- Ракитово - Качаков чарк (през Хремово);  

- Цигов чарк - отдел 193 и Ракитово - Пионерския лагер са асфалтирани.  

Чакълирани са пътищата: 

- Пионерския лагер-Стояново дере; 

- Дорково-Стената; 

- Партизанска чешма - Кемалица - Пашино бърдо  

- Бошнов чарк - Качаков чарк – Лепеница 

-  Качаков чарк - Гаралов чарк. 
В горско-административно отношение ТП ДГС “Ракитово” се числи към ЮЦДП -Смолян и е 

разположено в териториалния обхват за контрол на Регионална дирекция по горите (РДГ)  
Пазарджик. На изток граничи с ДГС "Пазарджик", на юг с ДГС "Батак", и ДГС " Пещера"; на запад с 
ДГС "Родопи" и на север с ДГС "Алабак" и ДЛС "Чепино". Навсякъде границите са ясно изразени 
и минават по добре очертани дерета или била, с изключение на западната граница при 3-ти 
картен лист с ДГС "Алабак", която върви частично по тракторен път, частично по било или 
изкуствена линия, и останалото е по дере. 

ДГС "Ракитово" се разделя на четири горскостопански участъка: "Дорково", "Ракитово", 
"Хремчица

”
 и " Качаков чарк". Сградата на горското стопанство в град "Ракитово" е седалище на 

втори, трети и четвърти участък. В Дорково се намира седалището за първи 
горскостопански участък. 

Пашата на добитъка в предходните години е довела до увреждания на растежните 
условия и развитие на ерозионни процеси върху част от територията на. Голяма част от 
гората в близост до населените места е обект на нарушения. Територията на Ракитово е 
богата на много исторически забележителности. През района преминава древен римски търговски 
път. Тук е и язовир "Батак" (където има сом, шаран, бяла риба, каракуда), заобиколен от всичките 
си страни от ниски планински върхове, които се спускат чак до водата и образуват красиви 
заливи. Над село Дорково се намира крепостта "Цепина". Това е средновековна крепост, 
наричана от хронистите „чутовна", „недостъпна". Тя е столица на Родопската област, престолнина 
на деспот Алексий Слав. Още по-уникално и неповторимо със своята историческа 
забележителност е палеонтологичното находище до село Дорково. Това е защитен обект, проучен 
през 1985 - 1986 г. от българо-френската експедиция. Определя  се като първия по големина в 
Европа обект със световна значимост. Това богато палеонтологично находище е уникално, както 
на Балканския полуостров, така и в целия свят. Специалистите откриват следи от живота по 
нашите земи преди пет милиона години. Изобилието на костен материал е толкова голямо, че за 
трите години са разкопани едва 15 кв.м. при обща площ на находището 1100 кв.м.; достигнат е 1 
метър дълбочина, тоест краят на фосилоносния пласт. От находището са извадени над 600 кости 
на едри гръбначни животни, отделно от тях и много останки от различни дребни животни. 

Друга забележителност е историческата местност „Алков камък", както и тракийската крепост в 
местността „Пашино бърдо", запазени са участъци от римско - тракийски път около планинския 
рид „Каркария", основи от базилика в Ракитово и други обекти представляващи туристически 
интерес.В групата на тези обекти попада и пещерата „Лепеница", която е разположена на 
територията на Община Ракитово - с дължина 1200 м. През нея протича подземна река. В горско 
стопанство "Ракитово", се намира и единствения по рода си в България биосферен резерват 
"Мантарица", запазен като обиталище на глухарите, а от флората - на родопското лале. 
Резерватът обхваща девствени иглолистни гори, където някои дървета достигат до 40 м височина. 
Обектът е разположен от 1450 м до 1825 м надморска височина. По тези места често се среща 
мечка, елени, сърни, зайци, дива свиня, лисица. Птичето царство е представено от орли, соколи, 
черен щъркел, лещарка, гривяк, черен синигер, голям пъстър кълвач. Територията е обявена за 
защитена през 1968 г., за да се опази уникалното обиталище за глухари, а през 1977 г. ЮНЕСКО 
включва резервата в програмата "Човек и биосфера". Резервата не е обект на лесоустройствения 
проект. 

 

1.1 ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
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1.1.1 Географско положение  

Град Ракитово е разположено на 24°05'39" (източна дължина) и 41° 59'13" северна ширина. 
Територията на горското стопанство се припокрива с територията на община Ракитово и попада 
върху част от планинския масив на Западните Родопи, подобласт Горна Тракия, северните 
склонове на масива "Сютка" и южните склонове на второстепенните родопски дялове 
"Каркария" и " Алабак". Те образуват непрекъснат комплекс с формата на елипса (бъбрек), 
прекъсната на запад в центалната си част от работните земи на град Ракитово, град 
Костандово и село Дорково. Най-голямата дължина на комплекса в посока север - юг е 27 км а 
най-голямата ширина в посока изток - запад е 13.5 км. Най-високия връх в района на горското 
стопанство е връх Сютка (2186 м), а най-ниското място е при гара Цепина - 450 м н.в. 
Границите на горското стопанство в по-голямата си част преминават през ясно изразени и 
очертани теренни линии, като само една малка част от границата с ДГС "Алабак" минава по 
изкуствени линии. 

Спред възприетото горско-растително райониране на Република България, територията на 
ДГС "Ракитово" попада изцяло в Тракийската горско-растителна област (Т), подобласт Западни 
Родопи (ЗР) и обхваща част както от Долния равнинно-хълмист и хълмисто- предпланински 
пояс (0-700 м н.в.), така и от Средния планински пояс на горите от бук и иглолистни (700-2000 м 
н.в.). Много  малка част от територията на ДГС попада попада във  Високопланинския  пояс           
(2000-2500 м н.в.)  

 1.2 Релеф  

Релефът на държавното горско стопанство е типично планински - силно пресечен от 
дълбоки долове, с ясно оформени била и стръмни склонове. 

Съвременният облик на релефа на Западните Родопи е производен на морфографските 
процеси, започнали своето развитие в началото на неогена, когато старата кристалинна основа 
на масива е била силно разломена на фона на неговото общо еперогенно издигане. 

Посочените денудационни фази в развитието на релефа са във връзка с еперогейното 
издигане, което е изиграло основна роля при оформянето на Западните Родопи. Паралелно с 
това издигане са се образували редица големи разсядания и флексурни сгъвания, които 
ограждат масива с разседни и флексурни откоси. В района на горското стопанство 
разместванията на земните пластове във вертикална посока са създали условия през плиоцена 
да се образува Чепинското корито. 

Обобщено в регионален аспект като морфоструктурни единици, които характеризират 
екологичният потенциал на месторастенията, за нуждите на горската практика могат да се 
приемат следните типове релеф за горскорастителна подобласт Западни Родопи: 

Високохълмист ридов релеф (450 - 700 м.н.в.) и котловинни полета; 
Нископланински релеф ( 701-1200 м.н.в.) 
Среднопланински релеф (1201-1700 м.н.в.) 
Високопланински релеф (1701-2200 м.н.в.). 
Голямото различие в надморската височина и разнообразният релеф определят от своя 

страна разнообразието на микроклиматичните особености, а оттам и на почвените и 
растежните условия. Централното родопско било, на което се издига връх Сютка, е най- високата 
част на горското стопанство и негова западна граница. От него в северо - източна и северна 
посока се спускат много други била, които очертават водосборните басейни на реките 
Бежаница, Хремчица, Стара река и Дулдурана. Било Харманите, вододел между Стара река и 
дол Тупавиците, се спуска на север и през седловината Цигов чарк под различни имена 
(Картач, Коилото, Селце) продължава до стената на язовир " Батак" и служи за връзка с 
родопския дял Каркария. 

Централното било на Каркария е северна граница на горското стопанство. На юг и запад 
от него се спускат множество пояси и стръмни била, очертаващи малки водосбори на 
долове, които се вливат в реките Мътница и Чепинска. Характерно е билото Лома 
Талпиците - Компанията. Билата Здравец - Стъпката, с общо начало Стаматови ниви, се 
спускат самостоятелно към Чепинска река. 

Масивът "Алабак" се издига на север от Чепинска река. По южния му склон са 
разположени земи на горската територия, които преди 20 години са се ползвали като горски 
пасища (сега означени като отдели 336, 337, 338, 339). 

Превишението между най-високата и най-ниската точка на горското стопанство е 1736 метра. 
При тази голяма разлика в надморските височини конфигурацията на терена се отличава със 
ясно изразени теренни форми - стръмни била и добре оформена долинна мрежа. Най-общо 
надморската височина се повишава от изток към запад . 

Според особеностите на релефа, общата площ на ДГС “Ракитово” се разпределя по наклон, 
изложение и надморска височина, както е показано в таблици №№ 26,27,28. 
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Таблица № 26 

 

Разпределение на общата площ по наклон на терена 
          Държавна собственост 

Степени на 
наклон 

Равно 
0°-4° 

Полегато 
5°-10° 

Наклонено 
11°-20° 

Стръмно 
21°-30° 

Много 
стръмно 
над 30° 

Общо 

площ хектари 101.6 322.4 5268.6 9407.2 2753.7 17853.5 

проценти 0.6 1.8 29.5 52.7 15.4 100.0 

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

разнообразни терени. Преобладават стръмните терени – 52.7% следвани от много стръмните и 
наклонените терени. Равните и полегати терени заемат едва 2.4% от общата му площ.  

 
 

 

Таблица № 27 

Разпределение на общата площ 
по изложение на терена 

Държавна собственост 

Изложение север североизток северозапад изток югоизток югозапад запад юг Всичко 

площ хектари 2947.3 2563.3 2801.8 2122.1 1196.6 2236.2 2497.9 1488.3 17853.5 

проценти 16.5 14.4 15.7 11.9 6.7 12.5 14.0 8.3 100.0 

 

Поради специфичното разположение на държавното горско стопанство се наблюдава лек 
превес на сенчестите изложения – 58.4% от дървопроизводителната му площ, като от тях 
преобладават Северните -16.5%.  Припечните изложения са равномерно разпределени.  

 

Таблица № 28 

Разпределение на общата площ 
по средна надморска височина 

Държавна собственост 

надморска 
височина 

площ (ха) % 

401 - 500 m 23.9 0.1 

501 - 600 m 224.2 1.3 

601 - 700 m 639.2 3.6 

701 - 800 m 1105.1 6.2 

801 - 900 m 1718.7 9.6 

901 - 1000 m 2791.5 15.6 

1001 - 1100 m 2375.4 13.3 

1101 - 1200 m 3053.2 17.1 

1201 - 1300 m 2242.2 12.6 

1301 - 1400 m 1075.7 6.0 

1401 - 1500 m 805.5 4.5 

1501 - 1600 m 690.6 3.9 

1601 - 1700 m 426.3 2.4 

1701 - 1800 m 265.4 1.5 

1801 - 1900 m 174.7 1.0 

1901 - 2000 m 146.2 0.8 

2001 - 2100 m 76.1 0.4 

2101 - 2200 m 19.6 0.1 

всичко 17853.5 100.0 
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Средната надморска височина на дървопроизводителната горска площ е 1126.92 метра, 
определена като средно претеглено. Характерни възвишения са Градът, Тумбевица, Пашино 
бърдо, Коилото, Компанията, Елин връх. 

 В Долния равнинно-хълмист и хълмисто предпланински пояс на дъбовите гори (0-700 
м.н.в. -Т - I) попадат 2.9% от общата дървопроизводителна площ, в това число в Подпояса на 
хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори (500-700 м н.в. -Т-I-3 попадат 2.9 %). 

В Средния планински пояс на горите от бук и иглолистни (701-2000 м н.в. -Т-II), попадат 96.6% от 
общата дървопроизводителна площ, в това число: 

- в Подпояса на нископланинските гори от   горун, бук и   ела (701-1200 м н.в. – Т -II -1) са 
59.0%; 

- в Подпояса на среднопланинските гори от бук,   ела и смърч (1201-1700 м н.в. –Т -II -2) са 
30.2%;  

- в Подпояса на горнопланинските смърчови гори (1701-2000 м н.в. Т -II -3)   попадат 4.0%. 
Във високопланинския пояс (2001-2500 м н.в. - Т-III) попадат 0.5% от 

дървопроизводителнта площ в това число цялата площ е в Подпояса на 
високопланинските гори от субалпийски смърч и мура Т-III-1 - 2001-2500 м н.в. 

 

   1.3 Хидроложки условия  

Хидрографската мрежа в района на горското стопанство се отличава с голяма гъстота, 
разчлененост и често големи наклони на надлъжните профили и променлив воден режим в ниските 
части, особено в ГСУ „Дорково". Разнообразието на теренни форми е голямо. 

Речната мрежа на територията на общината се формира от реките Чепинска, Стара река, 
Мътница и техните притоци. 

Най-голямото водно течение е Чепинска река , която води началото си от Югозападните склонове 
на вр. Малка Сютка и в най-горната си част се нарича Рибя река. Карстовият  извор  “Клептуза”  
увеличава  с  30%  водите  на  реката. На  територията  на  община  Ракитово освен   
наличните   реки са десни притоци  на  Чепинска  река. Изключение прави дол Тупавиците, който се 
влива в язовир „Батак" при „Цигов чарк". По-важни притоци  в  Чепинския  пролом  са  Дренов  дол  и  

Едрински  дол. Дължината  на  Чепинска  река  е  89.5  км,  общият  й  увес  е  15%, а басейнът  й  

заема  926.7 кв.км. площ. 
След вливането на левия й приток Абланица в близост до Велинград реката вече се нарича 

Чепинска река, като приема десния си приток река Мътница, чието долно течение преминава изцяло 
през земеделски земи и се използува основно за напояване. Река  Мътница  е  най- големият  
приток  на  Чепинска  река  и  има  обща  дължина  49  км. Тя  събира  водите  си  от  Седлова  
поляна (Семералан). Нейни по-важни леви притоци са Връбница, Ракитовска Стара река и  
Радолин  дол. Река Мътница води началото си от язовирната стена. Нейни леви притоци са 
доловете Селце и Бъчовник. Десните притоци на река Мътница (Водното дере, Варголевица, 
Базов дол и др.) започват под главното било на Каркария. Тези долове са с много стръмни легла 
и почти недостъпни. Западните склонове на Каркария са прорязани също от стръмни и тесни 
долове - Каркарийски, Елов и др., които се вливат направо в Чепинска река. На запад от Елов 
дол, Каркария има хълмист характер, а склоновете са прорязани от суходолия - Дренов дол, 
Чурилов дол и др. 

 Други по - значителни водни течения в района на горското стопанство са реките Бежаница, 
Дулдурана и Хремчица. Те водят началото си от централното родопско било, текат през горското 
стопанство и извън него се събират заедно под името р. Чучура, която се влива в Чепинска река. 
Долините им са тесни. Чрез система от водохващания в горните им части водите на тези реки се 
отвеждат в язовир „Батак". 

Водите, които текат на север от Пашино бърдо, чрез много долове (Петрово, Стояново) се 
събират в Стара река. 

От вододелното било Картач – Коилото - Селце към язовир „Батак" и Стара река, се спускат 
къси долове с тесни русла и наклонени до стръмни склонове. 

Част от склоновете на родопския дял „Алабак", които попадат в границите на горското 
стопанство, са стръмни и урвести, прорязани от доловете Бялото дере, Бабин чучур и Черното 
дере.  

Леглата на реките в средните и долните течения са наклонени до полегати, докато в горните 
части са стръмни до урвести. 

Влияние върху водния режим на реките оказва и човешката дейност, развивана върху 
водосборните басейни и речна мрежа. Най-голямо влияние оказват разнообразните лесовъдски 
дейности - голи сечи, терасиране на площи за залесяване, и други дейности (като през 
летните месеци напояване на селскостопанските площи). Водният режим на реките е 
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чувствително непостоянен, което е вследствие от преходно- континенталния климат на 
района. От местните реки само по- големите водни течения имат целогодишно вода и то 
със силно променящ се дебит, в зависимост от сезона. Като източник за питейна вода е 
обособена вододайна зона. Безценно природно богатство са откритите минерални извори. 
Собственик на термалните и минералните сондажи е общината. Голям интерес за общината 
представляват изотермалните извори, разкрити в м. Зеленка в близост до река Мътница. 
Водоснабдяването в общината е гравитачно. Водоснабдени са 98% от населените места. В 
зависимост от климатичните условия през различните сезони дебитът на водата е различен, 
поради което се налага режим на водоподаването на питейната вода, особено през летните 
месеци. Питейната вода е с високи качества, но поливането на насажденията през летните 
месеци води до проблеми при захранването с питейна вода. Качествата на питейната вода е 
добро.  

 

 

1.4. Геоложки строеж и петрографски състав 

 
Масивът Сютка е част от Рило-родопския архаичен купол, съставен от гранити, гнайси, 

кристалинни шисти, амфиболити и други масивни скали. В по-късните геологически епохи 
тези скали са припокрити с лавинни наслойки и седименти от Терциерен произход. 

Районът на горското стопанство от главното Родопско било (връх Сютка) на север до било 
Пашино бърдо е изграден от западно-родопски гранит, гнайси, гранито-гнайси, амфиболити, 
серпентини, шисти и др. Гнайсите са биотитови, мусковитови, двуслюдни и амфиболитови. На 
запад от река Хремчица, около местност „Хремово" и долните части на басейните на реките 
Дулдурана и Бежаница се очертава мраморно находище. На места мрамора е едрожилен и с 
много добри качества като материал за украса в строителството. На север от било Пашино 
бърдо основните скали се състоят от биотитови, мусковитови и двуслюдни гнайси и 
кристалинни шисти и амфиболити, рядко с прослойки от мрамори. Същият характер имат и 
скалите, от които са изградени възвишенията Алабак и Каркария. 

Напукаността и относително високата степен на изветряне на скалните образувания на 
територията на горското стопанство, предшествуват и подпомагат процесите на почвообразуване. 
Благоприятно е обстоятелството, че скалната основа е силно напукана и дори при относително 
малка мощност на почвените хоризонти не се затруднява развитието в дълбочина на 
кореновата система на дървесните видове. В района на горското стопанство преобладава 
гранитът - заема 14899.4 ха – 86.4% от общата площ. 

С основна скала шисти са 1920.6 ха от общата, с гнайси са 145.8 ха, с мрамор- 127.2 ха, с 
пясъчник – 150.4 ха.  

Различните по своя произход, възраст и минералогичен състав скални пластове до голяма 
степен обуславят различията във видовото разнообразие на почвеният комплекс, а така 
също и на лесорастителните свойства на типовете месторастения. Данните от геолого-
петрографската характеристика на района, в който се намира държавно горско стопанство 
„Ракитово", са взети от Националната геолого-петрографска карта на Република България и са 
приложени към лесоустройствения проект като карта на геоложките формации в мащаб 1:50000. 

 

   1.5.  Климатични условия  

Съгласно възприетата климатична класификация „Климатични райони на България и 
техният климат" от Събев и Станев, районът на държавно горско стопанство „Ракитово" попада 
в Преходно-континенталната климатична подобласт на Европейско-континенталната 
климатична област. По-голяма е частта попадаща в Планинския климатичен район - 
среднопланинската му част и само една малка част попада в Севернородопския 
нископланински климатичен район. При надморска височина над 2001 м (0.7% от 
дървопроизводителната площ на ДГС) площта се припокрива с високопланинската част на 
Планинския климатичен район. 

Комплексното действие на климатичните фактори създава условия за формирането на 
различни типове горски месторастения в този район. Въз основа на така разгледаното 
климатично райониране е направено горско-растително райониране, според което територията 
на ДГС попада в Тракийска горско-растителна област, подобласт Западни Родопи с 
прилежащите й пояси и подпояси: 

 

Т - Тракийска горскорастителна област 

Т -I - Долен равнинно- хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори 
(0-700 м н.в.) 
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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 ( 701-2000 м н.в.). 
 
Т - II - 1  - Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела 
( 701-1200 м н.в.)      
 
Т - II - 2 - Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч  
(1201-1700 м н.в.)  
 
Т - II - 3 - Подпояс   на   горнопланинските   смърчови   гори  (1701-2000 м н.в.).  
 
 Т - III - Високопланински пояс - 2001-2500 м н.в. 
 
Т - III-1 Подпояс на високопланинските гори от субалпийски смърч и мура  
( 2001 -2500 м н.в.)   
 
За по-подробна характеристика на климатичните фактори, оказващи влияние върху 

дървесната растителност, ще се позовем на вертикалното райониране в границите на 
Тракийската горскорастителна област, подобласт Западни Родопи, като за всеки подпояс 
ще опишем основните климатични особености: 

 

1.5.1. Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни  

гори (500-700 м н.в.) - Т-I-3 

Тук попада 2.9 % от дървопроизводителната площ на ДГС. Средната годишна 
температура е около 11.5°С, средната януарска температура е отрицателна - около минус 
1.5°С, а абсолютните минимални температури достигат стойности минус 20,3°С. Средният 
годишен валеж се движи между 535 и 725 мм с максимум през април-май и минимум през 
септември. Снежната покривка се задържа около 50 дни, а продължителността на 
вегетационният период е около пет месеца.  

 

1.5.2 . Подпояс на нископланинските гори  от  горун , бук  и  ела 

( 701 –1200 м.н.в.) Т-II-1 

Този подпояс - обхваща най-голямата част от дървопроизводителната площ на горското 
стопанство – 59.0%. Средната месечна температура се движи между минус 4.5°С до 18,0°С, 
като средният брой на дните с температура по-висока от 10°С е между 128 и 170 дни. Средната 
годишна температура е 6.9°С. Средната януарска температура е отрицателна - минус 4,5°С, а 
абсолютните минимални температури достигат стойност минус 26,4°С. Средният валеж се 
движи между 690 и 990 мм с максимум най-често през май и юни, а минимум през декември. 
Снежната покривка се задържа около 66 до 107 дни, а продължителността на вегетационният 
период е между 4,5 и 5,5 месеца. 

 

1.5.3.Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч – 

(1201-1700 м н.в.)Т - II-2 

Тук попада една значителна част от територията на горското стопанство (30.2 % от 
дървопроизводителната площ), в която са разпространени едни от високопродуктивните 
чисти или смесени иглолистни и иглолистно -широколистни гори. Зимата в 
среднопланинската част на планинския климатичен район е студена. Средната месечна 
температура се движи между минус 7.2°С до плюс 7.6°С (средната годишна температура е 
плюс 4.8 °С - движи се от 3.7°С до 5.5°С). Средният брой на дните с температура по-висока от 
10°С е между 87 и 127, а средната януарска температура е минус 7.2°С. Абсолютните минимални 
температури достигат стойности минус 34,6°С. Средният годишен валеж се движи от 680 до      
1160 мм с максимум през ноември-декември и минимум през август - септември. Снежната 
покривка се задържа между 124 и 136 дни, като продължителността на вегетационният период 
е между 3 и 4 месеца. 

 

1.5.4.Подпояс на горнопланинските смърчови гори 

(1701-2000 м н.в.) - Т-II-3 

Тук попада 4.0 % от дървопроизводителната площ на ДГС. В района на горско стопанство 
„Ракитово" горите и горските площи от този подпояс обхващат главно високите части на 
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масива Сютка. Това са предимно чисти или смесени смърчови или смърчово-бялборово-елови 
гори, като в отделни случаи единично се срещат бяла мура, трепетлика, бреза и бук. Средната 
месечна температура се движи между минус 9,1°С и плюс 6,2°С. Средната годишна 
температура на въздуха е 1.6°С - движи се от 3.1°С до 4.3°С. Средният брой на дните с 
температури по-високи от 10°С е около 68 до 102, а средната януарска температура е около 
минус 9,1°С. 

Абсолютните минимални температури са до минус 36,6°С. Средната годишна сума на 
валежите се движи от 1100 мм до 1200 мм, като максимума е обикновено през месец ноември 
и декември, а минимума е през месец август. Снежната покривка се задържа обикновено 
между 168 и 178 дни, а дължината на вегетационният период е само 2,5 до 3,5 месеца. 

 

1.5.5. Подпояс  на   високопланинските  гори  от  субалпийски  смърч  и 

 мура  ( 2001-2200 м.н.в.) - Т-III-1 

Тук  попадат  едва  0.5 %  от  дървопроизводителната  площ  на  ДГС. В  таблицата  също  
не  са  дадени  данните  по  сезони. Сумата на  валежите се  колебае  между  950  и  1100  мм. 
Максимумът  е  през  май- юни, а  минимумът  е  през  август – септември. Средната  дата  на  
първата  снежна  покривка  е  1 ноември,  а средната дата на последната снежна  покривка  е  
10  май. Дължината  на  вегетационния  период е до 120 дни.  

 

Данните сочат наличието на благоприятни стойности на разгледаните климатични 
елементи. Вегетационният период, който за преобладаващата част от територията на горското 
стопанство е между 128 и 170 дни, показва че съществуват добри възможности за 
благоприятното развитие и възпроизводство на дървесната растителност. Друг важен елемент 
от климатичните особености  - това е появата на късните пролетни и ранните есенни слани, 
които падат най-често през третата десетдневка на месец април и през първата половина на 
месец октомври. 

За преобладаващата част от територията на горското стопанство валежният режим е 
благоприятен, като се движи в границите от 690 мм до 990 мм, а следователно и 
относителната влажност на въздуха е също много благоприятна, като в повечето случаи е 
между 50% и 81%. Във високите части на горското стопанство броят на дните с валежи е 
значителен, поради което периодите на засушаване, характерни за последните години в 
нашата страна, не оказват съществено влияние.  

Преобладаващите ветрове в района на държавно горско стопанство „Ракитово" са 
западните, северозападните и южните. Южните ветрове духат обикновено рано напролет, 
причиняват бързо стопяване на снеговете и ускоряват настъпването на пролетта. Западните и 
северозападните ветрове духат с по-голяма сила и често причиняват ветровали и ветроломи 
във високите части на горското стопанство. 

В таблици № 29 и 30 е направена обобщена характеристика на температурните и валежните 

условия за горскорастителните области, в които попада територията на ловното  

стопанство. 
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Таблица №  29 

За  средните  температурни  данни  по  горско-растителни  подпояси  на  територията  на 

ДГС “ Ракитово” ( по Събев и Станев) 

 
 

Климатичен район 
Подпояс, 

Надморска височина 

Пояси и 
подпояси 

Температура  на  въздуха за  месеца Средна 
годишна 

температура  
в  градуси 

Средна 
годишна  

абсолютна 

мин. 
температура 

Средна  годишна  продължителност  на 

задържане на температурата устойчиво 

 

I 

 

IV 

 

VII 

 

X 
Над 5 градуса Над 10 градуса 

пролет есен пролет есен 

Северородопски    
нископланински     
климатичен район 

(500 –700 м.н.в) 

T-I-3 -1.5 7.1 22.5 12.5 11.5 -20.3 20.III 15.X 20.IV 15.XI 

Планински  климатичен 

 район) 
           

701-1200 м.н.в T-II-1 -4.5 1.8 18.0 9.5 6.9 -26.4 1.IV 20.IX 10.VI 25.VIII 

1201-1700 м.н.в. T-II-2 -7.2 -1.5 7.6 2.5 4.8 -34.6 1.VI 25.VIII - - 

1701-2000 м.н.в. T-II-3 -9.1 -2.4 6.2 -3.2 1.6 -36.6 - - - - 
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Таблица № 30 

Разпределение  на  средните  месечни  и  годишни  суми  на  валежите  в  мм  
 

Климатичен район и 
наморска височина в 

метри 

Пояси  и 
подпояси  

според  
надморската  

височина 

 
 

Валежни суми по сезони в мм 

 
 
 

Годишно 

 
Месец  с 

максимална 
валежна сума 

 
Месец с 

минимална 
валежна сума 

   
Зима 

 

 
пролет 

 
лято 

 
есен 

 
Севернородопски  
нископланински 
климатичен район – 
500-700 м.н.в. 

 
T-I-3 

 
110-140 

 
140-225 

 
160-210 

 
125-150 

 
535-725 

 
IV-V 

 
IX 

 
Планински 
климатичен район 
 

        

701-1200 T-II-1 150-210 190-270 190-270 160-240 690-990 V-VI XII 

1201-1700 T-II-2 200-320 170-280 130-260 180-300 680-1160 XI,XII VIII-IX 

1701-2000 T-II-3 280-320 280-300 260-280 280-300 1100-1200 XI,XII VIII 

Над 2001 T-III-1     950-1100 V-VI VIII-IX 
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Таблица  № 30А 

 

No. 
Станция, 

н.м.в.  
Елем. I ІІ ІІІ IV V VI VІ І VІІІ IX X XI XII З П Л Е год. 

 

  41 
Пещера –  
 461 м.н.в. 

ср. тем. => -0.3 2.2 5.1 11.2 16.0 19.6 21.9 22.0 17.8 12.5 7.5 2.7 1.5 10.8 21.2 12.6 11.5 

ср. макс. т. => 3.6 6.3 9.4 16.0 21.2 24.9 27.9 28.3 23.8 17.4 11.3 6.2 5.4 15.5 27.0 17.5 16.4 

ср. мин. т. => -3.0 -1.5 1.3 6.3 11.2 14.5 16.4 16.3 12.8 8.5 4.4 -0.3 -1.6 6.3 15.7 8.6 7.2 

кол. вал. => 46 36 48 54 80 69 54 35 39 48 51 49 131 182 158 138 609 
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В таблица № 30А са дадени данни за средна месечна температура (11.5°С), средна  
максимална  месечна (16.4 °С), и средна  минимална  месечна  температура (7.2°С), и  
количество на падналите валежи (609 мм) по месеци за най-близката метеорологична 
станция в град Пещера.  

 
Като се имат впредвид климатичните условия и специфичните особености на горското 

стопанство може да се каже, че: 
1.В района на горско стопанство „Ракитово" има благоприятни условия за растежа на 

естествено срещащите се главни дървесни видове - бял бор, черен бор, смърч, ела, бук,  
зимен дъб. С успех може да се използува и внасянето на зелена дуглазка, бяла мура, бреза, 
киселица, джанка, дива череша. 

2. Благоприятните климатични условия, запасите от влага в почвата и др., дават 
пълна възможност за естествено възобновяване на насажденията, на което най-много ще се 
разчита в бъдеще. 

3. Почвоподготовката в голите и невъзобновени места да продължи да се извършва 
една година предварително. На терени, подложени на ерозия, да се правят тераси с обратен 
наклон, което ще спомогне за намаляване скоростта на водния отток. Да продължи 
изграждането на леки укрепителни съоръжения, целящи ограничаване процесите на ерозия. 
Залесяването да се извърши рано напролет, когато влажността на почвата е голяма. 
5. Отглеждането на културите да става през месеците май-юни, когато валежите са най- 
много и тревната растителност е най-буйна за преобладаващата  част от територията на 
ДГС. 

5.Най-пожароопасни са месеците юли, август и септември. 

 

 

   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. 

На територията на ДГС се срещат следните типове почви: 
-В хълмисто-предпланинския подпояс (500-700 м.н.в.) се срещат канелените  горски 

почви. 
-В средния горскорастителен  пояс се срещат четири почвени типа -  канелени    горски  

почви -  до  800 м.н.в. (за южни  изложения и до 850 м н.в.), кафяви горски почви с двата си 
подтипа – наситена и ненаситена (701-2000 м.н.в.), рендзини  (интразонални) и  тъмноцветни 
горски почви (1501-2200 м.н.в.). 

-Във високопланинския пояс (2001-2500 м. н.в) се среща само тъмноцветна горска 
почва. 

Почвените подтипове, видове, подвидове и разновидности, като поделения на 
генетичните почвени типове може да се поставят в основата на почвеното бонитиране. 
Почвите, влизащи в състава на подтипа, вида, подвида и разновидността са с много общи 
свойства, което ще рече, че са резултат на сходни процеси на почвообразуване, обусловени 
от сходни съчетания на почвообразуващи фактори. 

Отделните бонитетни групи обхващат почви с различна мощност, различни запаси на 
хранителни вещества и различен капацитет на активна влага. Мощността на почвите се 
определя от възможността на всяка почва да осигури ниски, средни и високи 
лесорастителни свойства на почвата и в малка, средна и висока степен хранителни 
вещества и влага на горските насаждения, да обуславя формирането на ниско, средно и 
високопродуктивни горски насаждения. Запасите от хранителни вещества определят по-
доброто или по-лошото изхранване на горско-дървесните видове. Капацитетът на активна 
влага на горските почви дава най-обща представа за по-доброто или по-лошото осигуряване 
на горско-дървесните растения с влага през време на вегетационния период. 

Пространственото разпространение на различните почвени подтипове, видове, 
подвидове  и  разновидности  е дадено  на  приложената  карта  на  почвите в М 1:50000. 

В таблица № 31 е показано разпределението на залесената площ по дълбочина на 
почвата 
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Таблица № 31 

Разпределение на площта по почвени 
типове и подтипове и дълбочина на почвата 

Държавна собственост 

Почвени 
типове 

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

средна 
дълбочина хектари 

канелена 
горска 
обикновена 

5.0 1189.7 563.0 - - 1757.7 9.9 2.3 

кафява горска 
ненаситена 

18.6 1152.5 780.1 1260.9 - 3212.1 18.2 3.0 

кафява горска 
наситена 

12.8 346.9 8519.8 2869.6 - 11749.1 66.3 3.2 

тъмноцветна 
горска 
обикновена 

- 8.4 564.3 295.5 - 868.2 4.9 3.3 

рендзина 
обикновена 

- 13.3 116.2 - - 129.5 0.7 2.9 

всичко 36.4 2710.8 10543.4 4426.0 - 17716.6   3.1 

% 0.2 15.3 59.5 25.0 - - 100.0   

 

 

Кафявите горски почви със своите два подтипа, както вече се изтъкна, имат най-

широко разпространение (84.5 % от площта на ДГС), като са образувани преди всичко 
под естествени чисти и смесени иглолистни и иглолистно-широколистни формации върху 
терени с надморска височина над 801 метра (850 м. н.н.в. за припечни излижения). 
Почвообразувателните процеси при този тип почви се характеризират с по-голямо 
натрупване на хумусни вещества в А хоризонт. Най-мощен и най-добре запасен е той при 
кафявите горски наситени почви (19.4 % от дървопроизводителната и 19.6 % от залесената 
площ на ДГС) в повърхностните 30 см, където съдържанието на хумус е около 4.90% и на 
азот 0,232% (таблица № 8). В дълбочина за В хоризонт хумусът намалява на 2,42% и 
съответно азотното съдържание е 0,137%. Високото хумусно съдържание, съчетано с 
голямата мощност на почвения профил, определя кафявите  горски почви като изключително 
богати, с висок екологичен потенциал. 

Сравнително добре запасена с хумусно съдържание е кафявата наситена горска  почва 
(заемат 66.8 % от дървопроизводителната и от залесената площ на ДГС), при която 
стойностите му за А хоризонт са в границите на 4,56% и за В хоризонт 1,96% независимо, че 
разпределението им е върху различни релефни форми и изложения.  

Значително по-бедни на хумусни вещества и съдържание на азот са кафявите 
ненаситени горски почви разпространени върху бедни и припечни месторастения, при които 
количеството на хумуса е около 1,14% за А хоризонт и 1,03% за В хоризонт. 

По отношение на механичния състав, кафявите горски почви в района на горското 
стопанство са най-често песъчливо-глинести, като наситените са средно песъчливо-глинести, 
а ненаситените леко - песъчливо-глинести. Най-общо кафявите почви се характеризират със 
слабо кисела до неутрална реакция. Съществуват отделни места, предимно на стръмни 
склонове, с преобладаваща южна компонента на изложението, където в резултат на 
унищожаването на част от естествената горска растителност А  хоризонт е частично или 
напълно измит, като в следствие на това съществуват наченки на ерозионни процеси. 

За характеризиране на кафявата горска наситена почва са взети следните почвени 
профили: №№ З; 12; 18; 21; 29; 33; 49; 7; 9; 10; 13; 22; 24; 30; 35; 36; 45; 11; 19; 20; 23; 26; 28; 50;4; 15; 
17; 34; 37; 47; 27; 32; 48; 40; 44. 

За характеризиране на кафявата горска ненаситена почва са взети следните почвени 
профила: №№  8; 46; 51; 54. 
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Канелените горски почви са разпространени в най-ниските части   500-800 м н.в. 
(до 850 м.н.в. за припечни изложения) на територията на горското стопанство, 
предимно под чисти или смесени зимендъбови издънкови насаждения примесени с келяв 
габър и черен бор. Заемат 9.9% от площта на ДГС "Ракитово". Тези почви се 
характеризират с различна дълбочина - от твърде плитки до много дълбоки. Мощността 
на тези почви е различна в зависимост от типа, възрастта, ерозираността и 
акумулацията им. Капацитетът на активна влага се променя в зависимост от 
мощността им, както и запасите на хранителните вещества. Хоризонт А, както и целия 
почвен профил не се отличава с голяма мощност. По съдържание на хумус заемат 
предпоследно място преди кафявата горска  почва. 

Почвата е плитка до среднодълбока, бедна до среднобогата, суха до свежа или 
свежа. 

За охарактеризиране на канелените горски почви са използувани данните от 9 
почвени разрези №№ 5; 25; 55; 6; 38; 39; 41; 42; 43. Реакцията на почвата е кисела. 
Формираните месторастения са от много бедни до среднобогати: В 1,2 (68), С2,1(142), 
С2,1(63); В1(64); В1,2(68). 

Теренните форми и изложенията са най-различни, като на припечните и стръмни терени 
са обособени по-бедни месторастения и обратно на полегати терени със северна 
компонента са относително най-богатите за този тип месторастения, върху които 
дървесната растителност е с най-висока производителност. Обикновено канелените горски 
почви са със слабо изразен хумусен хоризонт, около 3.08% е хумусно съдържание и с 
добре изразен В хоризонт, като в резултат на обогатяването му с железни съединения този 
хоризонт има червено-кафяв цвят. 

Характерно за канелените почви в горското стопанство е, че между тях и кафявите 
горски почви съществуват множество преходни форми и състояния. Общо взето повечето са 
глинесто-песъчливи канелени почви с неутрална до слабо кисела реакция и със слабо усвоими 
фосфорни окиси. 

Рендзините интразонални почви имат локализирано разпространение във водосбора 

на р. Лепеница, като този почвен тип е формиран върху основа от мраморизиран варовик с 
формирани чисти и смесени черборови насаждения, а също така високопродуктивни 
буково-елови формации. Почвените хоризонти са сравнително добре обособени с високо 
съдържание на хумус – 7.21% за А хоризонт и 3,57% за В хоризонт, като за припечните и 
стръмни месторастения стойностите са по-ниски. Реакцията на тези почви е неутрална до 
слабо алкална, а механичният им състав най-често ги определя като глинесто-песъчливи до 
леко песъчливо-глинести. За характеризиране на почвите са взети следните почвени 
профили: №№ 2; 16; 56. 

Тъмноцветни горски   почви обхващат  4.9% от площта на горското стопанство 

предимно в най-високите части на масива Сютка над 1600 м н.в. Съдържанието на хумус в А 
хоризонт е 3.96% и 2.27% в В хоризонт, също така е много високо съдържанието на 
фосфорни окиси 0,202 мг/100 г почва в А хоризонт и 0,096 мг/100 г почва в В хоризонт. За 
характеризиране на тьмноцветните почви са взети следните почвени профили: №№  1; 14; 
31; 53; 52. 

По механичен състав тъмноцветни почви са песъчливо – глинести и имат неутрална 
реакция. 

 

1.7. Ерозия 

Стръмният релеф на района, както и лекия механичен състав на почвите, обусловен от 
вида на подпочвената скала, определят до голяма степен възможностите за поява на 
площна ерозия. 

Общо взето ерозионни процеси са се развивали и се развиват в момента в долната част 
на горското стопанство, с надморска височина до около 1000 м. Засегнати са районите 
главно около населените места, където в резултат на неконтрилируема паша и водене на 
клоносечно стопанство дървесната растителност е девастирана и нейната почвозащитна 
роля е нищожна. Ерозираните почви се характеризират с по-малко съдържание на 
хранителни вещества поради изнасянето на А и В хоризонт в различна степен.От общата 
площ на горското стопанство 80.2 ха са подложени на площна ерозия. Най-често е измит А 
хоризонт, отчасти е засегнат и хоризонт В. 

Върху ерозионните площи се срещат месторастенията: В 1,2 (131) - и  В 1,2 (133). В 
таблица № 32 е дадено разпределението на общата площ по видове гори и видове ерозия. 
Най-много подложени на ерозия са издънковите гори за превръщане в семенни. 
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В таблица № 32
А
 е показано разпределението на общата площ по видове гори и степен 

на ерозия. Цялата площ, подложена на ерозия – 80.2 ха е с първа степен на ерозия.Борбата 
с ерозията ще се води чрез залесяване на голите площи. 

 

 

Таблица № 32 

 

Разпределение на общата площ по видове гори 
и степени на ерозия 

Държавна собственост 

Група гори 
Неерозирана I II III IV V Всичко 

хектари 

иглолистни 11584.9 - - - - - 11584.9 

широколистни 
високостъблени 

2241.7 - - - - - 2241.7 

издънкови за 
превръщане 

2994.7 69.4 - - - - 3064.1 

нискостъблени 287.0 4.0 - - - - 291.0 

  

Голи площи 665.0 6.8 - - - - 671.8 

  

Всичко 17773.3 80.2 - - - - 17853.5 

проценти 99.6 0.4 - - - - 100.0 

 

 

 

 

 Таблица № 32А 

Разпределение на общата площ по видове гори и видове ерозия 
(разпространение на ерозията) 

Държавна собственост 

Група гори 

Без 
ерозия 

Площна Струйчеста Браздова Ровинна Дълбочинна Всичко 

хектари 

иглолистни 11584.9 - - - - - 11584.9 

широколистни 
високостъблени 

2241.7 - - - - - 2241.7 

издънкови за 
превръщане 

2994.7 69.4 - - - - 3064.1 

нискостъблени 287.0 4.0 - - - - 291.0 

  

Голи площи 665.0 6.8 - - - - 671.8 

  

Всичко 17773.3 80.2 - - - - 17853.5 

Проценти 99.6 0.4 - - - - 100.0 

 

След като се вземат в предвид таблици     № 32 и № 32
А
 се установява, че ерозия има 

главно в издънковите гори за превръщане в семенни гори, с преобладание на зимен дъб, 
благун, цер или без преобладание на дървесен вид, разположени по стръмните брегове на 
деретата спускащи се към село Дорково. Представа за действително ерозираната площ ни 
дава таблица № 32

А
. 

Фактически ерозираната площ на стопанството е едва 0.4% от общата площ на горското 
стопанство. На практика се наблюдават ерозионни процеси във всички видове гори ветрова 
ерозия и площна ерозия до 10% от общото покритие. В резултат на залесяването на много 
места в широколистните високостъблени гори и иглолистните гори ерозионните процеси са 
намалели. Създадени са склопени култури с голяма пълнота, с много добър почвозащитен 
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ефект. Има единични повреди от снеговал, снеголом, ветровал и ветролом. На територията 
на горското стопанство борбата с ерозията се води чрез залесяване на голите площи и 
попълване на редини за вид гори иглолистни и широколистни високостъблени; построяване 
на противоерозионни съоръжения в поройните дерета за нискостъблените гори и 
издънковите гори за превръщане в семенни. 

 

1.8. Растителност 

Голямата разлика във вертикалния профил, многообразието на теренните форми, а така 
също и човешката дейност определят голямото видово разнообразие в района на горското 
стопанство. Срещат се общо 29 дървесни вида (7 - иглолистни и 22 - широколистни), които 
формират многобройни комбинации помежду си. 

Територията на горското стопанство обхваща голям диапазон от надморски височини (от 
450 до 2186 м.н.в.) и попада в три горско-растителни пояса със пет подпояса, според горско - 
растителното райониране на страната от проф. Захариев и колектив, описани в точка 4. 
Климатични условия.  

Основните дървесни видове са бял бор, черен бор, ела, смърч, бук, зимен дъб, габър, 
келяв габър. Те образуват предимно чисти насаждения, но също и смесени смърчово - 
борови; борово - смърчови; елово – буково - смърчови, елово – смърчово - борови. 
Дъбовете и габъра, в ниските части (до 900-1100 м н.в.) се срещат в издънкови чисти или 
смесени насаждения. В резултат на извършените залесителни мероприятия на горското 
стопанство се развиват и по-голяма част от внесените по изкуствен път дървесни видове - 
бяла мура, зелена дуглазка, бреза, липа. Спред горско-растителното райониране на 
България, територията на горското стопанство попада изцяло в Тракийската горско-
растителна област (Т). 

 

1.9. Типове месторастения 

 

Типът месторастене е основна таксономична  единица. Той се образува под 
въздействието на глобални фактори – климат, почва, хидрология, така и на местни фактори, 
като форма на терена, изложение, антропогенна дейност. 

Типът месторастене се разглежда като определена горска площ с относително еднакви 
производителни възможности. Границите на типът месторастене се определят от 
еднородността на елементите, които го формират и които обуславят относителната 
еднородност  на състава и производителността на дървесната растителност. 

Определящо значение за формирането на конкретните типове месторастения имат 
микрорелефните форми, обуславящи и съответните микроклиматични условия. Под прякото 
въздействие на микрорелефните дадености първо са формирани различните типове почви, 
второ са разпределени по различен начин количествената слънчева радиация в зависимост 
от изложението и частта на релефа, а от там и хидротермичния режим на почвата, който 
обуславя и съответния хранителен режим. При еднакви други условия, типовете горски  
месторастения се определят на базата на подтиповото разнообразие на генетичния тип 
почва, а в отделни случаи и на базата на самия тип почва. Въздействието на изброените 
фактори за формирането на конкретните типове месторастения е комплексно и неделимо, 
както е комплексен и неделим ефектът, които тези фактори оказват върху развитието на 
определената горско-дървесна растителност. В резултат на тази взаимовръзка се формира 
една динамично развиваща се във времето и пространството действителност, каквато е 
всяка екосистема. 

Определянето и картирането на горските типове месторастения е твърде важна 
предпоставка за успешното и диференцирано извършване по вид, време и място на 
различните горскостопански мероприятия. Същевременно, чрез определянето им в района 
на горското стопанство  се решава и въпросът за оптималния целеви състав на 
насажденията, като фактически с тяхното картиране се извършва такова и на поясите и 
подпоясите във вертикално направление по надморски височини, на почвените типове и в 
крайна сметка на оптималния състав на дървостоите, влизащи в границите на ДГС. 

Разгледаните до тук физико-географски, хидроложки, геоложки, климатични, почвени и 
растителни условия на ДГС “Ракитово” обуславят едно сравнително голямо типово 
разнообразие. 

Регистрираните на територията на ДГС “Ракитово” типове месторастения са  21-  
посочени в поместената по-долу таблица № 33, която фактически представлява 
класификационната схема в обобщен вид. 
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Таблица № 33 

за разпределение на дървопроизводителната площ на държавното горско стопанство 
по типове месторастения, горскорастителни области, подобласти, пояси, подпояси 

Държавна собственост 
N по Наименование на типовете месторастения Съкрат. Площ % 

класиф. по пояси и подпояси обозначение ха  
схема     

 Тракийска горско-растителна област – Т 
Подобласт- Западни Родопи- ( ЗР) 
Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински  пояс на 
дъбовите гори  
Т-I  0-700 м.н.в.  

   

 Подпояс  на хълмисто-предпланинските смесени  
широколистни гори ( 450-700 м.н.в.) 
Т-I-3 

   

     

63 Свежо до сухо, на канелена горска почва С2,1 106.8 0.6 

64 Сухо до свежо, на канелена горска почва В1 402.6  2.3 

     
 
 

Тракийска горско-растителна област – Т 
Подобласт- Западни Родопи- (ЗР) 
Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни 
 (701-2000 м.н.в.) 

 
 
 
Т-II 

  

     
 Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела  

( 701 –1200 м.н.в.) 
Т-II-1   

142 Свежо до сухо, на и канелена горска почва С2,1  444.1  2.6 

68 Сухо до свежо, канелена горска почва В1,2 678.3  3.9 

70 Свежо на кафява горска  почва СД2,3 1556.8  9.0 

71 Свежо, на кафява горска почва  С2 6526.3 37.9 

72 Сухо до свежо, на кафява горска почва  В1,2 1414.9  8.2 

131 Група сухи и свежи месторастения,на слабо или средно 
ерозирани почви 

В1 
В1,2 
В2 

   4.0 - 

     
 Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч 

(1201-1700 м.н.в.) 
Т-II-2   

     

73 Свежо, на кафява горска почва Д2 2095.3  12.1 

74 Влажно, на кафява горска почва Д3  386.9  2.3 

75 Свежо,на  кафява горска почва С2 1327.3  7.7 

76 Свежо до влажно на кафява горска почва  С2,3 1170.1 6.8 

77 Сухо до свежо , на кафява горска почва  В1,2   60.1  0.4 

78 Свежо до влажно , на тъмноцветна почва СД2,3  158.0  0.9 

143 Група свежи до влажни типове  месторастения,на рендзини С 1,2   113.9  0.7 

145 Група свежи до влажни типове  месторастения,на рендзини В 1,2   13.3  0.1 

133 Група сухи и свежи месторастения,на слабо или средно 
ерозирани почви 

В1 
В1,2 
В2 

 74.4  0.4 

     
 Подпояс на горнопланинските смърчови гори 

( 1701 – 2000  м.н.в.) 
Ю-II-3   

84 Влажно, на планинско- горска тъмноцветна горска почва СД 2,3  574.5 3.3 

85 Сухо, на планинско- горска тъмноцветна горска почва В 2    8.4  0.1 
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N по Наименование на типовете месторастения Съкрат. Площ % 
класиф. по пояси и подпояси обозначение ха  
схема     
 Тракийска горско-растителна област – Т 

Подобласт- Западни Родопи- ( ЗР) 
Високопланински  
 ( 2001-2200 м.н.в.) 

 
 
 
Т-III 

  

 Подпояс  на  високопланинските  гори  от субалпийски  смърч  
и  мура  
 ( 2001-2200 м.н.в.) 

Т-III-1   

     
86 Влажно , на планинско-горска тъмноцветна  почва  С 3  93.7  0.5 

     
 Всичко за Тракийска горско-растителна област  Т 17243.4 100.0 
     

 

 

Кратка характеристика на типовете  горски  месторастения 

 

Тракийска   горско-растителна  област  -  Т 

 

Подобласт Западни Родопи ( ЗР)   

 

Долен равнинно- хълмист  и  хълмисто-предпланински  пояс  на 

дъбовите  гори  ( 0-700 м.н.в.) – Т-I 

 

Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни 

гори  Т-I-3 

 

Свежо до сухо, на канелена горска почва   -  С2,1(63) -  Това  

месорастене заема 106.8ха - 0.6% от дървопроизводителната площ на ДГС “Ракитово”. 
Среща  се  по  склонове с различна компонента на изложението  на  наклонени и стръмни 
терени. Почвата  е  канелена горска, с нормален почвен профил и дълбочина на профила 
между 45-57 см. 

Почвеното плодородие е сравнително добро. Характеристиката на почвата се допълва от  
данните  за  почвени   профили №№  38, 39, 41. Среднобогата на  хумус (2.68 до 3.72% за А 
хоризонт и 0.67 до 1.87 % за В хоризонт) и азотни  съединения ( за А хоризонт 0.214  до  
0.224% и за В хоризонт - 0.050 до 0.087 %). Почвата е среднодълбока до дълбока, средно  
каменлива, леко  до  средно  песъчливо -  глинеста  със  слабо  кисела  реакция, 
среднобогата. Тук  се  срещат чисти  и  смесени издънкови  с  преобладание  на  зимен  дъб  
или  благун   или  без  преобладание издънкови насаждения, но с участие в състава на 
зимен  дъб, благун, цер, келяв габър, мъждрян, акация, клен, бреза, бял бор  до 2 десети от 
IV бонитет (около 52%)  и култури  от  бял бор  и  участие  на  издънки  до  4 десети от зимен  
дъб, благун, цер и др. (около 48%). За широколистните се предвижда запазване на сегашния 
състав с подобрение  на  бонитета  с  1 единица  нагоре, а  за  иглолистните се предвижда в 
бъдещият състав създаване на смесени  насаждения  с  преобладание  на  зимен  дъб, 
благун, цер и до 4 десети участие на бял бор. Производителността на сегашните дървостои 
е средна - средно четвърти бонитет.  

 

Сухо, канелена горска почва - В1(64) - Това  месорастене  заема  402.6 ха – 

2.3 % от  дървопроизводителната  площ  на  ДГС “Ракитово”. Среща  се  по  склонове с 
различна компонента на изложението, предимно  на  припечни   на стръмни, много стръмни 
терени и  била. Почвата  е  канелена горска   , плитка  до  среднодълбока, с дълбочина на 
профила до  22 см. 

Почвеното плодородие е малко.  Характеристиката  на  почвата  се  допълва  от  данните  
за  почвен профил  № 42. Бедна  на  хумус (2.40% за А хоризонт и 0.85 % за В хоризонт)  и  
азотни  съединения (за А хоризонт 0.140 % и за В хоризонт – 0.077 %). Почвата  е  плитка  до  
среднодълбока, каменлива, леко  до  средно глинесто - песъчлива - със  слабо  кисела  
реакция, бедна. Тук  се  срещат чисти  и  смесени издънкови  с  преобладание  на  зимен  
дъб  или  благун   или  без  преобладание издънкови насаждения, но  с  участие  в  състава  
на  зимен  дъб, благун, цер, келяв габър, мъждрян, акация, черна  елша, клен, бреза, бял 
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бор  до     2  десети  от IV  бонитет  в  средно  състояние -  около 52 %, издънкови  
нискостъблени смесени  с  преобладание  на  келяв  габър насаждения от  IV  или V  бонитет  
в  лошо  състояние  (около  46 %), култури  от  бял бор  и  участие  на  издънки  до  3 десети   
от  зимен  дъб, благун, цер  и др.  (около  1 %) и  нискостъблени  издънкови  насаждения  с  
преобладание  на  акация около 1%. Предвижда  се запазване  на  сегашния  състав  с  
подобрение  на  бонитета  с  1 единица  нагоре. Производителността на сегашните 
дървостои е лоша – между четвърти и пети  бонитет.  

 

Т – II Среден  планински  пояс  на  горите  от  бук  и  иглолистни   

(701 –2000 м.н.в.) 

 

Т – II –1 Подпояс на нископланинските гори от зимен дъб , бук и 

ела  

(701-1200 м.н.в.) 

 

Свежо до сухо, на канелена горска почва -  С2,1(142) -  Това  

месорастене  заема  444.2 ха – 2.6 % от  дървопроизводителната  площ  на  ДГС “Ракитово”. 
Среща  се  по  склонове с различна компонента на изложението  на  наклонени, стръмни и  
много стръмни терени. Почвата  е  канелена горска , с нормален почвен профил и 
дълбочина на профила между 46-72 см. 

Почвеното плодородие е сравнително добро.  Характеристиката  на  почвата  се  допълва  
от  данните  за  почвени   профили №№  5, 25, 55. Среднобогата на  хумус (3.12 до 3.30%  - 
средно 3.24 % за А хоризонт;  от 0.74  % до 1.76 %  - средно - 1.11 % за В хоризонт ; и от 0.62 
% до 0.65 % - средно 0.64 % за  С  хоризонт)  и  азотни  съединения ( за А хоризонт – средно 
0.129 %  с  вариации от 0.120 %  до  0.140%; за В хоризонт – средно – 0.920 % с вариации от 
0.028 % до 0.129%; и за С хоризонт - средно - 0.166 %). Почвата е среднодълбока до 
дълбока, средно  каменлива, леко  до  средно  песъчливо -  глинеста  със  слабо  кисела  
реакция, среднобогата. Тук  се  срещат чисти и смесени издънкови с преобладание на зимен 
дъб или цер или без  преобладание издънкови насаждения, но  с  участие  в  състава  на  
зимен  дъб, благун, цер, габър,келяв габър, мъждрян, акация, клен, бреза, бял бор до  3  
десети, черен бор, едролистна липа, воден габър, от  IV  или V бонитет ( около  44 %); 
култури  от  бял бор или  черен  бор   и  участие  на  издънки  до  4 десети   от  зимен  дъб  и 
цер  и др.  (около  52 %).  Около  4  %  са  нискостъблените издънкови насаждения с 
преобладание на келяв габър от IV или V бонитет. За  широколистните се предвижда 
запазване на сегашния състав с подобрение  на  бонитета с       1 единица нагоре, а за 
иглолистните се  предвижда  в  бъдещият  състав  създаване  на  смесени  насаждения  с  
преобладание  на  зимен  дъб,   благун, цер  и  до  4  десети  участие на бял бор  или  черен  
бор. Производителността на сегашните дървостои е средна - средно четвърти бонитет.  

 

Сухо до  свежо на канелена горска почва -  В1,2(68) -  Това  

месорастене заема 678.3 ха – 3.9% от дървопроизводителната площ  на  ДГС “Ракитово”. 
Среща се по склонове на припечни изложения на наклонени, стръмни  и много стръмни 
терени. Почвата  е  канелена горска, плитка  до  среднодълбока, с дълбочина на профила до  
30 см, средно  до  силно  каменлива. 

Почвеното плодородие е малко - малка е мощността  на  хумусно-акумулативния  
хоризонт  - 10 см.  Характеристиката  на  почвата  се  допълва  от  данните  за  почвен   
профил  № 43. Бедна  на  хумус (2.37% за А хоризонт и 2.19 % за В хоризонт)  и  азотни  
съединения (за А хоризонт 0.260 % и за В хоризонт – 0.149 %). Почвата  е  плитка  до  
среднодълбока, каменлива, глинесто - песачлива - със  слабо  кисела  реакция, бедна. Тук  
се  срещат чисти  и  смесени издънкови  с  преобладание  на благун, зимен  дъб, габър или  
без  преобладание издънкови насаждения, но  с  участие  в  състава  на  зимен  дъб, благун, 
цер, келяв габър до 4 десети, мъждрян, акация, черна  елша, клен, воден габър, бреза, бял 
бор  до 2 десети, черен бор  от IV  или V бонитет в средно състояние -  около 67 %, 
издънкови  нискостъблени чисти или смесени  с  преобладание  на  келяв  габър насаждения 
от IV  или V бонитет в лошо състояние  (около 8%), култури  от  бял бор или  черен  бор и 
участие на издънки  до 3 десети от благун, зимен дъб, цер и др. (около  22 %) и  
нискостъблени  издънкови  насаждения  с  преобладание  на  акация около 3 %. Предвижда  
се запазване  на  сегашния  състав  с  подобрение  на  бонитета  с  1 единица  нагоре. 
Производителността на сегашните дървостои е лоша – между четвърти  и пети  бонитет.  
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Свежо на кафява горска почва СД2 ,3(70) 

Това месторастене заема 1556.8 ха  - 9.0% от дървопроизводителната площ на горското 
стопанство. Почвата е кафява горска , дълбока и много дълбока, слабо до средно 
каменлива, леко песъчливо-глинеста, с много добри производствени възможности -  богата  
на  хумус, азот  и  фосфорни  съединения. Среща се в  понижения;  в долната част на 
заравнени склонове, на  полегати, наклонени и стръмни терени, със сенчеста компонента на 
изложението. За  характеризиране  на  това  месторастене  са заложени два  почвени  
профила № № 40, 44. Съдържанието  на  хумус  в  А  хоризонт  е  2.85 %,  в  В  хоризонт – 
1.70 %. Азотът  в  %  е  съответно  за  А  хоризонт - 0.165 %, за В хоризонт - 0.096 %.  

Площта е заета главно от чисти и смесени иглолистни и иглолистно-широколистни  
високостъблени  насаждения  от  I до IV  бонитет   или  чисти дъбови, букови насаждения   
или  без преобладание на дървесен вид широколистни насаждения от I, II  и III бонитет. 
Значително  е  участието  на  чистите  или  смесени с преобладание  на  бук  насаждения с  
много  добра  производителност, често  смесени  с  ела  и  смърч. Средният  бонитет  е  
втори.  Предвижда се  запазване  на  сегашния състав, поради  високия  екологичен  
потенциал  на  месторастенето  близък  до  оптималния,  с  подобрение  на  бонитета  с  1  
единица  нагоре. 

 

Свежо на кафява горска почва - С2(71) 

Заема 37.9 % от дървопроизводителната площ на стопанството 6526.3 ха. Това е най-
разпространеното месторастене на територията на горското стопанство. 

Това месторастене се среща на надморска височина от 800 м (850 м за припечни 
излижения) до 1200 метра, на склонове с различни наклони, с всякакви изложения и най-
разнообразни теренни форми с преобладаващо припечна компонента на изложението. 

Почвата е кафява горска , общо взето с нормален профил с дълбочина  най- често около 
55 см и нагоре до  113  см. Хоризонт А е маломощен, но възможността за корените на 
горско-дървесната растителност да проникват в дълбочина, определят месторастенето като 
такова с добри производителни възможности. За определяне на почвената характеристика 
са използвани данни от лабораторните анализи на почвени разрези  №№ 7, 9, 10, 13, 22, 24, 
30, 35, 36, 45. Среднобогата  на  хумус (3.22% за А хоризонт ( с  вариации  от  1.52  до  5.30 
%);  1.55 % за В хоризонт -  с  вариации  от  0.47 до 2.43 %   и  0.46 %  за  С  хоризонт -  с  
вариации  от  0.36  до  0.64 %)  и  азотни  съединения (за А хоризонт 0.157 % - с  вариации  
от 0.084 % до 0.207 %; за В хоризонт – 0.121 % -  с  вариации  от  0.042  % до 0.224 %  и  за  
С  хоризонт – 0.150% - с вариации -  от 0.126 % до  0.178%). 

Данните от лабораторния анализ определят почвата като средно запасена с хумус и 
азотни съединения. Тези данни и теренните проучвания определят месторастенето като 
среднобогато и свежо,  с  кисела  реакция.  

Голямата площ на това месторастене, разликите в надморската височина, в изложенията 
и теренните форми, определят голямото видово разнообразие. 

Естествената дървесна растителност е представена предимно от чисти и смесени  
иглолистни насаждения и култури с преобладание на бял бор. Макар и по-рядко срещани  
широколистните формации допълват видовия състав. Средната производителност на  
насажденията  и  културите  варира  от  I  до IV  бонитет. 

И в перспектива белият бор ще си остане водещ дървесен вид и ще дава облика на 
насажденията. В перспектива целевите състави ще се запазват, като посредством  
лесовъдски  мероприятия  ще  се  подобрява  тяхното  състояние  и  производителност  и  
ще  се  толерира  смесеният  им  характер. 

Производителността на дървостоя ще бъде  II-III бонитет. 
   

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

    Това  месторастене заема  1414.9 ха – 8.2% от дървопроизводителната площ на горското 
стопанство.  

Среща се на  изпъкнали  форми, на наклонени и  стръмни, предимно  припечни склонове, 
но  и  на  други  изложения. Почвата е кафява горска , плитка до  среднодълбока, силно 
каменлива, с маломощни хоризонти, чийто общ почвен профил рядко надминава 30 см. 
Съдържанието на хумус и общ азот в хоризонт А е ниско.  

Почвената характеристика е допълнена с данни от лабораторния анализ на почвени 
разрези  №№ 8, 46. 

Почвата е бедна на хумус и азотни съединения, с кисела реакция и средно глинесто - 
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песъчлива по  механичен състав с ограничени растителни възможности. 
Данните  от  теренните  проучвания определят месторастенето  като бедно и сухо до 

свежо. Бедна  на  хумус - 1.16% за А хоризонт (с  вариации  от  1.11 % до  1.21 % ) и 0.58 % 
за В хоризонт -  с  вариации  от  0.55 % до 0.60 %  и  азотни  съединения - за А хоризонт 
0.142 % - с  вариации  от 0.134 % до 0.151 %; за В хоризонт – 0.124 % -  с  вариации  от  
0.119 %  до 0.129%. 

 
Бъдещият облик ще се дава от чистите бялборови и черборови насаждения  и  култури. 

Голям ще бъде и дела на смесените  с преобладание на бял бор и черен бор  с участие на 
широколистни дървесни видове, предимно зимен дъб  и  бук по 2 - 4 десети, в качеството на 
почвоподобрители, задържащи  влажностният  режим.  

 
 В  зоната  на  пояса  се  среща  едно  ерозирано  месторастене  - В 1,2 (131) -  на  скални  

и  каменливи  терени, заемащо 4.0 ха  от дървопроизводителната площ на  ДГС “Ракитово”. 
 
 

Т – II – 2 -Подпояс на среднопланинските гори от бук , ела и смърч 

(1201-1700 м н.в.) 

 

Свежо на кафява горска почва - Д2(73) 

Заема 12.1% от дървопроизводителната площ на горското стопанство – 2095.3 ха. 
Разположено е   в  понижения  и  на  наклонени и  стръмни  терени със сенчести изложения. 

Почвата кафява горска, дълбока, слабо каменлива с добри производителни възможности. 
Основната  скала  е гранит. 

Почвената характеристика е допълнена от лабораторния анализ на почвени разрези № 
№ 4, 15, 17, 34, 37, 47. Почвата е богата с хумус и среднобогата на азот, има средна 
мощност на А хоризонт с тежко песъчливо - глинест механичен състав и кисела реакция. 
Съдържанието на хумус в А хоризонт е 4.64% (с вариации от 2.76 % до 6.52 %), за В 
хоризонт – 2.82 % (с вариации  от  1.12 % до 4.79%) и за С хоризонт – 0.47% (с вариации  от  
0.31 % до 0.60 %), и съдържанието на азот е  съответно 0.262 %, 0.183 % и 0.062%. 

Площта  е  заета  предимно  от  чисти  букови, зимендъбови, бялборови, смърчови и  
елови  насаждения или смесени смърчово-елово-букови насаждения от I, II и III бонитет с  
възможности за много добро естествено възобновяване. Тук са едни от най-  
високопроизводителните насаждения. Бъдещите мероприятия ще имат за задача запазване 
на съществуващите естествени дървостои и подобряване на състоянието им. Очакваемата 
производителност ще  бъде I - II  бонитет.  

 

Влажно на кафява горска почва – Д3(74) 

Заема 2.3% от дървопроизводителната площ на горското стопанство – 386.9 ха. 
Разположено е в понижения и на наклонени и стръмни терени със сенчести изложения. В  
сравнение с предходното месторастене, това има по-ограничен периметър на 
разпространение, като се среща при по-малък наклон на терена, откъдето произтича по-
благоприятният  влажностен режим на почвата. Доброто овлажняване обхваща целия  
почвен  профил  и  предопределя благоприятното му запасяване с хранителни вещества. 
Всички тези  обстоятелства  определят  това  месторастене  като  едно  от  най- богатите  в  
района  на   ловното  стопанство. 

Почвата  е кафява горска, дълбока, слабо каменлива с добри производителни 
възможности. Основната  скала  е гранит. 

Почвената характеристика е допълнена от лабораторния анализ на почвени разрези            
№ № 27, 32, 48. Почвата е богата с хумус и среднобогата на азот, има средна мощност на А 
хоризонт с тежко песъчливо - глинест механичен състав и кисела реакция. Съдържанието на 
хумус в А хоризонт  е 6.74% (с вариации от 5.92 % до 8.33%), за В хоризонт - 2.45% (с 
вариации от  2.34 % до 2.54%) и за С хоризонт - 1.31% (с вариации от 1.14 % до 1.46%), и 
съдържанието на азот е  съответно 0.285 %, 0.099 % и 2.37%. 

Площта  е  заета  предимно  от  чисти  букови, бялборови, смърчови и  елови  
насаждения и   култури   или  смесени  смърчово-елово-букови насаждения  и  култури  от I, 
II  и III бонитет  с  възможности за много добро естествено възобновяване. Тук са едни от 
най-  високопроизводителните насаждения. Бъдещите мероприятия ще имат за задача 
запазване на съществуващите естествени дървостои, регулиране  на  смесения  характер  
на  насажденията  и  подобряване на състоянието им .Очакваемата производителност ще  
бъде I - II  бонитет.  
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Свежо на кафява горска почва - С2(75) 

Заема 7.7 % от дървопроизводителната площ на стопанството – 1327.3 ха.  
Това месторастене се среща на надморска височина от 1201  до 1700 метра, на  почти  

всякакви  терени  и  изложения, но  предимно  на  склонове с наклонени  и  стръмни  терени, 
с източни, западни и южни  изложения. 

Почвата е кафява горска, общо взето с нормален профил с дълбочина  на  профила  от 
51 см до  150  см  по  данни  от  взетите  профили. Мощността  на  хоризонтите  е  различна, 
почвеното  плодородие  също варира, но  общо  взето месторастенето е  с добри 
производителни възможности. За определяне на почвената характеристика са използвани 
данни от лабораторните анализи на почвени разрези  №№ 3, 12, 18, 21, 29, 33, 49. 
Среднобогата  на  хумус (3.87% за А хоризонт ( с  вариации  от  1.78 %  до  5.75 % );  1.02 % 
за В хоризонт -  с  вариации  от  0.38 % до 1.50 %   и  0.51%  за  С  хоризонт -  с  вариации  от  
0.38  % до  0.72 %)  и  азотни  съединения ( за А хоризонт 0.138 % - с  вариации  от 0.056 % 
до 0.226 %; за В хоризонт - 0.095 % -  с  вариации  от  0.028 %  до 0.176 %  и  за  С  хоризонт 
- 0.136 % - с вариации -  от 0.112  % до  0.149 %). 

Данните от лабораторния анализ определят почвата като средно запасена с хумус и 
азотни съединения. Тези данни и теренните проучвания определят месторастенето като 
среднобогато и свежо,  с  кисела  реакция.  

Голямата площ на това месторастене, разликите в надморската височина, в изложенията 
и теренните форми, определят голямото видово разнообразие. 

Естествената дървесна растителност е представена предимно от чисти и смесени  
иглолистни  насаждения  и  култури  с  преобладание  на  бял  бор  от II  до IV бонитет. 
Макар  и  по- рядко  срещани  широколистните  формации  допълват   видовия  състав.  

И в перспектива белият бор ще си остане водещ дървесен вид и ще дава облика на 
насажденията. В перспектива целевите състави ще се запазват, като  посредством  
лесовъдски  мероприятия  ще  се  подобрява  тяхното  състояние  и  производителност  и  
ще  се  толерира  смесеният  им  характер. 

Производителността на дървостоя ще бъде  II-III бонитет. 
   

Свежо до влажно, на кафява горска  почва - С2,3(76) 

Това  месторастене също заема  -  1170.1  ха – 6.8% от дървопроизводителната площ на 
стопанството. От  предходното  се  отличава  по  това, че  се  среща  на  по- полегати  
терени  с  по-  голяма  мощност  на  отделните  почвени  хоризонти. Среща се почти без 
изключение на склонове със сенчеста компонента на изложението и на  наклонени  и  
стръмни склонове. Почвата е кафява горска, среднодълбока  до  дълбока, среднокаменлива. 
Основната  скала  е гранит.  За  това  месторастене  са  заложени  почвени  профили  с №№ 
11, 19, 20, 23, 26, 28, 50.  

Данните от лабораторния анализ определят почвата като среднобогата на хумус и азотни 
съединения, глинесто-песъчлива с алкална реакция, свежа. Среднобогата  до  богата  на  
хумус (6.20% за А хоризонт (с  вариации  от  2.19 % до  6.87 %);  2.27 % за В хоризонт -  с  
вариации  от  1.29 % до 3.22 %   и  2.02%  за  С  хоризонт -  с  вариации  от  0.43 %  до 3.10%)  
и  азотни  съединения ( за А хоризонт 0.258 % - с  вариации  от 0.070 % до 0.392 %; за В 
хоризонт – 0.146 % -  с  вариации  от  0.042 % до 0.336% и за С хоризонт - 0.120 % - с 
вариации -  от 0.076 %  до  0.131%). 

Естествената растителност е приблизително  същата  като  при  предходното  
месторастене, с тази разлика, че на тези месторастения съществуват или са създадени  
високопроизводителни  двуетажни  борово- смърчови  насаждения  от  II  и   III  бонитет. 

И в перспектива белият бор ще си остане водещ дървесен вид и ще дава облика на 
насажденията. В перспектива целевите състави ще се запазват, като  посредством  
лесовъдски  мероприятия  ще  се  подобрява  тяхното  състояние  и  производителност  и  
ще  се  толерира  смесеният  им  характер. 

Производителността на дървостоя ще бъде  II-III бонитет. 

 

Сухо до свежо, на кафява горска почва - В1,2(77)  

    Това  месторастене заема  60.1 ха – 0.4% от дървопроизводителната площ на горското 
стопанство.  

Среща се на  изпъкнали  форми, на наклонени и  стръмни, предимно  припечни склонове, 
но  и  на  други  изложения. Почвата е кафява горска , плитка до  среднодълбока, силно 
каменлива, с маломощни хоризонти, чийто общ почвен профил рядко надминава 30 см.  
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Мощността  на  отделните  хоризонти  е  много  малка .Съдържанието на хумус и общ 
азот в хоризонт А е ниско.  

Почвената характеристика е допълнена с данни от лабораторния анализ на почвен 
разрез  № 51. 

Почвата е бедна на хумус и азотни съединения, с кисела реакция и средно глинесто - 
песъчлива по  механичен състав с ограничени растителни възможности. 

Данните  от  теренните  проучвания определят меторастенето  като бедно и сухо до 
свежо. Бедна  на  хумус (0% за А хоризонт; и 1.21 % за В хоризонт; 0.77% за С хоризонт) и  
азотни  съединения (за А хоризонт 0.017%; за В хоризонт – 0%; и  0.12% за С хоризонт). 

 
Бъдещият облик ще се дава от чистите бялборови насаждения и култури от IV бонитет. 
 

 

Свежо  до  влажно, на тъмноцветна горска почва  

 - СД2,3 (78)  

Месторастенето заема – 158.0 ха - което е 0.9% от дървопроизводителната площ на 
стопанството. Има заложен само  един   почвен  профил - № 52. Среща се в  понижения,  на 
наклонени и  стръмни склонове, на  сенчести  изложения, на среднодълбока до дълбока 
горска  тъмноцветна  почва, средно  каменлива, леко  песъчливо-глинеста, с  кисела  
реакция, богата  на  хумусни  вещества, добре  запасена  с  фосфорни  окиси. 

Богата  на  хумус (3.70% за А хоризонт;  2.85 % за В хоризонт) и  азотни  съединения (за А 
хоризонт 0.360 %  и  за В хоризонт – 0.162 %). 

 Сегашните дървостои са чисти и смесени с преобладание на смърч и бяла мура 
насаждения, с производителност, отговаряща на възможностите на месторастенето (I-III 
бонитет). 

В перспектива не се предвижда промяна нито в състава на насажденията, нито в тяхната 
производителност. 

 
В  зоната  на  подпояса  се  срещат  две месторастения (С2(143) и В1,2(145)) с  

интразонално  разпространение  върху  почви рендзини, заемат  0.8 %  от  
дървопроизводителната  площ  на  ДГС.  

 

Група  свежи  до  влажни  типове  месторастения , на  почва 

рендзина  – С 1,2 (143) 

Месторастенето заема – 113.9 ха - което е 0.7% от дървопроизводителната площ на 
стопанството. Разпространено  е  на  полегати  и  наклонени  терени, на  сенчести  
изложения  с  основна скала мрамор. Има заложени два почвени профила - №№ 2, 56. 
Почвата е  среднодълбока, средно каменлива, леко  глинесто-песъчлива, с  кисела  реакция, 
среднобогата  до  богата на  хумусни  вещества, средно добре  запасена  с  фосфорни  
окиси. 

 От  данните  за  почвените  профили се  установява, че почвата е богата  на  хумус 
(8.82% за А хоризонт (от 8.76 % до 8.88 % );  3.57 % за В хоризонт (от 3.52 % до 3.62 %); 1.26 
% за С хоризонт - ( от 1.23 % до 1.28 %) и  азотни  съединения (за А хоризонт 0.141 % ( от 
0.139 %до 0.143%);  за В хоризонт - 0.146 % ( от 0.145  % до 0.146 %); и за С хоризонт - 0.126 
%. 

 Сегашните дървостои са чисти и смесени с преобладание на  черен бор насаждения с  
участие  в  състава  до 4 десети  на  ела, смърч, бял бор, бук  или  с  преобладание  на  
смърч или ела с участие  на  бук, бял  бор и черен  бор  в  състава, с производителност, 
отговаряща на възможностите на месторастенето (II-III бонитет). 

В перспектива не се предвижда промяна нито в състава на насажденията, нито в тяхната 
производителност. 

 

Група  сухи до свежи типове  месторастения , на   

Почва рендзина –В 1,2 (145) 

Месторастенето заема – 13.3 ха - което е 0.1% от дървопроизводителната площ на 
стопанството. Разпространено  е  на  полегати  и  наклонени  терени, понякога с изпъкнали  
форми на  припечни  изложения с основна скала мрамор или гранит. Има заложен един   
почвен  профила - № 16. Почвата е  плитка до среднодълбока, средно до силно каменлива, 
леко  глинесто-песъчлива, с  кисела  реакция, бедна  на  хумусни  вещества, слабо  запасена  
с  фосфорни  окиси. 
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 От  данните  за  почвения  профил се  установява, че почвата  е бедна на  хумус (2.42% 
за А хоризонт; 1.17% за В хоризонт) и азотни  съединения (за А хоризонт 0.116 % и   за В 
хоризонт – 0.148 %). 

 Сегашните дървостои са чисти и смесени с преобладание на черен бор култури или  
насаждения с до 4 десети  участие на бук, зимен дъб, бял бор и смърч, с производителност, 
отговаряща на възможностите на месторастенето (IV - V бонитет). 

В перспектива се предвижда промяна в производителността до III-IV бонитетет и 
запазване  на  естествената  растителност. 

 

Група  месторастения  на  каменливи  и  скални  склонове  

(сипеи, грохоти ,  морени) 

 

Група сухи, сухи до свежи месторастения на слабо или средно 

ерозирани почви - В1;1,2;2(133),  

Това  месторастене заема 74.4 ха, което е 0.4% от дървопроизводителната площ на 
стопанството. 

Срещат  се  на наклонени, стръмни и  много  стръмни  терени, в различни части  на  
склона, с различно изложение, но с предимно сенчеста компонента. 

  Почвата е  кафява  горска  , а основната скала е гранит. Хоризонт А е измит отчасти, или 
изцяло, с което в значителна степен са намалени производителните възможности на 
месторастенето. Съдържанието на хумус в А хоризонт е ниско.Средните стойности са 0.35% 
за А хоризонт, 0 % за В хоризонт и 0.27 % за С хоризонт. Средните стойности за азота са 
съответно – 0.017 %, 0% и 0.120 %. Заложен  е  един  почвен  профил  № 54. 

В състава на дървостоите влизат 7-8 дървесни вида. Почти 82 % от площта е заета от 
чисти или смесени  издънкови  насаждения  с  преобладание  на  зимен  дъб  и  участие  до  
4  десети  в  състава  на  бял бор, келяв габър, мъждрян, трепетлика, бук, габър, ела. Около 
18% са  иглолистни насаждения  и култури с преобладание на бял бор и по- рядко на черен  
бор с  участие  до  4  десети  на  издънков  зимен  дъб, келяв  габър, мъждрян. Основната 
скала  е  шисти .  

Тези  месторастения  се  срещат  предимно  на  голи,  слабоерозирани  площи  или  силно  
разстроени  насаждения.  

Бъдещите  лесокултурни  мероприятия  на  това  месторастене  ще  бъдат  насочени  към  
прекратяване  на  започналия  ерозионен  процес  чрез  подмладяване на сегашния  състав, 
като  се  цели  постигане  на  продуктивност  III-IV  бонитет. 

   

Т- II – 3  - Подпояс  на  горнопланинските  смърчови  гори  

(1701 – 2000 м н.в.) 

 

Свежо  до  влажно, на горска тъмноцветна почва  

 - СД2,3 ( 84)  

Месторастенето заема – 574.5 ха - което е 3.3% от дървопроизводителната площ на 
стопанството. Има заложени четири почвени профили - № № 1, 14, 31, 53. Среща се в  
понижения,  на наклонени и  стръмни склонове, на  сенчести  изложения, на среднодълбока 
до дълбока горска тъмноцветна  почва, средно  каменлива, леко  песъчливо-глинеста, с  
кисела  реакция, богата  на  хумусни  вещества, добре запасена с фосфорни  окиси. 

Богата  на  хумус (5.56% за А хоризонт (с вариации  от  3.72 % до 9.28 %);  2.80 % за В 
хоризонт  (с вариации  от  1.59 % до 3.57 %); за С хоризонт- 1.12 % (с вариации от  0.82 % до 
1.41%) и  азотни  съединения ( за А хоризонт 0.352 % ( с вариации от 0.122 % до 0.464 %);  
за В хоризонт – 0.156 % ( с вариации  от  0.125 % до 0.198 % ); за С хоризонт – 0.084 % ( с 
вариации  от  0.045  % до 0.124 %). 

 Сегашните дървостои са чисти и смесени с преобладание на смърч и бяла мура 
насаждения, с производителност, отговаряща на възможностите на месторастенето (I-III 
бонитет). 

В перспектива не се предвижда промяна нито в състава на насажденията, нито в тяхната 
производителност. 

 

Сухо  до  свежо, на горска тъмноцветна почва В2 ( 85) 

Заема едва 8.4 ха ( 0.1 % от дървопроизводителната площ на ДГС). Разпространено  е  
на  склонове  с  различно  изложение, на изпъкнала форма и стръмни склонове. Почвата е 
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горска тъмноцветна, плитка, силно каменлива. Няма заложени почвени профили поради 
ограниченото  разпространение. 

Сегашните дървостои са чисти и смесени с преобладание на смърч и бяла мура 
насаждения, с производителност, отговаряща на възможностите на месторастенето (IV-V 
бонитет). 

В перспектива не се предвижда промяна нито в състава на насажденията, нито в тяхната 
производителност. 

 

Т- III  - Високопланински пояс  (2001 – 2500 м.н.в.) 

 

Т- III-1- Подпояс  на  високопланинските  гори  от  субалпийски 

смърч  и  мура  ( 2001 – 2200 м.н.в.) 

 

Влажно, на горска тъмноцветна почва  - С3 ( 86)  

Заема 93.7 ха, което  е 0.5% от  дървопроизводителната  площ  на  ДГС. Разпространено  
е  на склонове с различно изложение, в понижения, на наклонени и стръмни  склонове. 
Почвата е  горска тъмноцветна, средно дълбока до дълбока, средно каменлива. Няма  
заложени  почвени  профили  поради  ограниченото  разпространение. 

Сегашните дървостои са чисти и смесени с преобладание на смърч и бяла мура 
насаждения, с производителност, отговаряща на възможностите на месторастенето (III-IV 
бонитет). 

В перспектива не се предвижда промяна нито в състава на насажденията, нито в тяхната 

производителност. 
 

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 стопанство “Ракитово”. 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   № 34. 

 

Таблица № 34 
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 45.7 398 230.2 2003 230.2 2003 

II 7.5 1002.0 7515 1972.4 14793 1978.6 14840 
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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 6.2 2566.8 15914 3218.5 19955 3237.0 20069 

IV 4.9 2411.6 11817 458.1 2245 467.9 2293 

V 3.7 25.6 95 1.2 4 1.2 4 

Всичко 6051.7 35739 5880.4 39000 5914.9 39209 

  

Смърч 

I 11.4 486.4 5545 612.6 6984 612.6 6984 

II 9.1 923.9 8407 928.7 8451 931.2 8474 

III 7.1 258.5 1835 193.2 1372 193.2 1372 

IV 5.5 66.6 366 12.5 69 12.5 69 

V 4.2 10.6 45 - - - - 

Всичко 1746.0 16198 1747.0 16876 1749.5 16899 

  

Черен бор 

I 8.7 127.5 1109 98.2 854 98.2 854 

II 7.5 218.1 1636 296.7 2225 296.7 2225 

III 6.2 190.7 1182 267.3 1657 277.8 1722 

IV 4.9 224.3 1099 78.4 384 89.3 438 

V 3.7 6.5 24 - - - - 

Всичко 767.1 5050 740.6 5120 762.0 5239 

  

Ела 

I 14.8 306.3 4533 390.1 5773 390.1 5773 

II 11.6 983.6 11410 1378.2 15987 1378.2 15987 

III 8.7 674.7 5870 227.3 1978 227.3 1978 

IV 6.3 23.3 147 1.3 8 1.3 8 

Всичко 1987.9 21960 1996.9 23746 1996.9 23746 

  

Бяла мура 

I - - - - - - - 

II 7.5 - - 1.2 9 1.2 9 

III - - - - - - - 

IV 4.9 - - 1.8 9 1.8 9 

V - - - - - - - 

Всичко - - 3.0 18 3.0 18 

  

Дуглазка 

I 14.8 61.4 909 31.5 466 31.5 466 

II 11.6 - - 4.5 52 4.5 52 

III 8.7 - - 23.7 206 23.7 206 

IV 6.3 - - 1.7 11 1.7 11 

Всичко 61.4 909 61.4 735 61.4 735 

  

Лиственица 

I 8.7 4.2 37 4.2 37 4.2 37 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 4.2 37 4.2 37 4.2 37 

  

Кедър I - - - - - - - 
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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 - - - - - - - 

III 6.2 - - 1.6 10 1.6 10 

IV 4.9 1.6 8 - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 1.6 8 1.6 10 1.6 10 

  

Бук 

I 9.4 129.3 1215 434.2 4081 434.2 4081 

II 7.8 1705.6 13304 2034.7 15871 2034.7 15871 

III 6.2 751.8 4661 519.9 3223 519.9 3223 

IV 4.7 47.6 224 72.6 341 72.6 341 

V 2.6 3.2 8 - - - - 

Всичко 2637.5 19412 3061.4 23516 3061.4 23516 

  

Зимен дъб 

I 7.8 2.8 22 23.0 179 23.0 179 

II 6.4 1.7 11 146.4 937 146.4 937 

III 5.0 59.7 298 969.2 4846 971.9 4860 

IV 3.7 227.1 840 1054.0 3900 1054.6 3902 

V 1.4 280.4 393 148.1 207 148.1 207 

Всичко 571.7 1564 2340.7 10069 2344.0 10085 

  

Благун 

I - - - - - - - 

II 6.4 - - 2.9 19 2.9 19 

III 5.0 - - 49.3 246 49.3 246 

IV 3.7 8.6 32 284.1 1051 284.1 1051 

V 1.4 23.6 33 34.7 49 34.7 49 

Всичко 32.2 65 371.0 1365 371.0 1365 

  

Цер 

I - - - - - - - 

II 6.4 - - 1.9 12 1.9 12 

III 5.0 2.7 14 48.0 240 48.0 240 

IV 3.7 25.4 94 71.7 265 71.7 265 

V 1.4 11.6 16 10.4 15 10.4 15 

Всичко 39.7 124 132.0 532 132.0 532 

  

Габър 

I 9.4 0.1 1 3.3 31 3.3 31 

II 7.8 4.5 35 17.6 137 17.6 137 

III 6.2 28.1 174 117.3 727 117.3 727 

IV 4.7 33.6 158 100.5 472 100.5 472 

V 2.6 3.4 9 6.0 16 6.0 16 

Всичко 69.7 377 244.7 1383 244.7 1383 

  

Трепетлика 

I 8.9 4.4 39 10.7 95 10.7 95 

II 7.4 29.8 221 29.0 215 29.0 215 

III 5.4 38.7 209 31.3 169 31.3 169 

IV 4.2 5.2 22 1.6 7 1.6 7 

V 3.2 1.4 4 - - - - 
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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 79.5 495 72.6 486 72.6 486 

  

Явор 

I 9.4 0.4 4 - - - - 

II - - - - - - - 

III 6.2 - - 0.4 2 0.4 2 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 0.4 4 0.4 2 0.4 2 

  

Бреза 

I - - - - - - - 

II 5.7 1.7 10 1.7 10 1.7 10 

III 4.4 1.9 8 1.2 5 1.2 5 

IV 3.2 0.3 1 1.0 3 1.0 3 

V - - - - - - - 

Всичко 3.9 19 3.9 18 3.9 18 

  

Космат дъб 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5.0 - - 0.7 4 0.7 4 

IV 3.7 - - 1.1 4 1.1 4 

V 1.4 0.7 1 - - - - 

Всичко 0.7 1 1.8 8 1.8 8 

  

Върба 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 6.2 0.4 2 - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 0.4 2 - - - - 

  

Черна елша 

I - - - - - - - 

II 6.3 0.4 3 - - - - 

III 4.1 1.3 5 0.8 3 0.8 3 

Всичко 1.7 8 0.8 3 0.8 3 

  

Ива 

I - - - - - - - 

II 7.5 - - 2.9 22 2.9 22 

III 6.2 3.1 19 - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 3.1 19 2.9 22 2.9 22 

  

Клен 

I - - - - - - - 

II 6.4 - - 0.1 1 0.1 1 

III 5.0 - - 2.3 12 2.3 12 

IV 3.7 0.1 - 3.5 13 3.5 13 



ДГС “РАКИТОВО” – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 “АГРОЛЕСПРОЕКТ” – СОФИЯ, 2020 ГОДИНА 120 

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 0.1 - - - - - 

Всичко 0.2 - 5.9 26 5.9 26 

  

Едролистна липа 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 4.2 - - 0.9 4 0.9 4 

IV 3.2 - - 0.1 - 0.1 - 

V 2.2 0.5 1 - - - - 

Всичко 0.5 1 1.0 4 1.0 4 

  

Американски ясен 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 3.7 0.6 2 0.6 2 0.6 2 

V - - - - - - - 

Всичко 0.6 2 0.6 2 0.6 2 

  

Планински ясен 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5.0 2.7 14 - - - - 

IV 3.7 - - 2.7 10 2.7 10 

V - - - - - - - 

Всичко 2.7 14 2.7 10 2.7 10 

  

Маклен 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 3.7 - - 1.9 7 1.9 7 

V - - - - - - - 

Всичко - - 1.9 7 1.9 7 

  

Всичко ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 14064.4 102008 16679.4 122995 16741.1 123362 

  

ПРЕВРЪЩАНЕ 

  

Бук 

I 6.6 49.8 329 - - - - 

II 5.8 99.8 579 - - - - 

III 4.4 80.6 355 - - - - 

IV 3.1 27.3 85 - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 257.5 1348 - - - - 

  

Зимен дъб 

I - - - - - - - 

II 6.1 0.9 5 - - - - 

III 5.1 85.3 435 - - - - 

IV 4.0 539.7 2159 - - - - 
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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 3.0 1067.6 3203 - - - - 

Всичко 1693.5 5802 - - - - 

  

Благун 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5.1 5.7 29 - - - - 

IV 4.0 20.7 83 - - - - 

V 3.0 312.6 938 - - - - 

Всичко 339.0 1050 - - - - 

  

Цер 

I - - - - - - - 

II 6.1 1.1 7 - - - - 

III 5.1 9.3 47 - - - - 

IV 4.0 40.3 161 - - - - 

V 3.0 40.9 123 - - - - 

Всичко 91.6 338 - - - - 

  

Габър 

I - - - - - - - 

II 5.8 5.5 32 - - - - 

III 4.4 59.0 260 - - - - 

IV 3.1 71.2 221 - - - - 

V 2.0 24.3 49 - - - - 

Всичко 160.0 562 - - - - 

  

Космат дъб 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V 3.0 1.1 3 - - - - 

Всичко 1.1 3 - - - - 

  

Клен 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 4.0 2.5 10 - - - - 

V 3.0 3.9 12 - - - - 

Всичко 6.4 22 - - - - 

  

Маклен 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V 3.0 1.9 6 - - - - 

Всичко 1.9 6 - - - - 

  

Всичко ПРЕВРЪЩАНЕ 2551.0 9131 - - - - 
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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 

  

НИСКОСТЪБЛЕНИ 

  

Бук 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 4.4 1.6 7 - - - - 

IV 3.1 - - 1.6 5 1.6 5 

V - - - - - - - 

Всичко 1.6 7 1.6 5 1.6 5 

  

Зимен дъб 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 3.8 0.6 2 27.7 105 27.7 105 

V 2.8 27.4 77 0.6 2 0.6 2 

Всичко 28.0 79 28.3 107 28.3 107 

  

Благун 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 4.8 - - 0.3 1 0.3 1 

IV 3.8 0.3 1 29.2 111 29.2 111 

V 2.8 34.6 97 5.4 15 5.4 15 

Всичко 34.9 98 34.9 127 34.9 127 

  

Цер 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 3.8 1.3 5 1.3 5 1.3 5 

V - - - - - - - 

Всичко 1.3 5 1.3 5 1.3 5 

  

Габър 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 4.4 3.0 13 - - - - 

IV 3.1 2.3 7 5.7 18 5.7 18 

V 2.0 0.4 1 - - - - 

Всичко 5.7 21 5.7 18 5.7 18 

  

Мъждрян 

I - - - - - - - 

II 6.4 - - 0.6 4 0.6 4 

III 5.0 0.1 - 8.0 40 8.0 40 

IV 3.7 1.9 7 81.1 300 81.1 300 

V 1.4 97.1 136 4.0 6 4.0 6 

Всичко 99.1 143 93.7 350 93.7 350 

  

Акация I - - - - - - - 



ДГС “РАКИТОВО” – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 “АГРОЛЕСПРОЕКТ” – СОФИЯ, 2020 ГОДИНА 123 

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 - - - - - - - 

III 5.2 0.3 2 10.1 53 10.1 53 

IV 3.4 2.8 10 8.6 29 8.6 29 

V 1.9 15.6 30 - - - - 

Всичко 18.7 42 18.7 82 18.7 82 

  

Келяв габър 

IV - 215.0 - 248.1 - 248.1 - 

V - 115.0 - 22.7 - 22.7 - 

Всичко 330.0 - 270.8 - 270.8 - 

  

Воден габър 

I - - - - - - - 

II 5.8 2.1 12 - - - - 

III 4.4 16.1 71 27.4 121 27.4 121 

IV 3.1 19.9 62 11.0 34 11.0 34 

V 2.0 8.9 18 8.9 18 8.9 18 

Всичко 47.0 163 47.3 173 47.3 173 

  

Всичко НИСКОСТЪБЛЕНИ 566.3 558 502.3 867 502.3 867 

  

ОБЩО ВСИЧКО 17181.7 111697 17181.7 123862 17243.4 124229 

 

 

 

  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 111 697 куб.м, а бъдещият -123 862 куб.м или очакваемото увеличение 
само за залесената площ ще бъде:  

                                                 (123 862 : 111 697) х 100 = 111,0% 
 

 
 
 
 
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: 

 
                                              (124 229 : 111 697) х 100 = 111.2% 
 

При сегашния среден зрелостен прираст на 1 ха залесена площ – 6.5 куб.м в бъдеще се 
очаква – 7.2 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 111.3% 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 № 35.  
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Таблица № 35 

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 6051.7 35739 5.9 5880.4 39000 6.6 5914.9 39209 6.6 

Смърч 1746.0 16198 9.3 1747.0 16876 9.7 1749.5 16899 9.7 

Черен бор 767.1 5050 6.6 740.6 5120 6.9 762.0 5239 6.9 

Ела 1987.9 21960 11.0 1996.9 23746 11.9 1996.9 23746 11.9 

Бяла мура - - - 3.0 18 6.0 3.0 18 6.0 

Дуглазка 61.4 909 14.8 61.4 735 12.0 61.4 735 12.0 

Лиственица 4.2 37 8.8 4.2 37 8.8 4.2 37 8.8 

Кедър 1.6 8 5.0 1.6 10 6.3 1.6 10 6.3 

Бук 2896.6 20767 7.2 3063.0 23521 7.7 3063.0 23521 7.7 

Зимен дъб 2293.2 7445 3.2 2369.0 10176 4.3 2372.3 10192 4.3 

Благун 406.1 1213 3.0 405.9 1492 3.7 405.9 1492 3.7 

Цер 132.6 467 3.5 133.3 537 4.0 133.3 537 4.0 

Габър 235.4 960 4.1 250.4 1401 5.6 250.4 1401 5.6 

Трепетлика 79.5 495 6.2 72.6 486 6.7 72.6 486 6.7 

Явор 0.4 4 10.0 0.4 2 5.0 0.4 2 5.0 

Бреза 3.9 19 4.9 3.9 18 4.6 3.9 18 4.6 

Мъждрян 99.1 143 1.4 93.7 350 3.7 93.7 350 3.7 

Акация 18.7 42 2.2 18.7 82 4.4 18.7 82 4.4 

Космат дъб 1.8 4 2.2 1.8 8 4.4 1.8 8 4.4 

Келяв габър 330.0 - - 270.8 - - 270.8 - - 

Върба 0.4 2 5.0 - - - - - - 

Воден габър 47.0 163 3.5 47.3 173 3.7 47.3 173 3.7 

Черна елша 1.7 8 4.7 0.8 3 3.8 0.8 3 3.8 

Ива 3.1 19 6.1 2.9 22 7.6 2.9 22 7.6 

Клен 6.6 22 3.3 5.9 26 4.4 5.9 26 4.4 

Едролистна 
липа 

0.5 1 2.0 1.0 4 4.0 1.0 4 4.0 

Американски 
ясен 

0.6 2 3.3 0.6 2 3.3 0.6 2 3.3 

Планински 
ясен 

2.7 14 5.2 2.7 10 3.7 2.7 10 3.7 

Маклен 1.9 6 3.2 1.9 7 3.7 1.9 7 3.7 

  

Всичко 17181.7 111697 6.5 17181.7 123862 7.2 17243.4 124229 7.2 

 
 

2. Досегашно стопанисване  

 

2.1. Кратък преглед на досегашното лесоустройство 

 

Държавно лесничейство „Ракитово" е било обособено в сегашните си граници през 1951 
год. от бившите общински гори на гр. Ракитово и селата Дорково и Костандово и държавната 
гора Дренов дол. До тогава, през различно време, те са били стопанисвани като общински и 
ревирни лесничейства, а така също и от Лъдженското административно лесничейство. 

Общинската гора на гр.Ракитово е била устроена 1929 г. и 1940 год., а тези на селата 
Дорково и Костандово - през 1903 и 1942 година. В сегашните си граници лесничейството е 
устроено за първи път през 1951 година, за втори - през 1961 година, трети, четвърти и пети път 
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съответно 1971,1978 и 1989 години. През 1962 година е изработен проект на лесопарк „Парка", а 
през 1979 год. - за крайградски парк (бивш лесопарк) „Бърдо". 

Със  Заповед  № 291 /23.04.2002 год  се  преобразува  държавно  лесничейство  “ 
Ракитово”  в  Дъжавна  дивечовъдна  станция  със  статут  на  юридическо  лице. Сегашното 
устройство (главната лесоустройствена ревизия) е седмо по ред за всички гори от района  
на горското стопанство в рамките на община Ракитово. 

При  петото устройството през 1989 година са използувани копия от топографски карти в         
М 1:5000, трансформирани по фотомеханичен път в М 1:10000 и съществуващите карти на 
държавното лесничейство. 

По-голямата част от горите и голите горски площи са били причислени към горите със 
специални функции (66.2%). Залесената площ от групата гори с дървопроизводителни и 
средообразуващи функции е била обособена в 13 стопански класа съгласно производствените 
цели на стопанисване. 

А. Бялборов високобонитетен стопански клас - ББВ с площ 256,8 ха. Турнусът на 
сеч за този стопански клас е бил 120 години. 

Б. Бялборов средно и нискобонитетен стопански клас - ББСрН с площ 501,4 
хектара. Турнусът на сеч за този стопански клас е бил 100 години. 

В. Стопански клас за иглолистни култури - ИК с площ 1586,5 ха. Целта на 
стопанисване културите от този стопански клас е била производство на едра строителна 
дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при ориентировъчен турнус на сеч 80 години. 

Г. Смърчов високобонитетен стопански клас - СВ с площ 275,9.Турнусът на сеч за 
този стопански клас е бил 120 години. 

Д. Смърчов средно и нискобонитетен стопански клас ССрН с обща площ 215,0 
ха. Целта на този стопански клас е била производство на едра строителна дървесина с 
диаметър на тънкия край над 18 см, като постигането и е било възможно при турнус на сеч 100 
години. 

Е. Смърчов високопланински стопански клас - СВП с обща площ 696,2 ха 
Турнусът на сеч за този стопански клас е бил 120 години. 

Ж. Елов високобонитетен стопански клас - ЕВ с обща площ 394,2 ха. Целта на 
стопанисването за този стопански клас е била производство на едра строителна дървесина с 
диаметър на тънкия край над 30 см, чието постигане ще е възможно при турнус на сеч 120 
години. 

3. Елов средно и нискобонитетен стопански клас - ЕСрН с обща площ 549,8 ха. 
Целта за този стопански клас е била производство на едра строителна дървесина  с диаметър 
на тънкия край над 18 см, което ще се постигне при турнус на сеч 100 години. 

И. Иглолистно-широколистен високобонитетен стопански клас ИШВ с обща 

площ 134,7 ха.Турнусът на сеч е бил 120 години. 

К. Иглолистно-широколистен средно и нискобонитетен стопански клас - 
ИШСрН с обща площ 185,2 ха. Целта, която е била поставена при този стопански клас, е 

производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 18 см, което ще се 

постигне при турнус на сеч 100 години. 

Л. Буков среднобонитетен стопански клас БСр с обща площ 300,2ха. Целите на 
стопанисването за този стопански клас са били строго диференцирани, като за I и II бонитет - 

едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 50 см при турнус 140 години, за III и 
IV бонитет - едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см и турнус на сеч 

120 години. 

М. Стопански клас за превръщане издънковите гори в семенни - П с обща 
площ 156,4 ха. Целта на този стопански клас е била превръщането на издънковите 

насаждения в семенни, при което да се добие средна строителна дървесина. Това е било 

възможно при ориентировъчен турнус на сеч 60 години. 
Н. Стопански клас за реконструкция - Р с обща площ 772,2 ха. Целта е била 

реконструирането на тези насаждения и заменянето им с по-подходящи и по-продуктивни, 
отговарящи на условията на месторастене, с период на реконструкция 40 години. 

 
Площта на ДГС “ Ракитово” е установена на 18760.1 хектара  при  шесто по ред  

лесоустройство. Броят и границите на горскостопанските участъци се запазват, както при 
петото устройство. За картна основа са използвани топографски карти М 1:10000, получени 
по фотопът от карти в М 1:5000. Приложен е комбинираният лесоустройствен метод. 
Зрелите насаждения са били таксирани чрез пълно клупиране, пробни ленти и по метода на 
Битерлих, а за една малка част запасът е установен, чрез преизчисляване на стари сборни 
листове. За всички останали насаждения и култури, запасът е изчислен по окомерно-
табличния метод, въз основа на опитни таблици. 
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Общият запас (с клони) е установен на 3680045 куб.м, при реализирано ползване за 
периода 2000-2009 година - 340738  куб.м стояща маса дървесина (287295 куб.м лежаща 
маса),  Проектът влиза в сила през 1999 година, след утвърждаването му от НУГ. 

Сегашното (2009-2010) е  седмо  поред  -  главна лесоустройствена  ревизия. 
Площта се запазва разделена в четири горскостопански участъка както и при 

предходното лесоустройство.  
Към първи ГСУ “Дорково“ са отнесени следните отдели:  от 1 до 107,  от 116 до 156; от 

335 до 339.  
Към втори горскостопански участък  “Ракитово” са отнесени следните отдели: от 108 до 

115; от 157 до 183, от 193 до 201, 206 до 212, от 215 до 223.  
Към трети горскостопански участък “Хремчица” са отнесени следните отдели: от 224 до 

270 ; от 274 до 288. 
Към четвърти горскостопански участък “Качаков чарк” са отнесени следните отдели: от 

271 до 273; от 289 до 334. 
 
Границите на горското стопанство са определени според съвместения цифров модел по 

земеразделянето и по гороразделянето на поземлена комисия в община Ракитово. 
Цифровият модел е използван и като основа за информацията за вида собственост и 
фондовите граници.  

Освен съвместените цифрови модели, за основа са използувани топографски карти в               
М 1:10 000. За цялата площ са използвани ортофотопланове в мащаб М 1:10 000, с които е 
коригирана и допълнена картната основа. Насажденията са таксирани както следва:  

- чрез пълно клупиране -  за част от зрелите насаждения с площ до 2.0 ха и част от  
зрелите изредени с пълнота до 0.3 включително, независимо от площта.  

- чрез метода на Битерлих – за по-голямата част от зрелите високостъблени насаждения 
с пълнота над 0.4 включително  и с площ над 2,0 ха.  

-   с опитни таблици – останалите насаждения и култури.  
Върху картната основа са нанесени всички промени, настъпили през изтеклия ревизионен 

период, като границите между землищата със съседни общини са взети от цифровия модел 
по земеразделянето. Заедно с работните карти са изработени и карти в М 1:25 000 на 
четирите горскостопански участъка; на землищата в М 1:50 000; на почвените типове в М 
1:50 000; на геоложките формации в М 1:50 000; на картните листове в М 1:50 000; на 
противопожарните мероприятия в М 1:25 000;  на  защитените  зони  по “ Натура – 2000 “ – в 
М 1 : 25 000. 

Старата номерация на отделите е запазена. Броят на формираните отдели при 
сегашното  устройство е 318  отдела и 4901 подотдела. На терена границите между 
отделите са означени с бяла и черна боя. Сечнозрелите високостъблени семенни 
насаждения, когато граничат помежду си, са ограничени от вътрешната страна с бяла 
блажна боя. Запасът на младите, средновъзрастните и дозряващите насаждения и култури е 
определен по опитни таблици, въведени в практиката на “Агролеспроект” – ЕООД. 

За определяне добивите от възобновителни и отгледни сечи (сортиметната структура на 
дървостоите) са заложени 10 броя временни пробни площи с големина от 0,1 ха. 

При миналото устройство (1999-2000 г.) – 63.1% от общата площ са гори и голи площи, 
причислени към групата гори със стопанско предназначение, а останалите 36.9% - към 
групата гори със специално предназначение. Тези данни са за площите на държавния горски  
фонд от миналото лесоустройство  без  резервата “ Мантарица”. Обособяването на 
стопанските класове е направено, като в един и същи стопански клас са включени близки по 
състав, продуктивност, лесорастителни условия насаждения и култури, с оглед да се получи 
еднакъв ефект при прилагане на еднакви горостопански мероприятия. 

Залесената площ от групата гори с дървопроизводителни и средообразуващи функции е 
била обособена в 15 стопански класа съгласно производствените цели на стопанисване. 

Площта на ДГС “ Ракитово” е установена на 19 314.7 хектара  при  предходното седмо по 
ред  лесоустройство. Броят и границите на горскостопанските участъци се запазват, както 
при петото устройство. За картна основа са използвани топографски карти М 1:10000, 
получени по фотопът от карти в М 1:5000. Приложен е комбинираният лесоустройствен 
метод. Зрелите насаждения са били таксирани чрез пълно клупиране, пробни ленти и по 
метода на Битерлих, а за една малка част запасът е установен, чрез преизчисляване на 
стари сборни листове. За всички останали насаждения и култури, запасът е изчислен по 
окомерно-табличния метод, въз основа на опитни таблици. 

Площта се запазва разделена в четири горскостопански участъка както и при 
предходното лесоустройство.  

При сегашното устройство към първи ГСУ “Дорково“ са отнесени следните отдели:  от 1 
до 107,  от 116 до 156; от 335 до 339.  
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Към втори горскостопански участък  “Ракитово” са отнесени следните отдели: от 108 до 
115; от 157 до 183, от 193 до 201, 206 до 212, от 215 до 223.  

Към трети горскостопански участък “Хремчица” са отнесени следните отдели: от 224 до 
270 ; от 274 до 288. 

Към четвърти горскостопански участък “Качаков чарк” са отнесени следните отдели: от 
271 до 273; от 289 до 334. 

Границите на горското стопанство са определени според съвместения цифров модел по 
земеразделянето и по гороразделянето на поземлена комисия в община Ракитово. 
Цифровият модел е използван и като основа за информацията за вида собственост и 
фондовите граници.  

Освен съвместените цифрови модели, за основа са използувани топографски карти в  М 
1:10 000. За цялата площ са използвани ортофотопланове в мащаб М 1:10 000, с които е 
коригирана и допълнена картната основа. Насажденията са таксирани както следва:  

- чрез пълно клупиране -  за част от зрелите насаждения с площ до 2.0 ха и част от  
зрелите изредени с пълнота до 0.3 включително, независимо от площта.  

- чрез метода на Битерлих – за по-голямата част от зрелите високостъблени насаждения 
с пълнота над 0.4 включително  и с площ над 2,0 ха.  

-   с опитни таблици – останалите насаждения и култури.  
Върху картната основа са нанесени всички промени, настъпили през изтеклия ревизионен 

период, като границите между землищата със съседни общини са взети от цифровия модел 
по земеразделянето. Заедно с работните карти са изработени и карти в М 1:25 000 на 
четирите горскостопански участъка; на землищата в М 1:50 000; на почвените типове в М 
1:50 000; на геоложките формации в М 1:50 000; на картните листове в М 1:50 000; на 
противопожарните мероприятия в М 1:25 000;  на  защитените  зони  по “ Натура – 2000 “ – в 
М 1 : 25 000. 

Старата номерация на отделите е запазена. Броят на формираните отдели при 
сегашното  устройство е 318  отдела и 4741подотдела. На терена границите между отделите 
са означени с бяла и черна боя. Запасът на младите, средновъзрастните и дозряващите 
насаждения и култури е определен по опитни таблици, въведени в практиката на 
“Агролеспроект” – ЕООД. 

 

2. 2. Преглед на изпълнението на предвидените сечи през 

ревизионния период по площ 

 
В таблица № 36 е направено сравнение на проектираните по лесоустройствен проект 

(ЛУП) от 2009 година и изведените през ревизионния период сечи по площ. 
 

Таблица № 36 

Разпределение на проектираните и изведени сечи по площ 
 
  

№ по 
Ред 

 

Вид на сечта 
 
 

Проектиран
о 

по ЛУП 
ха 

Изпъл- 
нено 

ха 

% от 
ЛУП 

 

І. Възобновителни сечи       

         

1 Краткосрочно 
постепенна 

389.5 251.4 64.5 

 Осеменителна фаза 86.6 71 82.0 

 Осветителна фаза 200.3 180.4 90.1 

 Окончателна фаза 102.6   0.0 

2 Постепенно-котловинна 64 100.2 156.6 

3 Групово-постепенна 2070.7 1841.2 88.9 

4 Неравномерно-
постепенна 

629.5 445.8 70.8 

5 Изборна   1.3   

6 Групово изборна 64.2 71.3 111.1 

7 Гола 4.2    

8 Сеч надлесни   39.2   

         



ДГС “РАКИТОВО” – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 “АГРОЛЕСПРОЕКТ” – СОФИЯ, 2020 ГОДИНА 128 

№ по 
Ред 

 

Вид на сечта 
 
 

Проектиран
о 

по ЛУП 
ха 

Изпъл- 
нено 

ха 

% от 
ЛУП 

 

 Всичко възобновителни 
сечи 

3222.1 2750.4 85.4 

         

ІІ. Отгледни сечи     

1 Осветление 16.6 42.7 257.2 

2 Отглеждане на 
подраста 

      

3 Прочистка 290.8 38.7 13.3 

4 Прореждане 2034.4 1813.4 89.1 

5 Пробирка 1276.4 1295.5 101.5 

6 Селекционна 371.9 314.7 84.6 

 Всичко отгледни сечи 3990.1 3505 87.8 

     

ІІІ. Санитарни сечи 105.8 1393.9 1317.5 

     

IV. Принудителна  501.9   

     

V. Tехническа   5.9   

     

 Общо 7318.0 7655.2 104.6 

 

І. Възобновителни сечи  

 
В ЛУП от 2009 година са били предвидени следните видове възобновителни сечи: 

Краткосрочно-постепенна, постепенно-котловинна, групово-постепенна, неравномерно-
постепенна,изборна,групово изборна и гола. 

1. Краткосрочно-постепенна сеч е била предвидена да се води предимно в 

горите с дървопроизводителни и средообразуващи функции върху 389.5 ха, което 
представлява 5,3% от площта на всички възобновителни сечи. Проектирана е във всички 
стопански класове , основно в Бялборовия средно и нискобонитетен (ББСрН) и в буковия 
високобонитетен (БВ). По данни на ДГС “Ракитово” краткосрочно-постепенна сеч е изведена 
на площ от 251.4 ха, или 64.5%% от предвидената само в определените по ЛУП насаждения. 

- Осеменителна фаза е била предвидена в насаждения с пълнота 0,7 и нагоре (за 

белия бор 0,6 и нагоре), в които естествено възобновяване не е започнало, или е слабо (до 
50%) с интензивност 20-30%. В някои насаждения с неравномерен строеж, където 
възобновителният процес е започнал в по-изредените им части осеменителната фаза е 
била комбинирана с осветителна и интензивността е завишена на 35-40%. 

Общата площ на насажденията за осеменителна фаза е била 86.6 ха,проведена е на 71.0 
ха или 82.0% от предвиденото. 

- Осветителна фаза е била предвидена в насаждения с пълнота 0,5 – 0,7 и започнало 

вече естествено възобновяване (покритие на 50-60% равномерно по цялата площ с 
качествен подраст). Целта е била да се създадат по-добри условия за растеж на появилия 
се подраст. Интензивността на сечта е определена конкретно за всяко насаждение и се 
движи в интервала 40-50%. В някои насаждения с неравномерен строеж, където е имало 
отделни групи напълно възобновени по цялата си площ е била предвидена комбинация от 
осветителна (в началото на десетилетието) и окончателна (в края на десетилетието) фаза с 
интензивност 100%. 

Общата площ на насажденията за осветителна фаза е била 200.3 ха проведена е на 
180.4 ха или 90.1% от предвиденото. 

- Окончателна фаза е планирана в насаждения с пълнота до 0,6 и възобновителна 

над 75% площ с укрепнал подраст. Общата им площ е била 102.6 ха ,непроведена на 100%. 
 

2. Постепенно-котловинна сеч е било предвидена да се води само в горите с 

дървопроизводителни и средообразуващи функции в зимендъбовия и благуновия издънкови 
стопански класове върху обща площ от 64.0 ха, което представлява 0.9% от площта на 
всички възобновителни сечи. Проектирана е в насаждения от ІІІ бонитет в много добро 
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санитарно състояние и с групов характер на наличния подраст. 
По данни на ДГС “Ракитово” постепенно-котловинна сеч е изведена върху площ от 100.2 

ха, или 156.0% от предвиденото, предимно в определените по ЛУП насаждения. С тази сеч 
са задействани и насаждения планирани по ЛУП 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 2070.7 ха, 

което представлява 28.3% 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 иглолистните високостъблени насаждения и върху съвсем 
ограничена площ в буковите гори. Насажденията са разновъзрастни с неравномерен строеж 
и групов характер на наличния подраст. 

По данни на ДГС “Ракитово” групово-постепенна сеч е изведена на площ от 1841.2 ха, или 
88.9% от предвидената само в определените по ЛУП 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 

629.5 ха. Включени са насаждения разновъзрастни с неравномерен строеж и групов 
характер на наличния подраст. По данни на ДГС “Ракитово” неравномерно постепенна сеч е 
изведена на площ от 445.8 ха или 70.8% от предвидената само в определените по ЛУП 
насаждения. Работено е предимно в смесените иглолистни  високостъблени насаждения. 

5. Изборна сеч не е била предвидена .По данни на ДГС “Ракитово” изборната сеч е 

изведена на площ от 1.3 ха, През следващото десетиление няма предвидени насаждения 
поради факта, че няма обособен стопански клас. 

6. Групово изборна сеч е била предвидена да се води общо върху 64.2 ха. 

Включени са насаждения разновъзрастни с неравномерен строеж и групов характер на 
наличния подраст. По данни на ДГС “Ракитово” групово изборна сеч е изведена на площ от 
71.3 ха или 111.1% от предвидената само в определените по ЛУП насаждения. Работено е 
предимно в смесените иглолистни  високостъблени насаждения. 

7. Гола сеч е била предвидена на площ от 4.2 ха.В горите с ДСФ гола сеч е била 

проектирана основно в  акациеви насаждения и култури 
По данни на ДГС “Ракитово” тази сеч не е извеждана. 

 

ІІ. Отгледни сечи  

 
В ЛУП от 2009 година са били предвидени следните видове отгледни сечи: осветления, 

прочистка, прореждания, пробирки и селекционни. 

 

1. Осветления е било предвидено да се водят върху обща площ от 16.6 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 ДГС “Ракитово” тази сеч е изведена на площ от 42.7 ха, или 257.2% от 
предвидената. Основната причина за това изпълнение е, че със самите възобновителни 
сечи  са оформени, или създадени млади насаждения и култури, които да бъдат 
осветлявани. 

 

2. Прочистки е било предвидено да се изведат върху обща площ от 290.8 ха, в 

иглолистни гори , в широколистни високостъблени гори и в издънкови гори за превръщане – 
38.7 ха. Материален добив е бил планиран само при прочистките в иглолистни гори. 

По данни на ДГС “Ракитово” тази сеч е изведена на площ от 38.7  ха или 13.3% 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 2034.4 ха, в 

иглолистни гори в широколистни високостъблени гори и в издънкови гори. 
По данни на ДГС “Ракитово” тази сеч е изведена на площ от 1813.4ха, или 89.1% от 

планираната. 
Това изпълнение при всички случаи се е отразило благоприятно, като се има в предвид 
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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 1276.4 ха,  в 

иглолистни гори, в широколистни високостъблени гори и в издънкови гори за превръщане . 
По данни на ДГС “Ракитово” тази сеч е изведена на площ от 1295.5 ха, или 101.5% 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 371.9 

ха в семепроизводствени насаждения.Целта е била подобряване селекционните качества на 
отделните стъбла и получаване на висококачествен семенен материал. 

По данни на ДГС “Ракитово” тази сеч е изведена на площ от 314.7 ха, или 84.6% от 
планираната. Работено е както в иглолистни, така и в широколистни високостъблени 
семепроизводствени насаждения.  

В общи линии трябва да се отбележи, че изпълнението на отгледните сечи е 
задоволително, тъй като са изведени върху малко над предвидената площ – изпълнение 
104.6% (табл.№ 37). 

Най-голямо е неизпълнението при прочистките, а най-сериозно внимание е обърнато на 
селекционните сечи и пробирките (табл.№ 37 ). 

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 105.8 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 ДГС “Ракитово” тези сечи са изведени върху площ от 1393.9 ха – 1317.5% от 
предвиденото по ЛУП. 

Това, преизпълнение се дължи на факта, че сечите са водени в насаждения пострадали 
предимно от  снеголоми и снеговали в тях в последствие и корояди. 

 
 

2.3. Общ преглед на ползването през ревизионния период 

По данни на ДГС “Ракитово” през изтеклия ревизионен период от всички видове сечи са 
отсечени общо563031 куб.м стояща маса (с клони) при предвидени по ЛУП 381830 куб.м, или 
изпълнението е 147%, като са отсечени в повече 181201 куб.м. 

Сравнение на предвиденото ползване по ЛУП и действително отсеченото през изтеклото 
десетилетие по видове сечи, видове гори и общо е направено в таблица № 37. 

От нея се вижда, че през всичките години на изтеклия ревизионен период, общото 
ползване винаги надвишава предвиденото по ЛУП. Най-голямо преизпълнение на  
ползването е било през 2013 година – изпълнение , а най-малко ползване е отчетено през 
2010 година – изпълнение. 
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 Таблица № 37 

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 стояща маса 

I Иглолистни   

2010 21332 25074 3742   13060 4088   -8972 345 8264 7919   34737 37426 2689   

2011 21332 23861 2529   13060 10996   -2064 345 7108 6763   34737 41965 7228   

2012 21332 21819 487   13060 23621 10561   345 2235 1890   34737 47675 12938   

2013 21332 20845   -487 13060 22364 9304   345 9252 8907   34737 52461 17724   

2014 21332 20536   -796 13060 20723 7663   345 7966 7621   34737 49225 14488   

2015 21332 17080   -4252 13060 8745   -4315 345 26260 25915   34737 52085 17348   

2016 21332 15595   -5737 13060 9719   -3341 345 28280 27935   34737 53594 18857   

2017 21332 12119   -9213 13060 10852   -2208 345 22583 22238   34737 45554 10817   

2018 21332 16402   -4930 13060 13451 391   345 16570 16225   34737 46423 11686   

2019 21332 16191   -5141 13060 18499 5439   350 8267 7917   34742 42957 8215   

Всичко 213320 189522   -23798 130600 143058 12458   3455 136785 133330   347375 469365 121990   

%   89%   
 

  110%       3959% 
 

    135% 
 

  

II Широколистни високостъблени         

2010 1653 5288 3635   1068 1827 759   2 2635 2633   2723 9750 7027   

2011 1653 4266 2613   1068 875   -193 2 2759 2757   2723 7900 5177   

2012 1653 5038 3385   1068 7835 6767   2     -2 2723 12873 10150   

2013 1653 5085 3432   1068 1839 771   2 3657 3655   2723 10581 7858   

2014 1653 5298 3645   1068 3899 2831   2 2955 2953   2723 12152 9429   

2015 1653 3908 2255   1068 820   -248 2 3347 3345   2723 8075 5352   

2016 1653 2847 1194   1068 1397 329   2 2570 2568   2723 6814 4091   

2017 1653 2329 676   1068 1305 237   2 1357 1355   2723 4991 2268   

2018 1653 4038 2385   1068 1505 437   2 1403 1401   2723 6946 4223   

2019 1653 3937 2284   1068 3205 2137   2 1940 1938   2723 9082 6359   
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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       

Кубични метри стояща маса 

Всичко 16530 42034 25504   10680 24507 13827   20 22623 22603   27230 89164 61934   

%   254.3% 15     229.5% 
 

    
113115
%  

    327.4% 
 

  

III Издънкови за превръщане в семенни         

2010 546 0   -546 162 0   -162 14 0   -14 722 0   -722 

2011 546 0   -546 162 0   -162 14 0   -14 722 0   -722 

2012 546 0   -546 162 0   -162 14 0   -14 722 0   -722 

2013 546 0   -546 162 0   -162 14 0   -14 722 0   -722 

2014 546 0   -546 162 0   -162 14 0   -14 722 0   -722 

2015 546 0   -546 162 0   -162 14 0   -14 722 0   -722 

2016 546 0   -546 162 0   -162 14 0   -14 722 0   -722 

2017 546 0   -546 162 0   -162 14 0   -14 722 0   -722 

2018 546 0   -546 162 0   -162 14 0   -14 722 0   -722 

2019 546 0   -546 162 0   -162 14 0   -14 722 0   -722 

Всичко 5460 0   -5460 1625 0   -1625 140 0   -140 7225 0   -7225 

%                                 

IV. Нискостъблени 

2010 0   0   0   0           0 0 0   

2011 0   0   0   0           0 0 0   

2012 0   0   0   0           0 0 0   

2013 0 717 717   0 812 812           0 1529 1529   

2014 0 127 127   0 172 172           0 299 299   

2015 0 57 57   0 238 238           0 295 295   

2016 0 66 66   0 474 474           0 540 540   

2017 0 89 89   0 345 345           0 434 434   

2018 0 267 267   0 384 384           0 651 651   

2019 0   0   0 754 754           0 754 754   

всичко 0 1323 1323 0 0 3179 3179           0 4502 4502   
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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       

Кубични метри стояща маса 

                                  

V.Всичко 

2010 23531 30362 6831   14290 5915   -8375 361 10899 10538   38182 47176 8994   

2011 23531 28127 4596   14290 11871   -2419 361 9867 9506   38182 49865 11683   

2012 23531 26857 3326   14290 31456 17166   361 2235 1874   38182 60548 22366   

2013 23531 26647 3116   14290 25015 10725   361 12909 12548   38182 64571 26389   

2014 23531 25961 2430   14290 24794 10504   361 10921 10560   38182 61676 23494   

2015 23531 21045   -2486 14290 9803   -4487 361 29607 29246   38182 60455 22273   

2016 23531 18508   -5023 14290 11590   -2700 361 30850 30489   38182 60948 22766   

2017 23531 14537   -8994 14290 12502   -1788 361 23940 23579   38182 50979 12797   

2018 23531 20707   -2824 14290 15340 1050   361 17973 17612   38182 54020 15838   

2019 23531 20128   -3403 14290 22458 8168   366 10207 9841   38187 52793 14606   

Общо 235310 232879   -2431 142900 170744 27844   3620 159408 155788   381830 563031 181201   

%   99% 
  

  119% 
 

    4404% 
 

    147% 
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Добивите от възобновителни сечи са 99.0%,от отгледни сечи 119.0% и от санитарни сечи 
4404% от предвидените, т.е. всичко е изпълнено или преизпълнено, най голямо при 
санитарните сечи, като изпълнението и при възобновителните сечи  е особено добро. 

 
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 изоставане – изпълнение съответно 89% ,а при отгледните сечи 
преизпълнение на 110%. 

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 снеголом и снеговал трябва да се усвои бързо и в случая 
стопанисващите органи за всичките години от изтеклия ревизионен период са реализирали 
3959% от предвидения за десетилетието добив. 

При отгледните сечи,на моменти се  доближава до планираното ,а на моменти 
изостава.Подобна е ситуацията и при възобновителните сечи,като налице е 13% неизпълнение.  

- 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 два пъти и половина в повече т.е. 
преизпълнение и при възобновителните и отгледни сечи. 

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. 
Тук няма реализирано ползване. 

- В нискостъблените  е било предвидено ползване от възобновителни и отгледни   

сечи,в дъбови смесени насаждения,относени към нискостъблен стопански клас. 
По данни на ДГС “Ракитово” ползване в тези гори  е реализирано минимално ползване през 

изтеклия ревизионен период. 
В заключение трябва да се отбележи, че е реализирано само единично ползване 

отвъзобновителни и  огледни сечи,което не е било предвидено. 
 
В лесоустройствения проект на ДГС “Ракитово” от 2009 година е било предвидено от всички 

видове сечи да се добие 449405 куб.м, стояща маса (с клони), от която 101955 куб.м (23,0%) се 
пада на отпада при извеждането на сечите, а останалите 347450 куб.м (77,0%) представляват 
лежащата маса. 

 
- едра строителна дървесина - 179855 куб.м - 40.0% 
- средна строителна дървесина - 55505 куб.м - 12.0% 
- дребна строителна дървесина - 17720 куб.м - 4.0% 
- дърва за огрев - 75415 куб.м - 17.0% 
- вършина - 18955 куб.м - 4.0% 

  Всичко лежаща маса - 347450 куб.м - 77,0% 
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Таблица № 38 

За размера на годишното ползване и добитите материали по групи сортименти 
през ревизионния  период – 2010-2019 г. 

 

 
Година 

 

Разме на 
годишното 

ползване 

Строителна дървесина 

Дърва 

Използ
ваема 
върши

на 
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 

2010 25074 21359 14491 689 5 15185 6174 
 

2011 23861 20141 14019 555 
 

14574 5567 
 

2012 21819 19258 13496 288 3 13787 5471 
 

2013 20845 18523 12601 411 4 13016 5507 
 

2014 20536 16436 11295 368 
 

11663 4773 
 

2015 17080 13763 9113 197 
 

9310 4453 
 

2016 15595 12382 7347 457 
 

7804 4578 
 

2017 12119 11928 5707 257 
 

5964 5964 
 

2018 16402 13063 9698 327 
 

10025 3038 
 

2019 16191 12582 9954 291 
 

10245 2337 
 

Общо 189522 159435 107721 3840 12 111573 47862 
 

         

а-1/ в т.ч. санитарни и принудителни сечи в зрели 

2010 27129 23212 15914 747 5 16666 6546 
 

2011 655 597 363 6 
 

    369 228 
 

2012 298 272 131 3 
 

134 138 
 

2013 
        

2014 608 469 386 11 
 

397 72 
 

2015 1140 947 637 46 
 

683 264 
 

2016 1562 1240 812 21 
 

833 407 
 

2017 1877 1474 963 48 
 

  1011 463 
 

2018 1289 1043 759 26 
 

785 258 
 

2019 415 330 178 47 
 

225 105 
 

Общо 34973 29584 20143 955 5 21103 8481 
 

         

б/ широколистни високостъблени 

2010 5288 4849 1152 71 
 

1223 3626 
 

2011 4266 3857 1047 193 
 

1240 2617 
 

2012 5038 4509 1417 181 
 

1598 2911 
 

2013 5085 4630 1502 130 
 

1632 2998 
 

2014 5298 5063 1947 146 
 

2093 2970 
 

2015 3908 3420 1169 36 
 

1205 2215 
 

2016 2847 2507 725 8 
 

733 1774 
 

2017 2329 1996 569 6 
 

575 1421 
 

2018 4038 3925 1847 19 
 

1866 2059 
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Година 

 

Разме на 
годишното 

ползване 

Строителна дървесина 

Дърва 

Използ
ваема 
върши

на 
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 

2019 3937 3519 1597 43 
 

1640 1879 
 

Общо 42034 38275 12972 833 0 13805 24470 
 

         

б-1/ в т.ч. санитарни и принудителни сечи в зрели 

2010 5349 4903 1164 72 
  

3667 
 

2011 32 31 6 
   

25 
 

2012 
        

2013 
        

2014 
        

2015 
        

2016 
        

2017 
        

2018 
        

2019 127 114 
    

114 
 

Общо 5508 5048 1170 72 0 0 3806 
 

         

в/ издънкови за превръщане 

2010 818 728 
    

728 
 

2011 
        

2012 
        

2013 
        

2014 
        

2015 
        

2016 
        

2017 
        

2018 
        

2019 
        

Общо 818 728 
    

728 
 

         

ОБЩО ОТ ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕчИ 

2010 31180 26936 15643 760 5 16408 10528 
 

2011 28127 23998 15066 748 0 15814 8184 
 

2012 26857 23767 14913 469 3 15385 8382 
 

2013 25930 23153 14103 541 4 14648 8505 
 

2014 25834 21499 13242 514 0 13756 7743 
 

2015 20988 17183 10282 233 0 10515 6668 
 

2016 18442 14889 8072 465 0 8537 6352 
 

2017 14448 13924 6276 263 0 6539 7385 
 

2018 20440 16988 11545 346 0 11891 5097 
 

2019 20128 16101 11551 334 0 11885 4216 
 

Общо 232374 198438 120693 4673 12 125378 73060 
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Година 

 

Разме на 
годишното 

ползване 

Строителна дървесина 

Дърва 

Използ
ваема 
върши

на 
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 

         

II. ОТ ОТГЛЕДНИ,САНИТАРНИ и принудителни СЕчИ 

а/ иглолистни 

2010 4815 4006 966 1932 363 3261 745 
 

2011 10996 9479 2971 3875 494 7340 2139 
 

2012 23621 20441 6173 5155 306 11634 8807 
 

2013 22364 19849 4964 4860 431 10255 9594 
 

2014 20723 16797 4571 3472 485 8528 8269 
 

2015 35005 28519 6545 8378 264 15187 13332 
 

2016 37999 31593 5487 7898 403 13788 17805 
 

2017 33565 28019 5520 4688 260 10468 17551 
 

2018 30021 26551 5003 3814 300 9117 17434 
 

2019 27401 22796 4639 4197 80 8916 13880 
 

Общо 246510 208050 46839 48269 3386 98494 109556 
 

         

а-1/ в т.ч. санитарни и принудителни сечи в млади и средновъзрастни 

2010 6252 5358 274 174 11 459 4899 
 

2011 6453 5712 451 189 6 646 5066 
 

2012 8767 7712 303 1004 11 
131

8 
6394 

 

2013 9252 8171 1090 32 
 

1122 7049 
 

2014 7358 6409 380 29 
 

409 6000 
 

2015 25120 20908 3720 5451 59 9230 11678 
 

2016 26718 22788 2870 3949 74 6893 15895 
 

2017 20706 17843 1772 545 4 2321 15522 
 

2018 17995 15435 852 212 
 

1064 14371 
 

2019 7852 6865 
   

0 6865 
 

Общо 136473 117201 11712 11585 165 23462 93739 
 

         

б/ широколистни високостъблени 

2010 1827 1695 85 66 
 

151 1544 
 

2011 875 771 24 1 
 

25 746 
 

2012 7835 6913 734 275 
 

100
9 

5904 
 

2013 5496 4741 135 67 
 

202 4539 
 

2014 3899 3424 127 50 
 

177 3247 
 

2015 4167 3646 103 
  

103 3543 
 

2016 3967 4504 159 20 
 

179 4325 
 

2017 2670 2344 96 6 
 

102 2242 
 

2018 3366 2982 139 15 
 

154 2828 
 

2019 5145 4550 400 14 
 

414 4136 
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Година 

 

Разме на 
годишното 

ползване 

Строителна дървесина 

Дърва 

Използ
ваема 
върши

на 
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 39247 35570 2002 514 0 2516 33054 
 

         

б-1/ в т.ч. санитарни и принудителни сечи в млади и средновъзрастни 

2010 2604 2224 
   

0 2224 
 

2011 2727 2413 
   

0 2413 
 

2012 4060 3561 
   

0 3561 
 

2013 3657 3230 1 
  

1 3229 
 

2014 2955 2592 
   

0 2592 
 

2015 3347 2927 
   

0 2927 
 

2016 2570 2384 
   

0 2384 
 

2017 1357 1224 
   

0 1224 
 

2018 2380 2164 
   

0 2164 
 

2019 1813 1623 
   

0 1623 
 

Общо 27470 24342 1 0 0 1 24341 
 

         
 
 
 
 

Общо от отгледни ,санитарни и принудителни сечи 

2010 6642 5701 1051 1998 363 3412 2289 
 

2011 11871 10250 2995 3876 494 7365 2885 
 

2012 31456 27354 6907 5430 306 12643 14711 
 

2013 27860 24590 5099 4927 431 10457 14133 
 

2014 24622 20221 4698 3522 485 8705 11516 
 

2015 39172 32165 6648 8378 264 15290 16875 
 

2016 41966 36097 5646 7918 403 13967 22130 
 

2017 36235 30363 5616 4694 260 10570 19793 
 

2018 33387 29533 5142 3829 300 9271 20262 
 

2019 32546 27346 5039 4211 80 9330 18016 
 

Общо 285757 243620 48841 48783 3386 101010    142610 
 

         

ОБЩО ОТ ВСИЧКИ СЕЧИ 

2010 37822 32637 16694 2758 368 19820 12817 
 

2011 39998 34248 18061 4624 494 23179 11069 
 

2012 58313 51121 21820 5899 309 28028 23093 
 

2013 53790 47743 19202 5468 435 25105 22638 
 

2014 50456 41720 17940 4036 485 22461 19259 
 

2015 60160 49348 16930 8611 264 25805 23543 
 

2016 60408 50986 13718 8383 403 22504 28482 
 

2017 50683 44287 11892 4957 260 17109 27178 
 

2018 53827 46521 16687 4175 300 21162 25359 
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Година 

 

Разме на 
годишното 

ползване 

Строителна дървесина 

Дърва 

Използ
ваема 
върши

на 
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 

2019 52674 43447 16590 4545 80 21215 22232 
 

Общо 518131 442058 169534 53456 3398 226388 215670 
 

 
 

От таблица № 38 се вижда, че процентът на реализираната строителна дървесина (38.0%) е 
по-малко от планирания(56%) 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 (26.0%) е много близък до планирания по ЛУП (23,0%). 
Делът на добитите дърва (36.0%) е близо 2 пъти по-голям от предвидения (17.0%). 

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  

В по-високата част на стопанството (над 800 м), условията за естествено възобновяване са 
изключително благоприятни. Тук много добре се възобновяват естествените високостъблени 
насаждения от бук, ела, смърч, бял бор, бяла мура. 

Застрашен е възобновителния процес в някои бялборови насаждения с формиран буков 
“етаж” и тук ясно се очертава тенденцията за смяна на дървесините видове (светлолюбивия 
бял бор със сенкоиздръжливия бук). 

В тази насока (възобновяване на зрелите насаждения от бук, бял бор, ела, смърч по 
естествен път) е била насочена и дейността на стопанисващите органи, като извеждането на 
възобновителните сечи своевременно и на добро ниво е създало добри условия за ускоряване 
на възобновителния процес. 

В останалата по ниска част на стопанството условията за естествено възобновяване не са 
особено благоприятни. Високите летни температури и по-ниската почвена и атмосферна 
влажност обективно затрудняват възобновителният процес, като към това се прибавя и 
активната човешка дейност (паша, селскостопанска дейност и др.). 

 

ІІ. Залесяване  

През изтеклия ревизионен период е извършено залесяване върху площ от 76.5 ха при 
предвидени по ЛУП 104.4 ха, или с  27.9 ха в по-малко, което представлява изпълнение от 
73%%. В таблица № 39 са посочени извършените залесявания през ревизионния период. 

Както се вижда от таблица № 39 изпълнение има при попълване на редини–  съответно 43.5 
ха ,това е залесяване в изредени култури. 

Слабо е изпълнението при залесяванията на голи площи ,което се дължи на изчакването 
през първите години за естествено възобновяване – едва 4.8 ха. 
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Таблица № 39 

За извършените залесявания през ревизионния период 
 

Години 

В зрели Ново  Попъл- Подпомагане  Употребени 

невъзоб- залеся- 
Възстано
вяване 
на гори 

ване на възобновя- Всичко  фиданки 

новени ване  редини ването чрез залесяване  

    залесяване   

х         е         к         т         а         р         и хил.броя 

2010   2.1   2.1 5.25 

2011    4.5  4.5 9.7 

2012  2.6  10.2  12.8 29.8 

2013  1.2  17.2  18.4 42.8 

2014 1.5  4.7 8.8  15.0 35.9 

2015 2.0 1.0 3.5 2.8  9.3 23.7 

2016 3.0  5.0   8.0 20.4 

2017 1.6  3.2   4.8 11.3 

2018   1.6   1.6 4.0 

2019        

ОБЩО 8.1 4.8 20.1 45.5 / 76.5 182.85 

по ГСП / 16.4 / 76.8 11.2 104.4 456.0 

в повече 8.1  20.1 31.3    

в по-малко  11.8   11.2 27.9 273.15 

 

Таблица № 40 

За извършените залесявания по дървесни видове 
 

Дървесни видове Предвидено % Изпълнено % % от ГСП 

Бял бор 47.6  38.1   

Смърч 25.9  15.1   

Черен бор 11.0  25.3   

Ела 2.7  /   

иглолистни 87.2 84.0 76.5 73.0 73.0 

      

Бук 1.1  /   

Зимен дъб 12.8  /   

Благун 3.3  /   

      

широколистни 17.2 16.0 / / / 

Всичко      

 
Проектирани са били основно попълване на редини и ново залесяване. 
Прави впечатление изпълнението при ново залесените (4.8), което на практика е лесно 

изпълнимо. 
При избора на дървесните видове за залесяване в общи линии са изпълнени насоките 

дадени от ЛУП от 2009 година. 
По данни взети от книгата за културите на ДГС “Ракитово”, в общата залесена площ през 

ревизионния период, иглолистните видове участват със 84.0%По дървесни видове участието е 
следното: бял бор –38.1 ха% срещу предвидени 38.1 ха; черен бор – 25.3 ха% при планирани 
11.0 ха; смърч – 15.1 ха срещу предвидени  25.9 ха; ела –незалесено срещу предвидени – 2.7 
ха. 

По отношение на иглолистните дървесни видове е залесявано много повече с черен бор за 
сметка на белия бор, Причината за това от една страна е, че при залесяването на 
освободените след пожари площи се използва повече черния бор, тъй като пожарищата в 
повечето случаи са с малка надморска височина. От друга страна предвидените голи сечи в 
зрелите бялборови насаждения не са изведени и не е имало къде да се залесява с бял бор. 

По отношение на широколистните дървесни видове не е извършено залесяване. 
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 

№ 41. 
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Таблица № 41 

Разпределение на проектираната и изпълнена 
почвоподготовка по вид 

 

Вид на почвоподготовката 
Предвидено 

ха % 
Изпълнено 

ха % от ГСП 

ръчни тераси 38.7 17.1 52.4 50.0 

ръчни площадки 25.3 24.2 /  

Ръчни дупки 33.6 32.2 17.9 18.3 

всичко 97.6 93.5 70.3 68.3 

орни пояси ж. тяга 6.8 6.5 6.2 6.0 

пълна оран тр. тяга / / / / 

дупки моторен свредел / / / / 

всичко 6.8 6.5 6.2 6.0 

общо 104.4 100 76.5 73.2 

 
По ЛУП от 2009 година делът на механизираната почвоподготовка е незначителен –6.2 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 – 52.4 ха. 
Най-подходящ сезон за залесяване е пролетта и почти всички залесявания на територията 

на ДГС “Ракитово” се извършват именно през този сезон. 
Създадените култури до 3 годишна възраст се отглеждат 2-3 пъти годишно. 
На територията на ДГС “Ракитово” има общо 2 горски разсадника. 
- В землището на град Ракитово с площ 6.1 ха (отд. 194-1;223-1 ). 
Разсадниците са 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 
– Пазарджик 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 ДГС “Ракитово” има обособени семепроизводствени насаждения с обща площ 
459.6 ха и семепроизводствени градини с обща площ 13.4 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. 

2.5. ТЕХНИКО-УКРЕПИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

На територията на ДГС “Ракитово” няма разработен технически проект за борба с  ерозията. 
Почвената  ерозия  няма  такива  сериозни  проявления, както в  други  райони  на  страната. 
През  миналия  ревизионен  период  е  построен  един бараж  в  селскостопански  фонд  между  
отдели  224  и  228, който  предпазва  долната  част  на  Дълбок дол  от  свличане. Друго, което  
е  извършено, са  задръстванията, които са  направени  в  някои  долове  за  опазване  на  
бреговете им от срутвания и  измиване. Това  е ставало с  вършина, добита след извеждане  на  
дадена  вид  сеч, най-често  след  реконструкция. Продължило е залесяването като зелено  
укрепване. От общата дървопроизводителна площ на стопанството 80.2 ха са подложени на 
площна ерозия. Ерозията върху голи площи е съответно – 80.2 ха площна ерозия. Най-често е 
измит А хоризонт, отчасти е засегнат и хоризонт В (  първа  степен  на  ерозия). Върху 
ерозионните площи се срещат месторастенията: В 1,2 (131) – 4.0 ха и  В 1,2 (133) -74.4 ха (0.4 
% от дървопроизводителната площ на ДГС) Най-много подложени на ерозия са издънковите 
гори за превръщане в семенни. 
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    2.6. 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 ДГС “Ракитово” като  временно недостъпни басейни са  описани 6.7% от  
общата  площ. Общата  площ  на  отделите, включени във временно недостъпните басейни е 
1294.7 хаЗапасът на  насажденията  е  281 065 куб.м. През  настоящето  десетилетие  е  
предвидено  ползване  във  временно  недостъпните  басейни  - в горите държавна собственост 
на  площ  269.8 ха  -  на държавните гори  с  предвидени  мероприятия  за  сеч   и  по  запас – 15 
445 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.  

 

2.7. 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 ДГС “Ракитово” в настоящия момент е 

сравнително добро.  
Повреди са установени  върху 454.3 ха от залесената площ на стопанството ,от които само 

0.6 ха трета степен силно повредени и загиващи , 171.7 ха със средни повреди и 282.0 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 № 44 

Изпълнение на лесозащитни мероприятия през 
 

Наименование на  Мярка година 

мероприятието  план отчет 

1. Авиохимична борба с/у борова процесионка дка / 1800 

2. Механична борба с/у борова процесионка дка / / 

3. Наземна хим. борба  дка / / 

 

    
 

2.8. ЛОВ И РИБОЛОВ 

 
За лова и риболова на територията на ДГС “Ракитово” 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 № 45 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на ОБЩАТА ПЛОЩ по ВИД НА ПОДОТДЕЛА и ГРУПА ГОРИ 
Държавна собственост 
 
  

Вид на подотдела Група гори % 
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иглолистни 
широколистни 

високостъблени 
издънкови 

за превръщане 
нискостъблени Всичко 

хектари 

естествен произход 0.4-1.0 5447.2 1894.0 2781.3 287.4 10409.9 58.3 

склопени култури 4253.8 2.8 - 2.2 4258.8 23.8 

несклопени култури 18.3 - - - 18.3 0.1 

естествен произход 0.1-0.3 1779.6 344.9 282.8 1.4 2408.7 13.5 

изредени култури 86.0 - - - 86.0 0.5 

всичко насаждения 11584.9 2241.7 3064.1 291.0 17181.7 96.2 

  

клек - - - - - - 

всичко залесена площ 11584.9 2241.7 3064.1 291.0 17181.7 96.2 

  

сечище 2.2 - - - 2.2 - 

пожарище - - - - - - 

голина 55.5 4.0 - - 59.5 0.4 

всичко незал.дървопр. 57.7 4.0 - - 61.7 0.4 

  

поляна 185.1 4.8 40.4 0.4 230.7 1.3 

ливада 2.8 - - - 2.8 - 

шосе 21.0 2.7 - - 23.7 0.2 

дворно място 4.5 0.2 - - 4.7 - 

временен склад 6.0 0.1 - - 6.1 - 

просека 36.1 3.9 0.6 - 40.6 0.2 

лесонепригодна голина 8.5 0.4 0.7 0.3 9.9 0.1 

лесонепригодна площ 16.2 6.7 84.9 39.9 147.7 0.8 

скали 2.3 1.4 7.1 0.6 11.4 0.1 

мочур 0.4 - - - 0.4 - 

сипей - - 0.7 - 0.7 - 

кариера 1.2 - 0.2 - 1.4 - 

прокар 3.4 - - - 3.4 - 

ровина 0.2 - - - 0.2 - 

дивечова нива 14.9 5.0 - - 19.9 0.1 

горски разсадник 3.9 2.2 - - 6.1 - 

ловна просека 16.3 - - - 16.3 0.1 

насип 0.6 - - - 0.6 - 

разливище - - - 0.7 0.7 - 

водна площ 0.2 - - - 0.2 - 

канал 4.6 0.3 - - 4.9 - 

застроена площ - - 0.1 - 0.1 - 

каптаж 0.9 0.3 0.3 - 1.5 - 

ски писта 1.2 - - - 1.2 - 

паметник 0.1 - - - 0.1 - 

отбивка 0.2 - - - 0.2 - 

автомобилен път III категория 25.1 0.3 0.8 - 26.2 0.2 

автомобилен път IV категория 41.8 2.5 4.0 0.1 48.4 0.3 

  

всичко недървопр. площ 397.5 30.8 139.8 42.0 610.1 3.4 

  

всичко инвентаризирана площ 12040.1 2276.5 3203.9 333.0 17853.5 100.0 

  

в т.ч. дървопр. площ 11642.6 2245.7 3064.1 291.0 17243.4 96.6 

 
 
 

 Таблица № 46 
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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 - - - - - - - - - 

защита на урбанизирани 
територии 

- - - - - - - - - 

защита на сгради и 
инфраструктури 

- - - - - - - - - 

защита на горна граница 
гора 

- - - - - - - - - 

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

технически проект за 
борба с ерозия 

- - - - - - - - - 

Общо защитни 
функции 

- - - - - - - - - 

  

резервати, национални 
паркове 

- - - - - - - - - 

природни паркове - - - - - - - - - 

природни 
забележителности 

- - - 5.1 5.1 1790 5.1 5.1 1790 

защитени местности 112.5 111.8 41940 10.5 10.5 3680 123.0 122.3 45620 

защитени зони Натура 
2000 

5991.9 5808.6 1753695 2770.2 2621.4 450755 8762.1 8430.0 2204450 

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

Общо специални 
функции по т.1 

6104.4 5920.4 1795635 2785.8 2637.0 456225 8890.2 8557.4 2251860 

  

семепроизводствени 
насаждения и градини 

- - - - - - - - - 

горски разсадници - - - - - - - - - 

опитни и географски 
култури 

- - - - - - - - - 

дендрариуми - - - - - - - - - 

учебно-опитни гори - - - - - - - - - 

токовища - - - - - - - - - 

200м около хижи и 
манастири 

- - - - - - - - - 

БИСД - - - - - - - - - 

Общо специални 
функции по т.2 

- - - - - - - - - 

  

горски територии с 
рекреационно значение 

28.3 24.4 4005 6.3 6.3 540 34.6 30.7 4545 

за поддържане на 
ландшафта 

- - - - - - - - - 

гори с висока 
консервационна 
стойност 

5907.4 5640.1 1188010 3021.3 2953.5 446325 8928.7 8593.6 1634335 

Общо специални 
функции по т.3 

5935.7 5664.5 1192015 3027.6 2959.8 446865 8963.3 8624.3 1638880 

  

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

12040.1 11584.9 2987650 5813.4 5596.8 903090 17853.5 17181.7 3890740 

  

Общо защитни и 
специални функции 

12040.1 11584.9 2987650 5813.4 5596.8 903090 17853.5 17181.7 3890740 
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стопански функции - - - - - - - - - 

Всичко 12040.1 11584.9 2987650 5813.4 5596.8 903090 17853.5 17181.7 3890740 

 
 

3.2. Таксационна характеристика на насажденията  

 

Залесената площ на ТП ДГС “Ракитово” е 17 181.7 ха. Разпределението й, както и това на 
дървесния запас в границите на обособените условни стопанските класове е дадено в таблица 
№ 47 . 
 

Таблица № 47 

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ и ОБЩИЯ ДЪРВЕСЕН ЗАПАС  
       

Държавна собственост 

класове 

Залесена 
площ 

Общ дървесен 
запас 

Надлесни 
запас 

без 
клони 

с 
клони 

без 
клони 

с 
клони 

ха % куб.м куб.м куб.м куб.м 

Бялборов В 1030.0 6.0 303960 353050 335 425 

Бялборов СрН 4969.0 28.9 1025250 1228530 2438 3070 

Черборов СрН 666.0 3.9 165745 193605 95 120 

Смърчов В 968.9 5.6 319315 381190 960 1195 

Смърчов вис.пл. 513.0 3.0 136760 160940 535 645 

Елов В 983.2 5.7 364910 430510 780 880 

Елов СрН 624.7 3.6 212130 249220 75 110 

Иглол. Шир. В 1124.3 6.5 324610 388725 1485 1740 

Иглол. Шир. СрН 941.4 5.5 195510 235450 1255 1620 

Буков В 1389.7 8.1 460240 531525 180 240 

Буков Ср 458.8 2.7 107180 126220 705 830 

Дъбов СрН 153.4 0.9 22575 26765 165 210 

Буков СрН П 228.7 1.3 37025 44900 515 660 

Дъбов СрН П 1936.6 11.3 134645 152410 475 560 

Смесен СрН П 892.9 5.2 71680 84190 410 485 

Келявгабъров 301.1 1.8 9205 10225 10 10 

Всичко горски територии със ЗСпФ 17181.7 100.0 3890740 4597455 10418 12800 

Всичко горски територии със СтФ - - - - - - 

ОБЩО 17181.7 100.0 3890740 4597455 10418 12800 

 

3.2.1. Гори със защитни и специални функции 

 

Залесената площ на горите със защитни и специални функции държавна собственост е 
17 181.7 хектара от общата залесена площ.По стопански класове тя се разпределя, както 
следва: 

 

Условен стопански клас Бялборов високобонитетен 

(таблици №№ 1-9 от Приложението) 

Общата площ на стопанския клас е 1130.0 хектара или 6.0% от залесената площ. Този 
стопански клас е обособен от чисти и смесени култури и насаждения, с преобладание шест и 
повече десети на бял бор, с производителност от І и ІІ бонитет.  

Състоянието на насажденията и  културите е средно до добро.  
Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава VI клас – 39.8% от 

площта на стопанския клас, следван от IV клас – 21.1%. 
Средната възраст е 92 години. 
Общият запас е 303 960 куб.м (без клони). Средният запас е 295 куб.м /ха. 
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Общият среден годишен прираст е 4076 куб.м, а на един хектар – 3.96 куб.м. 
Преобладават среднобогатите, следвани от богатите месторастения. Средният бонитет е II 

(2.0).Средната пълнота е 0.60.Основен дървесен вид е белият бор – 85.1% от площта и 78.0% 
от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има бука.  
 

Условен стопански клас Бялборов средно и нискобонитетен  

(таблици №№ 10-18 от Приложението) 

Общата площ на стопанския клас е 4969.0 хектара или 28.9% от залесената площ. Този 
стопански клас е обособен от чисти и смесени култури и насаждения, с преобладание шест и 
повече десети на бял бор, с производителност от III - V бонитет.Състоянието на насажденията 
и  културите е средно до добро.  

Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава III клас – 31.5% от 
площта на стопанския клас, следван от II клас – 25.4%. 

Средната възраст е 72 години. 
Общият запас е 1 025 250 куб.м (без клони). Средният запас е 206 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 18 527 куб.м, а на един хектар – 3.73 куб.м. 
Преобладават среднобогатите , следвани от средно богатите до богатите месторастения. 

Средният бонитет е IV (3.5).Средната пълнота е 0.62. Основен дървесен вид е белият бор – 
84.0% от площта и 82.4% от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо 
участие има бука.  
 

 

Условен стопански клас Черборов средно и нискобонитетен  

(таблици   №№ 19-27 от приложението) 

Площта на този стопански клас е 666.0 ха или 3.9% от залесената площ. Съставен е от чисти 
и смесени с преобладание на чер бор естествени семенни насаждения и култури над 800 м н.в. 
от I до V  бонитет.  
Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава III клас – 23.7% от 
площта на стопанския клас, следван от VII клас – 20.9%. 
Средната възраст е 101 години. 
Общият запас е 165 745 куб.м (без клони). Средният запас е 249 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 2108 куб.м, а на един хектар – 3.17 куб.м. 
Преобладават среднобогатите месторастения следвани от бедните.Средният бонитет е 
III(2.8).Средната пълнота е 0.52. Основен дървесен вид е черният бор – 78.0% от площта и 
71.2% от запаса (без клони). От останалите иглолистни видове по-голямо участие има белия 
бор.  

 
 
 

Условен стопански клас Смърчов високобонитетен  

(таблици  №№ 28-36 от приложението) 

Площта на този стопански клас е 968.9 ха или 5.6% от залесената площ обособен от чисти и 
смесени смърчови насаждения и култури от І и ІІ бонитет, растящи на средно богати, средно 
богати до богати и богати месторастения. Преобладават богатите месторастения , следвани от 
среднобогатите. 
Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава III клас – 25.9% от 
площта на стопанския клас, следван от VII клас – 20.7%. 
Средната възраст е 85 години. 
Общият запас е 319 315 куб.м (без клони). Средният запас е 330 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 4832 куб.м, а на един хектар – 4.69куб.м. 
Средният бонитет е II(1.7).Средната пълнота е 0.63. Основен дървесен вид е смърчът – 81.9% 
от площта и 82.0% от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие 
има елата.  

 
 
 

Условен стопански клас Смърчов високопланински  

(таблици  №№ 37-45 от приложението) 

Площта на този стопански клас е 513.0 ха или 3.0% от залесената площ обособен от чисти и 
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смесени смърчови насаждения и култури от І до V бонитет, растящи на средно богати, средно 
богати до богати и богати месторастения над 1800 м н.в. Преобладават богатите месторастения 
, следвани от среднобогатите. 
Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава V клас – 27.4% от 
площта на стопанския клас, следван от VII клас – 19.4%. 
Средната възраст е 107 години. 
Общият запас е 137 760 куб.м (без клони). Средният запас е 267 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 1574 куб.м, а на един хектар – 3.07 куб.м. 
Средният бонитет е III (2.7).Средната пълнота е 0.49. Основен дървесен вид е смърчът – 99.2% 
от площта и 99.2% от запаса (без клони). От останалитедървесни видове по-голямо участие 
има белия бор.  
 
 

Условен стопански клас Елов високобонитетен  

(таблици №№ 46-54  от приложението) 

    Този стопанския клас заема 983.2 ха или 5.7% от залесената площ. Съставен е от чисти и 
смесени е насаждения и култури от ела и дуглазка I и II бонитет, растящи на средно богати, 
средно богати до богати и богати месторастения.Преобладават богатите 
месторастения,следвани от  среднобогатите до богати .  
Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава IV клас – 26.0% от 
площта на стопанския клас, следван от VI клас – 22.3%. 
Средната възраст е 91 години. 
Общият запас е 364 910 куб.м (без клони). Средният запас е 371 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 4941 куб.м, а на един хектар – 5.00 куб.м. 
Средният бонитет е II(2,0).Средната пълнота е 0.57. Основен дървесен вид е елата – 68.0% от 
площта и 69.7% от запаса (без клони). От останалитедървесни видове по-голямо участие има 
бука.  

 
 
 

Условен стопански клас Елов средно и нискобонитетен  

(таблици №№ 55-63  от приложението) 

Този стопанския клас заема 624.7 ха или 3.6% от залесената площ. Съставен е от чисти и 
смесени е насаждения и култури от ела и дуглазка III и IV бонитет, растящи на средно богати, 
средно богати до богати и богати месторастения.Преобладават богатите 
месторастения,следвани от среднобогатите до богати .  
Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава VII клас – 36.0% от 
площта на стопанския клас, следван от VI клас – 34.0%. 
Средната възраст е 124 години. 
Общият запас е 212 130 куб.м (без клони). Средният запас е 340 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 2485 куб.м, а на един хектар – 3.98 куб.м. 
Средният бонитет е III (2.8).Средната пълнота е 0.37. Основен дървесен вид е елата – 67.7% от 
площта и 71.4% от запаса (без клони). От останалитедървесни видове по-голямо участие има 
бука.  
 
 

Условен Иглолистно-широколистен високобонитетен стопански клас - 

(таблици №№ 64-72 от приложението )     

    Този стопанския клас заема 1124.3 ха или 6.5% от залесената площ.Обособен от чисти и 
смесени е насаждения и култури без преобладание I и II бонитет, растящи на средно богати, 
средно богати до богати и богати месторастения. Преобладават богатите месторастения , 
следвани от среднобогатитe. Разпределението по класове на възраст е неравномерено. 
Преобладава III клас – 37.2% от площта на стопанския клас, следван от VI клас – 14.6%. 
Средната възраст е 79 години. 
Общият запас е 324 610 куб.м (без клони). Средният запас е 289 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 4958 куб.м, а на един хектар – 4.41 куб.м. 
Средният бонитет е II (2.0).Средната пълнота е 0.62. Основен дървесен вид е елата – 32.7% от 
площта и 39.1% от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има 
бука.  
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  Условен Иглолистно-широколистен средно и нискобонитетен 

стопански клас - (таблици №№ 73-81 от приложението )     

    Този стопанския клас заема 94.4 ха или 5.5% от залесената площ.Обособен от чисти и 
смесени е насаждения и култури без пеобладание III до V бонитет, растящи на средно богати, 
средно богати до богати и богати месторастения. Преобладават богатите месторастения , 
следвани от среднобогатитe. Разпределението по класове на възраст е неравномерено. 
Преобладава III клас – 32.3% от площта на стопанския клас, следван от II клас – 24.7%. 
Средната възраст е 72 години. 
Общият запас е 195 510 куб.м (без клони). Средният запас е 208 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 3406 куб.м, а на един хектар – 3.62 куб.м. 
Средният бонитет е III(3.3).Средната пълнота е 0.66. Основен дървесен вид е белия бор – 
32.9% от площта и 33.6% от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо 
участие има бука.  
 

   

  Условен стопански клас Буков високобонитетен   

(таблици  №№ 82-90 от приложението) 

Площта на този стопански клас е 1389.7 ха или 8.1% от залесената площ. В този стопански 
клас са включени чисти и смесени семенни насаждения и култури от бук с производителност I и 
II бонитет, Преобладават среднобогати до богати месторастения , следвани от богатите. 
Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава VI клас – 34.8% от 
площта на стопанския клас, следван от VII клас – 31.1%. 
Средната възраст е 115 години. 
Общият запас е 460 240  куб.м (без клони). Средният запас е 331 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 5351 куб.м, а на един хектар – 3.85 куб.м. 
Средният бонитет е II(2,0).Средната пълнота е 0.54. Основен дървесен вид е бука – 79.7% от 
площта и 75.1% от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има 
елата.  
 

 Условен стопански клас Буков среднобонитетен  

(таблици  №№ 91-99 от приложението) 

Този стопански клас заема площ от 458.8 ха или 2.7% от залесената площ. В този стопански 
клас са включени чисти и смесени семенни насаждения от бук с производителност III и част IV 
бонитет.Преобладават среднобогатите месторастения, следвани от средно богатите до 
богатите. 

Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава VI клас – 33.5% от 
площта на стопанския клас, следван от IV клас – 22.4%. 

Средната възраст е 86 години. 
Общият запас е 107 180 куб.м (без клони). Средният запас е 234 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 1463 куб.м, а на един хектар 3.19 куб.м. 
Средният бонитет е III(2.9).Средната пълнота е 0.63. Основен дървесен вид е бука – 73.3% 

от площта и 67.9% от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие 
има елата.  
 

Условен стопански клас Дъбов средно и нискобонитетен  

(таблици  №№ 100-108 от приложението) 

Площта на този стопански клас е 153.4 ха или 0.9% от залесената площ. Съставен е от чисти 
и смесени широколистни насаждения с преобладание на зимен дъб, с производителност от ІІI 
до V бонитет. Преобладават среднобогатите месторастения , следвани от бедните . 
Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава V клас – 50.0% от 
площта на стопанския клас, следван от IV клас – 16.8%. 
Средната възраст е 88 години. 
Общият запас е 22 575 куб.м (без клони). Средният запас е 147 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 315 куб.м, а на един хектар – 2.05 куб.м. 
Средният бонитет е IV(4.0).Средната пълнота е 0.54. Основен дървесен вид е зимния дъб – 
73.3% от площта и 59.0% от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо 
участие има бука.  
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Условен стопански клас Буков средно и нискобонитетен за 

превръщане (таблици №№ 109-117 от приложението) 

Площта на стопанския клас е 228.7 ха или 1.3% от залесената площ. Съставен е от чисти и 
смесени букови и габърови издънкови насаждения от I до V  бонитети,при които общото 
участие на бук и габър е над 5 десети. 

Най-голям е делът на среднобогатите месторастения. 
Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава XVI клас – 27.2% от 
площта на стопанския клас, следван от VIII клас – 23.5%. 
Средната възраст е 65 години. 
Общият запас е 37 025 куб.м (без клони). Средният запас е 162 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 677 куб.м, а на един хектар – 2.96 куб.м. 

Средният бонитет е III(2.5).Средната пълнота е 0.64. Основен дървесен вид букът – 60.9% от 
площта и 64.3% от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има 
габъра. 

 

Условен стопански клас Дъбов средно и нискобонитетен за 

превръщане (таблици  №№ 118-125 от приложението) 

Площта на този стопански клас е 1936.6 ха или 11.3% от залесената площ. Съставен е от 
чисти и смесени издънкови насаждения от зимен дъб,благун и цер  III, IV и V бонитет. 

Месторастенията са с преобладание на  среднобогатите. 
Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава XII клас – 16.4% от 

площта на стопанския клас, следван от XIV клас – 13.5%. 
Средната възраст е 60 години. 
Общият запас е 134 645 куб.м (без клони). Средният запас е 70 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 2546 куб.м, а на един хектар – 1.31 куб.м. 
Средният бонитет е V(4.5).Средната пълнота е 0.57. Основен дървесен вид e зимния дъб – 

68.8% от площта и 63.3% от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо 
участие има благуна. 

 

Условен стопански клас Смесен средно и нискобонитетен за 

превръщане (таблици  №№ 893.9 от приложението) 

Площта на стопанският клас е 892.9 ха или 5.2% от залесената площ. Съставен е от чисти и 
смесени широколистни издънкови насаждения от зимен дъб, благун, бук и др., без 
преобладание, с производителност от ІII до V бонитет. Месторастенията са предимно бедни. 
Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава XVI клас – 14.1% от 
площта на стопанския клас, следван от VI клас – 13.2%. 
Средната възраст е 56 години. 
Общият запас е 71 680 куб.м (без клони). Средният запас е 80 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 1516 куб.м, а на един хектар – 1.70 куб.м. 

Средният бонитет е V(4.2).Средната пълнота е 0.64. Основен дървесен вид e зимния дъб – 
38.3% от площта и 30.5% зимния дъб от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-
голямо участие има благуна. 

 

Условен стопански клас Келявгабъров стопански клас – Кгбр 

(таблици  №№ 179-185 от приложението) 

Площта на стопанският клас е 301.1 ха или 1.8% 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 и няколко акациеви насаждения.Най-голям е делът на бедните  
месторастения. Общият запас е 9205 куб.м (без клони). Средният бонитет е V (4.5). Средната 
възраст е 65 години. Общият среден годишен прираст е 147 куб.м, а на един хектар – 0.49 
куб.м. Средната пълнота е 0.65. Основен дървесен вид e келявия габър – 67.2% от площта и 
32.5%  от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има благуна. 
 

3.2.2. Гори със стопански функции 

 

Няма гори със стопаски функции. 

 

Общо за гората 



ДГС “РАКИТОВО” – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

„АГРОЛЕСПРОЕКТ“ ЕООД 2019 г. 

 

150 

Средната възраст е 81 години, средната пълнота – 0,59, а средният бонитет – III (3,1). 
Общият дървесен запас е 3 890 740 куб.м (без клони). Средният запас е 227 куб.м/ха. 
Общият среден годишен прираст е 77 311 куб.м, а на един хектар 3.41 куб.м 
 
В таблица № 48 са дадени средните таксационни показатели (само за горите държавна 

собственост) на отделните стопански класове, видовете гори със защитни и специални функции 
и общо. 

 
 

 

Таблица № 48 

Средни таксационни показатели по функции,  
условни 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 

Бялборов В 1030.0 6.0 92 II (2.0) 0.60 295 3.96 4076 303960 353050 335 425 

Бялборов СрН 4969.0 28.9 72 IV (3.5) 0.62 206 3.73 18527 1025250 1228530 2438 3070 

Черборов СрН 666.0 3.9 101 III (2.8) 0.52 249 3.17 2108 165745 193605 95 120 

Смърчов В 968.9 5.6 85 II (1.7) 0.63 330 4.69 4547 319315 381190 960 1195 

Смърчов вис.пл. 513.0 3.0 107 III (2.7) 0.49 267 3.07 1574 136760 160940 535 645 

Елов В 983.2 5.7 91 II (2.0) 0.57 371 5.03 4941 364910 430510 780 880 

Елов СрН 624.7 3.6 124 III (2.8) 0.37 340 3.98 2485 212130 249220 75 110 

Иглол. Шир. В 1124.3 6.5 79 II (2.0) 0.62 289 4.41 4958 324610 388725 1485 1740 

Иглол. Шир. 
СрН 

941.4 5.5 72 III (3.3) 0.66 208 3.62 3406 195510 235450 1255 1620 

Буков В 1389.7 8.1 115 II (2.0) 0.54 331 3.85 5351 460240 531525 180 240 

Буков Ср 458.8 2.7 86 III (2.9) 0.63 234 3.19 1463 107180 126220 705 830 

Дъбов СрН 153.4 0.9 88 IV (4.0) 0.54 147 2.05 315 22575 26765 165 210 

Буков СрН П 228.7 1.3 65 III (2.5) 0.64 162 2.96 677 37025 44900 515 660 

Дъбов СрН П 1936.6 11.3 60 V (4.5) 0.57 70 1.31 2546 134645 152410 475 560 

Смесен СрН П 892.9 5.2 56 IV (4.2) 0.64 80 1.70 1515 71680 84190 410 485 

Келявгабъров 301.1 1.8 65 V (4.5) 0.65 31 0.49 147 9205 10225 10 10 

Всичко горски 
територии със 
ЗСпФ 

17181.7 100.0 81 III (3.1) 0.59 227 3.41 58636 3890740 4597455 10418 12800 

Б. Горски територии със стопански функции 

Всичко горски 
територии със 
СтФ 

- - - - - - - - - - - - 

ОБЩО 17181.7 100.0 81 III (3.1) 0.59 227 3.41 58636 3890740 4597455 10418 12800 

 
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  
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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 по класове на възраст във 
високостъблените гори на ДГС Ракитово 2020г. 

Държавна собственост 

 
Разпределение на залесените площи по класове на възраст във 

високостъблените гори на ДГС Ракитово 2020г. 
Държавна собственост 
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Разпределение на залесените площи по класове на възраст във 
високостъблените гори на ДГС Ракитово 2020г. 

Държавна собственост 

 
 

Разпределение на залесените площи по класове на възраст във 
високостъблените гори на ДГС Ракитово 2020г. 

Държавна собственост 
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Разпределение на залесените площи по класове на възраст във 
високостъблените гори на ДГС Ракитово 2020г. 

Държавна собственост 
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Разпределение на залесените площи по класове на възраст във 
високостъблените гори на ДГС Ракитово 2020г. 

Държавна собственост 

 
 
 

 
 
 

Разпределение на залесените площи по класове на възраст във 
високостъблените гори на ДГС Ракитово 2020г. 

Държавна собственост 

 
 
 

Разпределение на залесените площи по класове на възраст във 
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високостъблените гори на ДГС Ракитово 2020г. 
Държавна собственост 

 
 
 
 
 
 

 
 

Разпределение на залесените площи по класове на възраст във 
високостъблените гори на ДГС Ракитово 2020г. 

Държавна собственост 
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Разпределение на залесените площи по класове на възраст във 
високостъблените гори на ДГС Ракитово 2020г. 

Държавна собственост 

 
 
 
 

 

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 горско стопанство 
“Ракитово”е разделена на четири горскостопански участъка, а именно: 

 

Таблица № 49 

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.Дорково 8939.6 8560.6 8344.2 7975.2 1448935 1347755 
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2.Ракитово 3943.7 3799.9 3747.7 3613.1 921800 884265 

3.Хремчица 3556.0 3460.9 3454.2 3367.8 957870 945090 

4.Качаков 
чарк 

2702.9 2605.6 2307.4 2225.6 826995 713630 

ОБЩО 19142.2 18427.0 17853.5 17181.7 4155600 3890740 

 

 

I Горскостопански участък “Дорково” носи името на гр. Дорково, където се намира и  

седалището му. Разделен е на 152 отдела: от 1 до 107, от 116 до 155, от 335 до 339. На запад 
граничи с ДГС “Алабак”, на север с  ДГС “Пазарджик”, на изток с ДГС “Пещера” и язовир Батак, 
и на юг граничи с ГСУ “Ракитово”. Разделя се на 6 охранителни участъка. 

 

II Горскостопански участък - “Ракитово” носи името на гр.Ракитово, където се 

намира седалището му. Разделен е на 62 отдела: от 108 до 115, от 156 до 183, от 193 до 201, 
от 206 до 212, от 215 до 223. На запад граничи с ГСУ “Хремчица”, на изток с язовир Батак, на 
югоизток с ДГС “Батак” и на север с ГСУ “Дорково”. Разделя се на 4 охранителни участъка. 
 

III Горскостопански участък - “Хремчица” носи името на местността Хремчица, а 

седалището му се намира в сградата на горското стопанство в град Ракитово. Разделен е на 56 
отдела: от 224 до 261, от 267 до 270, от 274 до 276, от 278 до 288. На север граничи с ДГС 
“Алабак” и  с ГСУ “Качаков чарк”, на запад с ДГС “Беглика” и с резерват “Мантарица” и на юг и 
югоизток с ГСУ “Ракитово”. Разделя се на 4 охранителни участъка. 
 

IV Горскостопански участък “Качаков чарк” носи името на местността “Качаков 

чарк”, а седалището му се намира в сградата на горското стопанство в град Ракитово. 
Разделен е на 48 отдела: от 271 до 273, от 289 до 334. На север граничи с ДГС “Алабак” и 

ДЛС “ Чепино”, на запад с ДГС “Родопи”, на изток  и югоизток с ГСУ “Хремчица”. Разделя се на 1 
охранителен участък. 

     

 

     4.3. Условни 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. Сравнение на измененията в 
площта и наименованията на стопанските класове при последните две устройства е направено 
в таблица № 21. 

При предишното лесоустройство на ДГС“Ракитово”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 16. 
  

4.3.1. Бялборов високобонитетен стопански клас  - ББВ 

    Този стопански клас е обособен от чисти и смесени култури и насаждения, с преобладание 
шест и повече десети на бял бор, с производителност от І и ІІ бонитет. На сухи и бедни 
месторастения, стопанският клас се образува при участие на бора пет и повече десети. 
Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, 
както и производство и добив и на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 

30 см при минимален турнус на сеч 120 год. 

 

4.3.2.Бялборов средно и нискобонитетен стопански клас-ББСрН  

 
Този стопански клас е обособен от чисти и смесени култури и насаждения, с 

преобладание шест и повече десети на бял бор, с производителност от III - V бонитет. На сухи 

и бедни месторастения, стопанският клас се образува при участие на бора пет и повече десети.  
Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, 
както и производство и добив и на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 
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18 см при минимален турнус на сеч 100 год,а за следните насаждения които се намират под 
700 м н.в. - 4 а,б;24 в,д,к и 35 а ,целта на стопанския клас е запазване и разширяване на 
специфичните функции на горите, както и производство и добив и на едра строителна 

дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при минимален турнус на сеч 80 год. 
 

4.3.3. Черборов средно и нискобонитетен стопански клас - ЧБСрН 

 

Този стопански клас е  обособен от черборови насаждения и културите над 800 м н.в. с 
производителност от I до V бонитет в добро състояние, без гнилоти и други повреди по 
стъблото. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на 
горите, както и производство и добив и на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия 
край над 30 см при минимален турнус на сеч 120 год за I и II бонитет и 18 см при минимален 
турнус на сеч 100 год. за тези  от III до V бонитет. 

 
 

4.3.4. Смърчов високобонитетен стопански клас - СВ 

Този стопански клас е обособен от чисти и смесени смърчови насаждения и култури от І и ІІ 
бонитет, растящи на средно богати, средно богати до богати и богати месторастения. Целта на 
стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, както и 
производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см при 
турнус на сеч 120 години, а за културите от IІІ бонитет - над 18 см при минимален турнус на сеч 
100 години. 
 
 

4.3.5. Смърчов високопланински стопански клас - СВП 

Този стопански клас е обособен от чисти и смесени смърчови насаждения и култури от І и ІІ 
бонитет, растящи на средно богати, средно богати до богати и богати месторастения над 1800 
м н.в. Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на 
горите, както и производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 
над 18 см при минимален турнус на сеч 120 години. 
 

 

4.3.6. Елов високобонитетен стопански клас - ЕВ 

Този стопански клас е обособен от чисти и смесени е насаждения и култури I и II бонитет от 
ела и дуглазка, растящи на средно богати, средно богати до богати и богати месторастения. 

Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, 
както и производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 
см при минимален турнус на сеч 120 години. 
 

4.3.7. Елов средно и нискобонитетен стопански клас - ЕСрН 

Този стопански клас е обособен от чисти и смесени е насаждения и култури III и IV бонитет 
от ела и дуглазка, растящи на средно богати, средно богати до богати и богати месторастения. 

Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, 
както и производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край  над 18 
см при минимален турнус на сеч 100 години. 

 

 

 

 

4.3.8 Иглолистно-широколистен високобонитетен стопански клас - 

ИШВ  

Този стопански клас е обособен от чисти и смесени е насаждения и култури без 
пеобладание I и II бонитет, растящи на средно богати, средно богати до богати и богати 
месторастения. Целта на стопанисване е съобразена със защитните и специални функции,  
които изпълняват тези гори и на второ място е производство на едра строителна дървесина с 
диаметър на тънкия край 30 см при турнус на сеч 120 години . 
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4.3.9.Иглолистно-широколистен средно и нискобонитетен стопански 

клас - ИШСрН 

 

Този стопански клас е обособен от чисти и смесени е насаждения и култури без 
пеобладание III до V бонитет, растящи на средно богати, средно богати до богати и богати 
месторастения. Целта на стопанисване е съобразена със защитните и специални функции,  
които изпълняват тези гори и на второ място е производство на едра строителна дървесина с 
диаметър на тънкия край 18 см при турнус на сеч 100 години . 
 
 

4.3.10. Буков високобонитетен стопански клас - БВ 

В този стопански клас са включени чисти и смесени семенни насаждения и култури от бук с 
производителност I и II бонитет Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на 
специфичните функции на горите, както и производство и добив на едра строителна дървесина 
с диаметър на тънкия край над 50 см при турнус на сеч 140 години. 

 

4.3.11. Буков среднобонитетен стопански клас - БСр 

В този стопански клас са включени чисти и смесени семенни насаждения от бук с 
производителност III и част IV бонитет.Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на 
специфичните функции на горите, както и производство и добив на едра строителна дървесина 
с диаметър на тънкия край над 30 см при турнус на сеч 120 години. 

 
 

4.3.12. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас - ДСрН 

В този стопански клас  е обособен от чисти и смесени широколистни насаждения с 
преобладание на зимен дъб и благун с производителност от ІІI до V бонитет Целта на 
стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите, както и 
производство и добив на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при 
турнус на сеч 120 години. 

 
 

4.3.13.Буков средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане БСрНП 

Съставен е от чисти и смесени букови и габърови издънкови насаждения от I до V  
бонитети,при които общото участие на бук и габър е над 5 десети. 

Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите 
превръщането на насажденията в семенни,производство и добив на едра строителна 
дървесина при минимален турнус на сеч 90 години за I   и II бонитет и минимален турнус на сеч 
60 години за тези от III до V бонитет. 

 

 

4.3.14. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане на -ДСрНП  

Съставен е от чисти и смесени издънкови насаждения от зимен дъб,благун и цер III, IV и V 
бонитет. 

Целта на стопанския клас е запазване и разширяване на специфичните функции на горите 
превръщането на насажденията в семенни и производство на средна строителна дървесина 
при турнус на сеч 55 години, а за насажденията на много бедни месторастения и на скални и 
урвести терени - запазване и поддържане на жизнеността им. 

 

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 стопанския клас е 
запазване и разширяване на специфичните функции на горите превръщането на насажденията 
в семенни и производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 години, а за 
насажденията на много бедни месторастения и на скални и урвести терени - запазване и 
поддържане на жизнеността им. 
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4.3.16. Келявгабъров 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 акациеви насаждения. Целта на 
стопанисване е съобразена със защитните и специални функции, които трябва да изпълняват 
тези гори, поддържане жизнеността на дървостоите и биологичното разнообразие, а в 
случаите, когато може да се води стопанска дейност - и добив на дърва за огрев при турнус на 
сеч 50 години за келявия габър и минимален турнус на сеч 20 години за акацията. 

 

 

 

Таблица № 50 

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 

Бялборов В - 1030.0 1030.0 - 1030.0 6.0 

Бялборов СрН - 4969.0 4969.0 - 4969.0 28.9 

Черборов СрН - 666.0 666.0 - 666.0 3.9 

Смърчов В - 968.9 968.9 - 968.9 5.6 

Смърчов вис.пл. - 513.0 513.0 - 513.0 3.0 

Елов В - 983.2 983.2 - 983.2 5.7 

Елов СрН - 624.7 624.7 - 624.7 3.6 

Иглол. Шир. В - 1124.3 1124.3 - 1124.3 6.6 

Иглол. Шир. 
СрН 

- 941.4 941.4 - 941.4 5.5 

Буков В - 1389.7 1389.7 - 1389.7 8.1 

Буков Ср - 458.8 458.8 - 458.8 2.7 

Дъбов СрН - 153.4 153.4 - 153.4 0.9 

Буков СрН П - 228.7 228.7 - 228.7 1.3 

Дъбов СрН П - 1936.6 1936.6 - 1936.6 11.3 

Смесен СрН П - 892.9 892.9 - 892.9 5.2 

Келявгабъров - 301.1 301.1 - 301.1 1.7 

  

всичко - 17181.7 17181.7 - 17181.7 100.0 

 

 

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 № 51 е посочено 
разпределението на залесената площ по видове гора и условни стопански класове. 

В таблица № 52 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 № 51 

Разпределение на залесената площ по видове гори и условни стопански класове 
 

Държавна собственост 

Видове гори 

Стопански класове 

Общо 
% 

Бялборов 
В 

Бялборов 
СрН 

Черборов 
СрН 

Смърчов 
В 

Смърчов 
вис.пл. 

Елов 
В 

Елов 
СрН 

Иглол. 
Шир. В 

Иглол. 
Шир. 
СрН 

Буков 
В 

Буков 
Ср 

Дъбов 
СрН 

Буков 
СрН П 

Дъбов 
СрН П 

Смесен 
СрН П 

Келявгабъров 

хектари 

1. Гори от бял бор 1030.0 4969.0 - - - - - - - - - - - - - - 5999.0 34.9 

1.1 - Естествени 
гори от бял бор 

916.0 2080.6 - - - - - - - - - - - - - - 2996.6 17.5 

1.2 - Култури от бял 
бор в естеств. зона 
на разпростр. 

114.0 2659.1 - - - - - - - - - - - - - - 2773.1 16.1 

1.3 - Култури от бял 
бор – извън естеств. 
зона на разпростр. 

- 229.3 - - - - - - - - - - - - - - 229.3 1.3 

2. Гори от черен 
бор 

- - 666.0 - - - - - - - - - - - - - 666.0 3.9 

2.1 - Естествени 
гори от черен бор 

- - 476.1 - - - - - - - - - - - - - 476.1 2.8 

2.2 - Култури от 
черен бор в естеств. 
зона на разпростр. 

- - 189.9 - - - - - - - - - - - - - 189.9 1.1 

3. Гори от смърч - - - 968.9 513.0 - - - - - - - - - - - 1481.9 8.6 

3.1 - Естествени 
гори от смърч 

- - - 585.8 438.9 - - - - - - - - - - - 1024.7 5.9 

3.2 - Култури от 
смърч в естеств. 
зона на разпростр. 

- - - 383.1 74.1 - - - - - - - - - - - 457.2 2.7 

4. Гори от 
обикновенна ела 

- - - - - 955.2 624.7 - - - - - - - - - 1579.9 9.2 

4.1 - Естествени 
гори от обикновенна 
ела 

- - - - - 903.7 624.7 - - - - - - - - - 1528.4 8.9 

4.2 - Култури от об. 
ела в естеств.а зона 
на разпростр. 

- - - - - 51.5 - - - - - - - - - - 51.5 0.3 
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Видове гори 

Стопански класове 

Общо 
% 

Бялборов 
В 

Бялборов 
СрН 

Черборов 
СрН 

Смърчов 
В 

Смърчов 
вис.пл. 

Елов 
В 

Елов 
СрН 

Иглол. 
Шир. В 

Иглол. 
Шир. 
СрН 

Буков 
В 

Буков 
Ср 

Дъбов 
СрН 

Буков 
СрН П 

Дъбов 
СрН П 

Смесен 
СрН П 

Келявгабъров 

хектари 

5. Смесени 
иглолистни и 
иглолистно–
широколистни 
гори-естествени 

- - - - - - - 1124.3 941.4 - - - - - - - 2065.7 12.0 

9. Култури от 
чужди иглолистни 
видове 

- - - - - 28.0 - - - - - - - - - - 28.0 0.2 

10. Букови гори - - - - - - - - - 1327.8 419.7 - - - - - 1747.5 10.2 

10.1 - Семенни 
букови гори 

- - - - - - - - - 1327.8 419.7 - - - - - 1747.5 10.2 

11. Термофилни 
букови гори 

- - - - - - - - - 59.6 35.7 - - - - - 95.3 0.5 

11.1 - Семенни 
термофилни букови 
гори 

- - - - - - - - - 59.6 35.7 - - - - - 95.3 0.5 

12. Гори от зимен 
дъб 

- - - - - - - - - - - 153.4 - - - - 153.4 0.9 

12.1 - Семенни гори 
от зимен дъб 

- - - - - - - - - - - 153.4 - - - - 153.4 0.9 

19. Гори от 
обикновен габър 

- - - - - - - - - - 3.4 - - - - - 3.4 - 

19.1 - Семенни гори 
от обикновен габър 

- - - - - - - - - - 3.4 - - - - - 3.4 - 

23. Група 
издънкови за 
превръщане 

- - - - - - - - - 2.3 - - 228.7 1936.6 875.1 - 3042.7 17.7 

23.1 - Издънкови 
термофилни букови 
гори 

- - - - - - - - - - - - 20.2 - - - 20.2 0.1 

23.2 - Издънкови 
букови гори 

- - - - - - - - - - - - 172.6 - 32.0 - 204.6 1.2 

23.3 - Издънкови 
гори от зимен дъб 

- - - - - - - - - - - - - 1652.8 292.7 - 1945.5 11.4 

23.4 - Издънкови 
смесени дъбови 

- - - - - - - - - - - - - 253.4 527.9 - 781.3 4.5 
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Видове гори 

Стопански класове 

Общо 
% 

Бялборов 
В 

Бялборов 
СрН 

Черборов 
СрН 

Смърчов 
В 

Смърчов 
вис.пл. 

Елов 
В 

Елов 
СрН 

Иглол. 
Шир. В 

Иглол. 
Шир. 
СрН 

Буков 
В 

Буков 
Ср 

Дъбов 
СрН 

Буков 
СрН П 

Дъбов 
СрН П 

Смесен 
СрН П 

Келявгабъров 

хектари 

гори 

23.5 - Издънкови 
церови гори 

- - - - - - - - - - - - - 30.4 6.5 - 36.9 0.2 

23.6 - Издънкови 
гори от обикновен 
габър 

- - - - - - - - - - - - 35.9 - 16.0 - 51.9 0.3 

23.7 - Естествени 
гори от трепетлика 

- - - - - - - - - 2.3 - - - - - - 2.3 - 

24. Гори от акация - - - - - - - - - - - - - - - 5.7 5.7 0.1 

25. Гори от келяв 
габър 

- - - - - - - - - - - - - - - 295.4 295.4 1.7 

26. Гори от воден 
габър 

- - - - - - - - - - - - - - 17.8 - 17.8 0.1 

ВСИЧКО 1030.0 4969.0 666.0 968.9 513.0 983.2 624.7 1124.3 941.4 1389.7 458.8 153.4 228.7 1936.6 892.9 301.1 17181.7 100.0 
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Таблица № 52 

Средни таксационни показатели по видове гори и общо за гората 
 

Държавна собственост 

Вид гора 

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 

1.1 - Естествени 
гори от бял бор 

2996.6 17.5 105 III (2.8) 0.49 242 3.06 9162 726005 841900 440 510 

1.2 - Култури от 
бял бор в 
естеств. зона на 
разпростр. 

2773.1 16.1 45 IV (3.6) 0.75 204 4.55 12622 566035 694470 2333 2985 

1.3 - Култури от 
бял бор – извън 
естеств. зона на 
разпростр. 

229.3 1.3 45 IV (4.0) 0.68 162 3.57 819 37170 45210 - - 

2.1 - Естествени 
гори от черен 
бор 

476.1 2.8 118 II (2.4) 0.48 265 2.97 1414 126015 146155 10 20 

2.2 - Култури от 
черен бор в 
естеств. зона на 
разпростр. 

189.9 1.1 57 IV (3.9) 0.61 209 3.66 695 39730 47450 85 100 

3.1 - Естествени 
гори от смърч 

1024.7 6.0 114 II (2.3) 0.49 343 3.80 3895 351860 410965 645 755 

3.2 - Култури от 
смърч в естеств. 
зона на 
разпростр. 

457.2 2.7 43 II (1.5) 0.77 228 4.87 2225 104215 131165 850 1085 

4.1 - Естествени 
гори от 
обикновенна 
ела 

1528.4 8.9 106 II (2.3) 0.48 360 4.51 6895 549625 645850 825 950 

4.2 - Култури от 
об. ела в 
естеств.а зона 
на разпростр. 

51.5 0.3 52 I (1.4) 0.70 322 6.16 317 16565 20460 30 40 

5 - Смесени 
иглолистни и 
игл.–шир. гори-
естествени 

2065.7 12.0 76 III (2.6) 0.64 252 4.05 8364 520120 624175 2740 3360 

9 - Култури от 
чужди 
иглолистни 
видове 

28.0 0.2 51 I (1.3) 0.72 388 7.64 214 10850 13420 - - 

10.1 - Семенни 
букови гори 

1747.5 10.2 108 II (2.2) 0.56 308 3.71 6475 538070 624180 885 1070 

11.1 - Семенни 
термофилни 
букови гори 

95.3 0.6 105 III (2.5) 0.63 305 3.38 322 29030 33165 - - 

12.1 - Семенни 
гори от зимен 
дъб 

153.4 0.9 88 IV (4.0) 0.54 147 2.05 315 22575 26765 165 210 

19.1 - Семенни 
гори от 
обикновен габър 

3.4 - 25 IV (4.0) 0.90 41 1.76 6 140 200 - - 

23.1 - 
Издънкови 
термофилни 
букови гори 

20.2 0.1 43 III (2.5) 0.72 172 4.11 83 3465 4120 155 200 

23.2 - 
Издънкови 
букови гори 

204.6 1.2 63 II (2.3) 0.67 166 3.14 642 33940 41650 390 470 

23.3 - 1945.5 11.3 60 IV (4.4) 0.59 73 1.39 2711 141035 160250 620 725 
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Вид гора 

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 

Издънкови гори 
от зимен дъб 

23.4 - 
Издънкови 
смесени дъбови 
гори 

781.3 4.5 58 IV (4.4) 0.61 73 1.42 1110 57025 65765 170 220 

23.5 - 
Издънкови 
церови гори 

36.9 0.2 45 IV (3.9) 0.54 73 1.68 62 2675 3025 15 20 

23.6 - 
Издънкови гори 
от обикновен 
габър 

51.9 0.3 49 IV (3.7) 0.63 85 2.25 117 4430 5700 50 70 

23.7 - 
Естествени гори 
от трепетлика 

2.3 - 16 II (2.0) 0.80 78 4.78 11 180 200 - - 

24 - Гори от 
акация 

5.7 - 42 IV (4.2) 0.53 54 1.40 8 305 315 10 10 

25 - Гори от 
келяв габър 

295.4 1.7 66 V (4.5) 0.66 30 0.47 139 8900 9910 - - 

26 - Гори от 
воден габър 

17.8 0.1 60 V (5.0) 0.50 44 0.73 13 780 990 - - 

ОБЩО 17181.7 100.0 81 III (3.0) 0.59 227 3.41 58636 3890740 4597455 10418 12800 

 

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, 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  53). Данните са посочени само за справка. 
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Таблица № 53 

За изчисляване  размера на годишното ползване от възобновителна сеч по условни стопански класове 

 

  

Стопанс

ки клас 

Възприе
т 

турнус 
на  
сеч 

Обща 
залесена 

площ 

Площ на 
зрели и 
презрел

и 
насажде

ния 

Площ на 
дозрява

щи 
насажде

ния 

Площ на 
най-

възраст. 
клас на  
средно- 
възраст

ни 
насажде

ния 

Запас на  
зрелите 

и  
презрел

и 
насажде

ния 

Среден 
експлоа- 
тационе

н 
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 

Смърчо
в вис.пл. 

120 256.8 59.7 96.3 24.2 14500 243 3.6 883 3.0 729 3.9 948 3.0 729 2.1 510 3.0 729 
по Състояние 

 0.4  98 

Бялборо
в В 

120 929.5 442.1 102.6 217.4 115375 261 14.1 3669 22.1 5768 13.6 3550 12.7 3315 7.7 2010 12.0 3132 
по Състояние 

 7.1  1848 

Бялборо
в СрН 

100 4759.9 1567.8 259.7 1550.5 280280 179 99.6 17821 78.4 14034 45.7 8180 56.3 10078 47.6 8520 67.6 12100 
по Състояние 

 25.8  4614 

Буков В 140 1186.9 377.6 421.1 266.0 89030 236 19.4 4579 18.9 4460 20.0 4720 17.7 4177 8.5 2006 13.6 3210 
по Състояние 

 7.1  1670 

Буков 
Ср 

120 382.3 151.3 53.7 83.7 33420 221 5.7 1250 7.6 1680 5.1 1127 4.8 1061 3.2 707 4.6 1017 
по Състояние 

 3.4  742 

Черборо
в СрН 

100 604.2 376.9 54.6 157.8 88020 234 8.4 1966 18.8 4399 10.8 2527 9.8 2293 6.0 1404 11.5 2691 
по Състояние 

 6.9  1620 

Смърчо
в В 

120 863.6 314.2 119.1 36.4 98240 313 12.9 4025 15.7 4914 10.8 3380 7.8 2441 7.2 2254 10.1 3161 
по Състояние 

 4.9  1524 

Елов В 120 919.8 344.8 92.3 255.0 104345 303 15.2 4615 17.2 5212 10.9 3303 11.5 3484 7.7 2333 11.4 3454 
по Състояние 

 7.7  2329 

Елов 
СрН 

100 507.6 464.9 41.2 1.5 109650 236 8.6 2018 23.2 5475 12.7 2997 8.5 2006 5.1 1204 12.3 2903 
по Състояние 

 8.5  2000 

Иглол. 
Шир. В 

120 895.9 211.0 80.8 98.4 46770 222 17.7 3938 10.6 2353 7.3 1621 6.5 1443 7.5 1665 9.1 2020 
по Състояние 

 2.2  479 

Иглол. 
Шир. 
СрН 

100 752.7 195.6 19.8 281.9 39640 203 14.0 2849 9.8 1989 5.4 1096 8.3 1685 7.5 1522 9.6 1949 
по Състояние 

 3.3  669 
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1. Условен стопански клас Бялборов високобонитетен (ЗСпФ) –929.5 ха 

 

  В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 
със площ 100.5 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 442.1 хектара със запас  115 375 куб.м,а 
средния прираст е 3669 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 47.5 % от площта му. Дозряващите заемат 11.1 %, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 23.4  %. 

 

 

Таблица №54 

За разпределение на площта на зрелите насаждения в условен стопански клас  
ББВ (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и склопеност 

 
 

Бялборов В 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 0.2 - - 0.2 

0.4 74.0 32.0 6.7 112.7 

0.5 121.5 75.6 - 197.1 

0.6 26.5 57.8 - 84.3 

0.7 26.6 16.2 - 42.8 

0.8 5.0 - - 5.0 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 253.8 181.6 6.7 442.1 

 

 

Възобновяването е задоволително. Предлагаме сечище по състояние с площ 7.1 хектара и 
запас 1848 куб.м, което представлява 1,6% от експлоатационния запас и 50.4% от средния 
прираст на класа. Предложеното ползване ще се достигне с извеждането на 316.6 хектара 
групово постепенна сеч. 
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2. Условен стопански клас Бялборов средно и нискобонитетен 

(ЗСпФ) –4759.9 ха 

 
В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 

със площ 209.1 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 1567.8 хектара със запас 280 280 куб.м,а 
средния прираст е 17 821 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 34.6 % от площта му. Дозряващите заемат 5.7%, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 31.7%. 

 

Таблица №55 

За разпределение на площта на зрелите насаждения в условен стопански клас  
ББСрН (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и склопеност 

 
 

Бялборов СрН 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 34.9 31.1 7.4 73.4 

0.2 88.4 59.3 9.3 157.0 

0.3 128.6 166.1 10.9 305.6 

0.4 211.5 186.9 12.9 411.3 

0.5 243.7 57.5 - 301.2 

0.6 142.2 66.4 - 208.6 

0.7 41.2 28.4 - 69.6 

0.8 41.1 - - 41.1 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 931.6 595.7 40.5 1567.8 

 

Възобновяването е задоволително. Предлагаме сечище по състояние с площ 26.4 хектара и 
запас 4614 куб.м, което представлява 1.6% от експлоатационния запас и 25.9% от средния 
прираст на класа. Предложеното ползване ще се достигне с извеждането на 994.1 хектара 
групово-постепенна сеч,11.3 постепенно-котловинна сеч и 100.2 хектара неравномерно 
постепенна сеч. 
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3. Условен стопански клас Черборов средно и нискобонитетен 

(ЗСпФ) – 604.2 ха 

 
В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 

със площ 61.8 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 376.9 хектара със запас 88 020 куб.м,а средния 
прираст е 1966 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 62.4 % от площта му. Дозряващите заемат 9.0 %, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 26.1%. 

 

 

Таблица № 56 

За разпределение на площта на зрелите насаждения в условен стопански клас  
ЧБСрН (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и склопеност 

 

Черборов СрН 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 2.8 - - 2.8 

0.2 5.9 - - 5.9 

0.3 25.2 0.7 - 25.9 

0.4 65.6 14.7 - 80.3 

0.5 106.4 3.5 - 109.9 

0.6 50.0 46.9 - 96.9 

0.7 28.9 - - 28.9 

0.8 26.3 - - 26.3 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 311.1 65.8 - 376.9 

 
 

 

Възобновяването е задоволително. Предлагаме сечище по състояние с площ 7.3 хектара и 
запас 1620 куб.м, което представлява 1.8% от експлоатационния запас и 82.4% от средния 
прираст на класа. Предложеното ползване ще се достигне с извеждането на 186.9 хектара 
групово-постепенна сеч ,103.0 постепенно-котловинна сеч и 2.9 хектара постепенна сеч фаза 2. 
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4. Условен стопански клас Смърчов високобонитетен (ЗСпФ) – 863.6 ха 

 
В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 

със площ 105.3 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 314.2 хектара със запас  98 240 куб.м,а 
средния прираст е 4025 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 36.4 % от площта му. Дозряващите заемат 13.8 %, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 14.2  %. 

 

Таблица № 57 

За разпределение на площта на зрелите насаждения в условен стопански клас  
СВ (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и склопеност 

 

Смърчов В 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 1.4 - - 1.4 

0.2 41.3 25.3 - 66.6 

0.3 45.4 - - 45.4 

0.4 12.9 - - 12.9 

0.5 49.6 2.6 - 52.2 

0.6 103.6 - - 103.6 

0.7 27.5 - - 27.5 

0.8 4.6 - - 4.6 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 286.3 27.9 - 314.2 

 

 
Възобновяването е задоволително. Предлагаме сечище по състояние с площ 4.9 хектара и 

запас 1524 куб.м, което представлява 1.5% от експлоатационния запас и 37.8% от средния 
прираст на класа. Предложеното ползване ще се достигне с извеждането на 166.9 хектара 
групово остепенна  и 48.8 хектара неравномерно постепенна сеч. 
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5. Условен стопански клас Смърчов високопланински (ЗСпФ) –256.8 ха 

В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 
със площ 256.2 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 59.7 хектара със запас  14 500 куб.м,а средния 
прираст е 883 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 24.6 % от площта му. Дозряващите заемат 36.8 %, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 9.2  %. 

 

 

Таблица № 58 

За разпределение на площта на зрелите насаждения в условен стопански клас  
СВП (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и склопеност 

 

Смърчов вис.пл. 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 25.2 - - 25.2 

0.4 13.7 - - 13.7 

0.5 20.8 - - 20.8 

0.6 - - - - 

0.7 - - - - 

0.8 - - - - 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 59.7 - - 59.7 

 
 

Възобновяването е незадоволително. Предлагаме сечище по състояние с площ 0.4 хектара 
и запас 98 куб.м, което представлява 0.7 % от експлоатационния запас и 11.1% от средния 
прираст на класа. Предложеното ползване ще се достигне с извеждането на 18.0 хектара  
групово постепенна сеч. 
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6. Условен стопански клас Елов високобонитетен (ЗСпФ) – 919.8 ха 

 

В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 
със площ 63.4 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 344.8 хектара със запас  104 325 куб.м,а 
средния прираст е 4615 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 37.5 % от площта му. Дозряващите заемат 10.0 %, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 27.7  %. 

 

 

Таблица № 59 

За разпределение на площта на зрелите насаждения в условен стопански клас  
ЕВ (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и склопеност 

Елов В 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 13.5 5.0 - 18.5 

0.2 46.6 5.8 - 52.4 

0.3 7.3 - - 7.3 

0.4 50.4 7.5 - 57.9 

0.5 110.0 6.0 - 116.0 

0.6 54.4 19.8 - 74.2 

0.7 14.5 - - 14.5 

0.8 4.0 - - 4.0 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 300.7 44.1 - 344.8 

 

Възобновяването е задоволително. Предлагаме сечище по състояние с площ 7.7 хектара и 
запас 2329 куб.м, което представлява 2.2% от експлоатационния запас и 50.5% от средния 
прираст на класа. Предложеното ползване ще се достигне с извеждането на 100.6 хектара  
неравномерно постепенна сеч,205.9 хектара групово постепенна сеч и 9.9 хектара изборна сеч. 

 

 

 

 



ДГС “РАКИТОВО” – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” – СОФИЯ, 2020 ГОДИНА 
 

173 

7. Условен стопански клас Елов средно и нискобонитетен (ЗСпФ) –

507.6 ха 

 

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 464.9 хектара със запас 109 
570 куб.м,а средния прираст е 2018 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 91.6 % от площта му Дозряващите заемат 8.1 %,,а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 0.3%. 

 

 

Таблица № 60 

За разпределение на площта на зрелите насаждения в условен стопански клас  
ЕСрН (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и склопеност 

 

Елов СрН 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 40.1 27.6 - 67.7 

0.2 86.9 3.0 - 89.9 

0.3 96.4 - - 96.4 

0.4 42.9 4.2 - 47.1 

0.5 58.1 2.6 - 60.7 

0.6 43.7 - - 43.7 

0.7 28.1 - - 28.1 

0.8 21.7 - - 21.7 

0.9 9.6 - - 9.6 

1.0 - - - - 

общо 427.5 37.4 - 464.9 

 

 
Възобновяването е задоволително. Предлагаме сечище по състояние с площ 8.5 хектара и 

запас 2000 куб.м, което представлява 1.8% от експлоатационния запас и 99.1% от средния 
прираст на класа. Предложеното ползване ще се достигне с извеждането на 152.2 хектара 
неравномерно постепенна сеч,163.3 хектара групово постепенна сеч и 15.2 хектара изборна 
сеч. 

 



ДГС “РАКИТОВО” – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” – СОФИЯ, 2020 ГОДИНА 
 

174 

8. Условен стопански клас Иглолистно-широколистен 

високобонитетен (ЗСпФ) – 895.9 ха 

 
В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 

със площ 228.4 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 211.0 хектара със запас  46 770 куб.м,а 
средния прираст е 3938 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 23.5 % от площта му. Дозряващите заемат 9.0 %, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 10.9  %. 

 

 

Таблица № 61 

За разпределение на площта на зрелите насаждения в условен стопански клас  
ИШВ (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и склопеност 

 

Иглол. Шир. В 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 32.9 - - 32.9 

0.3 36.6 10.0 - 46.6 

0.4 48.9 7.9 - 56.8 

0.5 3.0 16.4 - 19.4 

0.6 20.3 3.6 - 23.9 

0.7 18.3 - - 18.3 

0.8 13.1 - - 13.1 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 173.1 37.9 - 211.0 

 

Възобновяването е задоволително. Предлагаме сечище по състояние с площ 2.2 хектара и 
запас 479 куб.м, което представлява 1.0% от експлоатационния запас и 12.1% от средния 
прираст на класа. Предложеното ползване ще се достигне с извеждането на 1.4 хектара 
постепено котловиннасеч,31.4 хектара групово постепенна сеч и 57.3 неравномерно постепенна 
сеч. 
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9. Условен стопански клас Иглолистно-широколистен средно и 

нискобонитетен (ЗСпФ) – 752.7 ха 

 
В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 

със площ 188.7 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 195.6 хектара със запас  39 640 куб.м,а 
средния прираст е 2849 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 26.0 % от площта му. Дозряващите заемат 2.6 %, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 37.5 %. 

 

 

 

Таблица № 62 

За разпределение на площта на зрелите насаждения в условен стопански клас  
ИШСрН (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и склопеност 

 

 

 
 
 
 
 

Възобновяването е задоволително. Предлагаме сечище по състояние с площ 3.3 хектара и 
запас 669 куб.м, което представлява 1.7% от експлоатационния запас и 23.5% от средния 
прираст на класа. Предложеното ползване ще се достигне с извеждането на 90.3 хектара 
неравномерно постепенна сеч  и 59.3 хектара групово постепенна сеч. 

 

Иглол. Шир. СрН 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 1.8 - - 1.8 

0.2 34.9 - - 34.9 

0.3 57.6 5.0 - 62.6 

0.4 24.7 - - 24.7 

0.5 25.6 16.2 - 41.8 

0.6 19.7 4.1 - 23.8 

0.7 - - - - 

0.8 6.0 - - 6.0 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 170.3 25.3 - 195.6 
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10. Условен буков високобонитетен стопански клас (ЗСпФ) – 1186.9 

хектара 

 
В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 

със площ 202.8 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 377.6 хектара със запас 89 030 куб.м, а 
средния прираст е 4579 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 31.8% от площта му. Дозряващите заемат 35.5%, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 22.4%. 

 

Таблица № 63 

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 22.3 - - 22.3 

0.3 73.5 4.4 - 77.9 

0.4 32.5 0.9 - 33.4 

0.5 26.1 0.7 - 26.8 

0.6 123.6 5.0 - 128.6 

0.7 62.7 25.9 - 88.6 

0.8 - - - - 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 340.7 36.9 - 377.6 

 
Възобновяването е добро. Предлагаме сечище по състояние с площ 7.1 хектара и запас 

1670 куб.м, което представлява 1.9% от експлоатационния запас и 36.5% от средния прираст на 
класа. Предложеното ползване ще се достигне с извеждането на 334.1 хектара групово-
постепенна сеч и 8.4 хектара неравномерно постепенна сеч. 
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11. Условен буков среднобонитетен стопански клас (ЗСпФ) – 382.3  

хектара 

 
В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 

със площ 76.5 ха. 
Площта на зрелите и презрели насаждения е 151.3 хектара със запас 33 420 куб.м, а 

средния прираст е 1250 куб.м. 
Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 

Зрелите и презрели дървостои заемат 39.5% от площта му. Дозряващите заемат 14.0%, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 21.9%. 

 
 
 

Таблица № 64 

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 22.9 - - 22.9 

0.3 - - - - 

0.4 9.3 15.9 - 25.2 

0.5 17.9 20.5 - 38.4 

0.6 25.0 13.9 - 38.9 

0.7 16.5 - - 16.5 

0.8 9.4 - - 9.4 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 101.0 50.3 - 151.3 

 
 
Възобновяването е средно. Предлагаме сечище по състояние с площ 3.4 хектара и запас 

742 куб.м, което представлява 2.2% от експлоатационния запас и 59.3% от средния прираст на 
класа. Предложеното ползване ще се достигне с извеждането на 125.2 хектара групово-
постепенна сеч и 22.9 хектара неравномерно постепенна сеч. 
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12. Условен дъбов средно и нискобонитетен стопански клас (ЗСпФ) –              

129.4 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 25.4 хектара със запас 580 куб.м, а средния 
прираст е 264 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно.  

 

Таблица № 65 

За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас 
ДСрН (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 

 

 

Дъбов СрН 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - 25.4 - 25.4 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 - - - - 

0.6 - - - - 

0.7 - - - - 

0.8 - - - - 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо - 25.4 - 25.4 
 

 
Възобновяването е незадоволително. Не са предвидени мероприятия 

 

Издънкови стопански класове за превръщане (ЗСпФ) 

 
При издънковите гори със защитни и специални функции наличното възобновяване в 

повечето случаи е представено от поници и 2-3 годишен подраст, който още не е укрепнал и е 
неравномерно разположен по площта на подотделите. По тази причина в дъбовите гори при 
започнало възобновяване (30-40% покритие) е планирана постепенно-котловинната сеч с 
процент на ползване 20-25%.  

В таблици към всеки условен стопански клас е посочено разпределението на зрелите 
насаждения по степен на естествено възобновяване и пълнота.  
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13. Условен буков средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане (ЗСпФ) – 228.7 хектара 

 

 
Площта на зрелите и презрели насаждения е 151.5 хектара със запас 23 890 куб.м, а 

средният прираст е 677 куб.м. 
Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 

Зрелите и презрели дървостои заемат 66.2% от площта му. Дозряващите заемат 2.8%, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 25.7%. 

 
 

Таблица № 66 

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 5.8 - - 5.8 

0.4 4.0 - - 4.0 

0.5 18.3 - - 18.3 

0.6 33.5 - - 33.5 

0.7 67.8 - - 67.8 

0.8 18.9 - - 18.9 

0.9 3.2 - - 3.2 

1.0 - - - - 

общо 151.5 - - 151.5 

 
 
Възобновяване в този условен стопански клас е незадоволително. Полученото годишно 

ползване от възобновителни сечи е 285 куб.м (63.8 хектара групово-постепенна сеч и 2.9 
хектара постепенна фаза 1), което представлява 1.1% от зрелия запас и 38.1% от средния 
прираст на класа. 
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14. Условен дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане (ЗСпФ) – 1942.6 хектара 

 
В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 

със площ 94.0 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 1087.2 хектара със запас 76 310 куб.м, а 
средния прираст е 2459 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 59.0% от площта му.  

 

Таблица № 67 

За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас 
ДСрНП (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 

 
 

 
 
 

Възобновяване в този условен стопански клас е нездоволително. Полученото годишно 
ползване от възобновителни сечи е 259 куб.м (136.2 хектара постепенно-котловинна сеч), което 
представлява 0.3% от зрелия запас и 10.5% от средния прираст на класа 

 

Дъбов СрН П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 1.5 - - 1.5 

0.2 42.8 12.8 - 55.6 

0.3 109.5 8.3 - 117.8 

0.4 59.7 13.4 - 73.1 

0.5 335.5 8.7 - 344.2 

0.6 242.8 - - 242.8 

0.7 186.7 - - 186.7 

0.8 65.5 - - 65.5 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 1044.0 43.2 - 1087.2 
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15. Условен смесен средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане (ЗСпФ) – 847.5 хектара 

 
В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 

със площ 45.4 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 361.1 хектара със запас 32 550 куб.м, а 
средния прираст е 1462 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 42.5% от площта му.  

 

Таблица № 68 

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 - - - - 

0.2 31.7 - - 31.7 

0.3 9.0 - - 9.0 

0.4 17.6 - - 17.6 

0.5 35.9 - - 35.9 

0.6 66.7 15.4 - 82.1 

0.7 108.5 19.7 - 128.2 

0.8 49.1 - - 49.1 

0.9 7.5 - - 7.5 

1.0 - - - - 

общо 326.0 35.1 - 361.1 

 
 
Възобновяване в този условен стопански клас е незадоволително. Полученото годишно 

ползване от възобновителни сечи е 37 куб.м (20.8 хектара постепенно-котловинна сеч), което 
представлява 0.1% от зрелия запас и 2.5% от средния прираст на класа 

 
 

16. Условен келявгабъров стопански клас (ЗСпФ) –298.3 хектара 

В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 
със площ 2.8 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 

  
Няма горски територии със стопански функции. 

 
 

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 
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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 ДГС “Ракитово” ” 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 в    ТП ДГС 
“Ракитово” 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 3549.8 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 № 69 . 
 

5.2.2. Отгледни сечи 

 

Отгледни сечи са планирани в млади, средновъзрастни и дозряващи насаждения и култури 
по състояние, на обща площ 4266.3,ха. Разпределението й по стопански класове и вид на сечта 
е дадено в таблица № 72 .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 
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 10.2 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 48.7 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: 
11,е,13,ф,,х,,в1,,д1,62,к,80,в,107,а,150,в,162,е,168,д,,ж,,к,169,б,235,е,,ж, 

 

      

 

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  
1548.0 ха. В смърчови насаждения до 30 години и иглолистни смесени насаждения на стръмни 
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терени и бедни месторастения до 40 години, мероприятията са планирани да се водят без да е 
начислен материален  добив:  10,н,13,л,42,ж,116,м,120,б,122,б,,д,161,б,177,у, 

 

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   2565.1 ха. 

 

Селекционна сеч е планирана на площ от 94.3 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 № 69 

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 

единично 
изборна 

общо 
гола 

ОБЩО % 

Смърчов 
вис.пл. 

- - - - 18.0 - - - 18.0 0.5 

Бялборов В - - - - 316.6 - - - 316.6 8.9 

Бялборов 
СрН 

- - - 11.3 1019.1 100.2 - - 1130.6 31.6 

Черборов 
СрН 

- 2.9 - 103.0 186.9 - - - 292.8 8.2 

Смърчов В - - - - 166.9 48.8 - - 215.7 6.0 

Елов В - - - - 205.9 100.6 9.9 - 316.4 8.8 

Елов СрН - - - - 163.3 152.2 15.2 - 330.7 9.2 

Иглол. 
Шир. В 

- - - 1.4 31.4 57.3 - - 90.1 2.5 

Иглол. 
Шир. СрН 

- - - - 59.3 90.3 - - 149.6 4.2 

Буков В - - - - 334.1 8.4 - - 342.5 9.6 

Буков Ср - - - - 125.2 22.9 - - 148.1 4.2 

Смесен 
СрН П 

- - - 20.8 - - - - 20.8 0.6 

Буков СрН 
П 

2.9 - - - 63.8 - - - 66.7 1.9 

Дъбов СрН 
П 

- - - 136.2 - - - - 136.2 3.8 

Всичко 
ЗСпФ 

2.9 2.9 - 272.7 2690.5 580.7 25.1 - 3574.8 100.0 

всичко 
СтФ 

- - - - - - - - - - 

ОБЩО 2.9 2.9 - 272.7 2690.5 580.7 25.1 - 3574.8 100.0 

ПОЛЗВАНЕ 
(БЕЗ 
КЛОНИ) 

100 140 - 9210 144090 28170 1210 - 182920   

ПОЛЗВАНЕ 
(С КЛОНИ) 

120 155 - 10450 163615 32150 1370 - 207860   
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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,като ползване е заложено 
само в подотделите в които няма предвидено мероприятие, попадащи в първи и втори клас на 
пожарна опасност.  

 

5.3. Анализ на размера на планираното ползване на 

       дървесина от държавните горски територии 

 
Общият размер на ползването през десетилетието е 350 165 куб.м (без клони). 
 
Сравнение между предвиденото ползване при миналото устройство и сегашната 

инвентаризация е направено в таблица № 70   .  
 

Таблица № 70 

Сравнение на РАЗМЕРА на ПРЕДВИДЕНИЯ годишен ДОБИВ на дървесина (без клони) 

Показатели Мярка 
ЛУП ГСП Разлика 

2010 2020 +/ - 

 1.Обща площ ха 19314.7 19142.2 -172.5 

 2. Залесена площ ха 18268.5 18427 158.5 

 3. Запас         

   - на 1 ха куб.м. 205 226 21 

   - на цялата площ куб.м. 3735570 4155600 420030 

 4. Среден годишен прираст         

   - на 1 ха куб.м. 3.30 3.43 0.13 

   - на цялата площ куб.м. 60216 63152 2936 

 5. Размер на годишното ползване         

   а) от възобновителни сечи куб.м. 23 531 18 174 -5357 

   б) от отгледни сечи куб.м. 14 290 16 725 2435 

   в) от санитарни сечи куб.м. 362 0 -362 

  г) сеч надлесни дървета куб.м. 183 0 -183 

   д) от технически сечи куб.м. 0 0 0 

   ВСИЧКО куб.м. 38 366 34 899 -3467.0 

 6. Ползване   

 

    

   - % от прираста % 63.7 55.3 -8.5 

   - % от запаса % 1.0 0.8 -0.2 

   - на 1 ха  куб.м. 2.0 1.8 -0.2 

 
При миналото устройство в държавните гори годишно е било предвидено да се отсичат 38 

366 куб.м (без клони). Като цяло годишното ползване е било 1.0% от общия запас (без клони) и 
63.7% от общия среден годишен прираст (без клони) на гората, а на един хектар залесена площ 
– 2,0 куб.м.  

При предвидено ползване от 35 017 куб.м (без клони) е налице намаление при сегашното 
устройство с 8.5 %. При това положение годишното ползване (от държавните гори) ще 
представлява 0,8% от общия запас (без клони) и 55.3% от общия среден годишен прираст на 
гората, а на един хектар залесена площ – 1.8 куб.м.  
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В таблица № 71 е показано разпределението на предвиденото ползване по Насока на 
стопанисване. 

 

Таблица № 71 

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 2835.5 3603.3 94.3 - - 6438.9 81.6 

куб.м 151805 149785 3630 - - 301590 85.6 

Широколистни високостъблени 

Всичко 
широколистни 
високостъблени 

ха 490.6 306.5 - - - 797.2 11.0 

куб.м 24125 11235 - - - 35360 10.9 

Издънкови за превръщане 

Всичко 
издънкови за 
превръщане 

ха 223.7 356.4 - - - 580.1 7.4 

куб.м 5810 6225 - - - 12035 3.5 

ОБЩО 

ОБЩО НАСОКИ 
ха 3549.8 4266.3 94.3 - - 7816.1 100.0 

куб.м 181740 167245 3630 - - 348985 100.0 

 

 

 

Таблица № 72 

Размер на ползването по площ, запас и вид на сечта 

Държавна собственост 

Стопански 
класове 

мерн
и 

едини
ци 

ВЪЗО
БН. 

СЕЧИ 

осве
тл. 

прочис
тка 

прорежд
ане 

проби
рка 

селекци
онна 

изборно 
прорежд

ане 

ВСИЧК
О 

ОТГЛЕ
ДНИ 

общо 
санита

рни 

принудит
елни 

ВСИЧКО 
ТЕХНИЧЕ

СКИ 
ОБЩО % 

ОТГ
ЛЕЖ
ДАН
Е НА 
ПОД
РАС
ТА 

ИЗСИЧ
АНЕ НА 
ПОДЛЕ

СА 

Смърчов 
вис.пл. 
ЗСпФ 

ха 18.0 - - 18.1 44.1 - - 62.2 - - - 80.2 1.0 - - 

куб.м 980 - - 560 3120 - - 3680 - - - 4660 1.3 - - 

Бялборов В 
ЗСпФ 

ха 316.6 - - 51.3 170.5 40.8 - 262.6 - - - 579.2 7.4 - - 

куб.м 18480 - - 2315 8930 1510 - 12755 - - - 31235 9.0 - - 

Бялборов 
СрН ЗСпФ 

ха 1105.6 10.2 18.9 801.0 1081.1 13.7 - 1924.9 - - - 3030.5 38.8 - - 

куб.м 46135 - - 25030 39035 630 - 64695 - - - 110830 31.8 - - 

Черборов 
СрН ЗСпФ 

ха 292.8 - - 1.1 21.9 - - 23.0 - - - 315.8 4.0 - - 

куб.м 16200 - - 20 1435 - - 1455 - - - 17655 5.1 - - 

Смърчов В 
ЗСпФ 

ха 215.7 - - 53.4 250.0 - - 303.4 - - - 519.1 6.6 - - 

куб.м 15240 - - 2725 15360 - - 18085 - - - 33325 9.5 - - 

Елов В 
ЗСпФ 

ха 316.4 - - 22.4 257.7 39.8 - 319.9 - - - 636.3 8.1 - - 

куб.м 23290 - - 1095 15580 1490 - 18165 - - - 41455 11.9 - - 

Елов СрН 
ЗСпФ 

ха 330.7 - - - 36.0 - - 36.0 - - - 366.7 4.7 - - 

куб.м 20000 - - - 1580 - - 1580 - - - 21580 6.2 - - 

Иглол. Шир. 
В ЗСпФ 

ха 90.1 - 4.4 69.3 259.1 - - 332.8 - - - 422.9 5.4 - - 

куб.м 4790 - - 2270 15230 - - 17500 - - - 22290 6.4 - - 

Иглол. Шир. 
СрН ЗСпФ 

ха 149.6 - 4.2 172.9 161.5 - - 338.6 - - - 488.2 6.2 - - 

куб.м 6690 - - 5085 6785 - - 11870 - - - 18560 5.3 - - 

Всичко 
иглолистни 
ЗСпФ 

ха 2835.5 10.2 27.5 1189.5 2281.9 94.3 - 3603.4 - - - 6438.9 82.4 - - 

куб.м 151805 - - 39100 107055 3630 - 149785 - - - 301590 86.4 - - 

всичко 
иглолистни 

ха 2835.5 10.2 27.5 1189.5 2281.9 94.3 - 3603.4 - - - 6438.9 82.4 - - 

куб.м 151805 - - 39100 107055 3630 - 149785 - - - 301590 86.4 - - 

Буков В 
ЗСпФ 

ха 342.5 - - 26.5 149.6 - - 176.1 - - - 518.6 6.6 - - 

куб.м 16705 - - 1215 6390 - - 7605 - - - 24310 7.0 - - 
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Буков Ср 
ЗСпФ 

ха 148.1 - 15.1 52.6 44.6 - - 112.3 - - - 260.4 3.3 - - 

куб.м 7420 - - 1430 1740 - - 3170 - - - 10590 3.0 - - 

Дъбов СрН 
ЗСпФ 

ха - - - 18.1 - - - 18.1 - - - 18.1 0.2 - - 

куб.м - - - 460 - - - 460 - - - 460 0.1 - - 

Всичко 
широколис
тни 
високостъб
лени ЗСпФ 

ха 490.6 - 15.1 97.2 194.2 - - 306.5 - - - 797.1 10.2 - - 

куб.м 24125 - - 3105 8130 - - 11235 - - - 35360 10.1 - - 

всичко 
широколис
тни 
високостъб
лени 

ха 490.6 - 15.1 97.2 194.2 - - 306.5 - - - 797.1 10.2 - - 

куб.м 24125 - - 3105 8130 - - 11235 - - - 35360 10.1 - - 

Смесен СрН 
П ЗСпФ 

ха 20.8 - 0.9 121.8 19.2 - - 141.9 - - - 162.7 2.1 - - 

куб.м 370 - - 1950 445 - - 2395 - - - 2765 0.8 - - 

Буков СрН П 
ЗСпФ 

ха 66.7 - - 2.9 16.0 - - 18.9 - - - 85.6 1.1 - - 

куб.м 2850 - - 95 515 - - 610 - - - 3460 1.0 - - 

Дъбов СрН 
П ЗСпФ 

ха 136.2 - 5.2 136.6 53.8 - - 195.6 - - - 331.8 4.2 21.1 7.4 

куб.м 2590 - - 2230 990 - - 3220 - - - 5810 1.7 - - 

Всичко 
издънкови 
за 
превръщан
е ЗСпФ 

ха 223.7 - 6.1 261.3 89.0 - - 356.4 - - - 580.1 7.4 21.1 7.4 

куб.м 5810 - - 4275 1950 - - 6225 - - - 12035 3.4 - - 

всичко 
издънкови 
за 
превръщан
е 

ха 223.7 - 6.1 261.3 89.0 - - 356.4 - - - 580.1 7.4 21.1 7.4 

куб.м 5810 - - 4275 1950 - - 6225 - - - 12035 3.4 - - 

ВСИЧКО 
ПОЛЗВАНЕ 

ха 3549.8 10.2 48.7 1548.0 2565.1 94.3 - 4266.3 - - - 7816.1 100.0 21.1 7.4 

куб.м 181740 - - 46480 117135 3630 - 167245 - - - 348985 100.0 - - 

на собственост общо 

 

 

Таблица № 72А 

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

на 

ВСИЧК
О 

ТЕХНИЧ
ЕСКИ 

ОБЩО % 

ОТГЛЕ
ЖДАН
Е НА 

ПОДРА
СТА 

ИЗСИЧА
НЕ НА 

ПОДЛЕС
А 

Смърчов 
вис.пл. ЗСпФ 

ха 18.0 - - 18.1 44.1 - 62.2 - - 80.2 1.1 - - 

куб.м 980 - - 560 3120 - 3680 - - 4660 1.4 - - 

Бялборов В 
ЗСпФ 

ха 316.6 - - 51.3 170.5 40.8 262.6 - - 579.2 7.7 - - 

куб.м 18480 - - 2315 8930 1510 12755 - - 31235 9.4 - - 

Бялборов СрН 
ЗСпФ 

ха 1102.9 10.2 18.9 801.0 1070.5 13.7 1914.3 - - 3017.2 40.0 - - 

куб.м 45985 - - 25030 38345 630 64005 - - 109990 33.0 - - 

Черборов СрН 
ЗСпФ 

ха 220.4 - - 1.1 21.9 - 23.0 - - 243.4 3.2 - - 

куб.м 12680 - - 20 1435 - 1455 - - 14135 4.2 - - 

Смърчов В 
ЗСпФ 

ха 213.8 - - 53.4 242.9 - 296.3 - - 510.1 6.8 - - 

куб.м 15140 - - 2725 14890 - 17615 - - 32755 9.8 - - 

Елов В ЗСпФ 
ха 309.9 - - 22.4 257.7 39.8 319.9 - - 629.8 8.3 - - 

куб.м 22460 - - 1095 15580 1490 18165 - - 40625 12.2 - - 

Елов СрН 
ЗСпФ 

ха 287.2 - - - 26.4 - 26.4 - - 313.6 4.2 - - 

куб.м 17340 - - - 1020 - 1020 - - 18360 5.5 - - 

Иглол. Шир. В 
ЗСпФ 

ха 70.8 - 4.4 69.3 245.6 - 319.3 - - 390.1 5.2 - - 

куб.м 3540 - - 2270 14370 - 16640 - - 20180 6.1 - - 

Иглол. Шир. 
СрН ЗСпФ 

ха 149.6 - 4.2 172.9 161.5 - 338.6 - - 488.2 6.5 - - 

куб.м 6690 - - 5085 6785 - 11870 - - 18560 5.6 - - 

Всичко 
иглолистни 
ЗСпФ 

ха 2689.2 10.2 27.5 1189.5 2241.1 94.3 3562.6 - - 6251.8 82.8 - - 

куб.м 143295 - - 39100 104475 3630 147205 - - 290500 87.1 - - 

всичко 
иглолистни 

ха 2689.2 10.2 27.5 1189.5 2241.1 94.3 3562.6 - - 6251.8 82.8 - - 

куб.м 143295 - - 39100 104475 3630 147205 - - 290500 87.1 - - 

Буков В ЗСпФ 
ха 337.2 - - 26.5 124.8 - 151.3 - - 488.5 6.5 - - 

куб.м 16245 - - 1215 5350 - 6565 - - 22810 6.8 - - 

Буков Ср 
ЗСпФ 

ха 119.0 - 15.0 52.6 32.9 - 100.5 - - 219.5 2.9 - - 

куб.м 5540 - - 1430 1260 - 2690 - - 8230 2.5 - - 



ДГС “РАКИТОВО” – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” – СОФИЯ, 2020 ГОДИНА 
 

187 

Стопански 
класове 

мерни 
единиц

и 

ВЪЗОБ
Н. 

СЕЧИ 

освет
л. 

прочист
ка 

прорежда
не 

пробир
ка 

селекцион
на 

ВСИЧКО 
ОТГЛЕД

НИ 

Общо 
санитар

на 

ВСИЧК
О 

ТЕХНИЧ
ЕСКИ 

ОБЩО % 

ОТГЛЕ
ЖДАН
Е НА 

ПОДРА
СТА 

ИЗСИЧА
НЕ НА 

ПОДЛЕС
А 

Дъбов СрН 
ЗСпФ 

ха - - - 18.1 - - 18.1 - - 18.1 0.2 - - 

куб.м - - - 460 - - 460 - - 460 0.1 - - 

Всичко 
широколистн
и 
високостъбле
ни ЗСпФ 

ха 456.2 - 15.0 97.2 157.7 - 269.9 - - 726.1 9.6 - - 

куб.м 21785 - - 3105 6610 - 9715 - - 31500 9.4 - - 

всичко 
широколистн
и 
високостъбле
ни 

ха 456.2 - 15.0 97.2 157.7 - 269.9 - - 726.1 9.6 - - 

куб.м 21785 - - 3105 6610 - 9715 - - 31500 9.4 - - 

Смесен СрН П 
ЗСпФ 

ха 20.8 - 0.9 121.8 19.2 - 141.9 - - 162.7 2.2 - - 

куб.м 370 - - 1950 445 - 2395 - - 2765 0.8 - - 

Буков СрН П 
ЗСпФ 

ха 64.7 - - 2.6 6.6 - 9.2 - - 73.9 1.0 - - 

куб.м 2680 - - 90 195 - 285 - - 2965 0.9 - - 

Дъбов СрН П 
ЗСпФ 

ха 136.2 - 5.2 136.6 53.8 - 195.6 - - 331.8 4.4 21.1 7.4 

куб.м 2590 - - 2230 990 - 3220 - - 5810 1.7 - - 

Всичко 
издънкови за 
превръщане 
ЗСпФ 

ха 221.7 - 6.1 261.0 79.6 - 346.7 - - 568.4 7.5 21.1 7.4 

куб.м 5640 - - 4270 1630 - 5900 - - 11540 3.5 - - 

всичко 
издънкови за 
превръщане 

ха 221.7 - 6.1 261.0 79.6 - 346.7 - - 568.4 7.5 21.1 7.4 

куб.м 5640 - - 4270 1630 - 5900 - - 11540 3.5 - - 

ВСИЧКО 
ПОЛЗВАНЕ 

ха 3367.1 10.2 48.6 1547.7 2478.4 94.3 4179.2 - - 7546.3 100.0 21.1 7.4 

куб.м 170720 - - 46475 112715 3630 162820 - - 333540 100.0 - - 

 

 

 

Таблица № 72Б 

Размер на ползването по площ, запас и вид на сечта 
 

Държавна собственост,временно недостъпни басейни 

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 
ОБЩО % 

ОТГЛ
ЕЖДА

НЕ 
НА 

ПОДР
АСТА 

ИЗСИЧА
НЕ НА 

ПОДЛЕС
А 

Бялборов 
СрН ЗСпФ 

ха 2.7 - - - 10.6 - - 10.6 - - 13.3 4.9 - - 

куб.м 150 - - - 690 - - 690 - - 840 5.4 - - 

Черборов 
СрН ЗСпФ 

ха 72.4 - - - - - - - - - 72.4 26.8 - - 

куб.м 3520 - - - - - - - - - 3520 22.8 - - 

Смърчов В 
ЗСпФ 

ха 1.9 - - - 7.1 - - 7.1 - - 9.0 3.3 - - 

куб.м 100 - - - 470 - - 470 - - 570 3.7 - - 

Елов В ЗСпФ 
ха 6.5 - - - - - - - - - 6.5 2.4 - - 

куб.м 830 - - - - - - - - - 830 5.4 - - 

Елов СрН 
ЗСпФ 

ха 43.5 - - - 9.6 - - 9.6 - - 53.1 19.7 - - 

куб.м 2660 - - - 560 - - 560 - - 3220 20.8 - - 

Иглол. Шир. 
В ЗСпФ 

ха 19.3 - - - 13.5 - - 13.5 - - 32.8 12.2 - - 

куб.м 1250 - - - 860 - - 860 - - 2110 13.7 - - 

Всичко 
иглолистни 
ЗСпФ 

ха 146.3 - - - 40.8 - - 40.8 - - 187.1 69.3 - - 

куб.м 8510 - - - 2580 - - 2580 - - 11090 71.8 - - 

всичко 
иглолистни 

ха 146.3 - - - 40.8 - - 40.8 - - 187.1 69.3 - - 

куб.м 8510 - - - 2580 - - 2580 - - 11090 71.8 - - 

Буков В ЗСпФ 
ха 5.3 - - - 24.8 - - 24.8 - - 30.1 11.2 - - 

куб.м 460 - - - 1040 - - 1040 - - 1500 9.7 - - 

Буков Ср 
ЗСпФ 

ха 29.1 - 0.1 - 11.7 - - 11.8 - - 40.9 15.2 - - 

куб.м 1880 - - - 480 - - 480 - - 2360 15.3 - - 

Всичко 
широколист
ни 
високостъбл
ени ЗСпФ 

ха 34.4 - 0.1 - 36.5 - - 36.6 - - 71.0 26.3 - - 

куб.м 2340 - - - 1520 - - 1520 - - 3860 25.0 - - 

всичко ха 34.4 - 0.1 - 36.5 - - 36.6 - - 71.0 26.3 - - 
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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 
ОБЩО % 

ОТГЛ
ЕЖДА

НЕ 
НА 

ПОДР
АСТА 

ИЗСИЧА
НЕ НА 

ПОДЛЕС
А 

широколист
ни 
високостъбл
ени 

куб.м 2340 - - - 1520 - - 1520 - - 3860 25.0 - - 

Буков СрН П 
ЗСпФ 

ха 2.0 - - 0.3 9.4 - - 9.7 - - 11.7 4.3 - - 

куб.м 170 - - 5 320 - - 325 - - 495 3.2 - - 

Всичко 
издънкови 
за 
превръщане 
ЗСпФ 

ха 2.0 - - 0.3 9.4 - - 9.7 - - 11.7 4.3 - - 

куб.м 170 - - 5 320 - - 325 - - 495 3.2 - - 

всичко 
издънкови 
за 
превръщане 

ха 2.0 - - 0.3 9.4 - - 9.7 - - 11.7 4.3 - - 

куб.м 170 - - 5 320 - - 325 - - 495 3.2 - - 

ВСИЧКО 
ПОЛЗВАНЕ 

ха 182.7 - 0.1 0.3 86.7 - - 87.1 - - 269.8 100.0 - - 

куб.м 11020 - - 5 4420 - - 4425 - - 15445 100.0 - - 

 

 

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 № 73. 

 

 

Таблица № 73 

Разпределение на предвидената за отсичане стояща маса и площи 
по дървесни видове, видове сечи и основни групи сортименти 

Държавна собственост  

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 63045 71735 12210 59525 45140 4305 870 50315 8565 645 1367.1 

Смърч 17170 19480 3170 16310 12215 1145 230 13590 2545 175 248.2 

Черен бор 13585 15600 2665 12935 9805 930 210 10945 1845 145 250.0 

Ела 38390 44010 7085 36925 27630 2620 535 30785 5725 415 559.8 

иглолистни 132190 150825 25130 125695 94790 9000 1845 105635 18680 1380 2425.1 

проценти 87.6 100.0 16.7 83.3 62.8 6.0 1.2 70.0 12.4 0.9 - 

  

Бук 16215 18125 1220 16905 8955 1700 70 10725 5610 570 347.8 

Зимен дъб 450 560 35 525 280 55 - 335 165 25 9.3 

Трепетлика 140 160 25 135 45 35 10 90 45 - 4.1 

широколистни 16805 18845 1280 17565 9280 1790 80 11150 5820 595 361.2 

проценти 89.2 100.0 6.8 93.2 49.2 9.5 0.4 59.1 30.9 3.2 - 

  

Общо 
възобновителна в 
иглолистни 

148995 169670 26410 143260 104070 10790 1925 116785 24500 1975 2786.3 

проценти 87.8 100.0 15.6 84.4 61.3 6.4 1.1 68.8 14.4 1.2 - 

  

Възобновителна в широколистни високостъблени 

Бял бор 2025 2275 390 1885 1460 125 45 1630 255 - 39.1 

Смърч 110 130 20 110 80 10 5 95 15 - 1.9 

Черен бор 450 510 95 415 315 30 5 350 60 5 8.3 
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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 

Ела 4270 4870 810 4060 3025 295 55 3375 635 50 66.5 

иглолистни 6855 7785 1315 6470 4880 460 110 5450 965 55 115.8 

проценти 88.1 100.0 16.9 83.1 62.7 5.9 1.4 70.0 12.4 0.7 - 

  

Бук 19980 22405 1565 20840 10980 2025 210 13215 6940 685 420.8 

Зимен дъб 90 110 5 105 55 10 - 65 35 5 3.2 

Трепетлика 10 10 - 10 5 - - 5 5 - - 

широколистни 20080 22525 1570 20955 11040 2035 210 13285 6980 690 424.0 

проценти 89.1 100.0 7.0 93.0 49.0 9.0 0.9 58.9 31.0 3.1 - 

  

Общо 
възобновителна в 
широколистни 
високостъблени 

26935 30310 2885 27425 15920 2495 320 18735 7945 745 539.8 

проценти 88.9 100.0 9.5 90.5 52.5 8.2 1.1 61.8 26.2 2.5 - 

  

Възобновителна в издънкови за превръщане 

Бял бор 500 585 100 485 380 35 10 425 60 - 9.5 

Смърч 20 20 5 15 10 - - 10 5 - 0.2 

Черен бор 50 60 10 50 40 5 - 45 5 - 1.0 

Ела 30 40 5 35 25 5 - 30 5 - 0.2 

иглолистни 600 705 120 585 455 45 10 510 75 - 10.9 

проценти 85.1 100.0 17.0 83.0 64.6 6.4 1.4 72.4 10.6 - - 

  

Бук 2470 2800 470 2330 - 110 60 170 1965 195 59.8 

Зимен дъб 1825 1975 200 1775 - 65 10 75 1655 45 96.0 

Благун 410 460 45 415 - 25 - 25 385 5 29.3 

Цер 170 180 25 155 - 5 - 5 150 - 9.4 

Габър 205 230 30 200 - - - - 185 15 7.1 

Трепетлика 90 100 15 85 25 20 5 50 35 - 1.7 

Мъждрян 20 20 - 20 - - - - 20 - 2.4 

Келяв габър 20 20 10 10 - - - - 10 - 7.1 

широколистни 5210 5785 795 4990 25 225 75 325 4405 260 212.8 

проценти 90.1 100.0 13.8 86.2 0.4 3.9 1.3 5.6 76.1 4.5 - 

  

Общо 
възобновителна в 
издънкови за 
превръщане 

5810 6490 915 5575 480 270 85 835 4480 260 223.7 

проценти 89.5 100.0 14.1 85.9 7.4 4.2 1.3 12.9 69.0 4.0 - 

  

Всичко 
възобновителни сечи 

181740 206470 30210 176260 120470 13555 2330 136355 36925 2980 3549.8 

проценти 88.0 100.0 14.6 85.4 58.4 6.6 1.1 66.1 17.9 1.4 - 

  

Прочистка в иглолистни 

Бял бор - - - - - - - - - - 14.2 

Смърч - - - - - - - - - - 2.2 

Черен бор - - - - - - - - - - 0.3 

Бук - - - - - - - - - - 1.5 

Зимен дъб - - - - - - - - - - 2.1 
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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 

Габър - - - - - - - - - - 2.9 

Трепетлика - - - - - - - - - - 0.4 

  

Общо прочистка в 
иглолистни 

- - - - - - - - - - 23.6 

  

Прочистка в широколистни високостъблени 

Бял бор - - - - - - - - - - 4.2 

Ела - - - - - - - - - - 1.5 

Бук - - - - - - - - - - 10.9 

Зимен дъб - - - - - - - - - - 1.6 

Трепетлика - - - - - - - - - - 0.8 

  

Общо прочистка в 
широколистни 
високостъблени 

- - - - - - - - - - 19.0 

  

Прочистка в издънкови за превръщане 

Бял бор - - - - - - - - - - 0.9 

Черен бор - - - - - - - - - - 0.4 

Зимен дъб - - - - - - - - - - 4.0 

Цер - - - - - - - - - - 0.3 

Габър - - - - - - - - - - 0.4 

Трепетлика - - - - - - - - - - 0.1 

  

Общо прочистка в 
издънкови за 
превръщане 

- - - - - - - - - - 6.1 

  

Прореждане в иглолистни 

Бял бор 27635 34155 16375 17780 - 5140 3435 8575 6845 2360 766.6 

Смърч 3345 4080 1660 2420 - 635 400 1035 1005 380 76.0 

Черен бор 470 575 270 305 - 90 55 145 120 40 9.3 

Ела 2310 2835 1155 1680 - 450 260 710 710 260 48.5 

Дуглазка 300 370 95 275 25 185 10 220 40 15 5.0 

иглолистни 34060 42015 19555 22460 25 6500 4160 10685 8720 3055 905.4 

проценти 81.1 100.0 46.5 53.5 0.1 15.5 9.9 25.5 20.7 7.3 - 

  

Бук 2120 2735 955 1780 - 390 270 660 590 530 79.3 

Зимен дъб 1780 1910 670 1240 - - 295 295 585 360 140.9 

Благун 200 210 75 135 - - 30 30 65 40 11.7 

Цер 150 150 25 125 - 40 - 40 85 - 9.9 

Габър 355 470 110 360 - 50 15 65 295 - 18.1 

Трепетлика 250 270 30 240 75 30 15 120 115 5 11.6 

Бреза - - - - - - - - - - 0.3 

Акация 50 50 10 40 - 5 5 10 30 - 4.9 

широколистни 4905 5795 1875 3920 75 515 630 1220 1765 935 276.7 

проценти 84.6 100.0 32.4 67.6 1.2 8.9 10.9 21.0 30.5 16.1 - 

  

Общо прореждане в 
иглолистни 

38965 47810 21430 26380 100 7015 4790 11905 10485 3990 1182.1 
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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 81.5 100.0 44.8 55.2 0.2 14.7 10.0 24.9 21.9 8.4 - 

  

Прореждане в широколистни високостъблени 

Бял бор 335 415 200 215 - 65 30 95 95 25 10.0 

Смърч 220 260 110 150 - 35 25 60 65 25 4.4 

Черен бор 5 5 5 - - - - - - - 0.2 

Ела 590 720 300 420 - 105 70 175 175 70 13.6 

иглолистни 1150 1400 615 785 - 205 125 330 335 120 28.2 

проценти 82.1 100.0 43.9 56.1 - 14.7 8.9 23.6 23.9 8.6 - 

  

Бук 1685 2105 750 1355 - 315 185 500 435 420 56.9 

Зимен дъб 295 380 135 245 - - 55 55 115 75 13.6 

Габър 50 70 15 55 - 10 - 10 45 - 2.4 

Трепетлика 60 60 5 55 15 5 5 25 25 5 3.5 

широколистни 2090 2615 905 1710 15 330 245 590 620 500 76.4 

проценти 79.9 100.0 34.6 65.4 0.6 12.6 9.4 22.6 23.7 19.1 - 

  

Общо прореждане в 
широколистни 
високостъблени 

3240 4015 1520 2495 15 535 370 920 955 620 104.6 

проценти 80.7 100.0 37.9 62.1 0.4 13.3 9.2 22.9 23.8 15.4 - 

  

Прореждане в издънкови за превръщане 

Бял бор 965 1235 580 655 - 195 125 320 255 80 37.7 

Смърч 80 100 40 60 - 15 10 25 25 10 4.2 

Черен бор - - - - - - - - - - 0.1 

Ела 180 220 90 130 - 30 20 50 60 20 10.8 

Дуглазка 50 60 15 45 5 30 - 35 5 5 0.3 

иглолистни 1275 1615 725 890 5 270 155 430 345 115 53.1 

проценти 78.9 100.0 44.9 55.1 0.3 16.7 9.6 26.6 21.4 7.1 - 

  

Бук 895 1130 295 835 - - - - 655 180 41.5 

Зимен дъб 1645 1785 70 1715 - - - - 1525 190 134.1 

Благун 95 105 5 100 - - - - 90 10 8.1 

Цер 85 85 - 85 - - - - 75 10 4.7 

Габър 230 285 65 220 - 25 10 35 185 - 13.4 

Трепетлика 40 40 10 30 10 10 - 20 10 - 2.6 

Мъждрян - - - - - - - - - - 0.9 

Акация - - - - - - - - - - 0.2 

Келяв габър 5 5 5 - - - - - - - 0.9 

Воден габър - - - - - - - - - - 0.4 

Клен 5 5 - 5 - - - - 5 - 0.5 

Едролистна липа - - - - - - - - - - 0.4 

Маклен - - - - - - - - - - 0.5 

широколистни 3000 3440 450 2990 10 35 10 55 2545 390 208.2 

проценти 87.2 100.0 13.1 86.9 0.3 1.0 0.3 1.6 74.0 11.3 - 

  

Общо прореждане в 
издънкови за 
превръщане 

4275 5055 1175 3880 15 305 165 485 2890 505 261.3 

проценти 84.6 100.0 23.2 76.8 0.3 6.0 3.3 9.6 57.2 10.0 - 
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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 

  

Пробирка в иглолистни 

Бял бор 48880 57845 9770 48075 11595 25995 2905 40495 5790 1790 1189.4 

Смърч 24110 28215 4790 23425 8465 7600 1155 17220 2800 3405 368.3 

Черен бор 2935 3505 575 2930 720 1560 180 2460 350 120 58.2 

Ела 21530 25115 4255 20860 7520 6795 1050 15365 2480 3015 329.9 

Дуглазка 1250 1470 315 1155 645 230 15 890 205 60 21.7 

Лиственица 190 220 35 185 45 105 10 160 20 5 3.2 

иглолистни 98895 116370 19740 96630 28990 42285 5315 76590 11645 8395 1970.7 

проценти 85.0 100.0 17.0 83.0 24.9 36.3 4.6 65.8 10.0 7.2 - 

  

Бук 5630 6725 665 6060 2765 1400 155 4320 835 905 167.4 

Зимен дъб 1340 1430 215 1215 - 330 140 470 605 140 90.6 

Благун 40 40 5 35 - 15 - 15 20 - 3.5 

Цер 150 150 40 110 10 25 - 35 50 25 12.2 

Габър 240 300 65 235 - 35 - 35 200 - 12.0 

Трепетлика 560 620 90 530 190 30 - 220 310 - 19.2 

Воден габър - - - - - - - - - - 0.4 

широколистни 7960 9265 1080 8185 2965 1835 295 5095 2020 1070 305.3 

проценти 85.9 100.0 11.7 88.3 32.0 19.8 3.2 55.0 21.8 11.5 - 

  

Общо пробирка в 
иглолистни 

106855 125635 20820 104815 31955 44120 5610 81685 13665 9465 2276.0 

проценти 85.1 100.0 16.6 83.4 25.4 35.1 4.5 65.0 10.9 7.5 - 

  

Пробирка в широколистни високостъблени 

Бял бор 1115 1265 215 1050 265 575 60 900 115 35 27.2 

Смърч 135 155 25 130 45 40 10 95 15 20 2.3 

Ела 790 920 155 765 270 250 40 560 90 115 11.7 

иглолистни 2040 2340 395 1945 580 865 110 1555 220 170 41.2 

проценти 87.2 100.0 16.8 83.2 24.8 37.0 4.7 66.5 9.4 7.3 - 

  

Бук 6080 6935 695 6240 2900 1330 150 4380 895 965 151.2 

Зимен дъб 110 150 20 130 - 30 20 50 60 20 4.4 

Габър - - - - - - - - - - 0.1 

Трепетлика 100 110 20 90 30 5 - 35 55 - 3.2 

широколистни 6290 7195 735 6460 2930 1365 170 4465 1010 985 158.9 

проценти 87.4 100.0 10.2 89.8 40.7 19.0 2.4 62.1 14.0 13.7 - 

  

Общо пробирка в 
широколистни 
високостъблени 

8330 9535 1130 8405 3510 2230 280 6020 1230 1155 200.1 

проценти 87.4 100.0 11.8 88.2 36.8 23.4 3.0 63.2 12.9 12.1 - 

  

Пробирка в издънкови за превръщане 

Бял бор 380 460 75 385 95 215 20 330 45 10 10.3 

Ела 110 120 25 95 30 30 5 65 10 20 1.7 

иглолистни 490 580 100 480 125 245 25 395 55 30 12.0 

проценти 84.5 100.0 17.3 82.7 21.5 42.2 4.3 68.0 9.5 5.2 - 
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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 440 545 80 465 - - - - 375 90 15.8 

Зимен дъб 775 850 35 815 - - - - 755 60 44.6 

Благун 70 80 5 75 - - - - 70 5 6.2 

Цер 70 70 - 70 - - - - 65 5 4.5 

Габър 85 105 20 85 - 10 10 20 65 - 3.8 

Трепетлика 20 20 5 15 5 - - 5 10 - 0.6 

Келяв габър - - - - - - - - - - 1.5 

широколистни 1460 1670 145 1525 5 10 10 25 1340 160 77.0 

проценти 87.4 100.0 8.7 91.3 0.3 0.6 0.6 1.5 80.2 9.6 - 

  

Общо пробирка в 
издънкови за 
превръщане 

1950 2250 245 2005 130 255 35 420 1395 190 89.0 

проценти 86.7 100.0 10.9 89.1 5.8 11.3 1.6 18.7 62.0 8.4 - 

  

Селекционна в иглолистни 

Бял бор 2150 2480 1575 905 - 125 500 625 125 155 57.9 

Смърч 280 320 195 125 - 20 65 85 20 20 7.9 

Ела 1180 1380 885 495 - 70 275 345 70 80 27.9 

иглолистни 3610 4180 2655 1525 - 215 840 1055 215 255 93.7 

проценти 86.4 100.0 63.5 36.5 - 5.2 20.1 25.3 5.1 6.1 - 

  

Бук 20 30 - 30 - - 10 10 15 5 0.6 

широколистни 20 30 - 30 - - 10 10 15 5 0.6 

проценти 66.7 100.0 - 100.0 - - 33.3 33.3 50.0 16.7 - 

  

Общо селекционна в 
иглолистни 

3630 4210 2655 1555 - 215 850 1065 230 260 94.3 

проценти 86.2 100.0 63.1 36.9 - 5.1 20.1 25.2 5.5 6.2 - 

  

Всичко отгледни сечи 167245 198510 48975 149535 35725 54675 12100 102500 30850 16185 4256.1 

проценти 84.3 100.0 24.7 75.3 18.0 27.6 6.1 51.7 15.5 8.1 - 

  

ОБЩО от всички сечи 

Бял бор 147030 172450 41490 130960 58935 36775 8000 103710 22150 5100 3534.1 

Смърч 45470 52760 10015 42745 20815 9500 1900 32215 6495 4035 715.6 

Черен бор 17495 20255 3620 16635 10880 2615 450 13945 2380 310 327.8 

Ела 69380 80230 14765 65465 38500 10650 2310 51460 9960 4045 1072.1 

Дуглазка 1600 1900 425 1475 675 445 25 1145 250 80 27.0 

Лиственица 190 220 35 185 45 105 10 160 20 5 3.2 

иглолистни 281165 327815 70350 257465 129850 60090 12695 202635 41255 13575 5679.8 

проценти 85.8 100.0 21.5 78.5 39.6 18.3 3.9 61.8 12.6 4.1 - 

  

Бук 55535 63535 6695 56840 25600 7270 1110 33980 18315 4545 1353.5 

Зимен дъб 8310 9150 1385 7765 335 490 520 1345 5500 920 544.4 

Благун 815 895 135 760 - 40 30 70 630 60 58.8 

Цер 625 635 90 545 10 70 - 80 425 40 41.0 

Габър 1165 1460 305 1155 - 130 35 165 975 15 60.2 

Трепетлика 1270 1390 200 1190 400 135 35 570 610 10 47.8 

Бреза - - - - - - - - - - 0.3 
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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 

Мъждрян 20 20 - 20 - - - - 20 - 3.3 

Акация 50 50 10 40 - 5 5 10 30 - 5.1 

Келяв габър 25 25 15 10 - - - - 10 - 9.5 

Воден габър - - - - - - - - - - 0.8 

Клен 5 5 - 5 - - - - 5 - 0.5 

Едролистна липа - - - - - - - - - - 0.4 

Маклен - - - - - - - - - - 0.5 

широколистни 67820 77165 8835 68330 26345 8140 1735 36220 26520 5590 2126.1 

проценти 87.9 100.0 11.5 88.5 34.2 10.5 2.2 46.9 34.4 7.2 - 

  

ВСИЧКО 348985 404980 79185 325795 156195 68230 14430 238855 67775 19165 7805.9 

проценти 86.2 100.0 19.5 80.5 38.6 16.9 3.6 59.1 16.7 4.7 - 

 

 

Таблица № 74 

Възприети проценти за сортиментиране по видове сечи и дървесни видове 

вид на сечта дървесен вид ред едра средна дребна дърва вършина отпад 

ВЪЗОБНОВИТЕЛНА В ИГЛОЛИСТНИ 

ББ 1 63 6 1 12 1 17 

СМ 2 63 6 1 13 1 16 

ЧБ 3 63 6 1 12 1 17 

ЕЛА 4 63 6 1 13 1 16 

БК 5 49 9 1 31 3 7 

ЗДБ 6 49 9 1 29 5 7 

ТРП 7 25 18 5 37 2 13 

  

ВЪЗОБНОВИТЕЛНА В ШИРОКОЛИСТНИ 
ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 

ББ 8 63 6 1 12 1 17 

СМ 9 63 6 1 13 1 16 

ЧБ 10 63 6 1 12 1 17 

ЕЛА 11 63 6 1 13 1 16 

БК 12 49 9 1 31 3 7 

ЗДБ 13 49 9 1 29 5 7 

ТРП 14 25 18 5 37 2 13 

  

ВЪЗОБНОВИТЕЛНА В ИЗДЪНКОВИ ЗА 
ПРЕВРЪЩАНЕ 

ББ 15 63 6 1 12 1 17 

СМ 16 63 6 1 13 1 16 

ЧБ 17 63 6 1 12 1 17 

ЕЛА 18 63 6 1 13 1 16 

БК 19 - 4 2 70 7 17 

ЗДБ 20 - 3 1 84 2 10 

БЛ 21 - 3 1 84 2 10 

ЦР 22 - 3 1 84 2 10 

ГБР 23 - - - 76 7 17 

ТРП 24 25 18 5 37 2 13 

МЖД 25 - 3 7 75 1 14 

КГБР 26 - - - 55 5 40 

  

ПРОРЕЖДАНЕ В ИГЛОЛИСТНИ 

ББ 27 - 15 10 20 7 48 

СМ 28 - 15 10 25 10 40 

ЧБ 29 - 15 10 20 7 48 
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вид на сечта дървесен вид ред едра средна дребна дърва вършина отпад 

ЕЛА 30 - 15 10 25 10 40 

ДГЛ 31 6 50 2 12 5 25 

БК 32 - 15 10 20 20 35 

ЗДБ 33 - - 15 30 20 35 

БЛ 34 - - 15 30 20 35 

ЦР 35 1 13 4 67 2 13 

ГБР 36 - 10 5 65 1 19 

ТРП 37 18 17 3 42 2 18 

АК 38 - 10 10 65 2 13 

  

ПРОРЕЖДАНЕ В ШИРОКОЛИСТНИ 
ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 

ББ 39 - 15 10 20 7 48 

СМ 40 - 15 10 25 10 40 

ЧБ 41 - 15 10 20 7 48 

ЕЛА 42 - 15 10 25 10 40 

БК 43 - 15 10 20 20 35 

ЗДБ 44 - - 15 30 20 35 

ГБР 45 - 10 5 65 1 19 

ТРП 46 18 17 3 42 2 18 

  

ПРОРЕЖДАНЕ В ИЗДЪНКОВИ ЗА 
ПРЕВРЪЩАНЕ 

ББ 47 - 15 10 20 7 48 

СМ 48 - 15 10 25 10 40 

ЕЛА 49 - 15 10 25 10 40 

ДГЛ 50 6 50 2 12 5 25 

БК 51 - - - 58 16 26 

ЗДБ 52 - - - 85 10 5 

БЛ 53 - - - 85 10 5 

ЦР 54 - - - 86 9 5 

ГБР 55 - 9 6 65 2 18 

ТРП 56 18 17 3 42 2 18 

КГБР 57 - - - 40 10 50 

КЛ 58 - - - 85 10 5 

  

ПРОБИРКА В ИГЛОЛИСТНИ 

ББ 59 20 45 5 10 3 17 

СМ 60 30 27 4 10 12 17 

ЧБ 61 20 45 5 10 3 17 

ЕЛА 62 30 27 4 10 12 17 

ДГЛ 63 45 15 1 14 4 21 

ЛСТ 64 20 45 5 10 3 17 

БК 65 42 19 2 13 14 10 

ЗДБ 66 - 20 10 45 10 15 

БЛ 67 - 20 10 45 10 15 

ЦР 68 1 24 - 30 20 25 

ГБР 69 - 13 3 68 1 15 

ТРП 70 28 5 1 48 2 16 

  

ПРОБИРКА В ШИРОКОЛИСТНИ 
ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 

ББ 71 20 45 5 10 3 17 

СМ 72 30 27 4 10 12 17 

ЕЛА 73 30 27 4 10 12 17 

БК 74 42 19 2 13 14 10 

ЗДБ 75 - 20 10 45 10 15 

ТРП 76 28 5 1 48 2 16 

  

ПРОБИРКА В ИЗДЪНКОВИ ЗА ББ 77 20 45 5 10 3 17 
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вид на сечта дървесен вид ред едра средна дребна дърва вършина отпад 

ПРЕВРЪЩАНЕ ЕЛА 78 30 27 4 10 12 17 

БК 79 - - - 70 15 15 

ЗДБ 80 - - - 89 6 5 

БЛ 81 - - - 89 6 5 

ЦР 82 - - - 89 6 5 

ГБР 83 - 13 5 65 2 15 

ТРП 84 28 5 1 48 2 16 

  

СЕЛЕКЦИОННА В ИГЛОЛИСТНИ 

ББ 85 - 5 20 5 6 64 

СМ 86 - 5 20 5 6 64 

ЕЛА 87 - 5 20 5 6 64 

БК 88 - 3 38 45 9 5 

  

 

      5.5. Възобновяване и планирано залесяване в държавните 

горски територии 

 

5.5.1. Естествено възобновяване 

 
И през следващото десетилетие в насажденията на ДГС“Ракитово” 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 и по стопански участъци общо за държавните гори е 
показан в таблица № . 

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 №  . 

В района на държавно горско стопанство “Ракитово” съществуват сравнително добри 
условия за естественото възобновяване на основните дървесни видове –бял 
бор,смърч,ела,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 сенчести месторастения смърчът 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 ДГС “Ракитово” са благоприятни за появата, растежа и 
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развитието на местните възобновителни дървесни видове, каквито са белият бор, елата,бука и 
смърча. 

Естественото възобновяване е възможно, но е твърде бавен и труден процес, в рамките на  
един по-продължителен възобновителен период. Естествен  смърчов  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 чим 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.  

 

5.5.2. Залесяване 

 

Общо залесяване е предвидено на площ от  хектара (таблици №№75,76,.  
 

Таблица № 75 

Разпределение на предвидената през десетилетието площ за залесяване 
по насоки на залесяване и по стопански участъци 

Държавна собственост 

Насоки на залесяване 
1 участък 3 участък Общо 

ха % ха % ха % 

възстановяване на гори 1.2 100.0 0.9 100.0 2.1 100.0 

общо 1.2 100.0 0.9 100.0 2.1 100.0 

  

ВСИЧКО ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ 1.2 100.0 0.9 100.0 2.1 100.0 

  

подпомагане на възобновяване без залесяване -   -   -   

  

всичко 1.2   0.9   2.1   

 

 
Залесяване за възстановяване на гори е планирано на площ 2.1 хектара. Тук са отнесени 

залесяванията в констатираните пожарища и  сечища. Почвоподготовка при планиране на 
залесяванията е ръчна и механизирана при залесяванията в тополови месторастения .  

Основна ръчна почвоподготовка са ръчните тераси – 2.1 хектара. 

 

Таблица № 76 

Разпределение на предвидената през десетилетието площ за залесяване 
по вид на почвоподготовката и по участъци 

 
               Държавна собственост 

Почвоподготовка 
1 участък 3 участък Общо 

ха % ха % ха % 

ръчни тераси 1.2 100.0 0.9 100.0 2.1 100.0 

общо РЪЧНА 1.2 100.0 0.9 100.0 2.1 100.0 

  

общо МЕХАНИЗИРАНА - - - - - - 

  

общо РЪЧНА+МЕХАНИЗИРАНА 1.2 100.0 0.9 100.0 2.1 100.0 

 

 

 При избора на дървесни видове за залесяване са взети предвид условията на 
месторастене и стопанската изгода, като е използван подходящият за конкретните 
месторастения състав. 
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Таблица № 77 

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 

Бял бор - - 2.1 - - 2.1 100.0 3.3 6.9 

всичко - - 2.1 - - 2.1 100.0 - 6.9 

 

Предвиденото залесяване е с иглолистни .Предвидено е залесяване със бял.Схемите на 
залесяване на използваните дървесни видове са следните: 
 

  

Бял бор  2.0 х 1.5 м 
 

Необходимият посадъчен материал за десетилетието е 6900 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 

15 с вг 0.8 рт 0.8 бб 0.8 

15 ч вг 0.2 рт 0.2 бб 0.2 

118 п вг 0.2 рт 0.2 бб 0.2 

234 у вг 0.4 рт 0.4 бб 0.4 

245 з вг 0.5 рт 0.5 бб 0.5 

5.6. Паша 

 

Общата площ, върху която се забранява паша е ха. В таблица №  е показано как се 
разпределя тя по горскостопански участъци. 

 
 

Таблица №  78 

Размер на площта, забранена за паша 
 

  
Обща 
площ 

ха 

Забранена 
площ за 

паша 
ха 

% 
от общата 

площ 

ГСУ 1.Дорково 8939.6 4065.0 21.2 

ГСУ 2Ракитово 3943.7 2310.3 12.1 

ГСУ 3.Хремчица 3556.0 1542.9 8.1 

ГСУ 4.Качаков чарк 2702.9 1673.5 8.7 

всичко 19142.2 9591.7 50.1 

 
 
В кратките записки към всеки горскостопански участък са приложени списъци на 

забранените за паша подотдели по землища. 
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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 
предполагаем добив на следните количества гъби от 0,1 до 4,0 тона годишно. През 
десетилетието добив на същите може да се допуска и в количества за лични 
нужди.Находищата на билки и горски плодове попадат в райони, където е невъзможно да се 
предвидят конкретни количества за нормалното провеждане на тези странични горскостопански  
мероприятия поради сезонния характер на суровините. Освен това находищата попадат и в 
горски територии със смесена (недържавна) собственост, където контролът е силно затруднен. 

 

5.8. Строеж на сгради и съоръжения, свързани с 

управлението,  възпроизводството, ползването и опазването на 

горите 

 

5.8.1. Сгради  

На територията на ТП ДГС"Ракитово" не се предвижда строеж на нови сгради, не се предвижда   

ремонт на съществуващи сгради . 

5.8.2. Пътища  

 

Съществуващата пътна мрежа на територията на ДГС 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 не се предлага да се  проектират и 
изпълнят пътища. 

 

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 ДГС" Ракитово" е разделено на четири горскостопански участъка и петнадесет 
териториални участъка (ТУ): 

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. 

 

5.10. дейности по опазване на горските територии от пожари 
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Тази глава представлява извадка от специализиран план за дейностите по опазване от 

пожари в горските територии и земеделските територии, придобили характеристики на гора в 

обхвата на ТП ДГС“ Ракитово“ от 2020 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 ДГС “Ракитово” ” са разделени според степента на пожарен риск 
в три класа: 

 

Таблица № 79 

Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по класове на ПОЖАРНА  

ОПАСНОСТ и ГСУ 

Tериториален обхват 

Kласове на пожарна опасност 

Всичко I клас 
висока 

II клас 
средна 

III клас 
ниска 

хектари 

ГСУ 1 
площ 861.2 5200.6 2282.4 8344.2 

проценти 4.8 29.2 12.8 46.8 

  

ГСУ 2 
площ 126.8 2223.1 1397.8 3747.7 

проценти 0.7 12.5 7.8 21.0 

  

ГСУ 3 
площ 64.1 2007.3 1382.8 3454.2 

проценти 0.4 11.2 7.7 19.3 

  

ГСУ 4 
площ 62.0 805.6 1439.8 2307.4 

проценти 0.3 4.5 8.1 12.9 

  

ВСИЧКО 
площ 1114.1 10236.6 6502.8 17853.5 

проценти 6.2 57.4 36.4 100.0 

 
 
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 1114.1 
ха (6.2 %). 
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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 10236.6 ха 
(57.4%). 

 
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. Общата площ на териториите, отнесени към този клас е 6502.8 ха 
(36.4%). 

 
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). 

 

 

 

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. 

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 165.0 км бариерни противопожартни прегради.  

 

5.10.2. 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 100.0 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  

http://money.bg/news/id_1874891337
http://money.bg/news/id_1874891337
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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 ДГС „Ракитово „ съществуват 11.3 км в следните отдели : 5 а;6 а;8 а;9 д,е,ж;11 
ж;13 ;о,у,ц. 

 

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 100 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  

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,които са обозначени със табели на терена .  

 

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 горското стопанство  
съществуват 4 броя водоизточници, към които  сa изградени площадки (подстъпи) към тях 
в I-ви ГСУ “Дорково” – 1 брой;  II-ри ГСУ “Ракитово – 1 брой, III-ти ГСУ “Хремчица” – 1 брой,IV 
ГСУ“Качаков чарк“ – 1 брой.Основно те се намират по протежение на големите водосбори,за 
противопожарни нужди се използва и яз. Батак. 

 

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. 

 

 

5.10.9. Площадки за кацане на авиационна техника  

На територията на стопанството се изпозват за площадки, стадион 9-ти Септември в град 
Ракитово,поляните в м.Селце и м.Цигов чарк. 

 

5.10.10. Телефонни постове  

На територията на стопанството мобилните оператори са изградили мрежи с добро 
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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. 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 ДГС “Ракитово” има четири противопожарни депа намиращи се в сградата на I ГСУ 
Дорково,Горски пунк в град Ракитово,вила на ДГС „Ракитово“ местност Цигов чарк и  вила 
местност „Качаков чарк“, 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. 

 

5.10.13.  Организиране на патрулно -наблюдателна служба  

На територията на ТП ДГС “Ракитово” ” са изградени  кули за противопожарно наблюдение в 
отдел  260 – 6,по проект на Община Ракитово и 5 броя дървени съоръжения по проект на ДГС 
„Ракитово“ в отдели 30 з;53 д;174 в;237 м;303 ж. 

 

5.10.14.  Оборудване на гасачески групи  

Сформирано е доброволно от служители на горското стопанство които са обучени да гасят 
горски пожари с наличие на 1 брой високо-проходим автомобил с пожаро-техническо 
въоръжение.  

 

5.10.15.  Превенция срещу пожари  

 
РС ПБЗН се намира в град Велинград. 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 ДГС “Ракитово” ” 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 ДГС “Ракитово” ”. 

Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 8 от 11.05.2012 г. ръководството на ТП ДГС “Ракитово”  
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 ДГС “Ракитово” ” 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 

 

 

5.12. Еколого-икономически ефект 

 

Мероприятията, предвидени в този ГСП имат за цел да подобрят състоянието и повишат 
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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 №  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 2020 г. годишното  ползване  (стояща маса без клони) от възобновителни 
сечи е в размер на 52.2%.  

При отгледните сечи в ГСП на ТП ДГС “Ракитово” ” се наблюдава увеличение в ползването 
в сравнение с планираното в ГСП от 2010 г., в абсолютни стойности - от 37.2%  на 47.7% което 
се дължи на преминаването на младите насаждения в по горен клас на възраст. 

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. 
Техническите сечи са планирани главно за противопожарни цели ,представляват 0.1% и са 

показани на таксационните описания и на стопанските карти с планирани мероприятия.  
 
Горскостопанският план на ТП ДГС “Ракитово” ” 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 34 899 куб.м, което представлява 55.3% от средния годишен прираст  в 
тези горски територии – 63 152 куб.м. Ползването спрямо средния годишен прираст намалява 
от 63.7% на 55.3%, (намаление от 8.4%),а ползването спрямо запаса намаля от 2.0% на 1.8%  
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Таблица № 80 

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 19314.7 19142.2  

1 Залесена горска площ % 94.6 96.3  

2 Незалесена дървопроизводителна % 1.1 0.3  

3 Недървопроизводителна % 4.3 3.4  

3.1 Поляни ха 283.3 260.3  

3.2 Храсти ха - -  

4 Иглолистни гори ха 13043.2 12774.7  

5 Широколистни гори ха 5222.4 5652.3  

5.1 Семенни % 38.2 40.1  

5.2 Издънкови за превръщане % 55.9 54.6  

5.3 Нискостъблено стопанисване % 5.9 5.3  

5.4 Реконструкция % - -  

 
Средностъблено стопанисване % - -  

6 Гори до 40 години % 31.6 21.2  

7 Дозряващи гори % 55.7 49.8  

8 Зрели и престарели гори % 36.5 41.4  

II Запас - общо (без клони) куб.м 3694690 4155600  

1 Иглолистни  % 79.8 78.0  

2 Широколистни % 20.2 22.0  

2.1 Семенни % 71.2 72.3  

2.2 Издънкови за превръщане % 27.4 26.8  

2.3 Нискостъблено стопанисване % 1.4 0.9  

 
Реконструкция % - -  

 
Средностъблено стопанисване % - -  

III Средни показатели на гората 
 

- -  

1 Среден запас куб.м/ха 202 225  

2 Среден обемен прираст куб.м/ха 3.26 3.42  

3 Средна възраст години 71 80  

4 Среден бонитет 
 

3.1 3.1  

5 Средна пълнота 
 

0.62 0.59  

IV Странични горски ресурси общо тон - -  

1 Горски плодове и гъби тон - -  

2 Сено тон - -  

3 Площ на горите за паша (забранена) ха - 9591.7  

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 265.4 239.2  

1 Иглолистни ха 34.6 190.1  

1.1 Биотични % 12.4 31.1  

1.2 Абиотични % - 38.8  
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№ 
по 

ред 
Направления и показатели Мярка 

За обекта на планиране  

Преди 10 г. Нов план  

1 2 3 4 5  

1.3 Антропогенни % 87.6 30.1  

2 Широколистни ха 230.8 49.1  

2.1 Биотични % 92.2 100.0  

2.2 Абиотични % 0.3 -  

2.3 Антропогенни % 7.5 -  

II Площ на горите със силни и необратими урвеждания ха 301.4 173.1  

1 Иглолистни ха 272.3 171.1  

1.1 Биотични % 10.6 8.7  

1.2 Абиотични % - 5.7  

1.3 Антропогенни % 89.4 85.6  

2 Широколистни ха 29.1 2.0  

2.1 Биотични % 100.0 100.0  

2.2 Абиотични % - -  

2.3 Антропогенни % - -  

В Запазване на биологичното разнообразие 
 

- -  

1 Естествени гори ха 13019.4 13556.3  

2 Изкуствени гори ха 5246.2 4870.7  

3 Площ на горите за възобновяване ха 6661.3 7620.1  

3.1 Естествено възобновяване % 97.5 100.0  

3.2 Изкуствено възобновяване % 2.5 -  

4 Гори с природозащитен статус ха 9088.6 9216.1  

4.1 Представителни горски екосистеми % - -  

4.2 Застрашени от изчезване екосистеми % - -  

4.3 Защитени горски територии % 100.0 100.0  

 
Защитени зони % 106.7 100.9  

 
в т.ч. на местообитанита  % 98.2 98.4  

 
в т.ч. на птиците % 5.5 4.8  

5 Видово разнообразие - общо дървесна растителност бр. 32 29  

5.1 Редки изастрашени от изчезване видове % - -  

5.2 Защитени и ендемични видове % - -  

6 Смесени насаждения ха 11152.9 11591.5  

7 Гори за запазване и използване на генетичните ресурси ха 532.7 498.9  

7.1 Семенни бази % - -  

7.2 Семепроизводствени градини % 89.8 89.8  

7.3 Географски култури % 9.0 9.0  

 
Горски разсадници % 1.2 1.2  

Г Показатели за защитни и рекреационни функции 
 

- -  

1 Среден защитно - водоохранен клас 
 

2.11 2.48  

2 Среден клас на рекреационна стойност 
 

1.36 1.36  

3 Ерозирани горски земи ха 173.6 80.2  

3.1 Площна ерозия % 100.0 100.0  

3.2 Струйчеста и браздова ерозия % - -  

3.3 Ровинна и дълбочинна ерозия % - -  

4 Гори за изборно стопанисване ха 42.7 -  

5 Защитни гори ха 2792.6 4281.8  

 
Специални гори ха 21509.0 51460.1  
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№ 
по 

ред 
Направления и показатели Мярка 

За обекта на планиране  

Преди 10 г. Нов план  

1 2 3 4 5  

6 Рекреационни гори ха 9080.2 9120.7  

 

 

 

Таблица № 81 

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 

2.71 
5933.6 2098.3 2313.0 7539.2 542.9 

Пълнота 
0.7-0.8 0.9-1.0 0.5-0.6 0.3-0.4 0.1-0.2 

2.54 
6293.0 1575.4 6053.7 3295.6 1209.3 

Форма 
тип.изборна нетип.изборна постеп.сечищна 

голосечна на 
м.п. 

голос.на 
гол.пл. 2.20 

- 15035.7 3083.1 302.5 5.7 

Общо: 2.48 

 

 

 

Таблица № 82 

Определяне на класа на рекреационна ценност на горските екосистеми 

 

Фактори 

Клас на рекреационна ценност 
Среден клас 
(показател) 

I II III 

хекрати 

Бонитет 
I+II+III IV V 

1.48 
11772.2 4480.8 2174.0 

Възраст 
над 100 41-100 до 40 

1.90 
5933.6 8491.9 4001.5 

Вид гори 
игл+шв издънкови нискостъблени+Тополи 

1.20 
15042.2 3086.7 298.1 

Форма 
изборна постеп.сечищна голосечна 

1.20 
15035.7 3083.1 308.2 

Степен на устойчивост 
неповредени I+II степен III степен 

1.02 
17972.7 453.7 0.6 

Общо: 1.36 

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.  
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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. 

 

5.13. Стойност на планираните лесокултурни и 

         технически мероприятия   
 

Планираните стойности на лесокултурни и технически мероприятия през десетилетието 
на територията на ТП ДГС “Ракитово” ” в настоящия ГСП са посочени само в натурални 
показатели: 

 

  

- за провеждане на технически сечи / ха 

- за изсичане на подлеса  7.4 ха 

- за почвоподготовка 2.1 ха 

- за строеж на нови автомобилни горски пътища          /  км 

- за поддръжка и ремонт на съществуващи автомобилни горски пътища 150 км 

- за противопожарни мероприятия:  

Бариерни прегради(поддръжка)  5 км 

лесокултурни прегради(поддръжка) 100 км 

минерализовани ивици(поддръжка) 11.3 км 

предупредителни табели 100 бр. 

за противопожарни депа(поддръжка) 4 бр. 

За противопожарна кула  5 бр 

 
 

5.14. Обем и стойност на извършените проучвателни и  

         планирани работи 

 

База за изчисляване стойността на извършените теренно-проучвателни и проектни работи 
общо за ТП ДГС “Ракитово” ” служи обема на самите тях, показани в таблица № 83  по вид и 
категория на трудност. 

 

Таблица № 83 

За разпределение на общата площ на ТП ДГС “Ракитово” ” 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 

30.5 249.3 4257.5 1445.2 5982.5 

боядисани подотдели           

гори по растежни таблици 82 2143 7204 3015.5 12444.5 

голи площи с 
месторастене 

31.9 97.4 169.1 172.3 470.7 

други голи площи 31.8 17.7 161.7 33.3 244.5 

ВСИЧКО 176.2 2507.4 11792.3 4666.3 19142.2 

определяне на 
месторастене 

        71.5 

актуализация на 
месторастене 

- - - - 18826.2 

натура - - - - 9430.8 
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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 ДГС “Ракитово” 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.  

Необходимо е набелязаните противопожарни мероприятия да се изпълняват в първите 
няколко години от влизането в сила на плана. 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 ДГС “Ракитово”  попадат   защитена зона „”-BG 0001030 и BG0001386 
определени по директивата за хабитатите и „“ – BG 0002063  определена по директивата за 
птиците . 

 
На територията на  ТП ДГС “Ракитово” са определени следните гори фаза на старост съгласно 
заповед на министъра на МЗХГи съгласно сертификационен доклад в следните отдели: 

 гори фаза на старост (ГФС) 

Местообитания Списък подотдели 
площ 

ха 

9130 
50: г; 201: з; 207: к, л; 208: ж, и; 209: г, д, е; 212: ж, и, м; 215: б, в, г, д, ж, к, л; 216: г; 
314: а; 336: а; 339: а 

189.0 

9170 64: и; 67: б; 336: б, г; 337: б, в; 339: б, в 145.6 

91BA 
193: а, б; 198: ж; 200: з, и; 201: ж; 215: а, е; 246: а; 261: б, г; 293: а, в; 306: в; 307: е; 
308: к; 310: ж; 314: н; 319: и; 326: б 

174.9 

91CA 215: з, и; 259: к; 300: б; 322: з; 324: в; 334: н 27.6 

91W0 40: г; 51: е 8.6 

9410 

280: и, л, м; 282: в, ж; 287: б; 294: в; 297: е, и; 298: в, и; 299: а, в, г, д, е, ж; 300: а, в, 
г, е, ж; 301: д, з; 302: м; 303: б, в, г, д, е, з, и, к; 304: а, б, д; 305: а; 308: з; 328: б, е, 
ж; 332: г, д; 333: з 

313.3 

9530 271: б, з; 272: е; 314: е; 322: г, ж; 323: ж; 326: а 58.0 

ВСИЧКО 917.0 

 
и гори фаза на старост(ВКС 3 ) 

Местообитания Списък подотдели 
площ 

ха 

9130 50: г; 198: д; 199: в, д; 201: д, з; 207: к, л; 208: ж, и; 209: г, д, е; 212: д, ж, и, м; 215: 225.4 
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Местообитания Списък подотдели 
площ 

ха 

б, в, г, д, ж, к, л; 216: г; 274: н; 314: а; 319: б; 336: а; 339: а 

9170 64: и; 67: б; 336: б, г; 337: б, в; 339: б, в 145.6 

91BA 

102: г; 193: а, б; 198: ж; 200: з, и; 201: ж; 215: а, е; 224: ж; 246: а; 251: е; 261: г; 275: 
в; 276: е; 278: а; 282: а; 293: а, в; 306: в; 307: а, е; 308: в, к; 310: ж; 314: н; 317: в; 
319: д, и; 320: г; 326: б 

303.7 

91CA 
50: а; 215: з, и; 224: и; 247: и; 259: к; 282: д; 295: е; 300: б; 301: б, г, е, ж, л; 305: в; 
306: м; 322: з; 324: а, б, в, г, е, и; 333: б, д, к; 334: к, н 

165.7 

91W0 40: г; 51: е 8.6 

9410 

276: ж; 280: и, л, м; 282: в, ж; 287: б; 294: в; 295: г; 297: е, и; 298: в, и; 299: а, в, г, д, 
е, ж; 300: а, в, г, е, ж; 301: в, д, з; 302: м; 303: б, в, г, д, е, з, и, к; 304: а, б, д; 305: а; 
308: з; 317: д, е; 328: б, е, ж; 332: г, д; 333: з 

378.0 

9530 271: б, з; 272: е; 314: е; 322: г, д, ж; 323: ж; 326: а 60.1 

ВСИЧКО 1287.1 

 

1. ЗАЩИТЕНA ЗОНA „РОДОПИ-ЗАПАДНИ” BG 0001030  

 

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 

Разпределението на общата площ на Защитената зона в ТП ДГС “Ракитово” по вид на 
земите и вид на горите е показано в таблица № 95 . 

 

Таблица № 84 

Разпределение на общата площ по вид на земите и вид на горите 
 

Зона Натура: BG0001030 (Родопи - Западни) 

 

Вид на земите иглолистни 
широкол. 

високостъблени 
изд.за 

превръщане 
нискостъблени Всичко Процент 

естествен произход 0.4-
1.0 

3634.6 844.1 27.9 - 4506.6 60.9 

склопени култури 1063.4 1.2 - - 1064.6 14.4 

несклопени култури 18.3 - - - 18.3 0.3 

естествен произход 0.1-
0.3 

1355.8 241.6 - - 1597.4 21.6 

изредени култури 0.6 - - - 0.6 - 

всичко насаждения 6072.7 1086.9 27.9 - 7187.5 97.2 

клек - - - - - - 

всичко залесена площ 6072.7 1086.9 27.9 - 7187.5 97.2 

сечище 0.5 - - - 0.5 - 

пожарище - - - - - - 

голина 3.8 - - - 3.8 - 

всичко незал.дървопр. 4.3 - - - 4.3 - 

поляна 80.2 0.8 0.1 - 81.1 1.1 

шосе 10.8 0.9 - - 11.7 0.2 

дворно място 7.2 - - - 7.2 0.1 

временен склад 5.3 0.1 - - 5.4 0.1 

просека 5.7 0.8 - - 6.5 0.1 

лесонепригодна голина 6.2 - - - 6.2 0.1 

лесонепригодна площ 12.8 - - - 12.8 0.2 

скали 0.2 - - - 0.2 - 

мочур 0.4 - - - 0.4 - 

кариера 0.9 - - - 0.9 - 
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Вид на земите иглолистни 
широкол. 

високостъблени 
изд.за 

превръщане 
нискостъблени Всичко Процент 

ровина 0.2 - - - 0.2 - 

дивечова нива 10.3 - - - 10.3 0.1 

горски разсадник 3.9 2.2 - - 6.1 0.1 

ловна просека 13.1 - - - 13.1 0.2 

водна площ 0.1 - - - 0.1 - 

канал 1.9 0.3 - - 2.2 - 

каптаж 0.6 0.2 - - 0.8 - 

ски писта 1.2 - - - 1.2 - 

отбивка 0.2 - - - 0.2 - 

автомобилен път III 
категория 

17.7 - - - 17.7 0.2 

автомобилен път IV 
категория 

22.5 0.4 - - 22.9 0.3 

всичко недървопр. площ 201.4 5.7 0.1 - 207.2 2.8 

всичко устроена площ 6278.4 1092.6 28.0 - 7399.0 100.0 

в т.ч. дървопр. площ 6077.0 1086.9 27.9 - 7191.8 97.2 

 

  

В защитената зона попадат следните отдели и подотдели на ТП ДГС “Ракитово“: 

Натура 
2000 

Списък подотдели 
Площ 

ха 

BG0001030 

Родопи - 
Западни 

102: в, г, д; 174: г; 175; 176: л, м, н, о, п, р, т, у, 5, 7, 8; 177: к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 
ц, ш, ю, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 193: в, г, д, е, 
ж, 2, 3, 4, 5; 194; 195; 196: а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; 197; 198; 199; 200: а, б, в, г, д, 
е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 201: б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3; 206; 207: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, м, 1, 
2, 3, 4, 5; 208: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2; 209; 210; 211; 212; 215; 216; 217; 218; 219; 
220; 221; 222; 223; 224: в, г, д, е, ж, з, и, 2, 3, 4, 5; 225; 227: в, г, д, е, ж, 1; 230: и, к, л, м, 
н, о, п, р, 1, 3, 4, 5, 6; 239: е; 240: ж; 241: в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5; 242; 243; 244; 245; 246; 
247; 248; 249; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 261: б, в, г, д, е, ж, 
1, 2, 3, 4, 5; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7; 275; 276: а, б, ж, з; 278: а, б, в; 279; 280; 281; 282; 283; 284: а, б, в, г, д, 1, 2; 285; 
286; 287; 288; 289; 290; 291; 292; 293; 294; 295; 296; 297; 298; 299; 300; 301; 302; 303; 
304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 
322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334 

7399.0 

BG0002063 
Западни 
Родопи 

183: в, з, 3; 193: в, г, д, е, ж, 2, 3, 4, 5; 196: е; 201: д, е, ж, з, 2, 3; 207: з, и, к, м; 208: и; 
209: д, е; 210: а, д; 212: ж, и; 215: а, б, ж, з, и, к, 3, 6, 7; 243: 12; 251: ж; 259: к; 260: д, е, 
ж, з, и, к, л, 2, 3, 4; 261: б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5 

387.4 

 

 

1.2. Местообитания  

 

В Защитена зона „Родопи - Западни” са установени следните  местообитания: 
 

Местообитания Списък подотдели 
площ 

ха 

9130 

175: д, ж; 180: ж1; 181: г; 183: з; 193: е, ж; 194: а, д, з; 195: в; 196: б, г, д, е; 197: а, г, 
з, и; 198: б, в, д, е; 199: б, в, г, д, е, ж, к; 200: г, ж; 201: г, д, з; 206: д; 207: г, ж, к, м; 
208: б, г, д, е, ж, з, и; 209: б, в, г, д, е; 210: в, г, д; 211: г, д; 212: б, д, ж, и, м; 215: б, 
в, г, д, ж, к, л; 216: б, в, г; 217: г, д, ж, м; 218: в, г; 219: в, г; 221: б, в, д; 223: г, е; 224: 
д, е, з; 225: г, д, з; 227: в, г, ж; 230: и, р; 244: г; 245: е; 249: е; 251: б, в, н; 252: г, е; 
253: а, в, д, з; 254: б; 257: е; 258: в; 270: а, б, е, ж, з; 291: е; 308: б; 309: б; 310: е; 
311: д; 314: а; 315: б, д; 317: а; 318: б; 319: б, в, г; 320: в; 321: а, б; 322: а, б, в, е; 
323: б, г, д; 324: з, л 

1260.2 

9150 323: а 5.1 

9170 177: р 0.8 

91BA 
102: в, г; 175: а, в; 176: м, н, р; 178: д, ж; 181: е; 182: и, р; 183: е, ж, и; 193: г, д; 194: 
г, е, ц, ч, б1, ж1; 195: а; 196: а, в; 197: ж, к; 198: а, ж; 199: а; 200: а, з; 201: е, ж; 206: 

2114.6 
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Местообитания Списък подотдели 
площ 

ха 

а, б, в, г; 207: а, в; 208: а; 209: а; 210: а; 211: б, в, ж; 212: г; 215: а, е; 216: а, д; 217: 
а, б, в, з, и, л, н; 218: б; 220: г, д; 221: г; 222: а, г, е, ж; 223: б, и; 224: г, ж; 225: б, и; 
227: д, е; 230: к, л, м, п; 239: всички; 242: е; 243: в, е; 244: а, в, д, е, к; 245: в, г; 246: 
а; 247: в, д, к, н, о; 248: а, б, в, г; 249: а, г, ж, и, л; 250: а, г, з, и, к; 251: а, г, д, е, м; 
252: в, д, з; 254: а, в, е; 255: г, л; 256: а, з, и; 257: а, б, в, ж; 258: а, г, д, е; 259: о, п, 
т, у; 260: а, е, ж, к, м, н, о; 261: б, в, г, е; 267: г, д, ж, з, и; 268: а, б, в; 269: д, з; 270: 
и, к; 272: г; 273: е, и, к, л, м, н, о, р, с; 274: б, в, г, д, е, ж, и, к; 275: в; 278: а; 279: в; 
281: а, б, в, д; 282: а; 288: а, г; 289: а, б, в, г; 290: а, б, в; 291: а, б, в, г, д, ж, з; 292: 
а, г; 293: а, в, д, ж; 306: б, в, ж, з; 307: а, б, е; 308: а, в, г, д, к; 309: а, г, д, е; 310: б, 
в, д, ж; 311: а, г, е, ж, и, к, м, н; 312: а; 313: в; 314: б, в, г, д, ж, л, м, н; 315: а, в, г, е, 
ж; 316: а, г; 317: б, в, г; 318: а, в, г, д; 319: д, е, и, к; 320: а, б, г, е, з; 324: к; 325: д; 
326: б; 330: б; 333: в; 334: д, е 

91CA 

174: всички; 175: б, г, е; 176: л, т, у; 177: л, м, н, о, п, т, у, ю; 178: а, в, з, к, н; 179: а, 
в, ж, к, л, м, о, у; 180: в, и, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, 
д1, е1; 181: а, ж; 182: а, е, ж, к, л, м, о, п, у, ф, х, ш, ю, я, а1, в1, д1, е1, ж1, з1, и1, 
к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, т1, у1; 183: а, б, в, г, д, 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, к1; 194: ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 
х, ш, щ, ю, я, а1, в1, г1, е1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1; 197: 
б, в, д; 200: б; 210: б; 211: а; 215: з, и; 217: к; 218: а; 219: а, б, д, е; 220: б, е; 222: д; 
224: и; 225: ж; 230: о; 240: всички; 241: в, г, е; 242: а, б, в, г, д, ж, з; 243: а, г, и; 244: 
ж, з; 245: а, д, ж; 246: б, г, е, ж; 247: г, е, ж, и; 249: б, в; 250: б, в, е; 253: ж; 255: д, е; 
257: з; 259: б, г, к; 260: б, в, д, з, и, л; 261: ж; 267: а, в; 268: г, е, ж; 269: а, г, ж, и, к, 
л, м, н, о, п, р, у; 270: л, н, о, п; 271: ж; 272: б, в, ж; 273: б, г, ж; 282: д; 287: о; 288: з; 
294: б; 295: е; 300: б; 301: б, г, е, ж, л; 305: в, з, и; 306: к, л, м; 307: ж; 321: г; 322: з; 
324: а, б, в, г, е, и; 333: б, д, к; 334: к, л, н 

1184.9 

9410 

251: к; 252: а; 257: г, д; 259: е, ж; 273: п; 275: а, б; 276: ж; 278: б; 279: г, е; 280: а, б, 
в, д, ж, з, и, л, м; 282: в, ж; 283: б, в, г, е, ж; 284: а, б, в, г, д; 285: а; 286: а, б, в; 287: 
а, б, в, г, з, к, м, п; 288: д, е, ж; 293: з, и; 294: в, д, е, и; 295: а, в, г, ж, з; 296: а, б, в, 
г, д; 297: а, г, е, ж, и; 298: а, б, в, г, д, е, з, и; 299: а, б, в, г, д, е, ж; 300: а, в, г, е, ж; 
301: в, д, з; 302: б, г, д, е, и, л, м; 303: б, в, г, д, е, ж, з, и, к; 304: а, б, в, г, д; 305: а, 
б, д, к, л; 306: а, г, и, н; 307: в, г, д; 308: е, ж, з, и; 310: з; 311: л; 312: в, г, д, е, ж; 
313: б, г, д, е, ж, з, и; 314: п; 317: д, е, ж, з; 326: в, г, д, ж; 327: а, б, в, г, д; 328: б, г, 
д, е, ж, з, и, к; 329: а, б, в; 330: в; 331: б, г, е; 332: г, д; 333: г, е, ж, з, и; 334: з 

1348.7 

9530 
220: а, в; 222: б; 223: а, в, д, ж, к; 224: в; 225: а; 271: б, з; 272: е; 292: в; 314: е, к; 
319: ж; 320: к; 322: г, д, ж; 323: в, е, ж; 325: а, б, в, г, е, ж; 326: а 

175.4 

ВСИЧКО 6089.7 

 

Таблица № 85 

Разпределение на площта по местообитания и вид на горите в т.ч. ГФС и ГВКС.3 
Зона Натура: BG0001030 (Родопи - Западни) 

 

Местообитан
ия 

иглолистн
и 

широкол. 
високостъбле

ни 
 

изд.за 
превръща

не 

нискостъбле
ни 

Всичко 

% 

в т.ч. ГФС в т.ч. ГВКС.3 

ха ха 

% от 
площ

та 
на 

мест
ооби- 
тание

то 

ха 

% от 
площта 

на 
местоо

би- 
таниет

о 

общо 9130 157.5 1074.8 - 27.9 - 1260.2 20.7 156.9 12.5 32.8 2.6 

общо 9150 - 5.1 - - - 5.1 0.1 - - - - 

общо 9170 - 0.8 - - - 0.8 - - - - - 

общо 91BA 2114.6 - - - - 2114.6 34.7 137.3 6.5 131.3 6.2 

общо 91CA 1184.9 - - - - 1184.9 19.5 27.6 2.3 131.8 11.1 

общо 9410 1348.7 - - - - 1348.7 22.1 313.3 23.2 64.7 4.8 

общо 9530 175.4 - - - - 175.4 2.9 58.0 33.1 2.1 1.2 
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Местообитан
ия 

иглолистн
и 

широкол. 
високостъбле

ни 
 

изд.за 
превръща

не 

нискостъбле
ни 

Всичко 

% 

в т.ч. ГФС в т.ч. ГВКС.3 

ха ха 

% от 
площ

та 
на 

мест
ооби- 
тание

то 

ха 

% от 
площта 

на 
местоо

би- 
таниет

о 

ВСИЧКО 4981.1 1080.7 - 27.9 - 6089.7 100.0 693.1 11.4 362.7 6.0 

 
 
 
 
Разпределение на площта по местообитания и ГФС  
Зона Натура: BG0001030 (Родопи - Западни) 

Местообитания Списък подотдели 
площ 

ха 

9130 201: з; 207: к; 208: ж, и; 209: г, д, е; 212: ж, и, м; 215: б, в, г, д, ж, к, л; 216: г; 314: а 156.9 

91BA 
198: ж; 200: з; 201: ж; 215: а, е; 246: а; 261: б, г; 293: а, в; 306: в; 307: е; 308: к; 310: 
ж; 314: н; 319: и; 326: б 

137.3 

91CA 215: з, и; 259: к; 300: б; 322: з; 324: в; 334: н 27.6 

9410 

280: и, л, м; 282: в, ж; 287: б; 294: в; 297: е, и; 298: в, и; 299: а, в, г, д, е, ж; 300: а, в, 
г, е, ж; 301: д, з; 302: м; 303: б, в, г, д, е, з, и, к; 304: а, б, д; 305: а; 308: з; 328: б, е, 
ж; 332: г, д; 333: з 

313.3 

9530 271: б, з; 272: е; 314: е; 322: г, ж; 323: ж; 326: а 58.0 

ВСИЧКО 693.1 

 

 
Разпределение на площта по местообитания и ВКС3(ГФС)  
Зона Натура: BG0001030 (Родопи - Западни) 

Местообитания Списък подотдели 
площ 

ха 

9130 
198: д; 199: в, д; 201: д, з; 207: к; 208: ж, и; 209: г, д, е; 212: д, ж, и, м; 215: б, в, г, д, 
ж, к, л; 216: г; 314: а; 319: б 

189.7 

91BA 

102: г; 198: ж; 200: з; 201: ж; 215: а, е; 224: ж; 246: а; 251: е; 261: г; 275: в; 278: а; 
282: а; 293: а, в; 306: в; 307: а, е; 308: в, к; 310: ж; 314: н; 317: в; 319: д, и; 320: г; 
326: б 

263.6 

91CA 
215: з, и; 224: и; 247: и; 259: к; 282: д; 295: е; 300: б; 301: б, г, е, ж, л; 305: в; 306: м; 
322: з; 324: а, б, в, г, е, и; 333: б, д, к; 334: к, н 

159.4 

9410 

276: ж; 280: и, л, м; 282: в, ж; 287: б; 294: в; 295: г; 297: е, и; 298: в, и; 299: а, в, г, д, 
е, ж; 300: а, в, г, е, ж; 301: в, д, з; 302: м; 303: б, в, г, д, е, з, и, к; 304: а, б, д; 305: а; 
308: з; 317: д, е; 328: б, е, ж; 332: г, д; 333: з 

378.0 

9530 271: б, з; 272: е; 314: е; 322: г, д, ж; 323: ж; 326: а 60.1 

ВСИЧКО 1050.8 

 

1.3. Планирани лесовъдски мероприятия 

 

1.3.1. Сечи 

 

За десетилетието на територията на Защитена зона „ Родопи - Западни ”, са планирани 
възобновителни сечи на обща площ  1830.4 ха (24.7% от залесената площ на зоната).  

В таблица №  е показано разпределението на възобновителните сечи през десетилетието 
по вид на сечта. 
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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. 

 

 

 

Таблица № 86 

Разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч 
през десетилетието по вид на сечта 

 
Зона Натура: BG0001030 (Родопи - Западни) 

Стопански 
класове 

постепенна 
Ф1 

постепенна 
Ф2 

постепенна 
ОФ 

постепенно 
котловинна 

групово 
постепенна 

неравномерно 
постепенна 

единично 
изборна 

общо 
гола 

ОБЩО % 

Смърчов 
вис.пл. 

- - - - 18.0 - - - 18.0 1.0 

Бялборов В - - - - 112.8 - - - 112.8 6.2 

Бялборов 
СрН 

- - - 1.2 322.1 100.2 - - 423.5 23.2 

Черборов 
СрН 

- - - - 63.8 - - - 63.8 3.5 

Смърчов В - - - - 162.7 48.8 - - 211.5 11.5 

Елов В - - - - 190.0 100.6 9.9 - 300.5 16.4 

Елов СрН - - - - 156.6 143.3 15.2 - 315.1 17.2 

Иглол. 
Шир. В 

- - - - 27.8 32.9 - - 60.7 3.3 

Иглол. 
Шир. СрН 

- - - - 21.6 74.0 - - 95.6 5.2 

Буков В - - - - 118.5 - - - 118.5 6.5 

Буков Ср - - - - 85.5 22.9 - - 108.4 5.9 

Буков СрН 
П 

- - - - 2.0 - - - 2.0 0.1 

Всичко 
ЗСпФ 

- - - 1.2 1281.4 522.7 25.1 - 1830.4 100.0 

всичко 
СтФ 

- - - - - - - - - - 

ОБЩО - - - 1.2 1281.4 522.7 25.1 - 1830.4 100.0 

ПОЛЗВАНЕ 
(БЕЗ 
КЛОНИ) 

- - - 60 75365 25460 1210 - 102095   

ПОЛЗВАНЕ 
(С КЛОНИ) 

- - - 60 85690 29040 1370 - 116160   

 
В таблица № 87 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 № 89  е показан размерът на ползването по площ, запас и вид на сечта през 
десетилетието само за насажденията с определени местообитания в държавните гори. 

 

 

Таблица № 87 

Разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч 
през десетилетието по вид на сечта и местообитания 

 
Зона Натура: BG0001030 (Родопи - Западни) 
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Местообитан
ия 

постепен
на Ф1 

постепен
на Ф2 

постепен
на ОФ 

постепен
но 

котловин
на 

групово 
постепен

на 

неравномер
но 

постепенна 

единич
но 

изборн
а 

групов
о 

избор
на 

общ
о 

гола 
ОБЩО % 

всичко 9130 - - - - 222.3 60.6 - - - 282.9 15.5 

всичко 91BA - - - - 374.9 301.7 25.1 - - 701.7 38.3 

всичко 91CA - - - 1.2 437.0 100.2 - - - 538.4 29.4 

всичко 9410 - - - - 183.4 48.8 - - - 232.2 12.7 

всичко 9530 - - - - 63.8 11.4 - - - 75.2 4.1 

ОБЩО - - - 1.2 1281.4 522.7 25.1 - - 1830.4 100.0 
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Таблица № 88 

Размер на ползването по площ, запас и вид на сечта 
 

Зона Натура: BG0001030 (Родопи - Западни) 

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 
ОБЩО % 

ОТГЛ
ЕЖДА

НЕ 
НА 

ПОДР
АСТА 

ИЗСИЧА
НЕ НА 

ПОДЛЕС
А 

Смърчов 
вис.пл. 
ЗСпФ 

ха 18.0 - - 18.1 44.1 - - 62.2 - - 80.2 2.4 - - 

куб.м 980 - - 560 3120 - - 3680 - - 4660 2.6 - - 

Бялборов В 
ЗСпФ 

ха 112.8 - - 17.9 38.2 24.6 - 80.7 - - 193.5 5.8 - - 

куб.м 7340 - - 1070 2420 950 - 4440 - - 11780 6.5 - - 

Бялборов 
СрН ЗСпФ 

ха 423.5 - - 54.7 176.1 10.3 - 241.1 - - 664.6 19.8 - - 

куб.м 16895 - - 1880 7685 530 - 10095 - - 26990 14.8 - - 

Черборов 
СрН ЗСпФ 

ха 63.8 - - - - - - - - - 63.8 1.9 - - 

куб.м 3110 - - - - - - - - - 3110 1.7 - - 

Смърчов В 
ЗСпФ 

ха 211.5 - - 49.9 245.3 - - 295.2 - - 506.7 15.1 - - 

куб.м 14940 - - 2630 15135 - - 17765 - - 32705 18.0 - - 

Елов В 
ЗСпФ 

ха 300.5 - - 22.4 227.0 39.8 - 289.2 - - 589.7 17.6 - - 

куб.м 22200 - - 1095 14280 1490 - 16865 - - 39065 21.5 - - 

Елов СрН 
ЗСпФ 

ха 315.1 - - - 36.0 - - 36.0 - - 351.1 10.5 - - 

куб.м 19190 - - - 1580 - - 1580 - - 20770 11.4 - - 

Иглол. Шир. 
В ЗСпФ 

ха 60.7 - - 45.3 245.6 - - 290.9 - - 351.6 10.5 - - 

куб.м 3230 - - 1545 14610 - - 16155 - - 19385 10.7 - - 

Иглол. Шир. 
СрН ЗСпФ 

ха 95.6 - - 12.0 55.1 - - 67.1 - - 162.7 4.9 - - 

куб.м 3920 - - 430 2965 - - 3395 - - 7315 4.0 - - 

Всичко 
иглолистни 
ЗСпФ 

ха 1601.5 - - 220.3 1067.4 74.7 - 1362.4 - - 2963.9 88.4 - - 

куб.м 91805 - - 9210 61795 2970 - 73975 - - 165780 91.1 - - 

всичко 
иглолистни 

ха 1601.5 - - 220.3 1067.4 74.7 - 1362.4 - - 2963.9 88.4 - - 

куб.м 91805 - - 9210 61795 2970 - 73975 - - 165780 91.1 - - 

Буков В 
ЗСпФ 

ха 118.5 - - 16.1 47.5 - - 63.6 - - 182.1 5.4 - - 

куб.м 4850 - - 795 2135 - - 2930 - - 7780 4.3 - - 

Буков Ср 
ЗСпФ 

ха 108.4 - - 44.1 27.8 - - 71.9 - - 180.3 5.4 - - 

куб.м 5270 - - 1230 1240 - - 2470 - - 7740 4.3 - - 

Всичко 
широколист
ни 
високостъбл
ени ЗСпФ 

ха 226.9 - - 60.2 75.3 - - 135.5 - - 362.4 10.8 - - 

куб.м 10120 - - 2025 3375 - - 5400 - - 15520 8.5 - - 

всичко 
широколист
ни 
високостъбл
ени 

ха 226.9 - - 60.2 75.3 - - 135.5 - - 362.4 10.8 - - 

куб.м 10120 - - 2025 3375 - - 5400 - - 15520 8.5 - - 

Смесен СрН 
П ЗСпФ 

ха - - - 14.5 - - - 14.5 - - 14.5 0.4 - - 

куб.м - - - 220 - - - 220 - - 220 0.1 - - 

Буков СрН П 
ЗСпФ 

ха 2.0 - - 0.3 9.4 - - 9.7 - - 11.7 0.3 - - 

куб.м 170 - - 5 320 - - 325 - - 495 0.3 - - 

Всичко 
издънкови 
за 
превръщане 
ЗСпФ 

ха 2.0 - - 14.8 9.4 - - 24.2 - - 26.2 0.8 - - 

куб.м 170 - - 225 320 - - 545 - - 715 0.4 - - 

всичко 
издънкови 
за 
превръщане 

ха 2.0 - - 14.8 9.4 - - 24.2 - - 26.2 0.8 - - 

куб.м 170 - - 225 320 - - 545 - - 715 0.4 - - 

ВСИЧКО 
ПОЛЗВАНЕ 

ха 1830.4 - - 295.3 1152.1 74.7 - 1522.1 - - 3352.5 100.0 - - 

куб.м 102095 - - 11460 65490 2970 - 79920 - - 182015 100.0 - - 
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Таблица № 89 

Размер на ползуването по площ, запас и вид на сечта и местообитания 
Зона Натура: BG0001030 (Родопи - Западни) 

Местообитан
ия 

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 
ОБЩО % 

ОТГЛ
ЕЖДА

НЕ 
НА 

ПОДР
АСТА 

ИЗСИЧА
НЕ НА 

ПОДЛЕС
А 

9130 
ха 54.0 - - 31.4 11.7 - - 43.1 - - 97.1 3.6 - - 

куб.м 2760 - - 1165 450 - - 1615 - - 4375 2.9 - - 

91BA 
ха 701.7 - - 30.1 358.1 39.8 - 428.0 - - 1129.7 41.5 - - 

куб.м 44860 - - 1245 21140 1490 - 23875 - - 68735 45.9 - - 

91CA 
ха 538.4 - - 20.3 35.9 28.9 - 85.1 - - 623.5 22.9 - - 

куб.м 24345 - - 1100 2240 1080 - 4420 - - 28765 19.2 - - 

9410 
ха 232.2 - - 6.9 173.1 - - 180.0 - - 412.2 15.1 - - 

куб.м 16060 - - 350 11625 - - 11975 - - 28035 18.7 - - 

9530 
ха 75.2 - - - - - - - - - 75.2 2.8 - - 

куб.м 3780 - - - - - - - - - 3780 2.5 - - 

всичко 
иглолистни 

ха 1601.5 - - 88.7 578.8 68.7 - 736.2 - - 2337.7 85.8 - - 

куб.м 91805 - - 3860 35455 2570 - 41885 - - 133690 89.2 - - 

9130 
ха 226.9 - - 59.0 75.3 - - 134.3 - - 361.2 13.3 - - 

куб.м 10120 - - 1990 3375 - - 5365 - - 15485 10.3 - - 

всичко 
широколист
ни 
високостъбл
ени 

ха 226.9 - - 59.0 75.3 - - 134.3 - - 361.2 13.3 - - 

куб.м 10120 - - 1990 3375 - - 5365 - - 15485 10.3 - - 

9130 
ха 2.0 - - 14.8 9.4 - - 24.2 - - 26.2 1.0 - - 

куб.м 170 - - 225 320 - - 545 - - 715 0.5 - - 

всичко 
издънкови 
за 
превръщане 

ха 2.0 - - 14.8 9.4 - - 24.2 - - 26.2 1.0 - - 

куб.м 170 - - 225 320 - - 545 - - 715 0.5 - - 

ВСИЧКО 
ПОЛЗВАНЕ 

ха 1830.4 - - 162.5 663.5 68.7 - 894.7 - - 2725.1 100.0 - - 

куб.м 102095 - - 6075 39150 2570 - 47795 - - 149890 100.0 - - 

 

1.3.2. Залесявания 

 
Общо залесяване е предвидено на площ от  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 
– 0.5 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 само залесяване за възстановяване на гори на цялата площ 0.5 хектара. Тук са 
отнесени залесяваниятав констатираните сечища. 

 

Таблица № 90 

Разпределение на предвидената през десетилетието площ за залесяване 
и на необходимия посадъчен материал по дървесни видове 

 
Зона Натура: BG0001030 (Родопи - Западни) 

Дървесен вид 

Залесяване Посадъчен материал 

възстановяване на гори Всичко 
% 

фиданки на 1 ха фиданки всичко 

хектари хиляди броя 

Бял бор 0.5 0.5 100.0 3.3 1.6 

всичко 0.5 0.5 100.0 - 1.6 
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1.3.3. Паша 

 

Общата площ, върху която се забранява паша е ха. В таблица №91  е показано как се 
разпределя тя по горскостопански участъци. 

 

 

Таблица № 91 

Размер на площта, забранена за паша 
Зона Натура: BG0001030 (Родопи - Западни) 

  
Обща 
площ 

ха 

Забранена 
площ за 

паша 
ха 

% 
от общата 

площ 

ГСУ 1 19.6 15.1 0.2 

ГСУ 2 2183.9 1687.7 22.8 

ГСУ 3 2492.6 1328.2 18.0 

ГСУ 4 2702.9 1673.5 22.6 

всичко 7399.0 4704.5 63.6 

 

 

 

1.4. Оптимален подходящ състав 

             

В Защитена зона „ Родопи - Западни ” целта на стопанисване на горите е възстановяване на 
характерната за района широколистна дървесна растителност, което е видно от таблица № 92. 

 
 

Таблица № 92 

СРАВНЕНИЕ на ПЛОЩТА по ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ в СЕГАШНИЯ и  
ПОДХОДЯЩИЯ състав 

         Зона Натура: BG0001030 (Родопи - Западни) 

дървесни видове 

СЕГАШЕН СЪСТАВ ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

  

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

ха % ха % ха % 

Бял бор 1596.7 22.2 1533.1 21.3 1534.4 21.3 

Смърч 1871.5 26.0 1864.8 26.0 1867.3 26.0 

Черен бор 209.5 2.9 203.9 2.8 203.9 2.8 

Ела 1927.0 26.8 1928.4 26.8 1928.4 26.8 

Бяла мура - - 3.0 0.1 3.5 0.1 

Дуглазка 13.6 0.2 13.6 0.2 13.6 0.2 

Лиственица 4.2 0.1 4.2 0.1 4.2 0.1 

Бук 1524.0 21.2 1597.7 22.2 1597.7 22.2 

Зимен дъб 9.5 0.1 11.6 0.2 11.6 0.2 

Габър 1.6 - 1.6 - 1.6 - 

Трепетлика 25.9 0.4 21.8 0.3 21.8 0.3 

Явор 0.1 - 0.1 - 0.1 - 

Бреза 0.8 - 0.8 - 0.8 - 

Ива 3.1 0.1 2.9 - 2.9 - 

  

всичко 7187.5 100.0 7187.5 100.0 7191.8 100.0 
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    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 ДГС “Ракитово” са разделени според степента на пожарен риск в 
три класа: 

 

 

Таблица № 93 

Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по класове на  

ПОЖАРНА ОПАСНОСТ и ГСУ 

Зона Натура: BG0001030 (Родопи - Западни) 

Tериториален обхват 

Kласове на пожарна опасност 

Всичко I клас 
висока 

II клас 
средна 

III клас 
ниска 

хектари 

ГСУ 1 
площ 4.5 15.1 - 19.6 

проценти 0.1 0.2 - 0.3 

  

ГСУ 2 
площ 22.2 1111.3 1050.4 2183.9 

проценти 0.3 15.0 14.2 29.5 

  

ГСУ 3 
площ 20.9 1335.4 1136.3 2492.6 

проценти 0.3 18.0 15.4 33.7 

  

ГСУ 4 
площ 63.5 950.0 1689.4 2702.9 

проценти 0.9 12.8 22.8 36.5 

  

ВСИЧКО 
площ 111.1 3411.8 3876.1 7399.0 

проценти 1.6 46.0 52.4 100.0 

 

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   111.1  
ха (1.6 %). 

 

Към II клас със средна пожарна опасност са отнесени всички иглолистни насаждения и 
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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 3411.8 ха 
(46.0%). 

 
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 3876.1 ха (52.4%). 

 
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 съоражения, 
построени за други цели(пътища, напоителни канали, просеки за линейни съоражения, 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 са 165.0 км бариерни противопожартни прегради.  

 

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 100.0 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. 

 

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 

http://money.bg/news/id_1874891337
http://money.bg/news/id_1874891337
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територията на ДГС „Ракитово „ съществуват 7.7км в следните отдели : 5 а;6 а;8 а;9 д,е,ж;11 
ж;13 ;о,у,ц. 

 

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 100 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 
(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 горското стопанство  
съществуват 3 броя водоизточници, към които  сa изградени площадки (подстъпи) към тях 
в I-ви ГСУ “Дорково” – 1 брой;  II-ри ГСУ “Ракитово – 1 брой, III-ти ГСУ “Хремчица” – 1 
брой.Основно те се намират по протежение на големите водосбори,за противопожарни нужди 
се използва и яз. Батак. 

 

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; 
- 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 за площадки, стадион 9-ти Септември в град 
Ракитово,поляните в м.Селце и м.Цигов чарк. 

 

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  
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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 ДГС “Ракитово” има четири противопожарни депа намиращи се в сградата на I ГСУ 
Дорково,Горски пунк в град Ракитово,вила На ДГС „Ракитово“ местност Цигов чарк и  вила 
местност „Качаков чарк“, 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 “Ракитово” ” са изграждани  кули за противопожарно наблюдение 
в отдел  260 – 6,по проект на Община Ракитово и 5 броя дървени съоръжения по проект на ДГС 
„Ракитово“ в отдели 30 з;53 д;174 в;237 м;303 ж. 

 

1.5.14.  Оборудване на гасачески групи  

Сформирано е доброволно от служители на горското стопанство които са обучени да гасят 
горски пожари с наличие на 1 брой високо-проходим автомобил с пожаро-техническо 
въоръжение.  

 

1.515.  Превенция срещу пожари  

 
РС ПБЗН се намира в град Велинград. 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 ДГС “Ракитово” ” 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 ДГС “Ракитово” ”. 

Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 8 от 11.05.2012 г. ръководството на ТП ДГС “Ракитово”  
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 ДГС “Ракитово” ” 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 

 

 

1.6. Ловностопански мероприятия 

 

На териториите попадащи в границите на Защитената зона няма заложени нови дивечови 
ниви, ловни просеки, дивечови сечища и др. Не е предвидено изсичане и изкореняване на 
насажденията за създаване на фуражни площи.В Защитената зона няма съществуващи и 
новопланирани Бази за интензивно стопанисване на дивеча.  
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2. ЗАЩИТЕНA ЗОНA „ЯДЕНИЦА” BG 0001386  

 

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 

Разпределението на общата площ на Защитената зона в ТП ДГС “Ракитово” по вид на 
земите и вид на горите е показано в таблица № 94. 

 

Таблица № 94 

Разпределение на общата площ по вид на земите и вид на горите 
 

Зона Натура: BG0001386 (Яденица) 

Вид на земите иглолистни 
широкол. 

високостъблени 
изд.за 

превръщане 
нискостъблени Всичко Процент 

естествен произход 
0.4-1.0 

28.1 80.5 1119.4 189.7 1417.7 74.5 

склопени култури 198.1 0.1 - - 198.2 10.4 

несклопени култури - - - - - - 

естествен произход 
0.1-0.3 

0.7 0.5 135.9 - 137.1 7.2 

изредени култури - - - - - - 

всичко насаждения 226.9 81.1 1255.3 189.7 1753.0 92.1 

клек - - - - - - 

всичко залесена 
площ 

226.9 81.1 1255.3 189.7 1753.0 92.1 

сечище - - - - - - 

пожарище - - - - - - 

голина 0.7 - - - 0.7 0.1 

всичко 
незал.дървопр. 

0.7 - - - 0.7 0.1 

поляна 3.5 - 14.2 0.1 17.8 1.0 

временен склад 0.2 - - - 0.2 - 

просека 1.0 - 0.3 - 1.3 0.1 

лесонепригодна 
голина 

1.5 - 0.2 0.3 2.0 0.1 

лесонепригодна 
площ 

- - 81.9 34.4 116.3 6.1 

скали - - 5.7 0.6 6.3 0.3 

сипей - - 0.7 - 0.7 - 

кариера - - 0.2 - 0.2 - 

разливище - - - 0.7 0.7 - 

застроена площ - - 0.1 - 0.1 - 

паметник 0.1 - - - 0.1 - 

автомобилен път III 
категория 

- - 0.2 - 0.2 - 

автомобилен път IV 
категория 

0.7 - 3.0 - 3.7 0.2 

всичко недървопр. 
площ 

7.0 - 106.5 36.1 149.6 7.8 
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всичко устроена 
площ 

234.6 81.1 1361.8 225.8 1903.3 100.0 

в т.ч. дървопр. площ 227.6 81.1 1255.3 189.7 1753.7 92.2 

 

 В защитената зона попадат следните отдели и подотдели на ТП ДГС “Ракитово“: 

Зона Натура 
2000 

Списък подотдели 
Площ 

ха 

BG0001386 
Яденица 

1; 2: а, б, 2; 23: 1, 2; 25: а, б, 1; 26: а, 1; 36; 37; 38; 39; 40: а, б, г, д, е, ж, з, и, к, л; 41; 
42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49: а, б, в, г, д, е, ж, з, 1; 50; 51: г, д, е; 63: а, б, д, е, 1, 2; 64; 
65; 66; 67; 68; 69: а, в, г, з, и, м, н, о, 1; 70: а, е; 71: а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
72: а, б, в, г, 1, 3, 4; 73; 74: а, б, в, г, д, е, ж; 336; 337; 338; 339 

1903.3 

 

 

2.2. Местообитания  

 

В Защитена зона „Яденица” са установени следните  местообитания: 
 

Местообитания Списък подотдели 
площ 

ха 

9130 44: д; 49: в; 50: г; 64: к; 65: г; 336: а; 339: а 41.1 

9170 

1: и; 36: б, в, г; 39: в; 40: д, е, з, к; 41: в, г, д; 42: д, е, ж; 43: в, г; 44: б, в, г; 45: б, в; 
46: а, б, в, г, д; 47: б, в, г; 48: а, б, в; 49: а, г, д, е, ж, з; 50: б, в, д, е; 51: г, д; 63: д, е; 
64: а, б, в, д, и; 65: а, б, в, е, ж, и, м; 66: а, б, г, д; 67: б, и; 68: г, з; 69: и; 71: ж; 72: а, 
г; 73: г, и; 74: а, г; 336: б, в, г, д; 337: а, б, в, г, д, и; 338: а, б, в, г, д, е; 339: б, в 

1079.0 

91CA 36: д; 37: б, в; 50: а; 65: о; 68: е 7.7 

91M0 
1: б, г, е, ж; 2: а, б; 36: а; 37: а, д, е; 38: а, б, в, г, д; 44: а; 67: в, г; 68: б, в; 71: а; 337: 
ж; 338: ж 

139.7 

91W0 40: г, л; 51: е; 73: а 19.3 

9530 63: б; 64: г; 65: з; 74: б 2.9 

ВСИЧКО 1289.7 

 

Таблица № 95 

Разпределение на площта по местообитания и вид на горите в т.ч. ГФС и ГВКС.3 
Зона Натура: BG0001386 (Яденица) 

Местообита
ния 

иглолист
ни 

широкол. 
високостъбл

ени 
 

изд.за 
превръща

не 

нискостъбл
ени 

Всичк
о 

% 

в т.ч. ГФС 
в т.ч. 

ГВКС.3 

ха ха 

% 
от 

пло
щта 
на 

мес
тоо
би- 
тан
иет
о 

ха 

% от 
площта 

на 
местооб

и- 
танието 

общо 9130 - 37.9  3.2 - 41.1 3.2 31.4 76.4 - - 

общо 9170 - 23.8  1055.2 - 1079.0 83.7 145.6 13.5 - - 

общо 91CA 7.7 -  - - 7.7 0.6 - - 
6.
3 

81.8 

общо 91M0 - -  139.7 - 139.7 10.8 - - - - 

общо 91W0 - 19.3  - - 19.3 1.5 8.6 44.6 - - 

общо 9530 2.9 -  - - 2.9 0.2 - - - - 
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ВСИЧКО 10.6 81.0  1198.1 - 1289.7 100.0 185.6 14.4 6.3 0.5 

 
 

Разпределение на площта по местообитания и ГФС  
Зона Натура: BG0001386 (Яденица) 

Местообитания Списък подотдели 
площ 

ха 

9130 50: г; 336: а; 339: а 31.4 

9170 64: и; 67: б; 336: б, г; 337: б, в; 339: б, в 145.6 

91W0 40: г; 51: е 8.6 

ВСИЧКО 185.6 

 
 
Разпределение на площта по местообитания и ВКС3(ГФС)  
Зона Натура: BG0001386 (Яденица) 

Местообитания Списък подотдели 
площ 

ха 

9130 50: г; 336: а; 339: а 31.4 

9170 64: и; 67: б; 336: б, г; 337: б, в; 339: б, в 145.6 

91CA 50: а 6.3 

91W0 40: г; 51: е 8.6 

ВСИЧКО 191.9 

 

2.3. Планирани лесовъдски мероприятия 

 

2.3.1. Сечи 

 

За десетилетието на територията на Защитена зона „ Яденица ”, са планирани 
възобновителни сечи на обща площ  46.2 ха (2.6% от залесената площ на зоната).  

В таблица №  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. 

 

Таблица № 96 

Разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч 
през десетилетието по вид на сечта 

 
Зона Натура: BG0001386 (Яденица) 

Стопански 
класове 

постепенна 
Ф1 

постепенна 
Ф2 

постепенна 
ОФ 

постепенно 
котловинна 

групово 
постепенна 

неравномерно 
постепенна 

единично 
изборна 

групово 
изборна 

общо 
гола 

ОБЩО % 

Буков Ср - - - - 8.7 - - - - 8.7 18.8 

Смесен 
СрН П 

- - - 17.4 - - - - - 17.4 37.7 

Дъбов СрН 
П 

- - - 20.1 - - - - - 20.1 43.5 

Всичко 
ЗСпФ 

- - - 37.5 8.7 - - - - 46.2 100.0 

всичко 
СтФ 

- - - - - - - - - - - 

ОБЩО - - - 37.5 8.7 - - - - 46.2 100.0 

ПОЛЗВАНЕ 
(БЕЗ 

- - - 790 340 - - - - 1130   
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КЛОНИ) 

ПОЛЗВАНЕ 
(С КЛОНИ) 

- - - 885 400 - - - - 1285   

 
В таблица №97  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 №99   е показан размерът на ползването по площ, запас и вид на сечта през 
десетилетието само за насажденията с определени местообитания в държавните гори. 

 

Таблица № 97 

Разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч 
през десетилетието по вид на сечта и местообитания 

 
Зона Натура: BG0001386 (Яденица) 

 

Местообитан
ия 

постепен
на Ф1 

постепен
на Ф2 

постепен
на ОФ 

постепен
но 

котловин
на 

групово 
постепен

на 

неравномер
но 

постепенна 

единич
но 

изборн
а 

групов
о 

избор
на 

общ
о 

гола 

ОБЩ
О 

% 

всичко 9170 - - - 26.0 - - - - - 26.0 56.3 

всичко 91M0 - - - 11.5 - - - - - 11.5 24.9 

всичко 91W0 - - - - 8.7 - - - - 8.7 18.8 

ОБЩО - - - 37.5 8.7 - - - - 46.2 100.0 

 

Таблица №98 

Размер на ползването по площ, запас и вид на сечта 
 

Зона Натура: BG0001386 (Яденица) 

Стопански 
класове 

мерни 
едини

ци 

ВЪЗОБ
Н. 

СЕЧИ 

освет
л. 

прочист
ка 

прорежда
не 

пробир
ка 

селекцион
на 

изборно 
прорежда

не 

ВСИЧКО 
ОТГЛЕД

НИ 

ВСИЧКО 
ТЕХНИЧЕС

КИ 

ОБЩ
О 

% 

ОТГЛЕЖ
ДАНЕ НА 
ПОДРАС

ТА 

ИЗСИЧА
НЕ НА 

ПОДЛЕС
А 

Бялборов СрН 
ЗСпФ 

ха - - - 44.4 62.8 - - 107.2 - 107.2 40.1 - - 

куб.м - - - 1355 2455 - - 3810 - 3810 49.6 - - 

Иглол. Шир. 
СрН ЗСпФ 

ха - - - 25.4 24.6 - - 50.0 - 50.0 18.7 - - 

куб.м - - - 970 650 - - 1620 - 1620 21.1 - - 

Всичко 
иглолистни 
ЗСпФ 

ха - - - 69.8 87.4 - - 157.2 - 157.2 58.9 - - 

куб.м - - - 2325 3105 - - 5430 - 5430 70.7 - - 

всичко 
иглолистни 

ха - - - 69.8 87.4 - - 157.2 - 157.2 58.9 - - 

куб.м - - - 2325 3105 - - 5430 - 5430 70.7 - - 

Буков Ср 
ЗСпФ 

ха 8.7 - - - - - - - - 8.7 3.3 - - 

куб.м 340 - - - - - - - - 340 4.4 - - 

Всичко 
широколистн
и 
високостъбл
ени ЗСпФ 

ха 8.7 - - - - - - - - 8.7 3.3 - - 

куб.м 340 - - - - - - - - 340 4.4 - - 

всичко 
широколистн
и 
високостъбл
ени 

ха 8.7 - - - - - - - - 8.7 3.3 - - 

куб.м 340 - - - - - - - - 340 4.4 - - 

Смесен СрН П 
ЗСпФ 

ха 17.4 - - 9.9 14.9 - - 24.8 - 42.2 15.8 - - 

куб.м 280 - - 130 305 - - 435 - 715 9.3 - - 

Буков СрН П 
ЗСпФ 

ха - - - 1.6 1.2 - - 2.8 - 2.8 1.0 - - 

куб.м - - - 50 30 - - 80 - 80 1.0 - - 

Дъбов СрН П 
ЗСпФ 

ха 20.1 - - 18.8 17.2 - - 36.0 - 56.1 21.0 - - 

куб.м 510 - - 290 315 - - 605 - 1115 14.5 - - 

Всичко 
издънкови за 
превръщане 
ЗСпФ 

ха 37.5 - - 30.3 33.3 - - 63.6 - 101.1 37.9 - - 

куб.м 790 - - 470 650 - - 1120 - 1910 24.9 - - 

всичко 
издънкови за 
превръщане 

ха 37.5 - - 30.3 33.3 - - 63.6 - 101.1 37.9 - - 

куб.м 790 - - 470 650 - - 1120 - 1910 24.9 - - 



ДГС “РАКИТОВО” – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” – СОФИЯ, 2020 ГОДИНА 
 

227 

ВСИЧКО 
ПОЛЗВАНЕ 

ха 46.2 - - 100.1 120.7 - - 220.8 - 267.0 100.0 - - 

куб.м 1130 - - 2795 3755 - - 6550 - 7680 100.0 - - 
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Таблица № 99 

Размер на ползуването по площ, запас и вид на сечта и местообитания 
 

Зона Натура: BG0001386 (Яденица) 

Местообитан
ия 

мерни 
едини

ци 

ВЪЗОБ
Н. 

СЕЧИ 

освет
л. 

прочист
ка 

прорежда
не 

пробир
ка 

селекцион
на 

изборно 
прорежда

не 

ВСИЧКО 
ОТГЛЕД

НИ 

ВСИЧКО 
ТЕХНИЧЕС

КИ 

ОБЩ
О 

% 

ОТГЛЕЖ
ДАНЕ НА 
ПОДРАС

ТА 

ИЗСИЧА
НЕ НА 

ПОДЛЕС
А 

91W0 
ха 8.7 - - - - - - - - 8.7 7.9 - - 

куб.м 340 - - - - - - - - 340 15.1 - - 

всичко 
широколистн
и 
високостъбл
ени 

ха 8.7 - - - - - - - - 8.7 7.9 - - 

куб.м 340 - - - - - - - - 340 15.1 - - 

9130 
ха - - - - 1.2 - - 1.2 - 1.2 1.1 - - 

куб.м - - - - 30 - - 30 - 30 1.3 - - 

9170 
ха 26.0 - - 27.2 32.1 - - 59.3 - 85.3 77.7 - - 

куб.м 600 - - 425 620 - - 1045 - 1645 73.1 - - 

91M0 
ха 11.5 - - 3.1 - - - 3.1 - 14.6 13.3 - - 

куб.м 190 - - 45 - - - 45 - 235 10.4 - - 

всичко 
издънкови за 
превръщане 

ха 37.5 - - 30.3 33.3 - - 63.6 - 101.1 92.1 - - 

куб.м 790 - - 470 650 - - 1120 - 1910 84.9 - - 

ВСИЧКО 
ПОЛЗВАНЕ 

ха 46.2 - - 30.3 33.3 - - 63.6 - 109.8 100.0 - - 

куб.м 1130 - - 470 650 - - 1120 - 2250 100.0 - - 

 

2.3.2. Залесявания 

 
Няма предвидено залесяване в защитената зона 
 

2.3.3. Паша 

 

Общата площ, върху която се забранява паша е 1521.7ха. В таблица №100  е показано как 
се разпределя тя по горскостопански участъци. 

 

 

Таблица № 100 

Размер на площта, забранена за паша 
 

Зона Натура: BG0001386 (Яденица) 
 

  
Обща 
площ 

ха 

Забранена 
площ за 

паша 
ха 

% 
от общата 

площ 

ГСУ 1 1903.3 1521.7 80.0 

всичко 1903.3 1521.7 80.0 
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2.4. Оптимален подходящ състав 

             

В Защитена зона „ Яденица ” целта на стопанисване на горите е възстановяване на 
характерната за района широколистна дървесна растителност, което е видно от таблица №101 
. 

 

 

Таблица № 101 

СРАВНЕНИЕ на ПЛОЩТА по ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ в СЕГАШНИЯ и 
ПОДХОДЯЩИЯ състав 

Зона Натура: BG0001386 (Яденица) 
 

дървесни видове 

СЕГАШЕН СЪСТАВ ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

ха % ха % ха % 

Бял бор 167.3 9.6 167.5 9.6 167.5 9.5 

Черен бор 10.5 0.6 10.5 0.5 11.2 0.6 

Дуглазка 3.1 0.2 3.1 0.2 3.1 0.2 

Бук 92.5 5.3 102.3 5.8 102.3 5.8 

Зимен дъб 806.3 46.0 814.4 46.5 814.4 46.4 

Благун 182.2 10.4 182.1 10.4 182.1 10.4 

Цер 43.6 2.5 43.5 2.5 43.5 2.5 

Габър 96.8 5.5 109.7 6.3 109.7 6.3 

Мъждрян 81.4 4.6 78.5 4.5 78.5 4.5 

Акация 0.1 - 0.1 - 0.1 - 

Космат дъб 1.1 0.1 1.1 0.1 1.1 0.1 

Келяв габър 211.5 12.1 183.5 10.5 183.5 10.5 

Воден габър 45.0 2.6 45.3 2.6 45.3 2.6 

Клен 5.8 0.3 5.1 0.2 5.1 0.3 

Едролистна липа 0.5 - 1.0 0.1 1.0 0.1 

Американски ясен 0.7 - 0.7 - 0.7 - 

Планински ясен 2.7 0.1 2.7 0.1 2.7 0.1 

Маклен 1.9 0.1 1.9 0.1 1.9 0.1 

  

всичко 1753.0 100.0 1753.0 100.0 1753.7 100.0 

 

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 ДГС “Ракитово” са разделени според степента на пожарен риск в 
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три класа: 
 

 

Таблица № 102 

Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по класове на 

ПОЖАРНА ОПАСНОСТ и ГСУ 

                        Зона Натура: BG0001386 (Яденица) 

Tериториален обхват 

Kласове на пожарна опасност 

Всичко I клас 
висока 

II клас 
средна 

III клас 
ниска 

хектари 

ГСУ 1 
площ 39.5 1458.7 405.1 1903.3 

проценти 2.1 76.6 21.3 100.0 

  

ВСИЧКО 
площ 39.5 1458.7 405.1 1903.3 

проценти 2.1 76.6 21.3 100.0 

 

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   39.5  
ха (2.1 %). 

 

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 1458.7 ха 
(76.6%). 

 
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 405.1 ха (21.3%). 

 
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 

http://money.bg/news/id_1874891337
http://money.bg/news/id_1874891337
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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 съоражения, 
построени за други цели(пътища, напоителни канали, просеки за линейни съоражения, 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 са 165.0 км бариерни противопожартни прегради.  

 

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 100.0 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. 

 

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 ДГС „Ракитово „ съществуват 11.3 км в следните отдели : 5 а;6 а;8 а;9 д,е,ж;11 
ж;13 ;о,у,ц. 

 

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 100 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 
(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 горското стопанство  
съществуват 4 броя водоизточници, към които  сa изградени площадки (подстъпи) към тях 
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в I-ви ГСУ “Дорково” – 1 брой;  II-ри ГСУ “Ракитово – 1 брой, III-ти ГСУ “Хремчица” – 1 брой,IV 
ГСУ“Качаков чарк – 1 брой.Основно те се намират по протежение на големите водосбори,за 
противопожарни нужди се използва и яз. Батак. 

 

2.5.8. 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. 

 

 

2.5.9. Площадки за кацане на авиационна техника  

На територията на стопанството се изпозват за площадки, стадион 9-ти Септември в град 
Ракитово,поляните в м.Селце и м.Цигов чарк. 

 

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 ДГС “Ракитово” има четири противопожарни депа намиращи се в сградата на I ГСУ 
Дорково,Горски пунк в град Ракитово,вила На ДГС „Ракитово“ местност Цигов чарк и  вила 
местност „Качаков чарк“, 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 “Ракитово” ” са изграждани  кули за противопожарно наблюдение 
в отдел  260 – 6,по проект на Община Ракитово и 5 броя дървени съоръжения по проект на ДГС 
„Ракитово“ в отдели 30 з;53 д;174 в;237 м;303 ж. 

 

2.5.14.  Оборудване на гасачески групи  

Сформирано е доброволно от служители на горското стопанство които са обучени да гасят 
горски пожари с наличие на 1 брой високо-проходим автомобил с пожаро-техническо 
въоръжение.  
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2.515.  Превенция срещу пожари  

 
РС ПБЗН се намира в град Велинград. 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 ДГС “Ракитово” ” 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 ДГС “Ракитово” ”. 

Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 8 от 11.05.2012 г. ръководството на ТП ДГС “Ракитово”  
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 ДГС “Ракитово” ” 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 

 

На териториите попадащи в границите на Защитената зона няма заложени нови дивечови 
ниви, ловни просеки, дивечови сечища и др. Не е предвидено изсичане и изкореняване на 
насажденията за създаване на фуражни площи.В Защитената зона няма съществуващи и 
новопланирани Бази за интензивно стопанисване на дивеча.  

 

 

3. ЗАЩИТЕНA ЗОНA „ЗАПАДНИ-РОДОПИ” BG 0002063  

 

3.1. 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 

Разпределението на общата площ на Защитената зона в ТП ДГС “Ракитово” по вид на 
земите и вид на горите е показано в таблица №103  . 

 

Таблица № 103 

Разпределение на общата площ по вид на земите и вид на горите 
 

Зона Натура: BG0002063 (Западни-Родопи) 

Вид на подотдела 

Група гори 

% иглолистни 
широколистни 

високостъблени 

издънкови 
за 

превръщане 
нискостъблени Всичко 

хектари 

естествен произход 0.4-1.0 135.5 129.1 - - 264.6 68.3 

склопени култури 25.1 - - - 25.1 6.5 

несклопени култури - - - - - - 

естествен произход 0.1-0.3 63.3 25.8 - - 89.1 23.0 

изредени култури - - - - - - 

всичко насаждения 223.9 154.9 - - 378.8 97.8 
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Вид на подотдела 

Група гори 

% иглолистни 
широколистни 

високостъблени 

издънкови 
за 

превръщане 
нискостъблени Всичко 

хектари 

клек - - - - - - 

всичко залесена площ 223.9 154.9 - - 378.8 97.8 

  

сечище - - - - - - 

пожарище - - - - - - 

голина - - - - - - 

всичко незал.дървопр. - - - - - - 

  

поляна 6.8 0.3 - - 7.1 1.9 

шосе 0.8 - - - 0.8 0.2 

скали 0.1 - - - 0.1 0.1 

мочур 0.2 - - - 0.2 - 

канал 0.1 - - - 0.1 - 

каптаж 0.2 - - - 0.2 - 

автомобилен път IV 
категория 

0.1 - - - 0.1 - 

  

всичко недървопр. площ 8.3 0.3 - - 8.6 2.2 

  

всичко инвентаризирана 
площ 

232.2 155.2 - - 387.4 100.0 

  

в т.ч. дървопр. площ 223.9 154.9 - - 378.8 97.8 

 

 

 В защитената зона попадат следните отдели и подотдели на ТП ДГС “Ракитово“: 

Зона Натура 
2000 

Списък подотдели 
Площ 

ха 

BG0002063 

Западни 
Родопи 

183: в, з, 3; 193: в, г, д, е, ж, 2, 3, 4, 5; 196: е; 201: д, е, ж, з, 2, 3; 207: з, и, к, м; 208: и; 
209: д, е; 210: а, д; 212: ж, и; 215: а, б, ж, з, и, к, 3, 6, 7; 243: 12; 251: ж; 259: к; 260: д, 
е, ж, з, и, к, л, 2, 3, 4; 261: б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5 

387.4 

 

3.2. Местообитания  

 

В Защитена зона „Западни-Родопи” са установени следните  местообитания: 
 

Местообитания Списък подотдели 
площ 

ха 

9130 
183: з; 193: е, ж; 196: е; 201: д, з; 207: к, м; 208: и; 209: д, е; 210: д; 212: ж, и; 215: б, 

ж, к 
179.8 

91BA 193: г, д; 201: е, ж; 210: а; 215: а; 260: е, ж, к; 261: б, в, г, е 134.7 

91CA 183: в; 215: з, и; 259: к; 260: д, з, и, л; 261: ж 39.2 

ВСИЧКО 353.7 
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Таблица № 104 

Разпределение на площта по местообитания и вид на горите в т.ч. ГФС и ГВКС.3 
Зона Натура: BG0002063 (Западни-Родопи) 

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- 
танието 

ха 

% от 
площта 

на 
местоо

би- 
таниет

о 

общо 9130 24.9 154.9 - - - 179.8 50.8 92.2 51.3 12.8 7.1 

общо 91BA 134.7 - - - - 134.7 38.1 40.8 30.3 - - 

общо 91CA 39.2 - - - - 39.2 11.1 8.7 22.2 - - 

  

ВСИЧКО 198.8 154.9 - - - 353.7 100.0 141.7 40.1 12.8 3.6 

 
Разпределение на площта по местообитания и ГФС  
Зона Натура: BG0002063 (Западни-Родопи) 

 

 
Разпределение на площта по местообитания и ВКС3(ГФС)  
Зона Натура: BG0002063 (Западни-Родопи) 

 

3.3. Планирани лесовъдски мероприятия 

 

3.3.1. Сечи 

 

За десетилетието на територията на Защитена зона „ Западни-Родопи ”, са планирани 
възобновителни сечи на обща площ 75.2 ха (19.4% от залесената площ на зоната).  

В таблица №  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 № 105 

Разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч 
през десетилетието по вид на сечта 

 
Зона Натура: BG0002063 (Западни-Родопи) 

Стопански 
класове 

постепенна 
Ф1 

постепенна 
Ф2 

постепенна 
ОФ 

постепенно 
котловинна 

групово 
постепенна 

неравномерно 
постепенна 

единично 
изборна 

групово 
изборна 

общо 
гола 

ОБЩО % 

Елов В - - - - 14.8 - - - - 14.8 19.7 

Елов СрН - - - - 11.4 32.3 - - - 43.7 58.1 

Буков В - - - - 16.7 - - - - 16.7 22.2 

Всичко 
ЗСпФ 

- - - - 42.9 32.3 - - - 75.2 100.0 

всичко 
СтФ 

- - - - - - - - - - - 

ОБЩО - - - - 42.9 32.3 - - - 75.2 100.0 

ПОЛЗВАНЕ 
(БЕЗ 
КЛОНИ) 

- - - - 2320 2140 - - - 4460   

ПОЛЗВАНЕ 
(С КЛОНИ) 

- - - - 2620 2460 - - - 5080   

 

 
В таблица №  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 №   е показан размерът на ползването по площ, запас и вид на сечта през 
десетилетието само за насажденията с определени местообитания в държавните гори. 

 

Таблица № 106 

Разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч 
през десетилетието по вид на сечта и местообитания 

 
Зона Натура: BG0002063 (Западни-Родопи) 

 

Местообитания 
постепенна 

Ф1 
постепенна 

Ф2 
постепенна 

ОФ 
постепенно 
котловинна 

групово 
постепенна 

неравномер
но 

постепенна 

единично 
изборна 

групо
во 

избор
на 

об
що 
гол
а 

ОБЩО % 

всичко 9130 - - - - 16.7 - - - - 16.7 22.2 

всичко 91BA - - - - 26.2 32.3 - - - 58.5 77.8 

ОБЩО - - - - 42.9 32.3 - - - 75.2 100.0 
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Таблица № 107 

Размер на ползването по площ, запас и вид на сечта 
 

Зона Натура: BG0002063 (Западни-Родопи) 

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 

% 

ОТГЛЕЖ
ДАНЕ НА 
ПОДРАС

ТА 

ИЗСИЧА
НЕ НА 

ПОДЛЕС
А 

Бялборов В 
ЗСпФ 

ха - - - - - 24.6 24.6 - - 24.6 21.4 - - 

куб.м - - - - - 950 950 - - 950 15.2 - - 

Елов В ЗСпФ 
ха 14.8 - - 1.1 - - 1.1 - - 15.9 13.8 - - 

куб.м 1140 - - 25 - - 25 - - 1165 18.6 - - 

Елов СрН 
ЗСпФ 

ха 43.7 - - - - - - - - 43.7 38.0 - - 

куб.м 2480 - - - - - - - - 2480 39.6 - - 

Всичко 
иглолистни 
ЗСпФ 

ха 58.5 - - 1.1 - 24.6 25.7 - - 84.2 73.2 - - 

куб.м 3620 - - 25 - 950 975 - - 4595 73.3 - - 

всичко 
иглолистни 

ха 58.5 - - 1.1 - 24.6 25.7 - - 84.2 73.2 - - 

куб.м 3620 - - 25 - 950 975 - - 4595 73.3 - - 

Буков В ЗСпФ 
ха 16.7 - - - 14.2 - 14.2 - - 30.9 26.8 - - 

куб.м 840 - - - 830 - 830 - - 1670 26.7 - - 

Всичко 
широколистн
и 
високостъбле
ни ЗСпФ 

ха 16.7 - - - 14.2 - 14.2 - - 30.9 26.8 - - 

куб.м 840 - - - 830 - 830 - - 1670 26.7 - - 

всичко 
широколистн
и 
високостъбле
ни 

ха 16.7 - - - 14.2 - 14.2 - - 30.9 26.8 - - 

куб.м 840 - - - 830 - 830 - - 1670 26.7 - - 

ВСИЧКО 
ПОЛЗВАНЕ 

ха 75.2 - - 1.1 14.2 24.6 39.9 - - 115.1 100.0 - - 

куб.м 4460 - - 25 830 950 1805 - - 6265 100.0 - - 

 

Таблица № 108 

Размер на ползуването по площ, запас и вид на сечта и местообитания 
 

Зона Натура: BG0002063 (Западни-Родопи) 

Местообитани
я 

мерни 
единиц

и 

ВЪЗОБ
Н. СЕЧИ 

освет
л. 

прочистк
а 

прореждан
е 

пробирк
а 

селекционн
а 

ВСИЧКО 
ОТГЛЕДН

И 

ВСИЧКО 
ТЕХНИЧЕСК

И 

ОБЩ
О 

% 

ОТГЛЕЖД
АНЕ НА 

ПОДРАСТ
А 

ИЗСИЧАН
Е НА 

ПОДЛЕСА 

91BA 
ха 58.5 - - 1.1 - - 1.1 - 59.6 51.8 - - 

куб.м 3620 - - 25 - - 25 - 3645 58.2 - - 

91CA 
ха - - - - - 24.6 24.6 - 24.6 21.4 - - 

куб.м - - - - - 950 950 - 950 15.2 - - 

всичко 
иглолистни 

ха 58.5 - - 1.1 - 24.6 25.7 - 84.2 73.2 - - 

куб.м 3620 - - 25 - 950 975 - 4595 73.3 - - 

9130 
ха 16.7 - - - 14.2 - 14.2 - 30.9 26.8 - - 

куб.м 840 - - - 830 - 830 - 1670 26.7 - - 

всичко 
широколистни 
високостъбле
ни 

ха 16.7 - - - 14.2 - 14.2 - 30.9 26.8 - - 

куб.м 840 - - - 830 - 830 - 1670 26.7 - - 

ВСИЧКО 
ПОЛЗВАНЕ 

ха 75.2 - - 1.1 14.2 24.6 39.9 - 115.1 100.0 - - 

куб.м 4460 - - 25 830 950 1805 - 6265 100.0 - - 

 

3.3.2. Залесявания 

 
Няма предвидено залесяване. 
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3.3.3. Паша 

 

Общата площ, върху която се забранява паша е 332.8 ха. В таблица № 109 е показано как се 
разпределя тя по горскостопански участъци. 

 

 

Таблица № 109 

Размер на площта, забранена за паша 
 

Зона Натура: BG0002063 (Западни-Родопи) 

 

  
Обща 
площ 

ха 

Забранена 
площ за 

паша 
ха 

% 
от общата 

площ 

ГСУ 2 287.4 244.5 63.1 

ГСУ 3 100.0 88.3 22.8 

всичко 387.4 332.8 85.9 

 

 

3.4. Оптимален подходящ състав 

             

В Защитена зона „ Западни-Родопи ” 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: BG0002063 (Западни-Родопи) 

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 45.4 320 7.0 45.3 351 7.7 45.3 351 7.7 

Смърч 30.5 285 9.3 30.1 296 9.8 30.1 296 9.8 

Ела 150.2 1634 10.9 147.9 1792 12.1 147.9 1792 12.1 

Дуглазка 2.0 30 15.0 1.9 28 14.7 1.9 28 14.7 

Бук 149.1 1099 7.4 152.0 1227 8.1 152.0 1227 8.1 

Габър 1.6 10 6.3 1.6 15 9.4 1.6 15 9.4 

  

Всичко 378.8 3378 8.9 378.8 3709 9.8 378.8 3709 9.8 
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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 ДГС “Ракитово” 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: BG0002063 (Западни-Родопи) 

Tериториален обхват 

Kласове на пожарна опасност 

Всичко I клас 
висока 

II клас 
средна 

III клас 
ниска 

хектари 

ГСУ 2 
площ 1.2 93.1 193.1 287.4 

проценти 0.3 24.0 49.9 74.2 

  

ГСУ 3 
площ 0.3 28.4 71.3 100.0 

проценти 0.1 7.3 18.4 25.8 

  

ВСИЧКО 
площ 1.5 121.5 264.4 387.4 

проценти 0.4 31.3 68.3 100.0 

 

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   1.5  
ха (0.4 %). 

 

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 121.5 ха 
(31.3%). 

 
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 
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на свежи до сухи, свежи, свежи до влажни и влажни месторастения и намиращите се в 
съседство голи площи, отнесени към този клас са 387.4 ха (68.3%). 

 
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). 
 

 

 

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 съоражения, 
построени за други цели(пътища, напоителни канали, просеки за линейни съоражения, 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 са 165.0 км бариерни противопожартни прегради.  

 

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 100.0 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. 

 

 

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 ДГС „Ракитово „ съществуват 11.3 км в следните отдели : 5 а;6 а;8 а;9 д,е,ж;11 
ж;13 ;о,у,ц. 

 

3.5.4. Предупредителни табели и плакати с противопожарно съдържание  

http://money.bg/news/id_1874891337
http://money.bg/news/id_1874891337
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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 100 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 
(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 горското стопанство  
съществуват 4 броя водоизточници, към които  сa изградени площадки (подстъпи) към тях 
в I-ви ГСУ “Дорково” – 1 брой;  II-ри ГСУ “Ракитово – 1 брой, III-ти ГСУ “Хремчица” – 1 брой,IV 
ГСУ“Качаков чарк – 1 брой.Основно те се намират по протежение на големите водосбори,за 
противопожарни нужди се използва и яз. Батак. 

 

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 за площадки, стадион 9-ти Септември в град 
Ракитово,поляните в м.Селце и м.Цигов чарк. 

 

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.  
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3.5.12. Депа  за противопожарен инвентар  

В ТП ДГС “Ракитово” има четири противопожарни депа намиращи се в сградата на I ГСУ 
Дорково,Горски пунк в град Ракитово,вила На ДГС „Ракитово“ местност Цигов чарк и  вила 
местност „Качаков чарк“, 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 “Ракитово” ” са изграждани  кули за противопожарно наблюдение 
в отдел  260 – 6,по проект на Община Ракитово и 5 броя дървени съоръжения по проект на ДГС 
„Ракитово“ в отдели 30 з;53 д;174 в;237 м;303 ж. 

 

3.5.14.  Оборудване на гасачески групи  

Сформирано е доброволно от служители на горското стопанство които са обучени да гасят 
горски пожари с наличие на 1 брой високо-проходим автомобил с пожаро-техническо 
въоръжение.  

 

3.5.15.  Превенция срещу пожари  

 
РС ПБЗН се намира в град Велинград. 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 ДГС “Ракитово” ” 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 ДГС “Ракитово” ”. 

Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 8 от 11.05.2012 г. ръководството на ТП ДГС “Ракитово”  
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 ДГС “Ракитово” ” 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 

 

На териториите попадащи в границите на Защитената зона няма заложени нови дивечови 
ниви, ловни просеки, дивечови сечища и др. Не е предвидено изсичане и изкореняване на 
насажденията за създаване на фуражни площи.В Защитената зона няма съществуващи и 
новопланирани Бази за интензивно стопанисване на дивеча.  
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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,техник-лесовъд Иван Велев. 

 
Теренната работа е извършена от 18.04.2019 година до 31.10.2019 година, а камералната - 

от 01.11.2019 година до 30.04.2020 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. 
 
Коректор на записката – инж. Сава Димитров - водещ лесоинженер.  
 
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. 
 

 

 

 


