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 Увод 
 

Съгласно чл.7, ал.1 от ЗГ е извършена настоящата инвентаризация на всички гори 
и земи от горските територии. Според чл.9, ал.1 от Наредбата за инвентаризация и 
планиране в горските територии, обект на инвентаризацията са горските територии, 
както и териториите, имащи характеристика на гора по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона 
за горите, независимо дали са отразени върху кадастралната карта, или върху картата 
на възстановената собственост.  

Предмет на тази инвентаризация са горите и другите горски територии, които се 
намират в границите на ТП ДГС „Доспат", Смолянска област. 
 Разработен е в резултат на теренно-проучвателните работи, извършени през 
2019 година. 
 В резултат на направените проучвания, при сегашната инвентаризация, са 
актуализирани и определени и картирани горските типове месторастения на 
дървопроизводителната площ. 

Те са определени на основата на физикогеографските, климатичните, почвените 
и други растежни условия. 

За всеки подотдел е определен типа месторастене, като в таксационните 
описания са нанесени данните за горскорастителната област, подобласт, пояси и 
подпояси, за типовете почви и други особености на микрорелефа, съкратеното 
обозначение на типа месторастене и номера му по класификационната схема, а 
също така и собствеността. 

Определен е очакваемия технико-икономически ефект от достигането на 
оптималния бъдещ състав на гората, предвиден конкретно за всяка 
дървопроизводителна площ въз основа на типа месторастене. 
 

Проучванията са извършени на типологична основа, на базата типове горски 
месторастения, определени по класификационната схема, съобразно ̋ Инструкцията 
за установяване и картиране на типовете горски месторастения и определяне състава 
на дендроценозите˝ - 2011 година. 
 
 

Глава I 
 

Природни условия. Типове месторастения. Типове гора и 
икономически ефект 
 
1. Въведение 
 
 Настоящата записка разглежда въпросите по установяването и картирането на 
типовете горски месторастения и типовете гора върху дървопроизводителната площ на 
ТП ДГС „Доспат". 

При разработката са използувани данните от теренно-проучвателните работи, 
извършени през 2019 година. На базата на извършените проучвания, в записката 
подробно са описани физико – географските, климатичните, почвените и други 
условия, свързани с развитието на горската растителност. Във връзка с тези фактори и 
въз основа на ˝Инструкцията за установяване и картиране на типовете горски 
месторастения и определяне състава на дендроценозите˝ - 2011 год. е определен и 
картиран типа месторастене за всеки подотдел от дървопроизводителната площ. 
 Въз основа на „Типовете гора в България" от Пенев и колектив (1969 год.) са 
определени типовете гора за всички естествени насаждения. 
 

Направена е оценка на биологичното разнообразие в горите на ТП ДГС "Доспат" 
и е съставен списък на редките и защитени видове. 
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 За всеки подотдел е определен тип месторастене, а за естествените 
насаждения и тип гора. В таксационните описания са нанесени данните за 
горскорастителните области, пояси и подпояси, типовете почви, видовете основни 
скали и други особености на микрорелефа. Записано е и съкратеното обозначение 
на типа месторастене и типа гора и номера му по „Класификационната схема". 
 Въз основа на определените типове месторастения и типове гора и с оглед 
осигуряване на максимална устойчивост на насажденията, поддържане на 
биоразнообразието на горите, а за категорията „Гори със стопанско предназначение" 
и производителността на дървостоите и качеството на дървесината, за всеки подотдел 
е планиран и оптимален бъдещ състав по дървесни видове и бонитети. 
 На базата на казаното по-горе е определен икономическият ефект от 
оптималният бъдещ състав на насажденията. 
 Таксационните описания са подвързани в работния проект за сечите и 
залесяванията към горскостопанския план на стопанството. 
 

2. Име и местонахождение на държавното стопанство 
 
 Държавно горско стопанство „Доспат" е получило името си от гр. Доспат - 
административен център на общината. В град Доспат е седалището на стопанството. 
 Територията му заема западната част на Смолянска област. На северозапад тo 
граничи с  ТП ДГС „Селище", на север с ТП ДЛС „Широка поляна”, на изток с ТП ДГС 
„Борино”, на юг опира до държавната граница с Република Гърция и на запад с ТП ДЛС 
„Дикчан”. 
 ТП ДГС „Доспат” обхваща горите на територията на община Доспат, в която са 
землищата на град Доспат и селата: Барутин, Бръщен, Змеица, Касъка, Любча, 
Чавдар,  Црънча. 
 Пътната мрежа в района на стопанството е сравнително добре развита. С 
асфалтови пътища гр. Доспат е свързан с градовете Смолян, Девин, Гоце Делчев и 
Батак. С асфалтова настилка са и пътищата свързващи го със селата Барутин, 
Бръщен, Змеица, Касъка Чавдар, Црънча, Любча и Сърница. Встрани от тези пътища се 
отклоняват черни и с трошенокаменна настилка пътища, свързващи по-голямата част 
от стопанството с всички населени места. Чрез тях се извършва превоза на дървесните 
материали и цялостната стопанска дейност стопанството. Недостатъчна е или липсва 
пътна мрежа в южната част на стопанството граничеща с Република Гърция. 
 В заключение може да се каже, че в някои райони на ТП ДГС „Доспат” е нужно 
планирането и изграждането на камионни пътища, за да се изгради такава 
инфраструктура, която да благоприятства управлението, стопанисването и 
опазването на горите. 
  
 Седалището на администрацията на държавното горско стопанство и на трите 
горскостопански участъка е в гр. Доспат. 
 В административно отношение ТП ДГС „Доспат" е поделение на ЮЦДП – Смолян, 
и е под лесовъдски контрол на Регионална дирекция по  горите гр. Смолян. 
 С   решение   от   първото   лесоустройствено   съвещание   за   извършване   на 
лесоустройствена ревизия на ТП ДГС „Доспат", проведено на 27.06.2019 год. 
стопанството се разделя на три горскостопански участъка: I ГСУ „Доспат”, II ГСУ 
„Змеица”, III ГСУ „Барутин” . Седалището им е в гр. Доспат. 
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3. Физико - географска характеристика 
 
 
3.1. Географско положение 

 
 ТП ДГС „Доспат" се намира в южния крайграничен район на Западни Родопи и 
обхваща част от  водосбора на р. Доспат (язовир Доспат) и водосбора на Сърнена 
река (Караджа дере) вливаща се в р. Доспат. 
 Територията на стопанството има форма на неправилен четириъгълник с 
размери в посока север-юг 25 км и в посока изток-запад -16 км. 
 
 
3.2. Релеф 

 
 Релефът на ТП ДГС „Доспат" е типичен планински и притежава характерните 
геоморфоложки особености на Западните Родопи - голяма надморска височина, 
високи билни равнища  и дълбоко вкопани долини. Теренът е силно пресечен, което се 
обуславя от гъсто развитата хидрографска мрежа. 
 От главното Родопско хидроложко било, което дели басейна на р. Марица от 
басейна р. Места, на (югоизток и юг се спуска между р. Доспат и Караджа дере, 
Велишко - Виденишкият рид, стигащ до вливането на Караджа дере в р. Доспат. От 
главното Родопско хидроложко било се отделя също и Дъбрашкият рид, който затваря 
от югозапад Доспатската долина. Този рид е със заоблено и широко било. Велишко-
виденишкият и Дъбрашкият ридове са по-ниски от главното Родопско било с около 300-
400 м. Това създава условия за свободни проникване от юг в района на стопанството 
на топли въздушни течения, формирани над Средиземно море и едновременно с това 
спира проникването на юг на студените северни течения. Това  благоприятствува за 
смекчаване на климата в по-високите и разположени на север части на района. 
 Друг основен рид е Раковското - Малинов връх - Пукнат камък - Чуката, по който 
върви границата с Република Гърция. 
 От тези три главни рида се отделят множество второстепенни била, по-важни от 
коитс са: Ковашки връх - Тутунецза, което служи за граница с ТП ДЛС „Широка поляна”; 
Ханско било - Изгорелия кантон - Подшилена Бърчина - вр. Даха; Осински ливади - 
Занчевото - Къщовица; Виденица - Дивата нива, по което минава част от границата с 
ТП ДГС „Борино"; Мрахара -Варницата - Чукура; Гроба - Гуговица - Забърдото - 
Ръкавица; Точилата - Високите скали и др. Билата на повечето от тези странични ридове 
са разлати и заоблени, с малки наклони. Страничните склонове са къси и стръмни. 
Общо взето разположените на запад, юг и югоизток от р. Доспат склонове са по-къси 
и по-стръмни, а на изток и североизток от нея са с по-заоблени била и полегати до 
стръмни склонове. 
 Разликите в надморските височини са твърде големи - най-високата точка е 1653 
м (вр. Даха), а най-ниската е 560 м, където р. Доспат пресича границата с Гърция. 
 Превишението между най-ниската и най-високата точка на стопанството е 1093 
м, което създава условия за по-голямо растително разнообразие. 
 Според особеностите на релефа, дървопроизводителната площ на ТП ДГС 
„Доспат” се разпределя по наклон, изложение и надморска височина, както е 
показано в таблици NN 1, 2,3. 
 

Таблица N 1 
Разпределение на ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ПЛОЩ по НАКЛОН на терена в градуси 
 

 

Степени на 
наклон 

Равно 
0°-4° 

Полегато 
5°-10° 

Наклонено 
11°-20° 

Стръмно 
21°-30° 

Много 
стръмно 
над 30° 

Общо 

площ хектари 55,2 493,8 6294,5 12178,0 2214,2 21235,7 

проценти 0,3 2,3 29,6 57,4 10,4 100.0 
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 От таблица N 1 се вижда, че горските площи са разположени предимно върху 
стръмни терени (21-30°) - 57,4 % и наклонени терени (11-20°) - 29,6 %. Следват много 
стръмните (над 30°) -10,4 %, а полегатите (5-10°) и равните (0-4°) терени имат 
незначително участие - съответно 2,3 и 0,3 % от дървопроизводителната площ на 
държавните гори и земи в стопанството. 
 

Таблица N 2 
Разпределение на ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ТА ПЛОЩ по ИЗЛОЖЕНИЕ на терена 

 

Изложение север североизток северозапад изток югоизток югозапад запад юг Всичко 

площ хектари 2728,0 3160,8 3064,0 2198,4 1932,2 2692,4 2774,7 2685,2 21235,7 

проценти 12,8 14,9 14,4 10,4 9,1 12,7 13,1 12,6 100.0 

 
 

Разпределение на ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ПЛОЩ 
по ИЗЛОЖЕНИЕ на терена 

 

 

Изложения 
Сенчести 

север, североизток, 
северозапад, изток 

Припечни 
югоизток, югозапад, запад, юг 

Всичко 

площ хектари 11151,2 10084,5 21235,7 

проценти 52,5 47,5 100.0 

  
 Силно разчлененият релеф в района обуславя и различни изложения, което се 
вижда от таблица N 2. Преобладават сенчестите изложения - с общо участие 52,5 %, а 
припечните заемат 47,5 % от дървопроизводителната площ. 
 Горите в района на ТП ДГС „Доспат" са разположени в средния планински пояс 
на горите от бук и иглолистни (400-2000 м н.в.), като средната надморска височина на 
стопанството е 1350 м [таблица N 3). 
 

Таблица N З 
Разпределение на ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ПЛОЩ по средна надморска 

ВИСОЧИНА 
 

надморска 
височина 

площ (ха) % 

601 - 700 m 145,4 0,7 

701 - 800 m 210,3 1,0 

801 - 900 m 266,8 1,3 

901 - 1000 m 656,5 3,1 

1001 - 1100 m 740,3 3,5 

1101 - 1200 m 3025,5 14,3 

1201 - 1300 m 4829,9 22,7 

1301 - 1400 m 5380,2 25,3 

1401 - 1500 m 4595,5 21,6 

1501 - 1600 m 1379,4 6,5 

1601 - 1700 m 5,9 0,0 

всичко 21235,7 100,0 

 
 В своята съвкупност различните показатели от релефа - надморска височина, 
наклон и изложение, дават отражение върху разпределението на светлината, 
топлината и влагата и обуславят различията във вида и богатството на почвите. Така 
релефът предопределя формирането на различни типове месторастения, върху които 
растат различни дървесни видове с различна производителност. 
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3.3. Хидроложки условия 

 
 Източниците на почвена влага за растителните формации са главно падащите 
валежи. Неравномерното им разпределение през годината се отразява на дебита на 
водните течения в района. Подхранването на водните течения от подземни води има 
второстепенен характер за техния воден баланс. 
 Главното водно течение на територията на ТП ДГС „Доспат” е река Доспат. Тя 
извира от там, където Дъбрешкият рид се свързва с главното хидрографско било. 
Приток е на р. Места. В горното си течение пресича ТП ДГС „Селище”. От водослива 
на Кървав дол до пресичане границата с Република Гърция, р. Доспат минава през ТП 
ДГС „Доспат”, като в долната част в протежение на 7 км служи за граница с ДЛС 
„Дикчан". През 1971 год. до гр. Доспат е построена язовирна   стена   и   коритото   на   
реката   е   превърнато   в   язовир   „Доспат"   -   първото хидроенергийно  съоръжение  
на  водосиловия  път  „Доспат  - Въча".  Язовирът  изпълнява различни функции - за рибно 
стопанство (развъждане на пъстърва), за добив на електрическа енергия; за отдих и 
туризъм и др. 
 Склоновете от дясната страна по течението на реката до водослива на Владово 
дере са стръмни, а от ляво - полегати и вдлъбнати, а след този водослив са много 
стръмни и от двете страни. Реката няма пороен характер. 
 В района на стопанството р. Доспат приема като десен приток р. Осинска, в 
която се вливат множество долове,  по-големи  от  които  са  Барутинска  река  и 
Любчански дол. Водосборите им са много стръмни и отчасти ерозирани. 
 Леви притоци на р. Доспат са Караджа дере и Владово дере и множество по-
големи и по - малки долове (Маренска, Велков, Гърчев дол и др.). 
 
 Караджа дере извира под връх Гарван - на територията на ДЛС „Широка поляна" 
и е най-големия приток на р. Доспат. Коритото му е широко и каменливо. Има 
постоянен водотек, но с променлив режим. Максимумът на годишният отток е през 
пролетта, а минимумът - в края на лятото. Склоновете са много стръмни, обрасли с 
иглолистни гори. В долното течение склоновете са засегнати от ерозия, но върху тях са 
създадени иглолистни култури и по този начин се овладява ерозията. Леви притоци на 
Караджа дере в горното и средно течение са Керелова река и Омански дол, чийто 
склонове са обрасли с иглолистни гори. Под с. Змеица, Караджа дере приема отново 
като ляв приток водите на дол Бели Дунав, чийто склонове са полегати и стръмни. Той 
има постоянен водотек с променлив режим. По-голяма част от водосбора му е 
вододайна зона и служи за водоснабдяване на с. Змеица. Преди да се влее в р. Доспат 
Караджа дере приема водите на река Черешовица. Водосборът и е образуван от 
множество долове, по-големи от които са Селски, Синура, Деверов и др. Тук 
склоновете са стръмни и са засегнати от ерозия, главно в поземления фонд. 
 Владово дере минава през най-южните части на стопанството. Водосборът му е 
образуван от по-големи и по-малки долове (Магарешки дол и др.). Склоновете са 
стръмни и обрасли с иглолистни гори. 
 Като цяло водосборът на р. Доспат и притоците и е силно разчленен, което прави 
терена твърде пресечен с различни месторастения и разнообразен микроклимат. 
 

4. Геолого-петрографска характеристика 
 
 Съвременният строеж на Родопския масив е резултат от интензивно 
структурообразуване, което се е осъществило през продължителен период от време. 
 В периода от Докамбрий и палеозой до началото на мезозоя районът на 
Родопския масив бил залян от водите на Тетиски океан. През мезозоя започва 
постепенно сближаване между Африканската и Ево - азиатската плоча, с което този 
океан се затваря и площта на Европейския (югоизток, България и Родопския масив се 
осушават. Това сближаване на континентите продължава и през цялата Мезозойска 
ера. При това сближаване на плочите, седиментите, отложени в океана се променят, 
смачкват и нахлъзват едни върху други, като така оформят основите на Родопите. Тези 
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компресорни движения формират скали като мрамори, амфиболи, гнайси и др. В 
района на Доспат тези скали не се разкриват. Само отделни късове от тях са включени 
в по-млади отложения. 
 Процесът на нахлъзване на тези променени скали предизвиква значително 
удебеляване на земната кора. Тази ситуация поражда нарушаване на 
гравитационното равновесие, което предизвиква напукване и екстензия, в резултат на 
което тези пукнатини се свличат на огромни маси. Именно по тези пукнатини в края на 
Мезозоя се внедряват гранитите на Барутин -Буйновския плутон, който е с площ около 
200 кв.м, като по-голямата част от него е в Гърция. Тези скали се разкриват южно и 
югоизточно от Доспат, на югоизток от линията Чамлък, Кулос Кедик, Селдживо, Караджа 
дере, р. Доспат, Барутинско дере до Пониква. Върху тези скали виреят главно 
масивните иглолистни гори Гьоз тепе, изцяло горите около Чавдар, Исека, Гърчево, 
Калчево, Тисово, Почен, Владово дере, Козарника и Црънския рид до Рата. Този гранит 
е дребнозърнест (южнобългарски и е изграден главно от калиев фелдшпат, 
плагиоклаз, кварц и биотитова слюда. 
 След внедряването на Барутин - Буйновския гранит се образуват малки 
понижения, които се запълват със сладководни води и формират езера. В тези езера 
се отлагат седименти, които се разполагат върху метаморфните скали и частично 
върху гранити. Те са представени от брекчоконгломерати, конгломерати, пясъчници, 
алевролити, аргилити, варовици, туфи, въглещни прослойки и глини, като в тях са 
включени късове от по-старите метаморфити и гранити. 
 В края на Палеогена и в началото на Неогена започва интензивен вулканизъм, 
образува се Брацигово - Доспатски вулканичен масив. Този масив е най-големият в 
европейският югоизток и е с площ около 650 км. Скалите, които се образуват са 
риолити и са широко застъпени в района на Доспат, на северозапад от линията Тешел 
- Рата: върху риолити са настанени горите на Омана, Топчилии, Ханското било, 
Дъбрашкия рид. Тези скали препокриват частично или напълно по-старите 
метаморфити, гранити и седименти. 
 През Неогена след спирането на вулканизма се формират малки водни 
басейни, в които се отлагат нови седименти върху метаморфитите, риолитите и 
старите седименти, като ги препокриват частично. Новите отложения са изградени от 
рахли, несвързани пясъци, гравит, чакъли, брекчоконгломерати, глини. Те се откриват 
по южния склон на Дъбрашкото било и около с. Змеица. Най-новите отложения са 
образувани през Кватернера. Те са повсеместно разпространени и имат малка 
дебелина, разположени са върху стари скали и са за сметка на тяхната ерозия. 
Алувиалните отложения са образувани в речните легла на реките Доспат, Караджа 
дере, Селдживо. Изградени са от гравий, чакьли и пясъчни лещи. Дебелината на тези 
наслаги е около 10-15 м, а за р. Доспат в средната и част до над 150 м. Делувиални 
шлейфове са образувани по склоновете на вододелите и долината на р. Доспат. 
Дебелината им не надвишава 10 м и имат малко площно разпространение. 
 Смесени делувиално-колувиални, алувиално-колувиални наслаги са отложени в 
периферните части на риолитовия покрив, по северния склон на язовир „Доспат". 
 В крайна сметка именно по този начин, чрез продължителни и сложни процеси 
се оформя съвременния геоложки и геоморфоложки облик на района. Като 
следствие на този строеж и релеф се явяват природогеографските условия, 
характерни със специфичната хидрографска мрежа, почви и растителни формации, 
които формират цялостния съвременен облик на Доспат и доспатските гори. 
 Характерът на основните скали оказва съществено влияние за формирането на 
почви с различен механичен състав и с различна запасеност с хранителни вещества и 
минерални соли. Това разнообразие на почвите по типове и богатство, в комплекс с 
различните показатели на релефа способствува за формирането на различни типове 
горски месторастения. Еднакви типове горски месторастения се срещат върху 
различни основни скали. Върху почвообразувателният процес оказват въздействие и 
климатичния фактор и растителността. 
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5. Климатични условия 
 
 Климатичните условия са решаващ фактор за горскорастителното райониране 
и за формирането на различните типове месторастения. 
 Според климатичната класификация на Събев и Станев - „Климатични райони 
на България и техния климат” - 1959 год. районът на ТП ДГС „Доспат” попада в 
Европейско-континенталната климатична област, Преходно-континентална 
климатична подобласт, Планински климатичен район - среднопланинска част и в 
Континентално-средиземноморската климатична област, Южнобългарска 
климатична подобласт, Планински климатичен район. 
 Поради разнообразието на терена между двете климатични области няма точно 
установена и постоянна граница. Съобразно годишният сезон и местните 
физикогеографски условия преобладава континенталното или средиземноморското 
влияние. 
 За охарактеризиране на климата по климатични райони и лесорастителни 
подпояси са използувани данните от посочения по-горе труд и от „Климатичния 
справочник за България” -издания 1979, 1982 и 1983 год. - за метеорологичните станции 
Доспат 1267 м н.в. и Беглика -1552 м н.в. 
 Според справочника „Горскорастително райониране на България - МГГП" 
(Б.Захариев, В.Дойнов, К.Петрунов и Ст.Масъров от 1979 г.) територията на ТП ДГС 
„Доспат” е разположена в Тракийската горскорастителна област, подобласт Западни 
Родопи. 
 Над 1000 м н.в. горските площи са заети от естествени и изкуствени насаждения 
от бял бор, смърч и с единично участие на ела и бук (Планински климатичен район - 
среднопланинска част). Насажденията растящи при надморска височина от 600 до 
1000 м са предимно от черен бор, бреза, елша, зимен дъб и единично участие на 
благун, цер, офика, кестен, келяв габър и други широколистни дървесни видове. 
 Климатичните условия благоприятствуват за растежа на естествените 
насаждения и на културите. 
 За районите с по-ниска надморска височина (до 1000 м) зимата е сравнително 
мека, а лятото много горещо, докато за по-високите части (каквато е по-голямата част 
от стопанството) зимата е студена, а лятото прохладно. Средната температура през 
януари е от -5,7°С до 2,8°С, а най-високата е през м. юли и е в границите от 12,7°С до 
15,6°С. Средната годишна температура варира в границите от 3,7°С до 6,8°С. 
 Средната годишна абсолютна минимална температура е - 35,7°С, а средната 
годишна абсолютна максимална за преобладаващата част от стопанството е 34,6°С. 
 Особено значение има периодът, през които средната температура на въздуха 
се задържа над 10°С, тъй като това е периодът на активна вегетация на дървесната 
растителност. За подпоясът на нископланинските гори от горун, бук и ела (ІІ-1) той е 
139 дни или 5 месеца, а за подпояса на среднопланинските гори от бук, ела и смърч 
(ІІ-2) е 83 -139 дни или 4 месеца. 
 За ниските части на подпояса на среднопланинските гори от бук, ела и смърч 
средната дата на последния пролетен мраз е 5.05 (16.04-09.06), а на първия есенен 
мраз е 17.09 (31.08-20.10) или продължителността на дните без мразове е 134 
(метеорологична станция Доспат). 
 За високите части на подпояса на среднопланинските гори от бук, ела и смърч 
средната дата на последния пролетен мраз е 15.06 (07.05-27.07), а на първия есенен 
мраз е 16.08 (20.07-22.09) или продължителността на дните без мразове е 61 дни 
(метеорологична станция Беглика). 
 Данните за температурния режим на въздуха са поместени в таблица N 4. 
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Таблица N 4 
За средните температурни данни по климатични райони и горскорастителни подпояси 

 
Климатичен район 

Надморска височина - метри 
 
 
 
 

Пояси и 
под пояси 

метри 
н.в. 

 
 

Температура на въздуха в градуси Средна 
годишна в 
градуси 

 
 
 

Средна 
годишна 

абсолютна 
минимална 

 
 

Средна 
годишна 

абсолютна 
максималн

а 
 

Средна дата на трайно задържане на 
температурата на въздуха 

 
 

І 
 

 
IV 

 
 
 

 
VII 

 
 
 

 
Х 

 
 
 

над 5°С над 10°С 

пролет есен пролет есен 

1.   Планински климатичен  
район средно планинска 
част  
станция Доспат  

І І -1             

1000-2000  
І І-2  

           

 
1200-1700  

           

 
1267  

 
2,8 

 
5,6 

 
15,6 

 
7,7 

 
6,8 

 
-26,7 

 
34,6 

 
12.04 

 
7.11 

 
12.05 

 
29.09 

І І-2             

1200-1700             

2.  Метеорологична станция 
Беглика  1552  -5,7 2,6 12,7 4,6 3,7 -35,7 33,7 30.04 12.10 9.06 01.09 
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 Крайните срокове на късните пролетни и ранните есенни мразове в района на ТП ДГС 
„Доспат” почти съвпадат с началото и края на вегетационния период (таблица N 4), което 
в отделни години води до значителни вреди в развитието на дървесната растителност. 
 Данните за количеството на годишните и сезонни суми на валежите, които оказват 
голямо влияние на горскорастителното райониране за развитие на дървесната 
растителност и за обособяване на различни типове месторастения, са дадени в таблица N 
5. 
 

Таблица N 5 
За разпределение на средните годишни и сезонни суми  

на валежите (по Събев, Станев) 
 

Климатичен район и  
надморска височина в метри  

Пояси и  
подпояси  

ВАЛЕЖНИ суми на кв.м Месец с 
максима
лна 
валежна 
сума  

Месец 
с 
миним
ална 
валеж

Зима 
XII, I , II 

Пролет 
III, IV, V 

Лято 
VI,VII, VIII 

Есен 
IX, X, XI 

годишно 

Преходно-коитинентална 
климатична  
подобласт  
 
1. Планински клима-  
тичен район - средно  
планинска част  
1000-2000 м н. в.  
 
Южнобългарска клима-  
тична подобласт  
2. Клматичен район  
на долината на  
р. Места  
500-1000 м н. в.  
 
3. Планински клима-  
тичен район - средно  
планинска част  
1000-2000 м н. в.  

 
 
 
І І-1; 

1000-
1200 
II -2; 

1200-
1700 

 
 
 

II-1 
700-1200 

 
 

ІІ -1; 
1000-
1200 
ІІ -2; 

1200-
1400 

 
 
 
 

150-210 
 
 
 
 
 
 
 

1170-230 
 
 
 
 
 
 

200-230 

 
 
 
 

190-279 
 
 
 
 
 
 
 

160-190 
 
 
 
 
 
 

170-280 

 
 
 
 

190-270 
 
 
 
 
 
 
 

130-155 
 
 
 
 
 
 

130-260 

 
 
 
 

160-240 
 
 
 
 
 
 
 

160-210 
 
 
 
 
 
 

180-300 

 
 
 
 

700-960 
 
 
 
 
 
 
 

620-780 
 
 
 
 
 
 

700-1100 

 
 
 
 
V, VI 
 
 
 
 
 
 
 
XI 
 
 
 
 
 
 
XI, XII 

 
 
 
 
VIII, IX 
 
 
 
 
 
 
 
VIII 
 
 
 
 
 
 
VII 

 
 
  За Преходно-континенталната климатична подобласт, сезонното 
разпределение на валежите е с пролетно-летен максимум и зимно-есенен минимум, 
характерни за тази подобласт, с годишна сума от 700 л/кв.м за ниските и 960 л/кв.м за 
високите части на стопанството. Максималните суми на валежите са през май - (юни, а 
минималните – август - септември. Тук попада по-голямата част от стопанството. 
  Частта от стопанството, попадаща в Южнобългарската климатична подобласт е 
със зимно-есенен максимум и лятно-пролетен минимум на валежите, характерни за 
средиземноморския климат. За ниските части на стопанството годишната сума на 
валежите е от 620-700 л/кв.м, а за високите - 780-1100 л/кв.м. Месеците с максимална 
валежна сума са ноември - декември, а с минимална - август (таблица N 5). 
  Най-голям брой засушавания за района на ТП ДГС „Доспат" с продължителност 
над 10 дни, които са и най-опасни за развитието на младите култури се явяват през есента 
- броят им за 10-годишния период е 18. За другите сезони броят на засушаванията е както 
следва: зима -пролет -11 и лято -15 (по данни от Климатичния атлас). 
  Също по данни от Климатичния атлас, средната дата на първата снежна покривка 
е 20.11, за ниските (югозападни части и 01.11 за високите северни части, а на последната 
- 1.04 за ниските югозападни части и 20.04 за високите северни части. Средната височина 
на снежната покривка през м. януари е от 20 до 40 см, а средният годишен брой на 
дните със снежна покривка е от 80 до 120. 
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  Конфигурацията на терена - районът е защитен от север, изток и 
(югоизток и отворен от запад, северозапад и (югозапад - определя и посоката на 
господстващите ветрове. През всички сезони преобладават северозападните и 
западни ветрове, които са сравнително студени. След тях по посока преобладават 
югозападните, които са по-топли и са характерни за средиземноморския климат. Те 
оказват благоприятно влияние за развитие на дървесната растителност. От данните за 
климата - температура на въздуха, валежи, характер на техния режим и др., се вижда, 
че той е благоприятен за развитието на естествената и изкуствено създадената 
дървесна растителност. Разликите в количествените им показатели по подпояси оказват 
влияние върху разпространението на дървесните видове и обособяването на 
различните типове месторастения. 
  Климата в района на ТП ДГС „Доспат” се формира при наличие на 
средиземноморско влияние, нахлуващо по долината на р. Доспат. Макар и слабо 
изразено, то дава благоприятно отражение върху развитието на наличната дървесна 
растителност. Посочените данни и описаните особености на отделните климатични 
елементи - разпределението на валежите по сезони и месеци, засушаванията, 
мразовете, снежната покривка, продължителността на вегетационния период и др., 
трябва да се имат в предвид при провеждането на горскостопанските мероприятия, 
а именно: при залесяването - за начина на почвоподготовка, избора на дървесни видове 
и сезон на залесяване, при отгледните сечи - за времето и повторяемостта, за 
регулиране и поддържане на подходящ състав на насажденията при възобновителните 
сечи - за избора на вида и начина на възобновителната сеч, с оглед направление хода и 
осигуряване желаното възобновяване, при провеждане на противопожарните 
мероприятия и др. 

 
 

6. Почви 
 

 Установените почвени различия в района на ТП ДГС „Доспат” са обусловени 
преди всичко от разнообразието в различните показатели на релефа, релефните 
форми, климата, растителността и характера на почвообразуващите основни скали. 
 Почвите са представени от типа кафява горска почва и подтиповете – наситена и 
ненаситена. 
 За определяне на лесорастителните свойства на почвата по типове и 
подтипове са били заложени 24 почвени профила. Резултатите от лабораторната 
обработка на взетите почвени профили са посочени във „Ведомост за почвените 
разрези”, приложена в края на настоящата записка. При лабораторния анализ на 
почвените проби са били определени - механичен състав на почвата по пипетния метод, 
процентното съдържание на хумус по Тюрин, азотно и фосфорно съдържание. 
 Разпределението на дървопроизводителната площ по почвени типове и 
подтипове и дълбочина на почвата е дадено в таблици NN 6 и 7. 

 
Таблица N 6 

Разпределение на ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНАТА ПЛОЩ по ПОЧВЕНИ ТИПОВЕ И 
ПОДТИПОВЕ и ДЪЛБОЧИНА на почвата 

 

Почвени типове 

тв. 
плитка 

плитка 
ср. 

дълбока 
дълбока 

мн. 
дълбока 

общо 
% 

средна 
дълбочина 

хектари 

кафява горска ненаситена 0,0 2099,3 15,3 582,1 19,7 2716,4 12,8 2,5 

кафява горска наситена 0,0 29,6 18489,7 0,0 0,0 18519,3 87,2 3,0 

всичко 0,0 2128,9 18505,0 582,1 19,7 21235,7   2,9 

% 0,0 10,0 87,2 2,7 0,1 0,0 100,0   
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Таблица N 7 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ 

по ПОЧВЕНИ ТИПОВЕ и ДЪЛБОЧИНА на почвата 
 

Почвени типове 

тв. 
плитка 

плитка 
ср. 

дълбока 
дълбока 

мн. 
дълбока 

общо 
% 

средна 
дълбочина 

хектари 

кафява горска ненаситена 0,0 2099,3 15,3 582,1 19,7 2716,4 12,8 2,5 

кафява горска наситена 0,0 29,6 18482,2 0,0 0,0 18511,8 87,2 3,0 

всичко 0,0 2128,9 18497,5 582,1 19,7 21228,2   2,9 

% 0,0 10,0 87,1 2,8 0,1 0,0 100,0   

 
 

 Преобладаващо разпространение в района на стопанството имат кафявите 
горски наситени почви 87,2 % от общата дървопроизводителна площ на стопанството. 
 По отношение на дълбочината на почвите, преобладават средно дълбоките почви (31-
60 см) 87,2 % от общата дървопроизводителна площ на държавното горско стопанство. 
 За охарактеризирането на почвеното богатство по подтипове почви са използвани 
данните за процентното съдържание на хумус, азотен и фосфорен окис и механичен 
състав от лабораторните анализи на почвените разрези. 
 Пространственото разпределение на типовете почви се вижда от приложената 
към проекта почвена карта в М 1:50000. 

 
6.1. Кафява горска ненаситени почва 

 
 Срещат се предимно на припечни изложения, а по билните части и на преходни 
изложения, на стръмни и много стръмни склонове. Заемат 12,8 % от 
дървопроизводителната площ стопанството. Характерна тяхна особеност е малката 
мощност на почвения профил. Те са слабо запасени с хумусни вещества и азотни 
съединения в А и В хоризонт, и бедни на фосфорни окиси. По механичен състав 
почвите са глинесто-песъчливи с неутрална до слабо кисела реакция. 
 Обуславят бедни и много бедни месторастения - В12(72), В12(77); В1,В12(133) и А12(134). 
Растителността при тях е главно бял бор, бреза, черен бор и др. 
 От кафявите горски светли почви са взети почвени профили NN 5, 13,16,18, 24. 

 
6.2. Кафяви горски наситени почви 

 
 Имат  широко  разпространение  и заемат 86,8% от дървопроизводителната  
площ на стопанството. Срещат се главно на преходни изложения, по-рядко на 
сенчести, при по - ниските части и на припечни - при по-високите части на 
стопанството. Това са леки глинесто-песъчливи почви със средно кисела реакция. 
Почвите са сравнително добре запасени със хумус и азотни съединения. По отношение 
на фосфорните съединения, тези почви са слабо запасени. 
 Формират свежи и свежи до влажни, средно богати месторастения: С2(71), С2(75), 
С23(76). От дървесните видове преобладават белия бор, смърча и бука. 
 От кафявите горски преходни почви са взети почвени профили NN 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 11,1 14,15,17,19,20, 21, 22, 23. 
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 В резултат на направения по горе анализ, установяваме, че с най-добри 
лесорастителни свойства са кафявите горски наситени почви. При тях 
почвообразувателният процес протича при сравнително благоприятни климатични 
условия, които способстват за по-активна биологична дейност и за по-правилно и 
нормално разлагане на почвената постилка и обмяната на веществата. Кафявите 
горски почви притежават и други качества, които имат благоприятно влияние за 
развитието на горската растителност, а именно: добрия дренаж и аерация; по-голямата 
биологическа активност, която подпомага сравнително по-пълна минерализация на 
растителният отпад и по-бързия темп на биохимичният кръговрат. 
 

7. Ерозия 
 
 Земите от горските територии в района на ТП ДГС „Доспат” са сравнително 
добре защитени против ерозия от съществуващата дървесна и храстова растителност 
и в тях не се наблюдава развитие на ерозионни процеси от масов характер. Развитие 
на такива е констатирано върху площ от 441,3 ха (2,0 %), като борбата срещу нея ще се 
води предимно със залесяване на голите площи и изредените дървостои, върху които е 
развита. 
 Най-често наблюдаваните степени на площтна ерозия са I и II (слабо ерозирана 
почва), при които е засегнат хумусно-акумулативния хоризонт, като е изнесена част от 
него. 
 За развитието на ерозионните процеси допринася, както силно пресечения и 
стръмен терен, така и факта, че в резултат на пашата и неправилното стопанисване, 
естествената горска растителност е почти напълно девастирана. Тези изредени и 
практически унищожени насаждения са загубили почти напълно своите почвозащитни 
функции. 
 В резултат на залесителната дейност на стопанството са създадени култури с 
много добър почвозащитен ефект и на много места борбата с ерозията е завършила 
успешно.  Независимо от извършените залесявания, на територията на ТП ДГС 
„Доспат" все още има отделни водосбори и райони, в които продължават да действат 
площната и линейната ерозия. Това са водосборите на доловете Барутинска река, Тъмни 
дол, доловете вливащи се в долното течение на р. Доспат и др. Силно изразени са 
ерозионните процеси и в земите за земеделие и животновъдство, където А и голяма 
част от В хоризонт са почти напълно измити. Това е довело до изоставяне на големи 
площи от работните земи в районите около селата Змеица, Чавдар, Касъка, Любча и 
Црънча. При поройни дъждове бързотечащите води отнасят почвения хоризонт, образуват 
дълбоки ровини, влачат десетки кубически метри земни и скални маси и ги отлагат в 
долните, по-широки части на речните корита. 
 Част от засегнатите райони от горския и селскостопанския фонд са били 
обект на техническия проект за борба с ерозията във водосбора на р. Доспат и на 
Националната дългосрочна програма за борба с ерозията в РБ разработена през 1978 
год.  Предвидените технико-укрепителни съоръжения и залесявания по техническия 
проект за борба с ерозията са били изпълнени през предшестващите ревизионни 
периоди. Линейната ерозия е най-силно изразена върху изоставените с по-големи 
наклони трупчийски и тракторни пътища. Често от нея страдат и черните камионни 
пътища, които след големи порои се нуждаят от ремонт. 
 Разпределението на общата площ по видове гори и видове и степени на ерозия и 
размера на ерозията са дадени в таблици NN 8 и 9. 
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Таблица N 8 
Разпределение на ОБЩА ТА ПЛОЩ по ВИДОВЕ ГОРИ и видове ЕРОЗИЯ 

(разпространение на ерозията) 

Група гори 

Без 
ерозия 

Площна Струйчеста Браздова Ровинна Дълбочинна Всичко 

хектари 

иглолистни 19375,6 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19635,6 

широколистни 
високостъблени 

735,8 47,7 0,0 0,0 0,0 0,0 783,5 

издънкови за 
превръщане 

759,3 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 809,1 

Голи площи 623,4 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 707,2 

Всичко 21494,1 441,3 0,0 0,0 0,0 0,0 21935,4 

Проценти 98,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

 
Таблица N 9 

Разпределение на ОБЩА ТА ПЛОЩ по ВИДОВЕ ГОРИ и степени на ЕРОЗИЯ 
 

Група гори 
Неерозирана I II III IV V Всичко 

хектари 

иглолистни 19375,6 43,1 123,8 93,1 0,0 0,0 19635,6 

широколистни 
високостъблени 

735,8 2,2 31,7 13,8 0,0 0,0 783,5 

издънкови за 
превръщане 

759,3 0,0 49,8 0,0 0,0 0,0 809,1 

Голи площи 623,4 2,0 81,6 0,2 0,0 0,0 707,2 

Всичко 21494,1 47,3 286,9 107,1 0,0 0,0 21935,4 

проценти 98,0 0,2 1,3 0,5 0,0 0,0 100,0 

 

 

8. Растителност 
 
 Територията на ТП ДГС „Доспат” попада в Тракийската горскорастителна област 
- подобласт Западни Родопи. Съобразно надморската височина (600-1650 м) е в 
Средния планински пояс на горите от бук и иглолистни Т-ІІ (700-2000 м н.в.). 
 Стопанството попада в следните два подпояса. Подпояс на нископланинските 
гори от горун, бук и ела (Т-ІІ-1) с надморска височина 700-1200 м н.в. и подпояс на 
среднопланинските гори от бук, ела и смърч (Т-ІІ-2) с надморска височина 1200-1700 м н.в. 
Представители на дървесната флора в района на ТП ДГС „Доспат" са: бял бор, смърч, 
ела, бук, бреза, черен бор, елша, офика, трепетлика, зимен дъб, кестен, келяв габър и др. 
Тези дървесни видове формират чисти и смесени, а понякога и двуетажни 
насаждения с висока производителност. 
 В резултат на лесокултурната дейност от страна на стопанството са създадени 
и се развиват успешно култури от: бял бор, смърч, бук и др. 
 В състава на растителните формации участвуват и следните храстови, 
полухрастови и тревни видове: шипка, глог, леска, хвойна, малина, къпина, червен бъз, 
горска ягода, коприва, здравец, жълт и червен кантарион, риган, мащерка, черна и 
червена боровинка, мечо грозде, костова тлъстига, светлика, дзука, лютиче, пластица, 
поветица, вейник и други тревни видове от сем. житни. 
 Стопанската дейност на стопанството ще бъде насочена преди всичко към 
запазване на съществуващото флористично богатство и толериране на ценните и 
високопроизводителни дървесни видове, за което се изисква познаване на биологичните 
им потребности. 
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9. Типове месторастения 
 
 Типът месторастене се разглежда като основна таксономична единица, 
формирана под въздействието на климатичните, едафичните и хидроложки условия. 
 Горските типове месторастения са определени горски площи с еднакъв 
лесорастителен ефект. Границите им се обуславят от относителната еднородност на 
климатичните, почвените и релефни условия, което от своя страна предопределя и 
еднородност в състава и продуктивността на дървесната растителност. 
 При относително еднороден климат типовете месторастения се определят на 
базата на подтиповото разнообразие на генетичния тип почва, а в отделни случаи и на 
базата на генетичния тип почва, релеф и изложение. 
 Общо за района на ТП ДГС „Доспат”, съгласно използваната методика за 
определяне на типовете месторастения, отразяваща горепосочените принципни 
положения, са определени 10 типа горски месторастения. 
 Разпределението на дървопроизводителната и залесената площ и общия дървесен 
запас по типове месторастения е дадено в таблици NN 10 и 11. 
 

Таблица N10 
Разпределение на ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ТА ПЛОЩ  

по типове МЕСТОРАСТЕНИЯ 
Месторастене ха % 

Т-II-1 CD-2,3 70 175,1 0,8 

Т-II-1 C-2 71 1951,2 9,2 

Т-II-1 B-1,2 72 1081,1 5,1 

Т-II-2 D-2 73 340,5 1,6 

Т-II-2 D-3 74 43,4 0,2 

Т-II-2 C-2 75 8552,8 40,3 

Т-II-2 C-2,3 76 8028,5 37,8 

Т-II-2 B-1,2 77 705,6 3,3 

МТЮ-II B-1,12,2 133 349,3 1,7 

МТЮ-II A-1,2 134 8,2 0,0 

  

Всичко 21235,7 100,0 

 

 
Таблица N11 

Разпределение на ЗАЛЕСЕНА ТА ПЛОЩ и общия дървесен ЗАПАС по типове 
МЕСТОРАСТЕНИЯ 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

означение No ха % куб.м % 

Т-II-1 CD-2,3 70 175,1 0,8 77305 1,0 

Т-II-1 C-2 71 1949,8 9,2 438925 5,3 

Т-II-1 B-1,2 72 1081,1 5,1 164105 2,0 

Т-II-2 D-2 73 340,5 1,6 210120 2,6 

Т-II-2 D-3 74 43,4 0,2 21630 0,3 

Т-II-2 C-2 75 8549,8 40,3 3205460 39,0 

Т-II-2 C-2,3 76 8025,4 37,8 3860100 46,9 

Т-II-2 B-1,2 77 705,6 3,3 181070 2,2 

МТЮ-II B-1,12,2 133 349,3 1,7 61575 0,7 

МТЮ-II A-1,2 134 8,2 0,0 600 0,0 

Всичко 21228,2 100,0 8220890 100,0 



15 
 

 
 Районът на ТП ДГС „Доспат”, попада изцяло в горскорастителна подобласт 
„Западни Родопи”. Преобладават горскорастителните формации от 
лесорастителния подпояс на средно планинските гори от бук, ела и смърч, заемащи 
85,0 % от дървопроизводителната площ. 
 Типовете месторастения по подотдели са нанесени в работния проект за 
сените и залесяванията. 
 
 

Кратка характеристика на типовете горски месторастения 
 
 

I. Тракийска горскорастителна област – Т 
 

1. Среден планински пояс на горите от бук и от иглолистни 

(700-2000 м) - Т-ІІ 

 
а/ подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела (700 - 1200 м) - Т-II-1 

 
- свежо до влажно, на тъмна кафява горска почва – СД 2,3(70) 

 

 Това месторастене заема 175,1 ха или 0,8 % от дървопроизводителната 
площ на горите и земите в стопанството. Почвата е кафява горска наситена. 
Данните, получени при лабораторния анализ на почвен профил N 7, показват 
съдържание на хумус за А хоризонт 2,02 % и 0,69 % за В хоризонт, съдържание на 
азотни съединения за А хоризонт - 0,139 % и за В хоризонт 0,129 %. Тези данни за 
почвеното плодородие характеризират почвата като кафява горска наситена, 
глинесто-песъчлива, с мощен хумусно-акумулативен хоризонт, кисела реакция, 
средно богата до богата на хумусни и азотни съединения.  Месторастенето се 
определя като средно богато до богато, свежо до влажно.  Среща се на 
сенчести изложения. 
 Сегашните дървостои, които са разположени върху това месторастене са от 
смърч с единично участие на бял бор, бреза, елша и др. в много добро състояние. 
 Оптималният бъдещ състав в общи линии няма да се различава от сегашния. 
Продуктивността на бъдещите дървостои ще бъде висока - II бонитет. 
 
- свежо, на преходна кафява горска почва - С2(71) 

 

 В този под пояс това е най-разпространеното месторастене. То заема 1951,2 
ха или 9,2 % от дървопроизводителната площ на в стопанството. Среща се на 
различни изложения, на наклонени и стръмни терени. Почвата е кафява горска 
наситена, средно дълбока до дълбока, средно каменлива. За по-пълно 
охарактеризиране на тази почва са използвани данните от почвени профили NN 9 и 
17. Данните показват съдържание на хумус за А хоризонт 1,55 - 4,09 % и 0,43-2,00 % за В 
хоризонт, съдържание на азотни съединения за А хоризонт 0,133-0,15 % и за В хоризонт - 
0,127-0,18 %. Тези данни за почвеното плодородие характеризират почвата като кафява 
горска наситена, глинесто-песъчлива, средно до добре запасена с хумус и азот, със 
слабо кисела реакция.  Месторастенето се определя като средно богато, свежо. 
 Сегашните дървостои са предимно от бял бор, с по-рядко участие на бреза, 
зимен дъб, смърч, ела, елша, габър и др. Част от широколистните дървесни видове 
са с влошено състояние. В перспектива стопанисването ще бъде насочено към 
създаване на насаждения с оптимален бъдещ състав предимно от бял бор с участие на 
2-4 десети смърч, дуглазка, зимен дъб, бреза и др. Средната продуктивност на бъдещите 
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дървостои ще бъде ІІ-ІІІ бонитет. 
 
- сухо до свежо, на светла кафява горска почва - В1,2(72) 

 

 Това месторастене заема 1081,1 ха или 5,1 % от дървопроизводителната площ на 
горите и земите в стопанството. Почвата е кафява горска ненаситена, плитка до средно 
дълбока, силно каменлива. За по-пълно охарактеризиране на почвата на това 
месторастене са използвани данните от почвени профили NN 5 и 16. Данните показват 
съдържание на хумус за А хоризонт от 0,86 до 2,34 % и от 0,74 до 1,14 % за В хоризонт; общ 
азот за А хоризонт от 0,201 до 0,259 % и за В хоризонт от 0,141 до 0,202 %.  Получените 
данни характеризират почвата като кафява горска ненаситена, глинесто-песъчлива, с 
кисела реакция, средно богата на хумус, плитка. Това месторастене се среща 
предимно на припечни изложения и на изпъкнали теренни форми. Данните от 
лабораторните анализи определят това месторастене като бедно, сухо до свежо. 
 Понастоящем дървостоите, заемащи това месторастене са от: зимен дъб, 
бреза, елша, келяв габър, по-рядко бял бор, черен бор и трепетлика. Широколистните 
дървостои са в средно до лошо състояние. За в бъдеще горскостопанската дейност 
ще бъде насочена към запазване на естествената растителност и тан където условията 
позволяват ще са насочени към подобряване на оптималния бъдещ състав, отговарящ 
най-пълно на условията на месторастенето. Той ще бъде от бял бор, черен бор и с 
участие на 1-3 десети зимен дъб, бреза, габър и др. като почвоподобрители. 
Перспективната продуктивност на тези дървостои ще бъде III бонитет. 
 
б/ Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч (1200-1700 м н.в.) - Т-ІІ-2 

 
- свежо, на тъмна кафява горска почва - Д2(73) 

  
Заема 340,5 ха или 1,8 % от дървопроизводителната площ на горите и земите в ТП 

ДГС „Доспат”. Среща се на сенчести изложения на наклонени и стръмни склонове. 
Почвата е кафява горска наситена, дълбока. Данните от анализа на почвените проби 
показват за почвени профили NN 21 и 22 е установено съдържание на хумус за А 
хоризонт от 4,04 до 4,86 % и за В хоризонт от 0,74 до 2,43 %, съдържание на азот съответно 
за А и В хоризонт - 0,140-0,266 % и 0,042-0,144 %. Тези данни характеризират почвата като 
кафява горска наситена, глинесто-песъчлива, с кисела реакция, богата на хумус и 
средно богата на азотни съединения. Месторастенето се определя като богато, свежо. 
 Понастоящем дървостоите, заемащи това месторастене са предимно от бял бор 
и смърч с ограничено участие на ела, бук и бреза. В перспектива горскостопанската 
дейност ще бъде насочена към създаване на оптимален бъдещ състав на това 
месторастене, почти идентичен с настоящия, защото той отговаря най-пълно на 
потенциалните възможности на месторастенето. Продуктивността на бъдещите 
дървостои ще бъде І-ІІ бонитет. 
 
- влажно, на тъмна кафява горска почва - Д3(74) 

  
Месторастенето заема 43,4 ха или 0,2 % от дървопроизводителната площ на 

горите и земите в стопанството. Почвата е кафява горска наситена, дълбока или 
много дълбока. То заема сенчести изложения, предимно в долната част на склоновете 
или микропониженията. Месторастенето се определя като богато, свежо. 
 Сегашните дървостои са предимно от смърч и по-ограничено от бял бор, ела и 
бук. Тези дървостои са в много добро състояние. Оптималният бъдещ състав ще се 
запази почти същия, защото отговаря на възможностите на месторастенето. Бъдещата 
производителност ще бъде І-ІІ бонитет. 
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- Свежо, на преходна кафява горска почва - С2(75) 

  
Това е едно от двете най-разпространени типове месторастене в района на 

стопанството, заемащ 8552,8 ха или 40,3 % от дървопроизводителната площ. Среща се 
на различни изложения, на наклонени и стръмни терени. Почвата е кафява горска 
наситена, средно дълбока до дълбока. За по-пълното и охарактеризиране са използвани 
данните от лабораторния анализ на почвени проби NN 1, 2, 3, 4, 8, 11, 15, 19, 20, 23. Данните 
сочат съдържание на хумус за А хоризонт от 1,46 до 10,55 % и за В хоризонт от 0,53 до 
3,29 %, съдържание на азот съответно за А и В хоризонт - 0,070-0,635 % и 0,046-0,223 %. 
Това определя тази почва като кафява горска наситена, глинесто-песъчлива, с кисела 
реакция, богата на хумус. Месторастенето се определя като средно богато, свежо. 
 Понастоящем, дървостоите които заемат това месторастене са от бял бор с 
участие на смърч, бук и др. Оптималният бъдещ състав в общи линии ще запази 
сегашният видов състав на дървостоите, като на припечните изложения и в горните 
части на склоновете предимство е дадено на белия бор, а на сенчестите и на 
долните части на склоновете предимство има смърча. Продуктивността на бъдещите 
дървостои ще бъде ІІ - ІІІ бонитет. 
 
- свежо до влажно, на кафява горска преходна почва - С2,3(76) 

  
Това месторастене има най - широко разпространение. То заема 8028,5 ха 

или 37,8 % от дървопроизводителната площ на стопанството. Среща се главно на 
сенчести изложения, както и на преходни, където влажността е по-голяма, на 
наклонени и стръмни терени. Почвата е кафява горска наситена, средно дълбока до 
дълбока. За по-пълното и охарактеризиране са използвани данните от лабораторния 
анализ на почвени проби NN 6, 12 и 14. Данните сочат: съдържание на хумус за А 
хоризонт - от 0,71 до 4,74 % и за В хоризонт - от 0,60 до 0,97 %, съдържание на азот за 
А хоризонт от 0,150 до 0,341 % и за В хоризонт - от 0,115 до 0,141 %. Общо за почвата 
би могло да се каже: кафява горска и преходна, средно мощен А хоризонт, 
глинесто-песъчлива, с кисела реакция и средно богата на хранителни 
вещества.  Месторастенето се определя като средно богато свежо до влажно. 
 На този тип месторастене растат едни от най-добрите чисти и смесени 
смърчови, смърчово - бялборови и бялборово - смърчови насаждения и по-рядко 
култури, с участие на ела, бук, отчасти трепетлика и др. Оптималният бъдещ състав ще 
бъде от същите дървесни видове. Производителността на бъдещите дървостои ще бъде 
ІІ-ІІІ бонитет. 
 
- сухо до свежо, на светла кафява горска почва - В, 2(77) 

  
Това месторастене заема 705,6 ха или 3,3 % от дървопроизводителната площ 

на стопанството. Среща се предимно на припечни изложения, на стръмни и много 
стръмни склонове. Почвата е кафява горска ненаситена, плитка, до средно 
дълбока, силно каменлива. Данните от лабораторния анализ на почвени профили 
NN 13, 18, 24 показват: съдържание на хумус за А хоризонт от 0,38 до 2,59 % и за В 
хоризонт от 0,68 до 1,24 %; съдържание на азот за А и В хоризонти съответно от 0,063 
до 0,11 % и от 0,042 до 0,130 %. Тези данни характеризират почвата като: кафява горска 
ненаситена, бедна на хумусни и азотни съединения, със слабо кисела реакция, 
плитка. Месторастенето се определя като бедно, сухо до свежо. 
 Понастоящем част от дървостоите, заемащи това месторастене са 
девастирани широколистни дървостои от бреза, елша и трепетлика. Останалите 
площи са заети от насаждения и култури от бял бор. Облика на бъдещите дървостои 
ще се дава от белия бор с участие от 1-2 десети на бреза, елша и трепетлика, а 
покрай доловете и смърч. Продуктивността на бъдещите дървостои ще бъде III 
бонитет. 
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- група сухи, сухи до свежи и свежи месторастения на слабо или средно 

ерозирани почви - В1,В1,2(133) 

  
Тези месторастения заемат 349,3 ха или 1,7 % от общата дървопроизводителна 

площ на горите и земите в стопанството. Срещат се предимно на припечни, но и на 
други изложения, на наклонени и стръмни терени и на различни части на склона. 
Почвите са кафяви горски ненаситени, слабо до средно ерозирани І-ІІІ степен, 
глинесто-песъчливи, с кисела реакция, бедни на хумус. А хоризонт е силно ерозиран 
или въобще липсва.  Месторастенията се определят като бедни, сухи, сухи до 
свежи и свежи. 
 Сегашните дървостои са от бял бор, смърч, зимен дъб, бреза, елша, габър, бук 
и др. Широколистните дървостои са в лошо състояние с влошени почвозащитни 
функции. В бъдеще дейността на стопанството ще бъде насочена към запазване на 
съществуващите дървостои с преобладание на бял и черен бор със спътници: смърч, 
бук, бреза, габър, зимен дъб и др. Продуктивността на бъдещите дървостои ще бъде III 
бонитет. 
 
- сухо на средно и силно ерозирана почва – А0 А1 (134) 

 
           Това месторастене заема 8,2 ха или 0,1 % от общата дървопроизводителна площ 
на горите и земите в стопанството. Среща се на различни изложения. Почвата е   
бедна на хумус и азот, силно ерозирана. Месторастенето се определя като много 
бедно. 
        Понастоящем дървостоите, заемащи това месторастене са подходящи и в 
перспектива тези площи ще се стопанисват с цел запазване на естествената 
растителност. 
 
 
 

10. Типове гора 
 
 
 Типовете месторастене и типовете гора са естествен исторически продукт от 
взаимодействието във времето и пространството между климата, растителността, 
почвата, основната скала и животните. По същество това многостранно 
взаимодействие между живата и мъртвата горска природа представлява много 
сложен комплекс от биологични, биохимични, химични и физични процеси т.е. 
различни форми на движение и изменение на материята. В крайна сметка като 
резултат от тези, никога непрекъсващи процеси се формират и развиват, както 
типовете месторастене със съответните им неделимо свързани с тях типове гора, така 
и основното свойство на горската среда - нейното плодородие с трите му неделими 
една от друга страни: климатична, почвена и растителна. 
 При естествено историческото взаимодействие между климата, 
растителността, почвата, животните, основната скала и горскорастителните видове и 
съобщества помежду им, се е достигнало до възникването и формирането на 
сегашните типове месторастене, типове гора и до днешното диференциране на 
лесорастителните пояси и зони: дъбова (I), буково-иглолистна (II), смърчово-мурова 
(III) и клекова (IV) лесорастителна зона. 
 Всеки тип гора е географско и естествено историческо явление, резултат от 
непрекъснатото взаимодействие във времето и пространството между средата и 
горската растителност. В този смисъл всеки тип гора е взаимно проникващо единство 
на съответни дървесни, тревни и животински организми, микроорганизми, почва, 
климат и микроклимат и същевременно класификационна единица от географски 
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и регионален порядък. Всички типове гора имат своя история и развитие, свое минало, 
настояще и бъдеще; представляват изминал етап от геологичното и 
естественоисторическото развитие на горската растителност в България и 
едновременно са отделни звена от единния общ лесообразувателен процес, 
преминаващи едно в друго при развитието на този процес. 
 Биоекологичните и лесовъдските свойства, както и видовата специфика на 
всеки тип гора и по-конкретно количествения диапазон на потребностите му от 
топлина и влага, храна и светлина са всестранно отражение на характерната за 
съответната лесорастителна зона климатична, растителна и почвена среда. С 
развитието на тази среда всеки типа гора е свързан генетически и естествено 
исторически и се намира в пълно географско съответствие и единство с нея. 
 На всеки тип гора са присъщи съответни закономерности в неговото 
непрекъснато взаимодействие със средата. Те се отнасят преди всичко до 
специфичното в обмяната на веществата и енергията, до малкия биологичен 
кръговрат, до особеностите на неговия фитоклимат, хода на възобновителните 
процеси и закономерните тенденции за смяната на дървесните и тревните видове 
едни с други, устойчивостта му срещу насекомни и гъбни вредители, вятъра, снега и 
др. 
 За района на ТП ДГС „Доспат” са определени 13 типа гора, попадащи в три 
лесорастителни зони. 
 Разпределението на площта на насажденията и общия дървесен запас по 
типове гора е дадено в таблица N 12. 
 
 

Таблица N 12 
Разпределение на площта и общия дървесен запас  

на насажденията по типове гора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип гора N 
ПЛОЩ Запас на основното 

насаждение 

  ха % Куб.м % 

BC15 2 - 1    км Г 
С15

2           св Г  пп 
В15

1 – 2        БлГпс 
АВ15

1 – 0     К 
СІІ

2            свББСр 
СІІа

2          ББЕ б 
ВІІ

2-1          св/сББб 
АІІа

1-2        кББ 
ДІІа

3          д СЕ 
ДІІ6

3          С  зк 
СІІ6

2          СЕБ б 
СІІ – ІІІ

2-3     Сзм/б 
ДІІІ-ІІ

3         СЕБ  св 

(55) 
(57) 
(59) 
(60) 
(93) 
(94) 
(97) 
(99) 
(102) 
(103) 
(104) 
(106) 
(117) 

113,1 
1034,0 
387,8 

1,4 
9359,1 

8,0 
438,7 

1,0 
625,8 
38,9 
70,9 

3341,3 
19,7 

0,7 
6,7 
2,5 
0,0 

60,6 
0,1 
2,8 
0,0 
4,1 
0,3 
0,5 

21,6 
0,1 

11110 
122845 
18925 

40 
3888510 

7250 
91935 

120 
339505 
22930 
30005 

1829315 
14710 

0,2 
1,9 
0,3 
0,0 

61,0 
0,1 
1,4 
0,0 
5,3 
0,4 
0,5 

28,7 
0,2 

ОБЩО  15439,7 100,
0 

6377200 100, 0 
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Кратка характеристика на типовете гора 
 

I. Дъбова зона (0-700 м) 
 

1. Нископланински район (400-700 м) 
 
- Каменлива горунова гора (BC15 2 - 1   км Г) 
  
 Този тип гора заема 113,1 ха или 0,7 % от площта на насажденията в 
стопанството. Среща се при надморска височина около 600-700 м, на стръмни 
каменливи склонове, най-често на изложения с южна компонента. 
 Почвите са кафяви горски ненаситени, средно дълбоки, свежи до слабо сухи. 
По    механичен    състав    са    средно    до    тежко    глинесто-песъчливи,    каменливи. 
Месторастенето е каменливо, сравнително бедно до сравнително богато. 
 Мъртвата почвена покривка е неравномерна, разкъсана, а на места липсва. 
 Дървостоят е представен от зимен дъб с единично участие на бреза, благун, 
келяв габър и др. Бонитетът е ІІІ-IV. Подлес липсва. 
 Тревната покривка е рядка (10%-15%) и е съставена от: Luzula albida, Festuca 

oviua, Роа nemoralis, Hypericum perforatum, Fragaria vesca, Galium silvaticum, Vicia 

cassubica. 

 Естественото възобновяване е средно,  като подрастът е съставен от горун, 
мъждрян, обикновен габър и др. Оптималният бъдещ състав няма да се различава от 
сегашния. 
 Продуктивността на бъдещите дървостои ще бъде III бонитет. 
 
- Свежа горунова гора на преходни почви (С15

2   св Г  пп) 

 Този тип гора е най-широко разпространен в дъбовата лесорастителна зона. 
Той заема 1034,0 ха или 6,7 % от площта на насажденията на територията на 
стопанството.  Среща се наклонени до стръмни склонове на западни, 
северозападни и източни склонове. Почвите са кафяви ненаситени, средно дълбоки, 
от слабо до умерено каменливи, леко   глинесто-песъчливи,   свежи   и   по-рядко 
слабо сухи. Месторастенето   е   свежо   и сравнително богато (С15

2). 
 Сегашните дървостои, които са разположени върху този тип гора са предимно 
от бреза и зимен дъб, с участие на бука, бреза, елша и др. в добро състояние. 
Бонитетът е ІІІ-ІV. От храстовите видове се срещат леска, мъждрян, хвойна и др. 
 Tревната покривка е рядка със смесен ксерофитен характер. Pteridium 

aquilinum, Festuca moufana, Fragaria vesca, Galium silvaticum, Hypericum rhodlopeum и 
др. 
 Оптималният  бъдещ състав  ще  остане  непроменен. Продуктивността на 
бъдещите дървостои ще бъде III бонитет. 
 
- Благуново-горунова гора на припечни склонове (В15

1 – 2    БлГпс ) 

 Този тип гора заема 387,8 ха или 2,5 % от площта на насажденията в ТП ДГС 
„Доспат”. Среща се върху силно изпъкнали, стръмни и припечни склонове. Почвите 
са кафяви горски ненаситени, сухи, плитки и по-рядко средно дълбоки. Отличават се 
с голяма каменливост и глинесто-песъчлив механичен състав. Мъртвата почвена 
покривка е разкъсана и неравномерна. Състои се от сухи листа и клони. 
 Понастоящем   дървостоите,   заемащи   този   тип   гора   са   девастирани   
широколистни, насаждения от зимен дъб, бреза, келяв габър и елша. В редица случаи 
състоянието на дървостоите поради паша и притъпкване на почвата от добитъка е 
силно влошено. Подлесът не е изразен. Бонитетът е IV - V. 
 Тревната покривка е повсеместна и с покритие 60-80%, съставена главно от 
видовете на сем.Житни. Характерни са видовете: Festuca ovina, Luzula albida, 
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Hypericum perforatum, Роа nemoralis, Dactylis glamerata, Cytisus hirsutus, Fragaria vesca 
и др. 
 Естественото възобновяване е сравнително слабо. Обликът на бъдещите 
дървостои ще се дава от белия бор с участие на 1-2 десети бреза, габър, зимен дъб, 
елша. Продуктивността ще бъде III бонитет. 
 
- Благуново-горунов кайряк (АВ15

1 – 0  К) 

 Този тип гора е много слабо застъпен в района на ТП ДГС „Доспат”. Заема едва 
1,4 ха от насажденията в стопанството. Среща се върху изпъкнали склонове или била 
с южно изложение. Почвите са кафяви горски ненаситени. Те са плитки и много 
плитки, силно каменливи. Механичният състав е леко до тежко глинесто-песъчлив. 
 Ефективното богатство на месторастенията се намалява значително от 
малоценността, каменливостта и сухотата на почвата (АВ15

1 – 0). Мъртвата почвена 
постилка е много тънка, разкъсана, неравномерна или липсва. 
 Сегашните дървостои са от келяв габър, зимен дъб и габър. Тревната покривка 
поради ерозираната и камениста почва е рядка и съставена от ксерофитни видове - 
Роа nemoralis, Luzula albida, Festuca ovina и др. Естественото възобновяване е слабо. 
Дървостоите в този тип гора са подлежали на реконструкция - изсичане и залесяване 
с черен бор. По настоящем ще се запазва естествената растителност. 
Продуктивността на бъдещите дървостои ще бъде ІІІ-IV бонитет. 
 

II. Буково-иглолистна зона (700-1600 м) 
 

1. Подзона ІІ Б(1400-1600 м) 
 
- Свежа, борово-смърчова гора с разнотревие (СІ І 

2 свББСр ) 
 Този тип гора е най-широко разпространеният смесен и много ценен 
иглолистен тип гора не само за района на ТП ДГС „Доспат”, но и за територията на 
цялата страна. Що се отнася разпространението му в района на стопанството, то той 
заема 9359,1 ха или 60,6 % от площта на насажденията. В по-ниските части от своя 
ареал този тип гора е свойствен за слабо вдлъбнатите части на релефа, докато в 
горната част от вертикалното си разпространен смесените насаждения на този тип 
гора растат върху по-силно експонираната и с по-изпъкнал профил горна третина на 
северните и южните склонове при наклон 10°-25°. 
 Почвата е кафява горска наситена и на много малко места кафява горска 
ненаситена, средно дълбока. Механичният състав е леко глинесто-песъчлив, слабо 
каменлива, свежа. Основната скала е гранит. 
 В състава на тревната покривка участвуват: Vaccinium myrtillus, Dentaria bullifera, 

Mercurialis perennis, Puhmonaria officinalis и др. По-рядко се срещат: Geranium 

macrorhizum, Asperula cdorata и др. 
 Понастоящем, дървостоите, които растат върху този тип гора са от: бял бор с 
участие на смърч, бук, бреза, ела и др. Оптималният бъдещ състав в общи линии ще 
запази сегашният видов състав на дървостоите, като на припечните изложения и в 
горните части на склоновете предимство е дадено на белия бор, а на сенчестите и 
на долните части на склоновете предимство има смърчът. Продуктивността на 
бъдещите дървостои ще бъде ІІ-ІІІ бонитет. 
 
- Борово-елова гора с боровинки (СІІа

2  ББЕ б) 

 На територията на ТП ДГС „Доспат" този тип гора е застъпен сравнително слабо. 
Той заема 8,0 хектара или 0,1% от площта на насажденията в стопанството. Среща се 
главно на северни североизточни склонове с по-малък наклон -10°-20°. Почвата е 
кафява горска наситена: глинесто - песъчлива, средно дълбока, свежа, средно 
каменлива, фонът на тревната покривка се дава от черните боровинки. Посочените 



22 
 

данни определят месторастенето под този тип гора като сравнително богато и свежо. 
 Понастоящем дървостоите, растящи върху този тип гора са от ела и бял бор, 
единично участие на смърч, бук и трепетлика. Предвижда се оптималният бъдещ 
състав да бъде идентичен със сегашния. Продуктивността на бъдещите дървостои ще 
бъде ІІ-ІІІ бонитет. 
 
- Свежа до суха борова гора с боровинки (ВІ І

2-1  св/сББб) 

 Този тип гора е слабо застъпен в района на ТП ДГС „Доспат". Заема 438,7 ха 
или 2,8 % от площта на насажденията в стопанството. Среща се предимно на южните, 
западните или източните склонове, а много често и на билата при наклон 10°-15° до 
20°-30°. Почвата под този тип гора е кафява горска ненаситена, но и някои насаждения 
с кафява горска наситена, средно дълбока, глинесто-песъчлива, силно каменлива, 
свежа до суха, в някои случаи и слабо до средно ерозирана І-ІІІ степен. 
Почвообразуващата скала В повечето случаи е гранит.  Месторастенето се 
характеризира като сравнително бедно и свежо до сухо, със слаба ефективност за 
смърча, елата и бука, но добра за белия бор. 
 В състава на тревната покривка влизат видовете: Vaccinium myrtillus, V.vitis 

iodaea, Calamagrostis arundinacea, Luzula albida и др. 
 Дървостоите по своя състав са бялборови с участие, а в някои случаи и с 
преобладание на смърч, бреза, елша, трепетлика и зимен дъб. Облика на бъдещите 
дървостои ще се дава от белия бор с участие от 1-2 десети на бреза, елша и 
трепетлика, а покрай доловете и смърч. Продуктивността на бъдещите дървостои ще 
бъде III бонитет. 
 
- Каменлива борова гора (АІ Іа

1-2  кББ) 

 Този тип гора е слабо застъпена в района на стопанството. Заема 1,0 ха от 
площта на насажденията в ТП ДГС „Доспат". Среща се на стръмни каменливи 
склонове, най-често на изложения с южна компонента. Почвата под този тип гора е 
кафява горска ненаситена, средно дълбока, глинесто-песъчлива, силно каменлива, 
свежа до суха, в някои случаи слабо до средно ерозирана. Месторастенето се 
характеризира като сравнително бедно и свежо до сухо, със слаба ефективност за 
смърча, елата и бука, но добра за белия бор. 
 В състава на храстовата и тревната покривка влизат видовете: Yuniperus 

communis, Vaccinium myrtillus, V.vitis iodaea, Fragaria vesca, Luzula albida, Роа nemoralis 

RO. 
 Дървостоят по своя състав е бялборов с участие на смърч и единично на бреза, 
трепетлика, зимен дъб и елша. Оптималният бъдещ състав няма да се различава от 
сегашния, т.е. ще доминира белия бор. Продуктивността на бъдещите дървостои ще 
бъде III бонитет. 
 
- Долинна смърчово-елова гора (ДІІ а

3   д СЕ) 

 Този тип гора заема 625,8 ха или 4,1 % от площта на насажденията на 
стопанството. Среща се главно на северни и североизточни склонове с малък 
наклон, чиито профил е вдлъбнат. Типичен е за доловете. Почвите са кафяви горски 
наситени или ненаситени. Те са средно дълбоки и дълбоки с ясно изразени хоризонти, 
влажни.  Механичният състав глинесто-песъчлив. Почвите под този тип гора са в 
различна степен каменливи. Значителното богатство и доброто овлажняване на 
почвите характеризират месторастенията на описания тип гора като богати и влажни. 
 Тревната покривка е съставена от мегатрофни и мезотрофни, мезохидрофни 
и мезофитни тревни видове (Оxalis acetosella, Geranium robertianum, Sanicula europea, 

dactylic glamerata, Dentaria bulbifera и др.). От храстите са типични малината, 
червения бъз и леската. 
 Обобщените резултати показват, че разглежданият тип гора е най-
високопродуктивният наш иглолистен тип гора във ІІ-ра лесорастителна зона. 
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 Сегашните дървостои са предимно от смърч и по-ограничено от бял бор и бук. 
Те са в много добро състояние. Оптималният бъдещ състав ще се запази същият, тъй 
като отговаря на възможностите на този тип гора. Бъдещата производителност на тези 
дървостои ще бъде І-ІІ бонитет. 
 
- Смърчова гора със заешки киселец (ДІІ 6 

3   С  зк) 

 Този тип гора е застъпен сравнително слабо на територията на ТП ДГС „Доспат”. 
Заема 38,9 ха или 0,3 % от площта на насажденията на стопанството. Среща се 
предимно на северни изложения върху полегати склонове и най-често в долните им 
части или по доловете. Почвата е кафява горска ненаситена, с добра структура, 
глинесто-песъчлива, дълбока, влажна. 
 Основният фон на тревната покривка се дава от заешкия киселец и различните 
видове папрат. На микро повишенията растат черните боровинки. Сегашните 
дървостои са съставени изцяло от смърч, и с единично участие на бял бор. 
Оптималният бъдещ състав ще се запази същият. Продуктивността на бъдещите 
насаждения ще бъде І-ІІ бонитет. 
 
- Смърчово-елово-букова гора с боровинки (СІІ б 

2  СЕБ б) 

 Този тип гора е с ограничено разпространение в района на ТП ДГС „Доспат”. 
Заема 70,9 ха или 0,5 % от площта на насажденията в стопанството. Среща се на 
стръмни склонове със североизточно и северозападно изложение. Почвите са 
кафяви горски наситени, с много малки изключения на кафяви горски ненаситени, 
средно дълбоки до дълбоки, свежи, глинесто-песъчливи. Месторастенето може да се 
характеризира като сравнително богато, свежо. 
 Фонът на тревната покривка се дава от : Vaccinium myrtillus, Luzula albida, 

Calamagrosis arundinacea. 
 Сегашните дървостои са предимно от смърч, с участие на елата, бук и бял бор. 
Оптималният бъдещ състав ще запази сегашния защото отговаря на възможностите 
на типа гора. Продуктивността на бъдещите дървостои ще бъде ІІ-ІІІ бонитет. 
- Смърчова гора със зелени мъхове и боровинки (СІІ – ІІІ

2-3 Сзм/б) 

 Този тип гора има много широко разпространение на територията на ТП ДГС 
„Доспат”. Той заема 3341,3 ха или 21,6 % от площта на насажденията на стопанството. 
 Среща се главно на северни изложения, а в сенчестите клисури и на различни 
изложения с наклон до 25°. Почвите са кафяви горски наситени, с много малки 
изключения на кафяви горски ненаситени, преходна, дълбока, с добра зърнеста 
структура, слабо каменлива, свежа до влажна, глинесто-песъчлива. Месторастенето 
на този тип гора може да бъде определено като сравнително богато и свежо до 
влажно. Преобладват мъхове. В състава на тревната покривка доминират черните 
боровинки. Срещат се още Melampirum silvaticum, Calamagrosis arundinacea, Festuca 

Falax, Рyrola uniflora и др. 
 На този тип гора растат едни от най-добрите чисти и смесени с бял бор 
смърчови дървостои. Оптималният бъдещ състав ще бъде от същите дървесни видове. 
Продуктивността на бъдещите дървостои ще бъде ІІ-ІІІ бонитет. 
 

III. Смърчово-мурова зона (1600-2300 м) 
 

1. Преход от III към II зона (1600-1850 м) 
 

- Смърчово-елово-букова гора със светлика (ДІ І І-І І
3  СЕБ  св) 

 Този тип гора е застъпена сравнително слабо в района на ТП ДГС „Доспат”. 
Заема 29,2 ха или 0,2% от площта на насажденията в стопанството. Среща се на 
северни склонове с голям наклон и по доловете. Почвите са кафяви горски наситени, 
средно дълбоки до дълбоки, влажни, глинесто-песъчливи. Посочените особености на 
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Месторастенето под описания тип гора го характеризират като богато и влажно. 
Фонът на тревната покривка се дава от Luzula maxima, Dentaria bulbifera и различни 
видове мъхове. 
 Понастоящем, дървостоите заемащи този тип гора са смърчови, с участие на 
ела, бук и бял бор. Те са в добро състояние, поради това оптималният бъдещ състав 
ще бъде близък до сегашния. Продуктивността на бъдещите дървостои ще бъде ІІ-ІІІ 
бонитет. 
 

11. Очакваем технико-икономически ефект 
 
 
 Съставянето  на  инвентаризацията и 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  типа гора и предполага значително по-висока продуктивност. Чрез целевия състав 
или бъдещото разпределение на площите по дървесни видове и по бонитети (табл. 
13) се цели да се постигне увеличение на основното средство  за  производство  - 
дървесния  запас,   съответно дървесния   прираст.   Като съпоставят сегашният и 
бъдещият (оптимален) запас, ще се получи представа за ефекта от предвидените 
бъдещи мероприятия. На практика сравнението на запасите е невъзможно, поради 
което се използват условни единици - условен общ среден зрелостен прираст. За 
целта са предвидени всички сегашни дървесни състави към 100-годишна възраст и 
норма пълнота (1,0). По опитни таблици е изчислен условния общ среден зрелостен 
прираст сегашните дървостои.  Резултатите от тези изчисления се виждат от таблица N 
14. 
 По предвижданията за оптималните бъдещи състави за отделните типове 
месторастения се правят същите изчисления и се установява общ среден зрелостен 
прираст, отделно за залесената площ и общо за дървопроизводителната площ на 
стопанството (таблица N 15). 
 Отношението между бъдещия и сегашния условен зрелостен прираст, дава 
реална числена представа за ефекта от предвидените изменения на сегашния и 
бъдещия дървостои за увеличението на прираста на гората. 
 От таблица N 14 се вижда, че сегашният общ зрелостен прираст на залесената 
площ 146539 куб.м., а бъдещият -168137 куб.м. Или очакваемото увеличение за 
залесената площ и бъде: 
 

%7.114100
146539

168137 =×  за залесената площ 

 
 Като се вземе в предвид и очакваемото увеличение на прираста от 
залесяванията на голите дървопроизводителни площи, общото увеличение за 
стопанството ще бъде: 
 

%8.114100
146539

168195 =×  за дървопроизводителната 

 
 При сегашния среден зрелостен прираст на 1 ха залесена площ - 6,9 куб.м/ха, 
в бъдеще той се очаква да бъде 7,9 куб.м/ха. Това показва, че една част от 
насажденията в сегашния състав не отговарят на производствените възможности на 
съответното месторастене и съответния тип гора. При правилно и рационално 
разпределение на дървесните видове по типове месторастения и тип гора, в 
перспектива производителността на горите може да се увеличи със 14,7 % при по-
високо дървопроизводителен състав на насажденията. 
 Представа за измененията, които настъпват в площите, заети от дървесните 
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видове при сегашния и бъдещия състав ни дава таблица N 13. 
Таблица N 13 

Сравнение на ПЛОЩта по дървесни ВИДОВЕ в сегашния и бъдещия състав 

Дървесни видове 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

Залесена площ Залесена площ Дървопр. площ 

ха % ха % ха % 

Бял бор 13941,0 65,7 11704,9 55,1 11709,4 55,2 

Смърч 5218,7 24,6 7127,6 33,6 7130,5 33,6 

Черен бор 121,4 0,6 128,7 0,6 128,7 0,6 

Ела 68,0 0,3 150,0 0,7 150,0 0,7 

Бяла мура - - 1,0 - 1,0 - 

Лиственица 2,9 - 8,0 - 8,0 - 

Зелена дуглазка 18,3 0,1 33,2 0,2 33,2 0,2 

Бук 255,5 1,2 476,1 2,3 476,1 2,3 

Зимен дъб 405,7 1,9 457,0 2,1 457,0 2,1 

Благун 0,7 - 0,7 - 0,7 - 

Габър 74,8 0,3 77,6 0,4 77,6 0,4 

Трепетлика 22,7 0,1 7,6 - 7,6 - 

Явор 0,1 - 0,1 - 0,1 - 

Бреза 678,8 3,2 695,2 3,3 695,3 3,3 

Мъждрян 10,5 0,1 13,1 0,1 13,1 0,1 

Орех - - 0,1 - 0,1 - 

Акация 0,3 - 1,0 - 1,0 - 

Космат дъб 4,1 - 2,3 - 2,3 - 

Келяв габър 153,3 0,7 91,6 0,4 91,6 0,4 

Брекина 0,1 - 1,5 - 1,5 - 

Върба 0,2 - 0,1 - 0,1 - 

Бяла върба 1,4 - 1,4 - 1,4 - 

Воден габър 11,8 0,1 10,8 0,1 10,8 - 

Елша 236,7 1,1 236,4 1,1 236,4 1,1 

Ива 0,2 - 0,2 - 0,2 - 

Кестен 0,3 - 0,2 - 0,2 - 

Круша 0,3 - 0,3 - 0,3 - 

Офика 0,1 - 1,0 - 1,0 - 

Череша - - 0,5 - 0,5 - 

Слива 0,3 - - - - - 

Всичко 21228,2 100,0 21228,2 100,0 21235,7 100,0 
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Таблица N 14 
Разпределение на условния общ среден ЗРЕЛОСТЕН ПРИРАСТ 

по дървесни ВИДОВЕ в сегашния и бъдещия състав 

Дървесни 
видове 

СЕГАШЕН СЪСТАВ ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

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

Бял бор 13941,0 89321 6,4 11704,9 85332 7,3 11709,4 85363 7,3 

Смърч 5218,7 49064 9,4 7127,6 68994 9,7 7130,5 69020 9,7 

Черен бор 121,4 728 6,0 128,7 858 6,7 128,7 858 6,7 

Ела 68,0 749 11,0 150,0 1897 12,6 150,0 1897 12,6 

Бяла мура - - - 1,0 6 6,0 1,0 6 6,0 

Лиственица 2,9 24 8,3 8,0 60 7,5 8,0 60 7,5 

Зелена дуглазка 18,3 271 14,8 33,2 353 10,6 33,2 353 10,6 

Бук 255,5 1566 6,1 476,1 3575 7,5 476,1 3575 7,5 

Зимен дъб 405,7 1412 3,5 457,0 2144 4,7 457,0 2144 4,7 

Благун 0,7 2 2,9 0,7 4 5,7 0,7 4 5,7 

Габър 74,8 296 4,0 77,6 474 6,1 77,6 474 6,1 

Трепетлика 22,7 149 6,6 7,6 50 6,6 7,6 50 6,6 

Явор 0,1 1 10,0 0,1 1 10,0 0,1 1 10,0 

Бреза 678,8 1906 2,8 695,2 3151 4,5 695,3 3152 4,5 

Мъждрян 10,5 15 1,4 13,1 49 3,7 13,1 49 3,7 

Орех - - - 0,1 - - 0,1 - - 

Акация 0,3 1 3,3 1,0 8 8,0 1,0 8 8,0 

Космат дъб 4,1 13 3,2 2,3 9 3,9 2,3 9 3,9 

Келяв габър 153,3 - - 91,6 - - 91,6 - - 

Брекина 0,1 - - 1,5 6 4,0 1,5 6 4,0 

Върба 0,2 1 5,0 0,1 1 10,0 0,1 1 10,0 

Бяла върба 1,4 9 6,4 1,4 9 6,4 1,4 9 6,4 

Воден габър 11,8 24 2,0 10,8 48 4,4 10,8 48 4,4 

Елша 236,7 982 4,1 236,4 1098 4,6 236,4 1098 4,6 

Ива 0,2 1 5,0 0,2 1 5,0 0,2 1 5,0 

Кестен 0,3 1 3,3 0,2 1 5,0 0,2 1 5,0 

Круша 0,3 - - 0,3 1 3,3 0,3 1 3,3 

Офика 0,1 1 10,0 1,0 5 5,0 1,0 5 5,0 

Череша - - - 0,5 2 4,0 0,5 2 4,0 

Слива 0,3 2 6,7 - - - - - - 

  

Всичко 21228,2 146539 6,9 21228,2 168137 7,9 21235,7 168195 7,9 
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Таблица N 15 
Размер на условния общ среден ЗРЕЛОСТЕН ПРИРАСТ 

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 8,7 237,9 2070 1434,1 12477 1434,1 12477 

II 7,5 4975,3 37315 7160,7 53705 7163,3 53725 

III 6,2 5634,6 34935 3008,0 18650 3009,9 18661 

IV 4,9 2963,5 14521 102,1 500 102,1 500 

V 3,7 129,7 480 - - - - 

Всичко 13941,0 89321 11704,9 85332 11709,4 85363 

Смърч 

I 11,4 1094,2 12474 2359,7 26901 2359,7 26901 

II 9,1 3680,5 33493 4121,7 37507 4124,3 37531 

III 7,1 412,6 2929 644,8 4578 645,1 4580 

IV 5,5 27,6 152 1,4 8 1,4 8 

V 4,2 3,8 16 - - - - 

Всичко 5218,7 49064 7127,6 68994 7130,5 69020 

Черен бор 

I 8,7 0,1 1 0,1 1 0,1 1 

II 7,5 27,6 207 47,9 359 47,9 359 

III 6,2 47,3 293 78,9 489 78,9 489 

IV 4,9 46,4 227 1,8 9 1,8 9 

V - - - - - - - 

Всичко 121,4 728 128,7 858 128,7 858 

Ела 

I 14,8 3,1 46 55,5 821 55,5 821 

II 11,6 47,7 553 87,8 1018 87,8 1018 

III 8,7 17,2 150 6,7 58 6,7 58 

IV - - - - - - - 

Всичко 68,0 749 150,0 1897 150,0 1897 

Бяла мура 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 6,2 - - 1,0 6 1,0 6 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко - - 1,0 6 1,0 6 

Лиственица 

I 8,7 1,9 17 1,4 12 1,4 12 

II 7,5 0,2 2 6,2 46 6,2 46 

III 6,2 0,8 5 0,4 2 0,4 2 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 2,9 24 8,0 60 8,0 60 

Зелена дуглазка 

I 14,8 18,3 271 7,0 104 7,0 104 

II 11,6 - - 11,1 129 11,1 129 

III 8,7 - - 10,3 90 10,3 90 

IV 6,3 - - 4,8 30 4,8 30 

Всичко 18,3 271 33,2 353 33,2 353 
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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 9,4 17,9 168 64,2 603 64,2 603 

II 7,8 62,3 486 267,9 2090 267,9 2090 

III 6,2 33,7 209 136,7 848 136,7 848 

IV 4,7 21,1 99 7,3 34 7,3 34 

V - - - - - - - 

Всичко 135,0 962 476,1 3575 476,1 3575 

Зимен дъб 

I - - - - - - - 

II 6,4 - - 25,1 161 25,1 161 

III 5,0 3,6 18 295,5 1478 295,5 1478 

IV 3,7 11,9 44 136,4 505 136,4 505 

V 1,4 11,6 16 - - - - 

Всичко 27,1 78 457,0 2144 457,0 2144 

Благун 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5,0 - - 0,7 4 0,7 4 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко - - 0,7 4 0,7 4 

Габър 

I - - - - - - - 

II 7,8 3,0 23 4,5 35 4,5 35 

III 6,2 14,6 91 64,1 397 64,1 397 

IV 4,7 12,2 57 9,0 42 9,0 42 

V 2,6 2,3 6 - - - - 

Всичко 32,1 177 77,6 474 77,6 474 

Трепетлика 

I 8,9 0,2 2 - - - - 

II 7,4 14,3 106 4,3 32 4,3 32 

III 5,4 5,1 28 3,3 18 3,3 18 

IV 4,2 3,0 13 - - - - 

V 3,2 0,1 - - - - - 

Всичко 22,7 149 7,6 50 7,6 50 

Явор 

I - - - - - - - 

II 7,8 0,1 1 0,1 1 0,1 1 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 0,1 1 0,1 1 0,1 1 

Бреза 

I 7,2 - - 8,8 63 8,8 63 

II 5,7 5,3 30 117,0 667 117,0 667 

III 4,4 78,6 346 499,2 2196 499,3 2197 

IV 3,2 221,2 708 70,2 225 70,2 225 

V 2,2 373,7 822 - - - - 

Всичко 678,8 1906 695,2 3151 695,3 3152 
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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 

  

Орех 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5,0 - - 0,1 - 0,1 - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко - - 0,1 - 0,1 - 

Космат дъб 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 3,7 - - 2,3 9 2,3 9 

V - - - - - - - 

Всичко - - 2,3 9 2,3 9 

Брекина 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5,0 - - 0,4 2 0,4 2 

IV 3,7 - - 1,1 4 1,1 4 

V 1,4 0,1 - - - - - 

Всичко 0,1 - 1,5 6 1,5 6 

Върба 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 6,2 0,2 1 0,1 1 0,1 1 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 0,2 1 0,1 1 0,1 1 

Бяла върба 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 6,2 1,4 9 1,4 9 1,4 9 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 1,4 9 1,4 9 1,4 9 

Елша 

I 8,5 - - 2,4 20 2,4 20 

II 6,3 5,1 32 54,0 340 54,0 340 

III 4,1 231,6 950 180,0 738 180,0 738 

Всичко 236,7 982 236,4 1098 236,4 1098 

Ива 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 6,2 0,2 1 0,2 1 0,2 1 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 0,2 1 0,2 1 0,2 1 

Кестен 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 6,2 - - 0,2 1 0,2 1 

IV 4,7 0,3 1 - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 0,3 1 0,2 1 0,2 1 
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Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 
ус.ср.зр. 

прираст на 
1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

Круша 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 3,7 - - 0,3 1 0,3 1 

V 1,4 0,3 - - - - - 

Всичко 0,3 - 0,3 1 0,3 1 

Офика 

I 7,8 0,1 1 - - - - 

II - - - - - - - 

III 5,0 - - 1,0 5 1,0 5 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 0,1 1 1,0 5 1,0 5 

Череша 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5,0 - - 0,5 2 0,5 2 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко - - 0,5 2 0,5 2 

Слива 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5,0 0,3 2 - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 0,3 2 - - - - 

  

Всичко ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 20505,7 144427 21111,7 168032 21119,2 168090 

  

ПРЕВРЪЩАНЕ 

  

Бук 

I 6,6 12,9 85 - - - - 

II 5,8 51,7 300 - - - - 

III 4,4 35,3 155 - - - - 

IV 3,1 20,6 64 - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 120,5 604 - - - - 

Зимен дъб 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5,1 13,4 68 - - - - 

IV 4,0 170,8 683 - - - - 

V 3,0 194,4 583 - - - - 

Всичко 378,6 1334 - - - - 

Благун 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V 3,0 0,7 2 - - - - 

Всичко 0,7 2 - - - - 
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Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 
ус.ср.зр. 

прираст на 
1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

Габър 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 4,4 5,5 24 - - - - 

IV 3,1 19,5 60 - - - - 

V 2,0 17,7 35 - - - - 

Всичко 42,7 119 - - - - 

Космат дъб 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 4,0 0,7 3 - - - - 

V 3,0 3,4 10 - - - - 

Всичко 4,1 13 - - - - 

  

  

Всичко ПРЕВРЪЩАНЕ 546,6 2072 - - - - 

НИСКОСТЪБЛЕНИ 

Мъждрян 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5,0 - - 0,6 3 0,6 3 

IV 3,7 - - 12,5 46 12,5 46 

V 1,4 10,5 15 - - - - 

Всичко 10,5 15 13,1 49 13,1 49 

Акация 

I - - - - - - - 

II 8,7 - - 0,7 6 0,7 6 

III 5,2 - - 0,3 2 0,3 2 

IV - - - - - - - 

V 1,9 0,3 1 - - - - 

Всичко 0,3 1 1,0 8 1,0 8 

Келяв габър 

IV - 106,2 - 91,6 - 91,6 - 

V - 47,1 - - - - - 

Всичко 153,3 - 91,6 - 91,6 - 

Воден габър 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 4,4 - - 10,8 48 10,8 48 

IV - - - - - - - 

V 2,0 11,8 24 - - - - 

Всичко 11,8 24 10,8 48 10,8 48 

Всичко НИСКОСТЪБЛЕНИ 175,9 40 116,5 105 116,5 105 

ОБЩО ВСИЧКО 21228,2 146539 21228,2 168137 21235,7 168195 

 
 От  таблицата  се   вижда,   че   в   резултат  на  предвидените  мероприятия,   
свързани оптимизирането на бъдещия състав,  ще настъпят незначителни  промени  в  
площите дървесни видове при сегашния и бъдещия състав на дървостоите. 
 Като цяло площта на иглолистните дървесни видове намалява незначително. 
Основен дървесен   вид   тук   е   белия   бор,   заемащ   65,7 %   от   залесената   площ   
и   55,2 % дървопроизводителната площ на горите в стопанството. Намалението на 
площта на белия бор е сметка на смърча, който в бъдеще ще заема 33,6 % от 
дървопроизводителната площ стопанството. 
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 Останалите иглолистни видове, използвани за залесяване - черен бор (в по-
ниските час на стопанството), ела, зелена дуглазка и лиственица общо взето запазват 
площите (забелязва се леко увеличение при елата),  като увеличават биологично 
разнообразие на дървесните  видове.   
 На  територията  на  ТП ДГС  „Доспат”   широколистните  дървесни  видове  са  
много  слабо застъпени. Те се срещат предимно в  по-ниските части  на стопанството.  
Най-широко застъпен широколистен дървесен вид тук е брезата. Тя заема 3,2 % от 
залесената площ и 2,5 от дървопроизводителната площ. Забелязва се увеличение на 
площта на бука, който е ценен дървесен вид. Сега участието му е 1,2 % от залесената 
площ, а в бъдеще се предвижда стане 3,3 % от дървопроизводителната площ на 
горите в стопанството. Същото ще важи и за  площта  на зимния дъб. 
 Ще намалее участието на ниско продуктивните дървесни видове - мъждрян, 
келяв габър, върба, елша за сметка на високопродуктивните, биологически устойчиви 
и ценни дървесни видове - иглолистни, бук, зимен дъб.  
 Бъдещият дървесен състав на насажденията ще бъде по-устойчив 
биологически, с по - висока продуктивност и с по-добри защитни и рекреационно-
ландшафтни функции след провеждане на предвидените лесовъдски мероприятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

II ГЛАВА. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 

 
1. Обща площ на ТП ДГС „Доспат“ 

ТАБЛИЦА № 16 

Разпределение на общата площ по вид на подотдела и група гори 

Общо за ТП ДГС 

Вид на подотдела 

Група гори 

% иглолистни 
широколистни 
високостъблени 

издънкови 
за превръщане 

нискостъблени Всичко 

хектари 

естествен произход 0.4-1.0 13616,1 729,7 743,9 0,0 15089,7 68,9 

склопени култури 5280,2 1,3 0,0 0,0 5281,5 24,1 

несклопени култури 16,3 0,0 0,0 0,0 16,3 0,1 

естествен произход 0.1-0.3 695,0 52,5 65,2 0,0 812,7 3,7 

изредени култури 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1 0,1 

всичко насаждения 19616,7 783,5 809,1 0,0 21209,3 96,9 

клек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всичко залесена площ 19616,7 783,5 809,1 0,0 21209,3 96,9 

  

сечище 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5 0,1 

пожарище 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

голина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

всичко незал.дървопр. 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5 0,1 

поляна 344,0 5,7 3,5 0,0 353,2 1,6 

ливада 26,5 0,0 0,0 0,0 26,5 0,1 

обработваема площ 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

шосе 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 

дворно място 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 

временен склад 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 

просека 53,6 0,8 0,8 0,0 55,2 0,2 

лесонепригодна голина 27,8 5,9 3,6 0,0 37,3 0,2 

лесонепригодна площ 20,9 0,5 1,4 2,0 24,8 0,1 

скали 14,7 2,5 13,2 0,0 30,4 0,2 

мочур 2,9 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 

сипей 1,6 0,0 3,7 0,0 5,3 0,0 

кариера 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 

ровина 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 

река 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

табан 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 

дивечова нива 7,4 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 

дивечова ливада 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 

разливище 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

микроязовир 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

канал 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

каптаж 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 

отбивка 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

автомобилен път земен 135,3 0,0 0,0 0,0 135,3 0,6 

автомобилен път с настилка 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 

всичко недървопр. площ 656,1 15,4 26,2 2,0 699,7 3,0 

всичко инвентаризирана площ 20280,3 798,9 835,3 2,0 21916,5 100,0 

в т.ч. дървопр. площ 19624,2 783,5 809,1 0,0 21216,8 97,0 
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 Общата площ на горските територии, при инвентаризацията от 2010 год. е била 21 341,2 

ха и се е разпределяла както следва: 
 

− залесена 20 241,0 ха 94,8%
− незалесена дървопроизводителна 259,6 ха 1,2%
− недървопроизводителна 840,6 ха 4,0%

Всичко: 21 341,2 ха 100,0%

 
По предназначение разпределението на площта е било, както следва: 
 
− гори и земи  с основно дървопроизводителни и 

средообразуващи  функции (ДСФ) 

1 797,9 ха 8,4%

        в т.ч. залесена 1 732,3 ха 8,6%
− защитни и рекреационни гори и земи, и гори и земи в 

защитени територии (ЗРЗТ) 
19 543,3 ха 91,6%

        в т.ч. залесена 18 508,7 ха 91,4%

        в т.ч. Защитени зони по ЗБР (Натура 2000) 18 326,7 ха 85,9%

            Всичко: 21 341,2 ха 100,0%

            в т.ч. залесена 20 241,0 ха 94,8%

 
При сегашната инвентаризация площта на ТП ДГС ”ДОСПАТ” е установена на 21 916,5 ха, 

като в тази площ не се включват 14,9 ха новоустроени гори по чл.83 от ЗГ, от която: 
− залесена 21 209,3 ха 96,9%
− незалесена дървопроизводителна   7,5 ха 0,1%
− недървопроизводителна 699,7 ха 3,0%

Всичко: 21 916,5 ха 100,0%

 
По функции разпределението на площта е както следва: 
− горски територии със Стопанско предназначение (Ст) 1 659,3 ха 7,8%
        в т.ч. залесена 1 610,1 ха           7,8% 

− защитни (Защ) 
       в т.ч. залесена 

1 118,4 ха
          1 086,4 ха 

6,9%
          6,9% 

− Специални (Сп) 19 138,8 ха 85,3%

        в т.ч. залесена 18 512,8 ха 85,3%
        в т.ч. Защитени зони по ЗБР (Натура 2000) 18 963,2 ха 79,7%

            Всичко: 21 916,5 ха 100,0%

            в т.ч. залесена 21 209,3 ха 96,6%
 

Площта на ТП ДГС ”ДОСПАТ”, която е установена при настоящата инвентаризация, се 

различава  от тази установена през 2010 год. Причините за това са следните: 
 А:Увеличение на площта от: 

− Новоустроени гори /самосеви и залесени, по чл.83 от ЗГ/, но изключени 
от баланса на горските територии 

14,9 ха

− Новоустроени гори / некартирани досега, по &4 и &49 от ПЗР на ЗГ/ 685,8 ха

                Всичко увеличение: без имотите по чл.83 от ЗГ 685,8 ха

 Б:Намаление на площта от: 

 
− Намаление на площите в следствие от „явна фактическа грешка“ 
− Намаление на площите, след изключване на незалесени площи извън 

горските територии, /по Задание/ 
− Намаление на площите, след учредяване на сервитути: 
       ЗАПОВЕД № 831/18.09.2017 г. – 5,028 дка/  
       ЗАПОВЕД № 446/10.06.2019 г. – 9,521 дка 
      ЗАПОВЕД № 140/14.02.2020 г. – 0,172 дка 
       ЗАПОВЕД № РД49-426/03.10.2012 г. – 1,270 дка 

- Намаление на площите поради промяна на предназначението - ЗАПОВЕД 
№ РД49-296/23.07.2014 г. – 7,823 дка 

  3,2 ха
105,0 ха

2,3 ха

                Всичко намаление: 110,5 ха
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Общото увеличение (А-Б) е / 685,8 – 110,5 = 575,3 ха/, колкото е разликата между старата  

( 21 341,2 ха) и новата площ ( 21 916,5 ха). 

 
Таблица № 17 

Разпределение на площта и запаса без клони по собствености  

 

Oбщо 
в т.ч. Горски 
територии 

в т.ч.  
Земед. 
терит. 

в т.ч. 
Урбаниз. 
терит. 

в т.ч.  
Водни 
терит. 

в т.ч.  
Терит. 

транспорт 

вид 
собственост 

обща 
площ % 

в т.ч. 
залес. 
площ % 

обща 
площ % 

обща 
площ % 

обща 
площ % 

обща 
площ % 

обща 
площ % 

ха ха ха ха ха ха ха 

Държавна 
собственост 

17352,9 79,3 16720,6 79,0 16932,6 91,6 420,3 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Държавна 
публична 
собственост 

1081,4 4,9 1058,8 5,0 989,0 5,3 69,6 2,1 0,0 0,0 1,9 100,0 20,9 73,1 

Държавна 
собственост 

18434,3 84,2 17779,4 84,0 17921,6 96,9 489,9 14,6 0,0 0,0 1,9 100,0 20,9 73,1 

Общинска 
собственост 

2569,7 11,7 2552,3 12,0 164,5 0,9 2397,5 71,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 26,9 

Частна 
собственост - 
в т.ч. 

821,9 3,7 787,2 3,6 415,5 2,2 382,0 11,4 24,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Частна 
собственост 
физ.л. 

781,9 3,6 747,3 3,5 409,8 2,2 372,1 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Юридически 
лица 

10,5 0,0 10,4 0,0 1,3 0,0 9,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Съсобственост 29,5 0,1 29,5 0,1 4,4 0,0 0,7 0,0 24,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Врем.стоп. от 
общината 

90,6 0,4 90,4 0,4 1,0 0,0 89,6 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всичко 21916,5 100,0 21209,3 100,0 18502,6 100,0 3359,0 100,0 24,4 100,0 1,9 100,0 28,6 100,0 

 

 
Държавната собственост се увеличава с 151,1 ха, по причини посочени в Заданието. 
Общинската собственост се увеличава с 1001,7 ха, поради процедурите свързани с 

ВОС(чл.19), посочени в раздел I от съответните протоколи, както и факта, че върху общински 

имоти са инвентаризирани сега най-много новоустроени гори. 
Частна собственост на физически лица е намаляла с 1,8 ха, поради посочена процедура 

и заповед за промяна на предназначението. При собствеността на юридически лица, също се 
установява минимална промяна от 3,0 ха. Съсобственост сега са показани 29,5 ха, които 
всъщност са горите в урбанизирани територии, за които по-долу има подробно обяснение. 

При предходната инвентаризация е установена ВОС(чл.19) на площ от 652,9 ха, от която 

неправомерно отразени са били 199,3 ха. Сега са на площ от 90,6 ха са горите отразени в 
кадастъра, като такива, след обработени протоколи от комисии и посочени в раздел II или с 
техни констатации, че имоти с такава собственост трябва да бъдат държавни, които сме взели 
предвид.  

Отразените, като гори върху вид територия „урбанизирани“ са гори в границите на 
населените места, за които не са представени заповеди за промяна на предназначение или 

околовръстни полигони съгласно §6 от ПЗР на ЗГ. Подобен е и статута на горите върху „водни 
територии“ и „територии за транспорт“, за които също не са предоставени документи за 
промяна на предназначение или вид територия.  

 
 

 
 
 

 
При предходната инвентаризация от 2010 г. собствеността се е разпределя, независимо от 



36 
 

териториалното и предназначение, както следва: 

 
Държавна  -  18 283,2 85,7 
Общинска -  1 567,9 7,3 
ВОС(чл.19) -  652,9 3,1 
Частна физ.л. -  823,7 3,8 

Юридически и др. -  13,5    0,1 
Общо 21 341,2 100,0 

 
 
 

 

Таблица № 18 

Разпределение на общата площ и запаса с клони по групи гори и функции 

Горски територии по 
категории и функции 

Иглолистни Широколистни Всичко 

Обща 
площ, 
ха 

Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, 
ха 

Залесена 
площ,ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, 
ха 

Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

защита на водите 23,6 23,0 7880 0,0 0,0 0 23,6 23,0 7880 

технически проект за 
борба с ерозия 

794,2 764,3 253685 300,6 299,1 20795 1094,8 1063,4 274480 

Общо защитни 
функции 

817,8 787,3 261565 300,6 299,1 20795 1118,4 1086,4 282360 

  

защитени зони Натура 
2000 

17670,4 17089,2 7176490 1292,8 1250,7 128710 18963,2 18339,9 7305200 

Общо специални 
функции по т.1 

17670,4 17089,2 7176490 1292,8 1250,7 128710 18963,2 18339,9 7305200 

  

семепроизводствени 
насаждения и градини 

82,3 82,3 45710 0,0 0,0 0 82,3 82,3 45710 

опитни и географски 
култури 

14,5 14,5 3940 0,0 0,0 0 14,5 14,5 3940 

Общо специални 
функции по т.2 

96,8 96,8 49650 0,0 0,0 0 96,8 96,8 49650 

  

горски територии с 
рекреационно 
значение 

78,8 76,1 31110 0,0 0,0 0 78,8 76,1 31110 

Общо специални 
функции по т.3 

78,8 76,1 31110 0,0 0,0 0 78,8 76,1 31110 

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

17846,0 17262,1 7257250 1292,8 1250,7 128710 19138,8 18512,8 7385960 

Общо защитни и 
специални функции 

18663,8 18049,4 7518815 1593,4 1549,8 149505 20257,2 19599,2 7668320 

  

стопански функции 1616,5 1567,3 548910 42,8 42,8 2490 1659,3 1610,1 551400 

Всичко 20280,3 19616,7 8067725 1636,2 1592,6 151995 21916,5 21209,3 8219720 
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Горите и земите в териториалния обхват на Държавно горско стопанство “Доспат” се 

причисляват към следните категории и функционални предназначения: 
 

Горски територии по 
функции 

Списък отдели и подотдели 

Обща 
площ 

Залесена 
площ 

Незалесена 
площ 

ха 

стопанска 

21:а, б, в, г, д, е, ж, н, 2, 3; 22:а, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 
о, п, р, с, т, у, ф, х, ж1, к1, л1, м1, н1, о1, р1, с1, т1, у1, 
ф1, х1, ц1, ч1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 23; 26: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, а1, в1, 1, 
2; 27: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, с1, т1, у1, ф1, 1, 2, 3; 28: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, 1, 2; 30:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 
р, с, т, у, ф, х, м1, н1, о1, 1, 3; 31:а, б, в, г, д, е, ж, у, ф, х, 
1; 32:а, б, в, г, д, е, ж, к, о, п, р, с, 1; 33: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, е1, ж1, з1, п1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 
34:к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ц, ч, ш, щ, 8, 9; 35:а, б, в, м, 
1, 5; 36:г, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, п, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 79:ж; 
134:ж, з, и; 135:ж, з, и, к, л; 142:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 
н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ч, е1, 2, 3, 4, 5, 6; 143:а, б, р, с, т, у, 
ф, х; 144:а, д, е, ж, 3, 4, 5, 6; 145; 146:а, б, в, г, д, е, ж, к, 
л, м, 1, 2, 3, 5, 6; 151:а, б, г, 2; 152:а, б, в, г, ж, з, к, л, м, о, 
1, 2; 153: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, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 154:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 
м, н, о, п, р, с, т, х, ц, ч, ш, щ, ю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12; 
155:а, б, в, г, е, з, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
156; 162:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4; 163:а, б, и, о, п, с, у; 
164; 166; 167:з, и, к, 3, 4, 5; 168:д, е, ж, 2, 3; 170:а, г; 171:г, 
д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 172:и, к, л, н, о, п; 173:е; 
174:б, в, г, е, з, т, у, ф, х, ц, 1, 7; 285:б;  

1659,3 1610,1 49,2 

защитена местност 

202; 203; 204; 205; 206:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5; 207; 
208; 209:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 
ц, ч, 1, 2, 3, 4; 210; 212:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 
р, с, т, у, ф, х, ч, 1; 221; 222; 223; 224; 225; 226:а, б, в, г, д, 
е, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5; 227:б, 
в, г, д, ж, з, п, р, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 228:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 
к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3; 229;  

1032,6 1013,8 18,8 

курортна гора 

2:а, б, в, д, е, ж, и, к, л, о, п, р, 1, 2, 3; 5:а, б, в, г, д, е, ж, з, 
и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3; 6:а, б, в, д, е, ж, з, и, к, л, о, 1, 2; 
7:л, м, н, о, п, р, с, т, ф, х; 8:о, р, с, т, у, ф, х, ц, ч; 11:н; 12; 
13:а, б, в, г, д, е, ж, и, л, н, о, п, р, с, ч, 1, 2, 6; 15:а, б, в, г, 
д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4; 22:б, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, 
д1, е1, з1, и1, п1, 9; 24:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3; 
25:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 
1, 2, 3, 4, 5; 174:а, д, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, ч, ш, щ, ю, 2, 
3, 4, 5, 6; 175:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 
ф, 1, 2, 3, 4; 176; 177:а, б, в, г, д, е, и, 1; 178; 179:а, б, в, 3; 
181:а, б, в, г, д; 182; 183; 184; 185; 186:а, б, в, г, д, е, ж, з, 
к, л, м, 1, 2; 187:а, б, в, г, д, е, и, к, л, м, н, о, п, 1; 188; 
189; 190; 191:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, 1, 2; 192; 
193;  

1327,3 1304,7 22,6 

вододайна зона 

1:р, у, ф; 35:г, ж, к, л, 2, 3, 4; 36:а, б, в, 1, 2; 40:г, д, е, ж, 
ш, щ, 4; 50:в, е, ж, з, и, м, н, п, у, х, ц, щ, ю, я, а1, в1, 1, 2, 
3; 51:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 
ч, ш, 1, 2, 3, 4, 5; 52:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2; 
53; 54:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 
ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, 1, 2, 3; 56:а, б, в, г, 
д, е, ж, з, и, к, л, н, п, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1; 60:а, б, 
в, г, д, е, р, с, 1; 61:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 
с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, б1, 1, 2, 3; 62: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, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, 
я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, о2, п2, р2, 
с2, т2, у2, ф2, х2; 88:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 
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с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, 
и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, 
щ1, ю1, я1, а2, б2, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 90:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 
к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4; 91:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 
о, п, 1, 2; 92:а, б, в; 93:а, б, в, г; 174:5; 175:л, м, н, у, 4; 
178:и; 179:и; 187:д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 2; 188:д, е, ж, з, 
1, 2; 192:в, к, л, м, н, 1, 2; 193:а, б, в, г, д, е, ж, з, м, н, 1, 2, 
3; 206:з, 2, 3; 207; 208; 209:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 
о, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2, 3, 4; 210; 211; 229:в, г, д, е, ж, 
1, 2, 3, 4, 5, 6; 230:н, о, п, 4; 261:в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4; 
262; 263; 264; 320:н, о;  

тех.пр.борба с ероз. 

29:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
30:я, а1, б1, в1, г1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1; 31:з, и, к, л, м, н, 
о, п, р, с, т, ц; 42:щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, е2, 
ж2; 43:д, е, ж, з, и, к, л, м, о, п, р, с, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 
а1, б1, ш1, щ1, ю1; 44:а, б, г, д, я, в1, д1, е1, ю1; 45:а, б, 
в, е, ж, з, и, л; 47:а, б, г, д, ж, з, м1, н1, о1; 48:г, д, е, ж, з, 
и, л, о; 77:а, б, 1; 78; 79:а, б, в, г, д, е, з, 1, 2, 3; 85:а, б, в, 
р, х, 4; 87:а, б, в, м, н; 101:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3; 102; 
103:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4; 107:а, б, в, г, ж, и, к, л, м, 
н, 1, 2, 3, 4, 5; 108:л; 132:а, б, в, г, д, с, 1, 2, 3; 133:а, б, г, 
1, 2; 134:а, б, в, г, д, е, 1; 135:а, б, в, г, д, е, 1, 2; 136:а, б, 
в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4; 137:а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3; 
138:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 
3, 4, 5; 139; 140; 141; 142:ц, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1; 
143:в, г, д, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 147:а, б, 
в, г, д, е, ж, з, к, л, н, о, п; 148:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 
н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 5, 8; 149; 150; 151:в, д, е, ж, з, и, к, 
л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1; 154:у, ф, 8, 9, 10; 
155:ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ю, я, а1; 163:в, г, д, е, ж, з, 
к, л, м, н, р, т, ф, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 165:а, б, в, 
г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5; 280:а, б, м, н, о, п; 281:а, б, в;  

2286,3 2217,3 69,0 

семенна база 

11:а; 84:о, у; 167:в, г, д, е, ж; 168:а, б, в, г; 169:б, в, г; 
172:д; 173:а, б, в, г; 175:р; 176:в, к, л, м; 181:е; 196:г; 
197:и; 223:а, е; 233:а; 237:а, б; 241:б, г, л; 242:а; 245:г, д; 
247:а; 248:а; 249:а; 264:а; 265:и; 271:з, и; 280:ж;  

614,5 614,5 0,0 

200 м край язовир 

2:а, б, в, к, л, 3; 3:п, 1; 5:д, е, ж, з, и, к, м, н, о, п, 3; 6:к, л, 
о, 2; 7:м; 8:р, с, т, у, ф, х, ц, ч; 11:н; 12; 13:м, н, о, п, р, т, у, 
ф, х, ц, 3, 4; 22:ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, з1, 
и1, 9; 174:к, л, н, о, щ, 2; 175:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, т, 
1, 2, 3; 176:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2; 177:а, б, в; 178:а, б, 
в, л; 179:а, з; 181:а; 182:а, б, в, г, д, е, з, м, 1; 183:а; 184:а, 
б, д, е, 1, 2, 3; 186:а, б, в, г, д, е, ж, 2; 187:а, б, в, г, 1; 
188:а, б, в, г, з, 1; 189:а, б, в, 2; 190:а; 191:а, б, в, г, д; 
192:а, б, д, 3, 4, 5;  

300,5 295,4 5,1 

нелесопригодна площ 29:б, г; 33:о1; 42:о; 73:т; 106:а; 285:и; 287:а; 312:ж; 348:о1; 24,8 0,0 24,8 

ловностоп. територия 
242:г, д, ж, з, и; 246:г, д, 3, 5, 6; 257:а, б, в, г, 1; 258; 259; 
260:в, г, д, з, 1, 2, 3, 4; 261:д, е; 265:а; 267;  

315,4 303,3 12,1 

токовище 

25:з; 34:б; 37:в; 45:к; 54:д; 92:в; 180:ж; 185:б; 188:ж; 190:к; 
194:а, г; 196:ж; 203:а; 215:ж; 216:и, п, х; 217:и, н, р; 220:к; 
232:б, г, е, и; 233:а, б, в; 235:е; 238:п, а1; 240:а, ж; 244:к; 
267:з;  

362,6 362,6 0,0 

семепроизв.градина 147:е; 170:д; 223:ж, и;  9,8 9,8 0,0 

наклон над 20 градуса 88:а; 266:е;  8,2 8,2 0,0 

наклон над 30 градуса 

4:а; 8:ж; 14:е; 21:д; 22:10; 23:е; 27:д, е, ж, з, и, к1; 29:б, г, 
к; 30:я, б1, в1, к1; 31:б, в, н, 1; 33:о1; 35:г; 40:г, е, г1; 42:о; 
44:з; 47:а, б, г, д, м1, н1, о1; 52:а; 53:е; 54:а; 66:а, б, в, г, 
а1; 67:ф, х, б1, в1; 68:в, р; 69:ч, ш, ю, б1, в1, г1, д1, е1, 
ж1, з1, и1, к1; 71:а; 72:б, е, з, 1, 7; 73:5, 6; 74:г, д; 75:а, д; 
92:а; 93:а, б, в; 98:в, г, е; 99:е; 104:а, е; 105:е, ж, к, м; 
106:а, в; 107:в, 2, 3; 111:д; 112:а, г; 113:а; 116:а; 122:в, ж, 
и; 124:а, б, г; 128:б, г, д; 129; 130:д; 132:д, о; 133:д; 134:а, 
б, в, г, д, е, 1; 135:в, г, 1; 136:а, в, г, д, е, л, 5; 137:в, д; 
138:1; 139:б, е, 2, 4; 140:2; 141:а, и, ш, ю, 1, 2; 145:г; 
148:д, е, ж, т; 149:з; 150:б, в, г, с, у, ф, х, я, а1, б1, 7, 8; 
156:1; 163:и, м, р, 2, 3; 165:4; 171:а, ж, к; 173:з, 2; 174:3; 

2414,9 2315,2 99,7 
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175:б, д, з; 176:а; 178:з, и, к; 179:а; 180:е, ж; 182:г; 184:в; 
185:б; 186:л; 187:д, к; 188:д; 189:г, д; 190:б, в; 191:ж; 
192:г, д, з; 200:ж, з, и; 202:б, и; 203:б, в; 204:в, е, ж; 207:а; 
208:е; 209:л, х; 210:б, в, г; 211:г; 222:ж, з; 225:м, р; 226:о, 
р; 228:з, м, р; 229:г, д; 230:о, п, с, 4; 241:д, е, ж, з; 251:г; 
261:а, з, и, к, л, м, н; 262:б, в, ж, л; 263:г, 5; 265:ж, з; 
266:д, е; 271:е, ж; 272:к; 273:а, д; 274:в; 277:ж, л; 279:н; 
280:е, ж, з, л; 281:г, д, е, и, щ; 282:в; 284:б, 2; 286:а; 287:а, 
1; 290:1, 2; 291:в, г; 292:а, д, е, 5; 293:а, б, в, м, р; 294:а, 
б, в, г, с, т, 1, 4, 5, 6; 295:а, в, г, д, е, ж, з, к, л, р, 2, 5; 
296:а, б, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 297:а, в, г, д, е, ж, к, л, м, н, о, 4, 
5; 299:в, л, т, у, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 300:3; 305; 306:а, б, в, 2; 
307:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 2, 3; 308:а, б, в; 309:а, б, в, г; 
310:а; 311:а, б, г, 2; 312:а, б, д, е, ж, 2, 3, 4, 5, 6; 313:а, б, 
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, с, т, 2, 3; 318:а, б, в, г, е, к, л, м, 
н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1, 2, 3; 323:1; 324:а; 325:2; 
329:1, 2; 342:2; 343:2; 346:1; 348:2; 350:а; 351:1; 352:1, 2;  

защитена зона птици 16:1; 215:ж;  20,5 20,3 0,2 

защитена зона 
местообитания 

1:а; 3:п; 10; 11; 12; 13; 14:з; 15:в, г, 2, 5, 6; 16:а, б, в, г, д, 
е, ж, з, и, к, л, м, н; 17; 18; 19; 20; 21:з, и, к, л, м, 1; 22:щ, 
я, а1, и1, 9; 24:а, б, в; 25:а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л, м; 26:я, 
б1; 29; 30:ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, 
л1, 2; 31:з, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ц; 32:з, и, л, м, н; 33:х, и1, 
к1, л1, м1, н1, о1, 14; 34:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, х, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 10; 35:д, е, ж, з, и, 2; 36:а, в, м; 37:а, б, г, е, з, м, н, 
о, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 38; 39: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, 1, 2; 40:а, в, 
д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 
а1, г1, д1, е1, ж1, з1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 41: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, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, 1, 2, 3, 4; 42; 43; 44:н1, ц1; 
52:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2; 53; 54: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, 1, 2, 3; 55; 56:а, б, в, г, д, е, ж, 
з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1; 
57: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, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, 
1, 2, 3, 4, 5, 6; 58; 59: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, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, 1, 2, 3; 
60:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 
3, 4; 61: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, а1, б1, 1, 2, 3; 62; 63: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, с1, т1, у1, ф1, 
х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, 1; 64; 65; 66; 
67: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, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11; 68: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, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, 
щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, 
о2, п2, р2, с2, т2, 1, 2; 69; 70: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, 1, 2, 3, 4, 5; 71:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9; 72:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9; 73:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7; 74; 75; 76:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 
п, 1, 2, 3; 77; 78; 79:а, б, в, г, д, е, з, 1, 2, 3; 80; 81; 82:а, б, 
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3; 83; 84; 85; 86; 87:а, б, 
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т; 88: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, с1, т1, 
у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
89; 90:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4; 91:а, 
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2; 92; 93; 94; 95; 96; 

11699,2 11265,0 434,2 
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97:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 98:а, б, 
в, г, д, е, ж, 1, 2, 3; 99:а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5; 100; 101; 
102; 103; 104; 105; 106:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 
р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9; 107:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5; 108; 
109; 110:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3; 111; 
112; 113; 114; 115; 116:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 
р, 1, 2, 3, 4; 117:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8; 118; 119; 120; 121:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 
м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 122; 123:а, 
б, в, г, д, 1, 2; 124:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3; 125; 126; 
127; 128; 129; 130; 131; 132; 133:а, б, в, г, д, е, 1, 2; 134:а, 
б, в, г, д, е, к, л, 1; 136:в, г, д, е, ж, к, л, 1, 2, 3, 4, 5; 137:б, 
в, г, д, е, 1, 2; 142:а, 1; 143:и, к; 144:б, в, г, 1, 2; 146:з, и, 4; 
147:д, е, ж, з, и, к, м, н, о, п; 148:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 
о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 149; 150:а, л, м, н, 4, 5, 6; 
155:д; 162:и; 167:а, б, в, 1, 2; 168:а, 1; 169:а, б, в, г, д, е, 
ж, 1, 2, 3, 4; 170:в, д, е, 1, 2, 3, 4; 171:а, б, в; 172:а, ж, з, 1, 
5; 173:1, 2; 174:и, 2; 175:х; 197:и, 1; 237:д, 1; 247:д, 5; 
259:4, 5, 6; 261; 271; 272:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 
5; 273:а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 274:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 
н, о, п, р, 1; 275; 276: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, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 277:а, б, в, г, д, е, 
ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, ф, х, 1, 2; 278:а, б, в, г, д, е, ж, 
з, и, 1; 279:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2, 3, 
4; 281:у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, г1; 285:а, в, г, д, е, ж, з, 
и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 286; 
287:а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4; 288; 289; 290; 291; 292; 293; 
294:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 5, 
6; 295:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 
5, 6; 296; 297:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 
ф, х, 1, 2, 3, 4, 5; 298:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 
р, с, т, у, ф, х, 1, 2; 299:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 
р, с, т, у, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 300; 301:а, б, в, г, д, е, 
ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1, 2, 3, 4; 
302:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1; 303: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, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15; 304:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 305; 306; 307:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3; 
308; 309; 310:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2; 311; 
312:а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 313:а, б, в, г, д, е, ж, з, 
и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 314:а, б, в, г, 
д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 315:а, б, в, г, д, 
е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; 
316; 317; 318; 319:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 
т, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 320:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 
2, 3, 4; 321:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1; 
322: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, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, 
в2, г2, д2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 323: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, 1, 2, 3; 324:а, б, в, 
г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 325; 326; 
327; 328:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 
6; 329:а, б, в, г, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 330; 331; 332; 333; 
334:а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4; 335; 336; 337; 338; 339; 
340; 341; 342; 343; 344; 345; 346:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 
м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2, 3; 347:а, б, в, г, д, е, з, и, 
к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1; 348: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, с1, т1, у1, ф1, х1, 
ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, 1, 2, 3; 349: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, 1, 2; 
350:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 
ш, щ, ю, я, а1, 1, 2; 351:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 
п, р, с, т, 1, 2;  

защитени зони птици 1:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц; 2:а, б, 7243,5 7054,6 188,9 
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и местообитания в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3; 3:а, б, в, г, д, е, ж, 
з, и, к, л, м, н, о, р, 1; 4; 5:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 
п, р, 1, 2, 3; 6; 7; 8: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, 1, 2; 9; 14:а, б, в, г, д, е, 
ж, 1, 2; 15:а, б, д, е, ж, з, и, к, 1, 3, 4; 35:к, л, 3; 37:в, д, ж, 
и, к, л, 1, 4, 8; 40:б, г, б1, в1, 1; 44: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, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, 
ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, 1; 45; 46; 47; 48: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, 1, 2; 49; 50; 51:а, б, в, г, д, е, ж, з, 
и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1, 2, 3, 4, 5; 61:я; 
76:4; 157; 158:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 
у, 1, 2, 3, 4; 159; 160; 161; 170:б; 172:б, в, г, д, е, м, 2, 3, 4; 
173:а, б, в, г, д, ж, з, и; 174:к, л; 175:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 
к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3, 4; 176; 177; 178; 179; 
180; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 
192; 193; 194; 195; 196; 197:а, б, в, г, д, е, ж, з, 2, 3, 4; 198; 
199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 
2, 3, 4, 5; 207; 208; 209:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 
р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2, 3, 4; 210; 211; 212; 213; 214; 
215:а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8; 216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 
226; 227; 228:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 
3; 229; 230:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 
3, 4; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 237:а, б, в, г, е, ж, з, 2, 3, 
4, 5; 238; 239; 240; 241; 242:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 
3; 243; 244; 245; 246:а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 247:а, б, 
в, г, 1, 2, 3, 4; 248; 249; 250; 251; 252; 253:а, 1; 257:а, б, в, 
г, 1; 258; 259:а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 7; 260; 262; 263; 264; 
265:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4; 266; 267; 
277:т, у; 278:к, л; 279:л, м, н, о, п, р, 5; 280:а, б, в, г, д, е, 
ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1; 281:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 
м, н, о, п, р, с, т, б1, в1, 1; 282:а, б, в, г, 1; 283; 284; 329:д; 
347:ж; 352;  

географска култура 152:д, е, и, н;  14,5 14,5 0,0 

гори във фаза на 
старост 

1:н; 2:к; 3:а, з, и; 4:а, к; 5:а; 9:г, з, к, н, п, ф; 15:е, ж; 17:в; 
21:е; 24:в; 31:р; 40:г; 45:к; 46:и, к; 54:г1; 56:д, п; 58:е; 66:б; 
67:д; 69:т; 129; 130:г; 133:б; 134:а, б, в, г, д, е; 143:в; 
147:д, ж, з, к; 148:б, г, ж, з, и; 149:д, ж, з, и, к; 157:б, в, ж; 
158:а; 160:б, г, з, к; 161:а, д, з, и; 162:а; 166:в, з; 170:б; 
174:д, л; 175:к, л, н, ф; 177:б, в, е, и; 178:а, к, л; 179:д, е; 
180:а, б, г, д; 181:и; 182:д, з; 185:б, д, ж; 186:з, л; 187:в, г, 
е, з, и, н; 188:д, е; 189:д, е, ж, з, к, м; 190:е, и, к, л; 191:д, 
е, к, л, м, о; 192:б, г, д, и, м; 193:е, з, м, н; 194:г; 198:а; 
199:в; 200:з; 203:б; 204:в; 207:а; 208:а, е; 209:л, н; 212:а, 
г, п; 214:г; 216:и; 217:а, е, и, к, н, р; 218:е, ж; 219:а, б, в, г, 
е; 220:а, в, г, д, к, м, п; 221:л, м, о, п, р; 222:д; 223:в, д; 
224:а, к, л; 225:а, ж, н; 226:у; 227:г, д, о; 228:м, с; 229:б; 
233:в; 235:ж, к, т; 237:б; 238:ц, ш; 239:г; 244:з, к; 245:б; 
248:в; 251:б, в, г; 260:б, в, г, з; 265:з; 266:д, ж; 267:в; 
271:а, б, в; 272:г; 273:в; 277:т; 280:д; 282:в; 284:б; 301:а, 
б, г, е, и, к, н, р, с; 302:а, б, д, ж, м; 303:а, б, и, м, а1, б1; 
304:а, б; 305:б, в, к; 306:а, б; 307:а, б; 308:а; 309:а; 310:а, 
б; 338:а, б, в; 350:а; 351:а, в, г, е, з; 352:а, б, в, г, д, з, к, м, 
н, о, п, р, с, т, у, ю;  

2143,2 2143,2 0,0 
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Документи за обявяване и причисляване към съответните функциионални 

предназначения: 

 
 

ЗАЩИТЕНИ ПО ЗЗТ – 
- Защитена местност “Караджа дере”, обявена със заповед № 406 от 07.07.2008 година на 

МОСВ, актуализирана със заповед № РД-211 от 21.03.2019 г. 

 

ЗАЩИТЕНИ ПО ЗБР –  

- Защитена зона – BG 0001030 – “Родопи Западни”, Директива 92/43/ЕЕС  – определени 

съгласно решение № 122 на МС от 17.11.2007 г.(ДВ бр. 21 от 2007 г.) 
- Защитена зона – BG 0002063 – “Западни Родопи“ – по Директива 79/409/ЕЕС  обявена със 

заповед №РД-119 от 09.02.2012 г. 
- Защитена зона – BG 0002113 – “Триград - Мурсалица” – по Директива 79/409/ЕЕС  обявена 

с Решение № 802 на МС от 04.12.2007г.(ДВ бр. 107 от 18.12.2008 г.) 

 
 

ЗАЩИТНИ –  
- Вододайна зона – обявена с протокол от 09.05.1977 г. на ОНС - гр, Смолян, на основание 

Заповед N 797/30.04.1977г, на председателя на ИК на ОНС - гр. Смолян и Наредбата за 
вододайните зони, одобрен от ОНС - гр, Смолян на 6.V/.1977г, и съгласуван с МГГП с писмо 

М714/З.XII.1977 година. 
 

- Защитна ивица до 200м. покрай язовир „Доспат“ - определени по действащи до момента 
ЛУП  
 

- Ерозирани земи - определени по действащи до момента ЛУП 

- Нелесопригодна/ Лесонепригодна площ - определени по действащи до момента ЛУП 

- Наклон над 20 градуса и на много бедни почви - определени съгласно Закона за горите 

Наклон над 30 градуса - определени съгласно Закона за горите 

 

 

СПЕЦИАЛНИ –  
- гори във фаза на старост - съгласно Заповед № РД-49-421/ 02.11.2016г. на МЗХ 
- семепроизводствени насаждения – определени съгласно Протокол  
- семепроизводствени градини– определени съгласно Протокол 
- курортни гори и земи включени в НКТК „Родопи“ – съгласно Заповед № 236/29.01.76 г. На 

МГГП 

- токовища – съгласно Заповед № 48/13.01.84 г. 
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1.1. Площ и лесистост 

 
Горите на ТП ДГС „Доспат” имат не само местно, но и национално значение. 

Разположени са на част от територията на област Смолян. Инвентаризацията е 
извършена изцяло в рамките на община Доспат,  с обща площ на общината 282.7 кв. 
км, или 28 270.0 ха. 

 

Община Площ 
на 

общината, 
ха 

Териториална принадлежност на горите % на 
лесистост 

  ГТ, ха Гори 
в-у 

зем.з 

Урбан. 
терит. 

Водни 
терит. 

Трансп. 
терит. 

Общо, 
ха 

 

 
Доспат 

 
28 270.0 

      
  

     

18502,6 3359,0 24,4 1,9 28,6 21 916,5 77,5 

 
 
 
1.2. ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 

 
I. Списък на защитените растения в района на ТП ДГС „Доспат", записани в 

Червената книга на Република България 

 
-   Сплескан  плаун,  сплескан ликоподиум – Diphasium complanatum -  многогодишно 
тревисто растения. Рядък вид. Разпространен е в Западни Родопи,  северно от гр. Доспат. 
Среща се нарядко по силикатни скали в смърчово-белборови гори, в иглолистния пояс (1400 

м н.в.)- Има добри възможности за размножаване и възстановяване. 
-   Клиновидно изтравниче – Asplenium cuneifololium - многогодишно тревисто растение. 
Рядък вид. Разпространено е в Средни Родопи. Обитава силикатни скали и каменисти места в 
широколистния пояс 1600-1800 м н.в, 
-    Обикновен кестен – Castanea sativa(С.vesca) - Дърво. Застрашен вид. Среща се в 
Западни Родопи (Доспатско), на влажни места с канелени горски и кафяви горски почви, 

Образува самостоятелни съобщества и участвува в състава на съобщества на бука. 
-   Веленовскиево плюскавиче – Silene velenovskyana - Многогодишно тревисто двудомно 
растение. Рядък вид. Разпространено е в Западни и Средни Родопи по поляни с планинско-
ливадни и кафяви горски почви в буковия и иглолистния пояс (над 1000 м н.в.). Размножава се 
със семена. 

-   Кръглолистна росянка – Deoseka rotunolifolia - многогодишно тревисто насекомоядно 
растение. Рядък вид, Местообитава торфищни и мочурливи терени предимно в субалпийския, 
иглолистния и буковия пояс на територията на Средни и Западни Родопи. 
-   Костова тлъстига – Sedum kostovii. Многогодишно или едногодишно тревисто растение. 
Рядък вид. Български ендемит. Включен е в европейския списък на рядките, застрашените и 
ендемичните растения с категория рядък. За първи път е открит на територията на ДГС „Доспат" 

при сегашното лесоустройство, Разпространен е по песъчливи и каменисти места и горски 
поляни обикновено в планините до 2350 м н.в. и по рядко в равнините. Среща се в чисти или 
смесени съобщества. 
Размножава се вегетативно и със семена. Има добри възобновителни възможности. 
-   Черно френско грозде – Ribes nigrum - Храст, рядък вид. Среща се по долината на 
р.Доспат. По песъчливи места край планински потоци и реки, върху кафяви горски почви в 

иглолистния пояс от 1600 до 1800 м н.в. Срещат се и единични екземпляри. Размножава се със 
семена и отчасти вегетативно. 
-   Върболистен тъжник – Spiraea saliciflia - Храст. Застрашен вид. Среща се край р. 
Доспат, Обитава мочурливи крайречни места на 1200 м н.в. Размножава се със семена и 
вегетативно. Възобновява се бавно. 
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-   Родопско омайниче – Geum rhodopaeum - многогодишно тревисто растение. Рядък вид, 

Български ендемит, Среща се в Западни Родопи, м.Лунгорли. Расте из влажни планински 
ливади и мочурливи места с кафяви горски почви от 1200 до 1500 м н.в. Среща се в ливадни 
съобщества заедно с други тревисти предимно житни видове, но винаги има незначително 
участие. Размножава се със семена и вегетативно. 
-   Българско шапиче – Alchem illa bulgarica - Многогодишно тревисто растение. Рядък вид. 

Балкански ендемит.  Разпространено е в Западни и Средни Родопи. Среща се из ливади и 
пасища на кафяви, планинско-горски и на плитки планинско-ливадни почви, единично и по-
рядко на малки групи най-често в буковия и иглолистния пояс. Размножава се със семена и 
вегетативно. Възобновителните възможности на вида са сравнително добри. 
-    Пълзящ гръмотрън – Onousis repens - полухраст със стелещо се и вкореняващо се 
стъбло. Рядък вид. Обитава влажни песъчливи и тревисти места в равнините и планините докъм 

1500 м н.в. 
-   Родопска люцерна – Medicago rhodopaea - многогодишно тревисто растение. Рядък 
вид. български ендемит. Расте на сухи тревисти и скалисти варовити места в Източни и Средни 
Родопи. Размножава се със семена. Има добри възобновителни възможности. 
-    Седефче   -   Ruta graveolens   -   многогодишно   тревисто   растение   или   полухрастче. 
Застрашен вид. Среща се в Източни и Средни Родопи по сухи, каменисти и скалисти места. 

Среща се единично и образува самостоятелни съобщества. Размножава се със семена. 
Запасите в природата намаляват поради нарушаване на баланса между черпене на дрога и 
възобновяване на вида. 
-   Джел – Ilex agutfolium - храст или ниско дърво, рядък вид. Разпространен е в Средни 
Родопи. Расте на сенчести места върху влажни и плодородни почви. Участвува като подлес 
главно   в   букови   гори.   Популациите   му   са   малочислени.   Размножава   се   със   семена. 

Възобновява се трудно. 
-   Блатна теменуга – Viola palustris - многогодишно тревисто растение. Рядък вид. Среща 
се край р. Доспат по заблатените места и торфища на бедни почви с кисела реакция от 
1400до 1600 м н.в. Среща се единично и в популации с малка плътност. Размножава се 
вегетативно и със семена. Има добри възпроизводителни, но се възстановява бавно, поради 

прилагане в находищата на различни мелиоративни мероприятия. 
-   Родопска теменуга – Viola rhodopaea - многогодишно тревисто растение. Рядък вид. 
Български  ендемит.  Расте  по умерено  влажни ливади  върху  дълбоки  почви  в  буковия  и 
иглолистния пояс между 1300 и 1700 м н.в. Среща се като асектатор и само в отделни петна е 
доминант.    Има   оптимално   развитие   и   сравнително   добра   плътност   на   популациите. 
Размножава    се    със    семена    и    вегетативно.    Семената    имат    добра    кълняемост. 

Възобновителните възможности на вида са добри. 
-   Родопски скален копър – Seseli rhodopaeum - многогодишно тревисто растение, Рядък 
вид. Български ендемит. Разпространен е в Западни и Средни Родопи; по скалисти терени и 
пукнатини, тревисти места, ерозирани петна край шосета предимно на варовик и хумусно-
карбонатни и кафяви горски почви (от 200 до 1200 м н.в,). Популациите имат мозаична 
структура, Индивидите са разпръснати на сравнително голямо разстояние един от друг. 

-   Див копър – Anethum graveolens - едногодишно тревисто растение. Рядък вид. Среща 
се по крайморски и крайречни скали. На територията на ДГС „Доспат" е открит при 
предишното лесоустройство. 
-    Панчичева   пищялка  - Angelica pancicii  -  двегодишно  или  многогодишно тревисто 
растение. Рядък вид. Балкански ендемит. Разпространено е в Родопите. Обитава влажни 
сенчести места край  потоци  и  реки  върху развити  почви  от  различен тип  в  буковия, 

иглолистния и субалпийския растителен пояс (от 700 до 2000 м н.в.). 
-   Мечо гродзе –Arctostaphylos uva-ursi. Вечнозелено храстче с пълзящи стъбла. Рядък вид. 
Разпространен е в Средни и Западни Родопи. Расте по сухи, каменливи и скални поляни, 
разпределени иглолистни гори с кафява горска или планинско-горска тъмноцветна почва 
между 1300 и 1500 м н.в. Има добра жизненост. Събира се като лечебно растение. 
-    Карпатско   крайснежно   звънче  -   Sololanalla caepatica   -   многогодишно   тревисто 

растение. Рядък вид. Разпространен е в Средни и Западни Родопи. Расте на влажни горски 
поляни, в окрайнинйте на смърчови гори, около клековите храсти, на влажни субалпийски 
ливади с планинско-ливадни почви в иглолистния и субалпийския пояс. Популациите имат 
мозаична структура и са изградени малобройни петна на сравнително неголеми разстояния 
едно от друго. 
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-   Турски червен кантарион – Centanrtum turcicum - двегодишно тревисто растение. Рядък 

вид. Среща се в Средни Родопи. Расте по сухи песъчливи и тревисти места, горски поляни и 
храсталаци в равнините и планините докъм 900 м н.в. Расте единично и на малки групи. Събира 
се като лечебно растение. 
-   Енгодинова горчивка – Gentianella engadinensis- двегодишно тревисто растение. Рядък 
вид, Среща се в Западни и Средни Родопи. Расте на тревисти места с добре развити почви в 

иглолистния и субалпийския пояс. Расте единично и на малки групи. 
-    Богородична   лъжичка,  горчивка   -  Menyanthes trifoliata  -  многогодишни  тревисти 
растения, Застрашен вид. Разпространен е в Западни и Средни Родопи. Расте по заблатени 
места и торфища от 450 до 1600 м н.в, Събира се за медицински цели. 
-   Родопско еньовче – Galium rhodopeum - многогодишно тревисто коренищно растение. 
Рядък вид. Балкански ендемит. Среща се в Западни Родопи на каменисти и скалисти варовити 

терени по предпланински и планински склонове. 
-   Фривалдскиев пчелинок – Marrubium friwaldskyanum - многогодишно тревисто растение. 
Рядък вид. Български ендемит. Разпространен е в Средни и Западни Родопи. Среща се покрай 
пътища и пътеки по насипи, горски пожарища, млади насаждения и по-рядко по сухи тревисти 
и каменливи места с рохки и скелетни канелени горски и хумусно-карбонатни почви на 
варовит и силикатен терен. Проявява се като пионерен елемент. Образува петна или малки 

групи в разредени популации. Размножава се със семена и вегетативно. Видът е жизнен с 
добри възобновителни възможности. Но е слабо конкурентно-способен. 
-   Родопско великденче – Veronica rhodopaea - многогодишно тревисто растение. Рядък 
вид Български ендемит. Разпространен е в Средни и Западни Родопи около яз."Доспат". Расте 
по умерено влажни поляни с богата кафява горска почва от 1800 до 2500 м н.в. Популациите 
имат мозаична структура. Петната са разпръснати на относително малко разстояние, скрити 

в тревостоя. 
-   Родопска горска майка – Lathraea rhodopaea - многогодишно тревисто растение. Рядък 
вид. Балкански ендемит. Расте из влажни гори и храсталаци върху канелени и кафяви горски 
почви от 150 до 2000 м н.в. Паразитира върху корените на леска, елша, бук, смърч и др. дървета. 
-   Родопски силивряк – Haberlea rhodopensis - многогодишно тревисто растение. Рядък вид 

Балкански ендемит. Терциерен великт. Среща се по силикатни и варовити скални терени, най-
вече по пукнатини на скални разкрития предимно на засенчени места с висока въздушна 
влага. Популациите са с добра численост. Има голяма семенна продукция, но се възобновява 
главно вегетативно. 
-   Планинска дилянка – Valeriana montana - многогодишно тревисто растение. Рядък вид. 
Среща се в Средни и Западни Родопи, предимно на сухи и каменисти терени, но често и по 

влажни места край скали в букови и иглолистни (главно смърчови) гори на кафяви горски почви 
от 600 до 1800 м н.в., винаги с ограничено количествено участие. Възобновява се трудно по 
неизвестни причини. 
-    Панчичев спореж – Senecio pancicii - многогодишно тревисто растение. Рядък вид, 
Балкански ендемит. Разпространен е в Средни и Западни Родопи. Расте из влажни планински 
ливади и край поточни места с кафяви горски, вторично затревени и планинско-ливадни почви, 

Расте на групи. Образува предимно плодосемки, разнасяни от вятъра. 
-   Планинско подрумиче – Anthemis orbelica - двегодишно тревисто растение. Рядък вид. 
Български ендемит. Разпространен е в Западни и Източни Родопи. Расте на тревисти и 
скалисти места с каналени и кафяви горски почви в поясите на дъбовите гори и на буковите, 
буково-еловите и буково-смърчовите гори. Среща се на групи и поединично. 

 
II. Списък на лечебните растения в района на ДГС „Доспат", според хорологичния 

атлас на лечебните растения в България. 

 
-   Шапиче – Alchemilla vulgaris compex. Многогодишно тревисто растение, Расте във 
всички наши планини от 1200 до 2700 м н.в. Защитен вид. Расте из планински ливади и пасища, 
край пътеки и др. Участвува като асектатор в тревните съобщества, в които доминират житни 

треви. Светлолкзбив мезофит. Използува се във фитотерапевтичната практика. 
-   Балканска (панчичева) пищялка – angelica pancicii - описан в списъка на защитените 
растения. 
-    Горска пищялка – Angelica sylvestris - многогодишно тревисто растение. Среща се 
единично или на  групи  в цялата страна.   Расте из сенчести  и много влажни до мокри 
местообитания   в   предпланинския   и   планинския   пояс,   като   елемент   на   естествената 
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растителност. Участвува в състава предимно на крайпоточни и крайречни съобщества на 

кафяви, канелени и сиви горски почви. Използува се в фитотерапевтичната практика. 
-  Мечо грозде – Arctostaphylos uva-ursi - описан в списъка на защитените растения. 
-   Копитник – Asarum europeum - многогодишно тревисто растение с дебело пълзящо 
разклонено коренище.  Расте по влажни, сенчести места до 1200 м н.в.  Коренището и 
надземната част се използуват във фитотерапевтичната практика. 

-   Изтравниче – Asplenium trichomanes - многогодишно тревисто спорово растение. 
Среща се разпръснато в много райони на страната, но находищата и запасите в тях са малки. 
Расте по влажни, сенчести и каменисти места и из горите, докъм 1700 м н.в. Сенколюбив 
мезофит. Надземната част се употребява във фитотерапевтичната практика. 
-   Ранилист – Betonica officinalis - многогодишно растение. Среща се във всички части на 
страната до 1500 м н.в. Расте по тревисти и храсталачни места в горите, низините и планините. 

Расте единично или на малки групи. Светлолюбив и сенкоиздръжлив ксеромезофит. Използува 
се в официалната и народната медицина. 
-   Бяла бреза – Betula pendula - дърво, високо до 25-30 м с рехава корона и бяла, гладка 
кора. Расте единично или на групи из разсветлените гори, сечищата, ветровалните зони, 
пожарищата  и  скалистите места,   предимно в  иглолистния  пояс.   На места  образува  и 
самостоятелни  естествени  гори.  Студоустойчив  вид,  предпочитащ  въздушната  влажност. 

Прилага се във фитотерапевтичната практика. 
-    Кървавиче - Bistortamajor - многогодишно коренищно растение. Среща се в Западни 
Родопи из влажни мочурливи места и ливади, поляни, храсталаци, около планински езера и 
блата, потоци, влажни каменисти склонове. Използува се във фитотерапевтичната практика, в 
народната медицина, хранителната промишленост и като червено багрило. 
-   Червен кантарион – Gentaurium eryfhraea - двегодишно тревисто растение. Расте по 

умерено влажни до сухи тревисти и каменисти места из пасища, изоставени обработваеми 
земи и ливади, в окрайнините на храсталаци и редки гори като елемент на естествената 
растителност. Използува се във фитотерапията. 
-   Синя жлъчка – Ciehorium iufybus - многогодишно тревисто растение. Среща се из 
цялата страна. Расте из ливади, изоставени места, буренливи места, край селища, пътища и 

ж.п. линии, като плевел в градини, лозя и окопни култури, в низините и планините от морското 
равнище докъм 1000-1500 м н.в. Използува се във фитотерапевтичната практика. 
-  Обикновен повет – Clematis vitalba - многогодишно катерливо или увивно растение. 
Расте из горите и храсталаците предимно на влажни места докъм 1000 м н,в. Използува се във 
фитотерапевтичната практика. 
-   Обикновен дрян – Cornus mas - храст с кафявозеленикави клонки. Расте разпръснато 

или групово. Използува се във фитотерапията. 
-   Обикновена леска – Corylus avellana - храст или малко дърво, формира самостоятелни 
съобщества - храсталаци на мястото на изсечени или унищожени гори. Търпи изсичане, при 
което се формират нови гнезда от многобройни млади стъбла, Използува се в медицината. 
-   Обикновен глог – Crataegus monogyna - Бодлив храст. Среща се из цялата страна 
докъм 1500 м н.в. Расте из храсталаци и гори, край пътеките в цялата страна. Умерено 

светлолюбив мезофит. Използува се в официалната и народната медицина. 
-   Очанка – Еuphrasia-Speciespliversa - едногодишно тревисто растение. Расте из храсти, 
по ливади и разредени гори в равнините и планините до 200 м н.в. Среща се из цялата страна, 
Използува се във фитотерапията и народната медицина. 
-   Брястолистно орехче – Filipendula uluiaria - многогодишно тревисто растение. Расте из 
влажни тревисти места, край потоци и в планинските торфища, като елемент на естествената 

хигрофитна растителност. Студоустойчив хигрофит. Използува се във фитотерапевтичната 
практика. 
-   Горска ягода – Fragaria vesca - многогодишно тревисто растение. Среща се в цялата 
страна. Расте масово в разсветлените гори предимно от бял бор, също из храсталаци, 
сечища и тревисти места и по-рядко по поляните сред горите. Използува се във 
фитотерапевтичната практика. 

-   Мъждрян - Fraxinusornus - храст. 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     използува     
като     суровина     във фармацефтичната промишленост за производство на ескулин. 

-   Лазаркиня – Galium odorafum - многогодишно тревисто растение. Среща се в 
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планините. Расте из сенчести гори, докъм 1700 м н.в. Използува се в официалната и народната 

медицина, както и за ароматизиране на напитки, чайове и тютюн. При предозиране са 
възможни отравяния. 
-     Горска    тинтява   -   Gentiana asclepiolea   -       многогодишно   тревисто   растение. 
Разпространено е във всички по-високи планини. Расте в иглолистните гори, из храсталаци от 
смрика, боровинки, по горски поляни и влажни усойни места над 1000 м н.в. Използува се във 

фитотерапевтичната практика. 
-   Обикновен здравец – Geranium macrorrhizum - многогодишно тревисто растение. Расте 
по влажни, сенчести, скалисти, каменисти и сенчести места с оскъдна почва между скалните 
отломъци, предимно по стръмни склонове със северно и североизточно изложение. Използува 
се в парфюмерията, козметиката, фармацевтичната и фитотерапевтичната практика. 
-   Зловонен (Робертов) здравец – geranium robertianum - едно и двугодишно тревисто 

растение, с неприятна миризма. Среща се в планините и предпланините на малки групи. 
Расте из влажни, сенчести гористи места и храсталаци до 2000 м н.в. Използува се в 
медицината. 
-   Градско омайниче – Geum urbanum - многогодишно тревисто растение. Среща се из 
цялата страна. Расте из храсталаци, по сенчести места, в покрайнините на горите, по поляни, 
край   селища   и   сгради   по   изоставени   от   обработка   места   и   др.   Използува   се   във 

фитотерапевтичната практика. 
-   Рунянка – Hieracium pilosella - многогодишно тревисто растение. Среща се по всички 
наши планини. Расте из планински ливади и храсталаци, по необработваеми места и 
изоставени ниви   като   елемент   на   естествената   растителност   в   планините.    Използува   
се   във фитотерапията. 
-   Жълт кантарион – Hypericum pilosella - многогодишно тревисто растение. Среща се в 

предпланините и планините. Расте по сухи, тревисти, каменисти и храсталачни 
местообитания, в  разредени  гори  и  сечища,   по  необработваеми  места,   край  пътища  
като  елемент  на естествената    растителност.    Среща   се    в    различни    съобщества.    
Използува    се    във фармацевтичната промишленост, фитотерапевтичната практика, в 
ликьорената и кожухарска промишленост. 

-    Обикновена хвойна – Yuniperus communis - вечнозелен двудомен, рядко еднодомен 
храст. Расте в предпланините и планините в цялата страна. Обикновено се среща в подлеса 
на широколистни, смесени и иглолистни гори, на мястото на деградирали гори и сечища, като 
често образуват и самостоятелни вторични съобщества по открити, каменисти терени и по 
бреговете на реките. Расте върху умерено влажни почви. Използува се в официалната и 
народната медицина, в парфюмерията и за производство на някои спиртни напитки. 

-   Водна детелина – Menyanthes trifoliata - многогодишно тревисто растение. Среща се 
из торфища, мочурливи и влажни ливади край потоци, реки и езера като елемент на 
естествената растителност в буковия и иглолистния пояс. Използува се във фитотерапевтичната 
практика. 
-   Обикновен риган – Origanum vulgare - многогодишно тревисто растение. Среща се из 
цялата страна. Расте из храсталаци, разредени гори и горски поляни от низините до 2000 м н.в. 

Използува се в парфюмерията и фитотерапията. 
-   Сладка папрат - Ро1уроdium vulgaге - многогодишно тревисто спортно растение. 
Среща се из всички предпланински и планински райони на страната. Расте в сенчести гори 
главно върху влажни скали. Сенколюбив мезофит. Използува се във фитотерапевтичната 
практика и народната медицина. 
-   Трепетлика – Populus tremula - двудолино дърво. Расте из смесени широколистни и 

иглолистни   гори,   сечища,   ветровали   и   пожарища   в   планинските   области.   Образува 
самостоятелни съобщества или участвува в състава на гори от бук, об.габър, горун, смърч, бял 
бор и др. Принадлежи към групата на най-светлолюбивите дървесни видове. Използува се във 
фитотерапевтичната практика. 
-   Крилатолистна иглика -  Primula elatior - многогодишно тревисто растение. Расте по 
влажни каменисти и скалисти склонове, тревисти поляни, по-рядко из храсталаци и редки гори 

в   планинския   и   високопланинския   пояс   между   1600  и  2000  м   н.в.   Използува  се   във 
фитотерапевтичната практика и за приготвяне на фитопрепарати. 
-    Орлова  папрат  -  Pteridum aquilinum  - многогодишно  спорово  растение.  Среща  се 
разпръснато в цялата страна,  но основните находища са в планинските райони,  където 
образува чисти съобщества.  Расте из умерено влажни тревисти и храсталачни места в 

покрайнините   на   горите   и   в   разредените   гори,   горските   поляни,   стръмните   скатове. 
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Предпочита песъчливи почви и силикатна скална подложка. 

-   Обикновена шипка – Roso cauina - храст, с дъговидно извити клони. Расте из храсталаци, 
тревисти   терени,    покрай    речни   тераси,    край    потоци,    по   синорите,    из   пустеещите 
селскостопански земи, в покрайнините на горите и др. Използува се във фитотерапевтичната 
практика,    хранително-вкусовата    промишленост,    в    народната   медицина,    в   домашното 
производство на сиропи, мармелади и др. 

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

-   Обикновен киселец – Rumex acetosa - многогодишно, двудомно растение. По-масово 
се среща в планинските райони. Расте по влажни поляни, ливади и тревисти места из цялата 
страна. Използува се в народната медицина и фитотерапевтичната практика, като зеленчук в 
свежо или преработено състояние. Създадени са ценни градински сортове. 
-   Алпийски лапад - Rumex alpinus - многогодишно тревисто растение. Расте по богати на 
азот почви, край сгради, кошари й хижи, из планинските поляни и край езера, реки и потоци. 

Използува се във фитотерапевтичната практика. 
-  Седефче – Ruta gravedens - описан в списъка на защитените растения. 
-   Лечебна джанка – sanguisorba officinalis - многогодишно тревисто растение. Расте върху 
влажни почви и торфища като елемент на естествената растителност из ливади, пасища, 
поляни,    пустеещи   тревисти   места   и   бивши   обработваеми   земи.    Използува   се   във 
фитотерапевтичната практика и за приготвяне на препарати със стомашно и бактерицидно 

действие. 
-   Живениче – Scrophularia nodosa - многогодишно тревисто растение. Среща се във 
всички райони на страната. Расте из горски, влажни, сенчести места, изкопи, край пътища, по 
заливни крайречни тераси. Използува се във фитотерапевтичната практика. 
-  Горски енчец – Solidago virgaurea - многогодишно тревисто растение. Среща се 

основно в иглолистния пояс. Расте из храсталаци, разредени гори, горски поляни, сечища, по 
тревисти и скалисти места. Използува се във фитотерапията. 
-   Офика – Sorbus acuparia - дърво, с гладка кора и косо разперени клони. Расте като 
естествен елемент на дървесната растителност върху различни типове, но предимно добре 
дренирани почви,  единично или на малобройни групи в планинските гори и храсталаци. 
Използува се във фитотерапевтичната практика. 

-   Вратига – Tamcetum vulgare - многогодишно тревисто растение. Расте из храсталачни 
места, разредени гори, горски покрайнини и поляни, из сечища, тревисти и каменисти места 
като елемент на естествената растителност, по-рядко вторично по изоставени буренливи 
места,   среща се  в  разредени съобщества  на видове дъб,   бук,  бял  бор,   смърч  и др. 
Популациите са  с  мозаична структура,  на места значително плътни.   Използува се  във 
фитотерапевтичната практика. 

-   Черна боровинка – Vaccinium mwrtillus - дребно храстче. Расте из светли иглолистни и 
широколистни   гори    и   храсталаци,    по    каменисти    и   скални   поляни,    в   торфища   и 
високопланински пасища в планините. Използува се в официалната и народната медицина. 
-   Червена боровинка - Vaccinium vitis - дребно, вечнозелено храстче. Среща се в по-
високите планини. Расте по каменисти и скални поляни и в иглолистни гори. Използува се в 
официалната и народната медицина. 

-   Чемерика – Veratrum album - многогодишно тревисто растение с изправено стъбло. 
Расте из влажни и умерено влажни планински ливади и пасища, край реките, потоците и 
езерата, по замочурени планински места и рядко из торфище във всички планински области 
на страната, Съдържащите се в коренищата алкалоиди имат хипотенизивно действие и се 
прилагат във фитотерапевтичната практика. 
-   Висок лопен – Verbascum Hapst forme - двустранно тревисто растение. Среща се из 

цялата страна. Расте из храсталаци и редки гори, по слънчеви тревисти места, по бунища и 
буренливи терени. Използува се във фитотерапевтичната практика и в народната медицина. 
-    Върбинка  - Verbena officinalis  -  многогодишно тревисто  растение  с  изправени или 
възходящи стъбла. Среща се във всички части на страната. Расте по влажни и умерено влажни 
и буренливи места в низините и планините докъм 1000 м н. в. Използува се в официалната и 

народната медицина. 
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-   Великденче – Veronica officinalis  - многогодишно тревисто влакнесто растение с тънко, 

пълзящо коренище, Среща се из цялата страна, особено в умерено влажните гористи и 
храсталачни места. Използува се във физиотерапевтичната практика. 
-   Трицветна теменуга – Viola tricolor - двегодишно или едногодишно тревисто растение, 
Расте из ливади и тревисти места, пасища, храсталаци, като плевел из ниви и градини, лозя, в 
низините, предпланините и планините докъм 1800 м н. в. Използува се във фитотерапевтичната 

практика. 

 
 Приоритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на лечебни 
растения, редки и защитени растения: 
1.Наблюдение и установяване на находищата конкретно във всяко землище. 
2.Ежегодно наблюдение на тези находища , установяване на ресурсите им. 
3.Запознаване на служители, общиниски администрации и граждани с наличието на 
находища и мерките за тяхното опазване,както и значимостта на тези растения . 
4.Предлагане на тези находища за специално внимание при извършване на горско 
стопанските мероприятия , както и селско стопанските. 
5.Предложения към местните администрации на общините и ТП ДГС „Доспат” за 
разработване на местни нормаивни актове за начините за земеползване съобразно 
изискванията на нормативните актове и плановите документи от по-висока степен. 
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2.  Таксационна характеристика на насажденията 

 

Разпределението на залесената площ и запаса без клони по типове месторастения 
в границите на  отделните стопански класове и по видове гори в групата гори със 
специални функции е дадено в Таблица№19. 
 

Таблица№19 

 

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по СТОПАНСКИ КЛАСОВЕ 

и КАТЕГОРИЯ 

 

Стопански 
класове 

Защитни 
функции 

Специални 
функции 

Общо защитни и 
специални 

Стопански 
функции 

Всичко 
функции % 

хектари 

Бялборов В 58,3 4681,8 4740,1 413,5 5153,6 24,3 

Бялборов СрН 683,5 7379,8 8063,3 1083,0 9146,3 43,2 

Смърчов В 45,5 3458,1 3503,6 70,8 3574,4 16,8 

Смърчов СрН 0,0 339,8 339,8 0,0 339,8 1,6 

Изборен 0,0 1402,6 1402,6 0,0 1402,6 6,6 

Широколистен В 174,3 566,6 740,9 42,8 783,7 3,7 

Буков СрН П 4,1 178,7 182,8 0,0 182,8 0,9 

Зимендъбов СрН 
П 

120,7 505,4 626,1 0,0 626,1 2,9 

  

всичко 1086,4 18512,8 19599,2 1610,1 21209,3 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По-важните таксационни показатели на залесената горска площ  по групи гори и по 
стопански класове  и групи гори са следните: 
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Таблица №20 

Разпределение на залесената площ и дървесният запас по стопански класове и 

средни таксационни показатели за горските територии 

 

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 4740,1 22,3 94 II (1,9) 0,71 395 4,95 23452 1872300 2154025 3 0 

Бялборов СрН 8063,3 38,1 68 III (3,3) 0,75 274 4,59 37025 2212550 2625225 0 0 

Смърчов В 3503,6 16,5 103 II (1,9) 0,67 459 5,20 18209 1607740 1856600 0 0 

Смърчов СрН 339,8 1,6 85 III (3,1) 0,56 259 3,51 1192 88105 104325 0 0 

Изборен 1402,6 6,6 115 II (2,2) 0,65 482 5,04 7076 676090 783340 0 0 

Широколистен В 740,9 3,5 49 IV (3,8) 0,62 92 1,82 1347 68085 77795 0 0 

Буков СрН П 182,8 0,9 66 III (3,0) 0,66 137 2,17 396 25115 29390 0 0 

Зимендъбов СрН П 626,1 3,0 53 IV (4,4) 0,63 60 1,16 726 37710 42320 0 0 

Всичко горски 
територии със ЗСпФ 

19599,2 92,5 83 III (2,7) 0,71 336 4,56 89423 6587695 7673020 3 0 

Б. Горски територии със стопански функции 

Бялборов В 413,5 1,9 76 II (1,9) 0,79 332 4,59 1899 137130 158555 0 0 

Бялборов СрН 1083,0 5,1 69 III (3,4) 0,73 273 4,53 4911 295090 349400 0 0 

Смърчов В 70,8 0,3 110 II (2,2) 0,64 507 4,83 342 35860 40955 0 0 

Широколистен В 42,8 0,2 42 IV (4,1) 0,61 50 1,12 48 2135 2490 0 0 

Всичко горски 
територии със СтФ 

1610,1 7,5 72 III (3,0) 0,74 293 4,47 7200 470215 551400 0 0 

ОБЩО 21209,3 100,0 82 III (2,7) 0,71 333 4,56 96623 7057910 8224420 3 0 
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Общо залесената площ се е увеличила с 968,4 ха, което се дължи на увеличаването 
на общата площ, в следствие на горите върху земеделските земи, така също и 
новоустроените, извършените залесявания, както и преоценката на някои територии 
от нелесопригодни в залесени такива.  

Движението на площите по класове на възраст не е голямо, най-съществено е 
преминаването на площи в III и VI, в първият случай нараства площта на възобновените 
насаждения, следствие от дългосрочни възобновителни сечи. Докато при вторият се 
увеличават горите над 100 г. поради преобладаването на тези от тях между 90 до 100г. 
в предходния период. Прави впечатление и увеличението на тези от VII клас, където се 
„задържат“ по-големи площи поради прилагането на сечи с дълъг възобновителен 
период.  
 

Таблица: №21 

Сравнение на разпределението на залесената площ  по класове на възраст при 

двете последователни инвентаризации 

 
Година   

на  
 Класове на възраст Всичко 

 I II III IV V VI VII VIII  

 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 над 140  

 х е к т а р и  

2010 952,0 4998,7 2627.4 1656,2 7010,8 2423,8 566,9 5,1 20240,9

% 4,5 24,8 13,2 8,2 34,6 11,9 2,8 - 100,0

2020 185,9 2928,0 4790,2 1800,2 4464,3 5680,6 1239,9 120,2 21209,3

% 0,9 13,8 22,6 8,5 21,0 26,8 5,8 0,6 100,0

Разлика ± -766,1 -2070,7 +2162,8 +144,0 -2546,5 +3256,8 +673,0 +115,1 +968,4

 
 
 

Таблица №22 

Сравнение на разпределението на общия дървесен запас с клони   по класове на 

възраст при двете последователни инвентаризации 

 
Година   

на 
 Класове на възраст  

 I II III IV V VI VII VIII  

 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 над 140 Всичко 

 к у б и ч е с к и   м е т р и 

2010 78 775 996 955 716 680 592 320 3 405 590 1 288 450 286 275 490 7 365 535

% 1,1 13,6 9,7 8,0 46,2 17,5 3,9 0,0 100,0

2020 20 275 980 120 1 633 285 606 305 1 715 640 2 624 935 587 390 51 770 8 219 720

% 0,2 10,7 19,1 7,4 21,4 33,5 7,1 0,6 100

Разлика ± -58 500 -16 835 +916 605 +13 985 - 1 689950 +1 336 485 +301 115 +51 280 +854 185

 
 
-  Разликата между сега установения запас и запаса от миналата 
инвентаризация е в повече с  854 185  куб. м. Увеличението на запаса се обяснява с 
преминаването на площи в „зрелите“ класове на възраст VI и VII, където са и най-
високите запаси, в така наричаните зрели гори. Допълнително за разлика от 
предходната инвентаризация, точно в тези гори са прерстнали вторите им етажи 
(средновъзрастната част и младите в тях) над границите, при които се кубират техните 
запаси. Принос към това увеличение има и разликата между прирастта и 
действителните добиви, които са по-малки от него, както и увеличената залесена 
площ с 968,4 ха.  
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3. Стопански класове 

 

Таблица № 23 

Таблица за сравнение на групите гори и стопанските класове при 

двете последователни инвентаризации 
 

№ Стопански класове 
 (функционални групи гори) 

2010 2020 

  Ха % ха % 

1. Бялборов високобонитетен – ББВ 329.6 1.6 413,5 2,0 

2. Бялборов средно и нискобонитетен - ББСрН 1 275.4 6.3 1083,0 5,1 

3. Смърчов високобонитетен - СВ 63.7 0.3 70,8 0,3 

4. Смърчов средно и нискобонитетен – ССрН 3,4 - - - 

5. Изборен – Изб - - - - 

6. Широколистен - Ш 60.2 0.3 42,8 0,2 

7. Буков средно и нискобонитетен за превръщане 
– БСрНП 

- - - - 

8. Зимендъбов средно и нискобонитетен за 

превръщане - ЗдСрНП 

- - - - 

Всичко СтФ: 1 732.3 8.6 1610,1 7,6 

1. Условен Бялборов високобонитетен – ББВ 3619.2 19.5 4740,1 24,2 

2. Условен Бялборов средно и нискобонитетен - 
ББСрН 

7882.3 42.6 
8063,3 41,1 

3. Условен Смърчов високобонитетен - СВ 2761.5 14.9 3503,6 17,9 

4. Условен Смърчов средно и нискобонитетен – 
ССрН 

386.8 2.1 
339,8 1,7 

5. Условен Изборен – Изб 2470.2 13.4 1402,6 7,2 

6. Условен Широколистен - Ш 767.3 4.1 740,9 3,8 

7. Условен Буков средно и нискобонитетен за 
превръщане – БСрНП 

124.3 0.7 
182,8 0,9 

8. Условен Зимендъбов средно и нискобонитетен 
за превръщане - ЗдСрНП 

497.0 2.7 
626,1 3,2 

Всичко ЗиСпФ: 18 508.6 91.4 19599,2 92,4 

1 Иглолистни 17 126.3 84.6 18049,4 85,1 

2 Широколистни високостъблени   729.2 3.6 740,7 3,5 

3 Издънкови за превръщане 653.1 3.2 809,1 3,8 

Всичко ЗиСпФ: 18 508.6 91.4 19599,2 92,4 

Общо: 20 240.9 100.0 21209,3 100,0 
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4. Турнуси на сеч 

 
 
 

Стопански класове 

 

Турнус на сеч 

(Год.) 

Бялборов В 120 

Бялборов СрН 100 

Смърчов В 120 

Смърчов СрН 100 

Широколистен  бреза-60/елша-90/трепетлика-40/  

Изборен 10г турнус на стопанството 

Буков ВП диференциран 60/90 

Зимендъбов СрН П 60 
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5. ВИДОВЕ ГОРИ 

 
Таблица №24 

Разпределение на залесената площ по видове и групи гори 

ТП ДГС Доспат 2020 

Видове гори 

Групи гори 

Общо 
% иглистни 

широколистни 
високостъблени 

издънкови за 
превръщане 

нискостъблени 

хектари 

1. Гори от бял бор 14881,6 0,0 0,0 0,0 14881,6 70,2 

1.1 - Естествени гори от бял 
бор 

9928,1 0,0 0,0 0,0 9928,1 46,8 

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

4953,5 0,0 0,0 0,0 4953,5 23,4 

2. Гори от черен бор 117,1 0,0 0,0 0,0 117,1 0,5 

2.1 - Естествени гори от черен 
бор 

64,5 0,0 0,0 0,0 64,5 0,3 

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

52,6 0,0 0,0 0,0 52,6 0,2 

3. Гори от смърч 4573,1 0,0 0,0 0,0 4573,1 21,6 

3.1 - Естествени гори от 
смърч 

4279,9 0,0 0,0 0,0 4279,9 20,2 

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

293,2 0,0 0,0 0,0 293,2 1,4 

4. Гори от обикновенна ела 16,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,1 

4.1 - Естествени гори от 
обикновенна ела 

16,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,1 

5. Смесени иглолистни и 
иглолистно–широколистни 
гори-естествени 

22,6 0,0 0,0 0,0 22,6 0,1 

9. Култури от чужди 
иглолистни видове 

6,3 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 

10. Букови гори 0,0 42,4 0,0 0,0 42,4 0,1 

10.1 - Семенни букови гори 0,0 42,4 0,0 0,0 42,4 0,1 

16. Крайречни гори 0,0 203,6 0,2 0,0 203,8 1,0 

16.1 - Естествени крайречни 
гори 

0,0 203,6 0,2 0,0 203,8 1,0 

22. Гори от бреза 0,0 510,7 0,0 0,0 510,7 2,4 

22.1 - Естествени гори от 
бреза 

0,0 510,7 0,0 0,0 510,7 2,4 

23. Група издънкови за 
превръщане 

0,0 26,8 749,0 0,0 775,8 3,7 

23.2 - Издънкови букови гори 0,0 0,0 178,7 0,0 178,7 0,8 

23.3 - Издънкови гори от 
зимен дъб 

0,0 0,0 489,8 0,0 489,8 2,4 

23.4 - Издънкови смесени 
дъбови гори 

0,0 0,0 80,5 0,0 80,5 0,4 

23.7 - Естествени гори от 
трепетлика 

0,0 26,8 0,0 0,0 26,8 0,1 

25. Гори от келяв габър 0,0 0,0 59,9 0,0 59,9 0,3 

ВСИЧКО 19616,7 783,5 809,1 0,0 21209,3 100,0 
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Таблица №25 

Видове гори 

Стопански класове 

Общо 
% 

Бялборов 
В 

Бялборов 
СрН 

Смърчов В 
Смърчов 

СрН 
Изборен 

Широколистен 
В 

Буков СрН 
П 

Зимендъбов 
СрН П 

хектари 

1. Гори от бял бор 5117,9 9059,7 0,0 0,0 704,0 0,0 0,0 0,0 14881,6 70,2 

1.1 - Естествени гори от бял бор 4647,7 4576,4 0,0 0,0 704,0 0,0 0,0 0,0 9928,1 46,8 

1.2 – Култ. от бял бор в ест. зона на 
разпростр. 

470,2 4483,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4953,5 23,4 

2. Гори от черен бор 33,4 83,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117,1 0,5 

2.1 - Естествени гори от черен бор 33,4 31,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,5 0,3 

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

0,0 52,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,6 0,2 

3. Гори от смърч 0,0 0,0 3538,4 338,3 696,4 0,0 0,0 0,0 4573,1 21,6 

3.1 - Естествени гори от смърч 0,0 0,0 3260,8 322,7 696,4 0,0 0,0 0,0 4279,9 20,2 

3.2 – Култ. от смърч в ест. зона на разпростр. 0,0 0,0 277,6 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 293,2 1,4 

4. Гори от обикновенна ела 0,0 0,0 13,8 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 16,0 0,1 

4.1 - Естествени гори от обикновенна ела 0,0 0,0 13,8 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 16,0 0,1 

5. Смесени иглолистни и иглолистно–
широколистни гори-естествени 

0,0 2,9 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 0,1 

9. Култури от чужди иглолистни видове 2,3 0,0 2,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 

10. Букови гори 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,4 0,0 0,0 42,4 0,1 

10.1 - Семенни букови гори 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,4 0,0 0,0 42,4 0,1 

16. Крайречни гори 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 203,8 0,0 0,0 203,8 1,0 

16.1 - Естествени крайречни гори 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 203,8 0,0 0,0 203,8 1,0 

22. Гори от бреза 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 510,7 0,0 0,0 510,7 2,4 

22.1 - Естествени гори от бреза 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 510,7 0,0 0,0 510,7 2,4 

23. Група издънкови за превръщане 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8 182,8 566,2 775,8 3,7 

23.2 - Издънкови букови гори 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 178,7 0,0 178,7 0,8 

23.3 - Издънкови гори от зимен дъб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 489,8 489,8 2,4 

23.4 - Издънкови смесени дъбови гори 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 76,4 80,5 0,4 

23.7 - Естествени гори от трепетлика 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8 0,0 0,0 26,8 0,1 

25. Гори от келяв габър 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,9 59,9 0,3 

ВСИЧКО 5153,6 9146,3 3574,4 339,8 1402,6 783,7 182,8 626,1 21209,3 100,0 
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Таблица №26 

 

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 9928,1 46,8 94 III (2,5) 0,69 349 4,23 41973 3459960 4007425 3 0 

1.2 - Култури от бял бор в естеств. зона на разпростр. 4953,5 23,4 48 III (3,3) 0,84 270 5,69 28189 1338975 1605155 0 0 

2.1 - Естествени гори от черен бор 64,5 0,3 70 III (2,7) 0,71 285 4,08 263 18370 21785 0 0 

2.2 - Култури от черен бор в естеств. зона на разпростр. 52,6 0,2 38 IV (3,7) 0,82 186 4,62 243 9785 12290 0 0 

3.1 - Естествени гори от смърч 4279,9 20,2 109 II (2,0) 0,63 467 5,02 21483 2000480 2308245 0 0 

3.2 - Култури от смърч в естеств. зона на разпростр. 293,2 1,4 43 II (1,7) 0,91 257 5,86 1718 75345 92330 0 0 

4.1 - Естествени гори от обикновенна ела 16,0 0,1 92 II (2,2) 0,91 498 5,25 84 7960 9080 0 0 

5 - Смесени иглолистни и игл.–шир. гори-естествени 22,6 0,1 101 III (2,7) 0,97 585 5,53 125 13210 15100 0 0 

9 - Култури от чужди иглолистни видове 6,3 0,0 28 II (2,1) 0,87 124 4,44 28 780 1015 0 0 

10.1 - Семенни букови гори 42,4 0,2 95 II (2,2) 0,68 307 3,42 145 12995 14780 0 0 

16.1 - Естествени крайречни гори 203,8 1,0 43 III (3,1) 0,67 75 1,82 370 15180 17590 0 0 

22.1 - Естествени гори от бреза 510,7 2,4 46 IV (4,3) 0,59 66 1,49 760 33775 38475 0 0 

23.2 - Издънкови букови гори 178,7 0,8 65 III (3,0) 0,66 137 2,17 388 24475 28650 0 0 

23.3 - Издънкови гори от зимен дъб 489,8 2,3 52 IV (4,4) 0,60 61 1,20 590 29630 33035 0 0 

23.4 - Издънкови смесени дъбови гори 80,5 0,4 67 IV (4,3) 0,74 93 1,48 119 7495 8675 0 0 

23.7 - Естествени гори от трепетлика 26,8 0,1 76 II (2,0) 0,63 309 4,48 120 8270 9440 0 0 

25 - Гори от келяв габър 59,9 0,3 47 IV (3,9) 0,68 21 0,42 25 1225 1350 0 0 

ОБЩО 21209,3 100,0 82 III (2,7) 0,71 333 4,56 96623 7057910 8224420 3 0 
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1 Бялборов В

2 Бялборов СрН

3 Изборен

4 Широколистен В

5 Буков СрН П
6 Смърчов В

7 Смърчов СрН

8 Зимендъбов 

СрН П

Разпределение на залесените площи на ТП ДГС Доспат по 

стопански класове, в проценти
1 Бялборов В

2 Бялборов СрН

3 Изборен

4 Широколистен В

5 Буков СрН П

6 Смърчов В

7 Смърчов СрН

8 Зимендъбов СрН 

П

65,7

24,6

0,6

0,3

0,1
1,21,90,33,20,71,10,3

100

Разпределение на залесените площи на ТП ДГС Доспат по 

дървесни видове, в проценти

1 Бял бор

2 Смърч

3 Черен бор

4 Ела

5 Други иглолистни

6 Бук

7 Зимен дъб

8 Габър

9 Бреза

10 Келяв габър

11 Елша

0%1%2%1%2% 2% 0%0%

92%

Разпределение дървесния запас на ТП ДГС Доспат по 

дървесни видове, в проценти
12 Трепетлика

13 Бреза

14 Мъждрян

15 Акация

16 Космат дъб

17 Келяв габър

18 Клен

19 Други широколистни

19 Общо:
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ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 
 

      
      Инвентаризацията на горите, в границите на териториалния обхват  на ТП ДГС 
”Доспат” е изработен от колектив при фирма “Нишава К и Т” ООД с управител: инж. 
Пламен Пиров, д-р.инж. Калин Карамфилов – ръководител проект, инж. Дмитрий Цоков 
– проектант, инж. Василка Дойчинова – проектант, инж. Д. Маринчев – проектант, инж. 
Иван Ночев – проектант, техник Ангел Дойкин – проектант и инж. Евгения Панова – 
геодезист, картография. 

Теренно – проучвателните работи са извършени в рамките на инвентаризацията 
от 2019 година, а камералните през зимата и пролетта на 2019/2020 година. 

За картна основа е използван цифровия модел на служба ОСЗГ към общините и 
топографските карти в М 1:10 000, получени по фотопът от карти в М 1:5 000. 

Запасът на насажденията и културите с височина 3 метра (вкл.), и нагоре е бил 
изчислен по следните опитни (растежни) таблици: 

 
Бял бор (естествен)                          
Бял бор (култури)                               
Черен бор (естествен)                     
Черен бор (култури)                          
Ела                                                         
Смърч                                                   
Бук (семенен)                                     
Дъб (семенен)                                    
Габър (семенен)                                
Акация (семенна и издънкова)       
Бук, габър (издънков)                         
Дъб (издънков)                                     
Келяв габър                                          
Трепетлика                                          
Бреза                                                    
Липа (семенна)                                 
Липа (издънкова)                                
Ясен                                                      
Тополи                                                  
Върба                                                    
Елша                                                     

Тюрин 
Кръстанов, Беляков, Шиков 
Недялков 
Цаков 
Герхард 
Тюрин 
Недялков 
Вименауер 
Армашеску, Тома, Децей, Дорин 
Ж. Георгиев 
Недялков, Кръстанов, Беляков 
Шустов 
Ж. Георгиев 
Тюрин 
Тюрин 
Армашеску, Тома, Дорин 
Матвеев, Мотин 
Вименауер 
Кръстанов, Беляков, Попски 
Ж. Георгиев 
Давидов 
 
 
 
 

 
Тази инвентаризация влиза в сила след утвърждаването му от ИАГ при МЗХГ и ще 

се прилага 10 години, считано от 01. 01. 2020 година, до 31. 12. 2029 година. 
 
 
 
 
 
София,                                 Ръководител проект:   Управител„Нишава К и Т”ООД- 
2020 година                 / д-р инж. К.Карамфилов /               / инж. Пл. Пиров / 

 
 
 


