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Увод 
 
 
Тази обяснителна записка съдържа горскостопанския план изработен за горските 
територии собственост на Община гр.Самоков в териториалния обхват на бившето 
Държавно лесничейство ”Боровец” - гр.Самоков – Софийска област, в резултат на 
извършената през лятото на 2016 година главна лесоустройствена ревизия.  
 
Основание за изработката на горскостопанския план е проведеният и спечелен 
Конкурс за обществена поръчка по ЗОП и Договор от 07.02.2017 година на Община 
гр.Самоков с фирма ”Пролес-инженеринг” - ООД - гр.София.  
 
Условие за изработката на горскостопанския план се явява утвърденото от Кмета на 
Община гр.Самоков ”Задание за изработване на горскостопански план на горските 
територии собственост на Община Самоков в териториалния обхват на ТП ”Държавно 
горско стопанство Самоков”, за частта на влятото през 2010 година ДЛ ”Боровец”, 
както и следните документи: 

 
- Протокол от ЕТИС при РДГ София за приемане на стопанските класове и 
размера на главното ползване, състоял се в гр.София на ......2017 година. 

   
- Протокол от Второ лесоустройствено съвещание, проведено в гр.Самоков на 
......2017 година. 

 
- Протокол от ЕТИС при РДГ София за приемане на Протокола от Второ 
лесоустройствено съвещание и на горскостопанския план, състоял се в 
гр.София на ......2017 година. 

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

 
Разгледани са природните и икономически условия в района, досегашното състояние 
и стопанисване на общинските горски територии, като се дават и основните насоки 
за организация на стопанството. Въз основа на данните от таксацията, 
дървопроизводителните възможности на месторастенията, анализа на досегашното 
стопанисване и новата категоризация на функционалната принадлежност на горите, 
са дадени насоките за по-нататъшно стопанисване, общо за ”Общинското 
лесничейство”, както и за всяко насаждение поотделно, с оглед да се постигне 
максимален качествен и количествен ефект от стопанската дейност, както от гледна 
точка на дървопроизводството и дивечовъдството, така и на използването на всички 
останали полезни функции на гората. 
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Глава I 
 
ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ, ТИПОВЕ ГОРСКИ МЕСТОРАСТЕНИЯ  
И ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ 
 
1. Име и  местонахождение на ”Общинското лесичейство” гр.Самоков 
 
Седалището на ”Общинското лесничейство” се намира в сградата на Общината в 
гр.Самоков. Общинските гори са разположени успоредно с държавните горски 
територи и горските имоти на физически и юридически лица в един общ комплекс, 
който на север граничи с ТП ”Държавно горско стопанство София”, на северозапад 
от него се намира ТП ”Държавно ловно стопанство ”Витошко-Студена”, на запад - ТП 
”Държавно горско стопанство ”Радомир”, на югозапад - ТП ”Държавно горско 
стопанство ”Дупница”, на юг - Национален парк ”Рила”, на изток - ТП ”Държавно 
горско стопанство Костенец” и на югоизток - ТП ”Държавно горско стопанство 
Ихтиман”. 
 
”Общинското лесичейство” гр.Самоков се намира в Софийска област и обхваща 
следните землища: гр.Самоков, с.Алино, с.Бели Искър, с.Белчин, с.Говедарци, 
с.Горни Окол, с.Гуцал, с.Долни Окол, с.Доспей, с.Драгушиново, с.Злокучене, 
с.Мала  Църква,  с.Клисура, с.Ковачевци, с.Маджаре, с.Марица, с.Ново село, 
с.Поповяне, с.Продановци, с.Радуил, с.Райово, с.Рельово, с.Шипочане, с.Широки 
дол, с.Ярлово. 
 
Частта от лесничейството в района на бившето ДЛ ”Боровец”, която е обект на този 
горскостопански план, попада в част от землището на гр.Самоков и в целите 
землища на селата Гуцал, Марица и Радуил. 
 
Асфалтовите пътища в района минават през горските комплекси и имат съществено 
значение за дейността на лесничейството. Основната пътна артерия е II-класният 
път от Републиканската пътна мрежа София-Самоков-Костенец. От него на югозапад 
през курорта ”Боровец” и двореца ”Бистрица” тръгва шосе към с.Бели Искър. На 
километър след с.Марица от главната пътна артерия се отклонява нов асфалтов път 
през с.Гуцал за гр.Самоков. 
 
От шосета всред горските масиви за нуждите на лесничейството са прекарани мрежа 
от камионни, трупчийски и коларски пътища, по които се извозва дървения 
материал. Малка част от тях са стабилизирани. По-големите пътища са през курорта 
”Боровец” към двореца ”Ситняково” и х.”Чакър войвода”, през Природна 
забележителност ”Черната скала” към х.”Марица” и към ”Бела поляна” с отклонение 
по р.Голяма Луковица за гр.Самоков, от с.Радуил по р.Ибър, от асфатовия път 
преди с.Гуцал по Гуцалска река и т.н. 
 
Съобщителните връзки в района са добре развити. Телеграфо-пощенски и телефонни 
станции има във всички села. Телефонни постове и радиовръзки има в курорта 
”Боровец”, двореца ”Ситняково” и ”Бистрица”, на х.”Чакър войвода”. Почти 
навсякъде има добър обхват на GSM-операторите в страната. Наличните съобщителни 
връзки са достатъчни за правилното стопанисване и охрана на горите.  
 
В административно отношение ”Общинско лесничейство” гр.Самоков е териториално 
поделение на Регионална дирекция по горите - гр.София. 
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2. Физико географска характеристика 
 
2.1. Географско положение 
 
Разглежданата територия от ”Общинското лесничейство” се намира между 42°12' и 
42°22' северна ширина и 23°20' и 23°44' източна дължина по Гринуич. Горите и 
горските площи са разположени по северните склонове на Рила планина. 
 
Цялото ”Общинско лесничейство” гр.Самоков има неправилна форма с дължина от 
север на юг около 35.6 км и ширина от изток на запад около 36.2 км, като на 
места е разкъсано от комплекси държавни гори и имоти на физически и юридически 
лица. 
 
2.2. Релеф 
 
В морфографско отношение, релефът в района на лесничейсвото обхваща части от 
една физикогеографска област в България – Рило-Родопския масив. Тя е представена 
от по-ниските северни склонове на Рила и обхваща части от трите големи северни 
дяла на планината, а именно: 
 
Мусаленският дял е разположен на изток от р.Бели Искър до р.Бистрица (над 
гр.Долна баня). Този дял се състои от две големи била, които се пресичат почти 
под прав ъгъл при връх ”Маришки чал” (2765 м н.в). Те са наречени на имената на 
най-високите си върхове ”Мусала” (2925 м н.в) и ”Ибър” (2666 м н.в). 
 
- Мусаленското било е масивно, високо и стръмно, като надвишава всички останали 

била на Рила. В долните му части са разположени най-продуктивните гори в 
лесничейството – тези от Изборния стопански клас, както и курортния комплекс 
”Боровец” с множеството си хотели, вили, ресторанти, магазини, спортни 
съоръжения и т.н. По-високите му части са заети от клекови формации и 
високопланински ливади, прорязани от ски писти, лифтове, влекове и други. Тук 
се намира и най-високата точка в района - клекова формация над х.”Ястребец” 
(2369 м н.в.) по пътеката за х.”Мусала”. Най-високата част от общинските гори 
е смърчовото насаждение в подотдел 1177 ”б” на 1850 м н.в. 

 
- Ибърското било е дълбоко набраздено от циркусите и множеството приточни 

долини на р.Марица. Между всечените долини на реките се издигат стръмни 
ридове – гребенът ”Чамберлия” между реките Марица и Ибър, ридът ”Черната 
скала” между долините на Малък и Голям Ибър и т.н. В този район се намират 
високостъблените гори в землището на с.Радуил. 

 
Мусаленският дял на Рила орографски е свързан с Ихтиманска Средна гора чрез 
Шипочански рид и ”Шумнатица”. По източните склонове на ”Шумнатица” се простират 
дъбовите формации в землището на с.Гуцал.  
 
Високите части на Рила имат типично алпийски характер – с циркуси, трогови 
долини, ледникови образувания и клекови формации. В западната част на 
лесничейството Националния парк ”Рила” е обособен по линията на клековите 
формации, но в района на ”Маркуджиците” до х.”Ястребец”, където са концентрирани 
множество спортни съоръжения, а горските територии са частна собственост 
стопанисвани от гражданско дружество ”Кардам”, границата на парка е изтеглена на 
по-голяма надморска височина. Под двореца ”Ситняково” се спуска доста по-ниско, 
обхваща части от мурово-смърчовия пояс, а на границата с ТП ”ДГС Костенец” стига 
и до елово-смъчово-боровите дървостои. В частта от планината, която попада в 
лесничейството релефът е предимно високопланински, с голяма надморска височина, 
стръмни, често скални била и циркусни долини, образувани при свличането на 
ледниците. Съвременният релеф на Рила е създаден главно през младия Терциер и 
Кватернера под влияние на блоково-разломни движения, когато старата кристалинна 
основа е била силно разломена. Планинският й облик се дължи на силното 
епейрогенно издигане през този период. Заледяванията са настъпвали успоредно с 
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издигането на планината.  Най-общо, високопланинският релеф в този район на 
лесничейството се характеризира със стръмни склонове, които се спускат към 
врязаните в тях водни течения, като на места са силно скалисти, урвести и 
отвесни.  
 
Според особеностите на релефа, дървопроизводителната площ на ”Общиското 
лесничейство” в частта съвпадаща с територията на бившето ДЛ ”Боровец” се 
разпределя по изложение, наклон и надморска височина, както е показано в таблици 
№№ 1, 2 и 3. 
 
                                Таблица № 1 
 
                Разпределение на дървопроизводителната площ  
                          по изложение на терена  
            ---------------------------------------------------- 
              Изложение              Площ - ха     Проценти 
            ---------------------------------------------------- 
              север                   1596.9         24.8 
              северо-изток            1227.3         19.0 
              северо-запад             999.3         15.5 
              изток                    603.3          9.4 
            ---------------------------------------------------- 
              общо сенчести           4426.8         68.7  
            ---------------------------------------------------- 
              юго-изток                595.4          9.2 
              юго-запад                419.3          6.5 
              запад                    433.4          6.7 
              юг                       570.9          8.9 
            ---------------------------------------------------- 
              общо припечни           2019.0         31.3  
            ---------------------------------------------------- 
              ОБЩО                    6445.8        100.0 
            ---------------------------------------------------- 
 
Разположението на горите и горските площи по северните склонове на Рила, 
определя преимуществото на сенчестите изложения - 68.7 % от дървопроизво-
дителната площ на лесничейството.  
 
                                Таблица № 2 
  
                Разпределение на дървопроизводителната площ  
                     по наклон на терена в градуси  
            ---------------------------------------------------- 
              Степени на наклон  Градуси   Площ - ха   Проценти 
            ---------------------------------------------------- 
              равно               0- 4         29.3       0.4 
              полегато            5-10        275.9       4.3 
              наклонено          11-20       1868.0      29.0 
              стръмно            21-30       3287.2      51.0 
              много стръмно     над 30        985.4      15.3 
            ---------------------------------------------------- 
              Общо                           6445.8     100.0 
            ---------------------------------------------------- 
 
Високопланинският характер на лесничейството предполага, че повечето склонове са 
стръмни и много стръмни. 66.3 % от площите наистина са такива, а 229.1 ха 
направо са на урвести терени. В района на курорта ”Боровец” и в землището на 
с.Гуцал склоновете са наклонени (29.0 %), а на места и полегати и равни. 
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                                Таблица № 3 
 
                Разпределение на дървопроизводителната площ  
                          по надморска височина   
            --------------------------------------------------- 
                Надморска височина     Площ-ха        % 
            --------------------------------------------------- 
                   601 -  650 м           1.1         - 
                   651 -  700 м          10.9       0.2 
                   701 -  750 м         128.6       2.0 
                   751 -  800 м         348.8       5.4 
                   801 -  850 м         414.8       6.4 
                   851 -  900 м         492.3       7.6 
                   901 -  950 м         447.9       7.0 
                   951 - 1000 м         426.1       6.6 
                  1001 - 1050 м         338.6       5.3 
                  1051 - 1100 м         530.6       8.2 
                  1101 - 1150 м         516.4       8.0 
                  1151 - 1200 м         627.7       9.7 
                  1201 - 1250 м         534.6       8.3 
                  1251 - 1300 м         422.5       6.6 
                  1301 - 1350 м         207.5       3.2 
                  1351 - 1400 м         305.7       4.7 
                  1401 - 1450 м         100.4       1.6 
                  1451 - 1500 м         149.0       2.3 
                  1501 - 1550 м         143.1       2.2 
                  1551 - 1600 м          94.1       1.5 
                  1601 - 1650 м          84.2       1.3 
                  1651 - 1700 м          38.5       0.6 
                  1701 - 1750 м          57.5       0.9 
                  1751 - 1800 м          23.4       0.4 
                  1801 - 1850 м           1.5         - 
            --------------------------------------------------- 
                  ОБЩО                 6445.8     100.0 
            --------------------------------------------------- 
 
Денивелацията между билата и доловете се движи в рамките от 500 до 1000 метра. 
Това се дължи на най-новите издигания на планината през Кватернера. Надморската 
височина варира от 650 до 1850 м. Средната надморска височина на дървопроиз-
водителната площ е 1200 м, като 40.8 % са площите в диапазона от 1100 до 1300 м 
н.в. Това определя и принадлежността на основната част от горските масиви към 
Средния планински пояс на горите от бук и иглолистни от Тракийската горко-
растителна област. 
 
Най-високата точка на горите общинска собственост, както вече се спомена, се 
намира в подотдел 1177 ”б” на границата с Националния парк ”Рила” - 1850 м н.в. 
Най-ниска точка се намира в землището на с.Гуцал по р.Левица на границата ТП 
”ДГС Костенец” - 650 м н.в. - подотдел 1504 ”г”. 
 
2.3. Хидроложки условия  
 
Районът на Община Самоков се отличава с твърде голяма гъстота на хидрографската 
мрежа – 2.22 км на 1 кв.км площ. В хидроложко отношение площта му се разделя на 
два големи водосборните басейни - на р.Искър и на р.Марица. 
 
Река Искър е най-дългата река в България. Изворната й област се намира в 
Централния дял на Рила, протича почти по цялата дължина на страната и се влива в 
р.Дунав североизточно от с.Байкал. Общата й дължина е 368 км. Водосборният й 
басейн е 8640 кв.км. Планинският релеф на Рила оказва много силно влиаяние върху 
водния отток на реката. Планината попада в област със снежно-дъждовен режим на 
речния отток, което се вижда от рязко изразеният пролетен максимум и есенен 
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минимум. Пролетното пълноводие се дължи както на топенето на снеговете, така и 
на изобилните валежи през април и май. Средният годишен отток на р.Искър при 
с.Долни Пасарел е 12.0 куб.м/сек. Алувиалните наноси по бреговете й са с 
дебелина 15-20 м, имат различен произход и образуват сравнително тясна ивица 
около реката. Практически тези наноси нямат голямо стопанско значение, защото са 
заети предимно със по-слабопродуктивни елшови насаждения или тополови култури. 
Реката приема водите на повече от 25 големи притока, от които в разглеждания 
район са: 
 
- Боровецка Бистрица може да се нарече още и Мусаленска Бистрица, защото води 

началото си от ”Мусаленските езера”, като събира водите на Гръчка река, Малка 
Бистрица, Царска Бистрица и Солената вода. Южно от гр.Самоков тя се спуска 
през полето, преди да навлезе в града поема водите на десния си приток 
р.Голяма Луковица и след това се влива в р.Искър. Общата й дължина е около   
20 км, половината от които попадат на територията на лесничейството. Има 
постоянен воден баланс, защото се подхранва от ледниковите езера. 

 
- Река Голяма Луковица извира в района на ”Бела поляна” и се влива в 

р.Боровецка Бистрица преди гр.Самоков. Дължината й не надвишава 6.5 км, но е 
сравнително пълноводна, защото протича през високостъблени букови и смесени 
иглолистни гори. Тече в западна посока и след водослива си с р.Малка Луковица 
напуска територията на тази част от лесничейството. 

 
- Шипочанската река събира водите на доловете, спускащи се южно от ”Бела 

поляна” и ”Сефер чешма” и на километър северно от с.Ново село се влива в 
яз.”Искър”. Приема водите от склоновете на ”Шумнатица”, ”Септемврийски рид” и 
”Шипочански рид”. 

 
Река Марица е най-дългата река на Балканския полуостров. Води началото си от 
”Маричините езера”, разположени в циркуса на ”Маришкия чал”. Тя отводнява цялата 
северна половина на Мусаленския дял на планината. Пресича Южна България, а в 
долното си течение служи за граница между Турция и Гърция. Влива се чрез делта в 
Маришкия залив на Егейско море. Общата й дължина е 524.6 км, на територията на 
страната – 321.6 км, а на територията на лесничейството – 26.8 км. Водосборният 
й басейн е 53000 кв.км, а само на Българска територията - 21084 кв.км. Река 
Марица също като р.Искър попада в област със снежно-дъждовен режим на речния 
отток. Тя събира водите си от област, в която снежите маси се задържат до края 
на юни. Максимумът на речния й отток е през май, а минимумът – през декември и 
януари. Средният й годишен отток при с.Радуил е 2.37 куб.м/сек. След това реката 
приема водите на редица водни течения от Ибърското било и рида ”Шумнатица” и при 
гр.Долна Баня средният й годишен отток вече е 8.8 куб.м/сек. Някои от по-
големите й притоци са: 
 
- Голяма Сливница събира водите на Хамам дере и Сладката вода, които извират от 

двете страни на ”Вълчи камък” (2119 м н.в.). Спуска се под Природна 
забележителност ”Черната скала”, поема водите на р.Малка Сливница и при 
с.Радуил се влива в р.Марица. Общата й дължина е 11.5 км. Има постоянен воден 
дебит, защото се подхранва от глациалния извор ”Сладката вода” и по пътя си 
преминава през високопродуктивни смесени иглолистни гори. Голяма част от 
водите й са каптирани към хидро-енергийната каскада ”Белмекен-Сестримо”. 
 

- Ибър се образува от водослива на реките Малък и Голям Ибър. Р.Малък Ибър 
събира водите на многобройните ледникови извори в местността ”Орището” на 
преслапа между върховете ”Заврачица” (2633 м н.в.) и ”Мусличал” (2554 м 
н.в.), а р.Голям Ибър започва под ”Ортачал”, като се подхранва от ”Чалтъшкото 
езеро”. Дължината на реката е 16.9 км, като по-голямата част от нея протича 
през Националния парк ”Рила” и само около 4 км – през лесничейството. Влива 
се в р.Марица при с.Радуил. Като останалите рилски реки и тя е пълноводна 
през цялата година. 
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- Малка част - около 2 км – от р.Бистрица (Долнобанска Бистрица) е част от 
източната граница на лесничейството с ТП ”ДГС Костенец”. Тя  поема водите от 
левите склонове на водоразделното било ”Мирчовец”. 

 
- Гуцалската река, за разлика от дотук описаните водни течения, е ляв приток на 

р.Марица и води началото си от рида ”Шумнатица” – местността ”Сражата”. 
Общата й дължина е около 9 км, като 7.9 км от тях са на територията на 
лесничейството. Протича предимно през дъбово-букови гори и водният й баланс 
не е така равномерен. Пролетните води са доста по-високи от есенните, макар 
че никога не пресъхва. Тече в тясна долина с малък наклон и по бреговете й 
има множество ливади и обработваеми площи, засадени предимно с овощни 
дръвчета, малини или ягоди. В долното си течение събира водите на Влашка 
река, на която е построен язовир с местно значение. Влива се в р.Марица преди 
гр.Долна баня извън лесничейството. 

 
- Река Левица се намира в най-ниската част на този район. Също води началото си 

от рида ”Шумнатица”, като обединява водите на две дерета Солище и Дългата 
ливада. Влива се в р.Очушница извън лесничейството, която на свой ред се 
влива в р.Марица близо до гр.Костенец.  

 
За да се оползотвори правилно оттокът на речните води и главно за питейни нужди, 
както на курортните комплекси и близките села, така и на градовете Самоков, 
Долна баня и София, се е провело голямо хидростроителство на територията на 
Общината. Повечето водни течения са каптирани, изградени са много водохващания, 
подземни и надземни водосъбирателни и водотранспортни канали, водохранилища и 
изравнителни басейни на различни нива, които са част от хидро-енергийната 
каскада ”Белмекен-Сестримо”. Както вече се спомена има изграден язовир северно 
от с.Марица на Влашка река, който се използува предимно за риборазвъждане и 
риболов. Ледниковите езера изцяло са в Националния парк ”Рила”, но е налице 
благоприятото им влияние върху речния отток на реките в района. 
 
3. Геоложки строеж и петрографски състав  
 
Геоложкият строеж и петрографски състав на района е сравнително разнообразен в 
рамките на Рило-Родопската морфоструктурна област. Както вече се спомена, тази 
област е представена от северната част на Рила. Основната структура на планината 
се е образувала през Палеозоя – Херцинското нагъване. Най-старите скали, които я 
изграждат са интрузивни и метаморфни. Южнобългарските гранити се отнасят към 
разкриващите се части на Рило-Западнородопския батолит, който представлява 
основното ядро на планината. Гранитният комплекс е съставен от средно и 
дребнозърнести биотитови гранити. Контактът с вместващите скали е рязък, 
интрузивен или тектонски. Контактната промяна се изразява в гранитизация и 
мигматизация на гнайсите. Метаморфните скали изграждат мантията на планината, 
като често са процепени от интрузията на гранитните маси. Те представляват 
обширен Гнайсово-мигматитов комплекс принадлежащ към докамбрийската литострати-
графска единица – Арденска група. Арденската група се разкрива южно от 
гр.Самоков в по-ниската част на курорта ”Боровец”, както и на петна в района 
северно от с.Марица. Гнайсово-мигматитовият комплекс тук е изграден от ивичести 
мигматити и гранитогнайси, процепени от гранитния батолит. Разкриващата се част 
на Арденската група не надвишава 800 м дълбочина. Върху гранитогнайса тук-там 
лежат конгломерати и пясъчници. Палеогенските седиментни скали се разкриват по 
северния ръб на Рила в тесни грабенови структури. В североизточната част на 
лесничейнството такава е Конгломератно-пясъчниковата задруга южно от с.Радуил. 
Тя заляга върху пъстра подложка от метаморфни скали и гранитоиди. Районът на 
”Шумнатица” попада в Маришката неоинтрузивна зона, която е представена от 
линейно подредени плутони. Гуцалският плутон се разкрива северно от с.Марица и 
с.Радуил. Изграден е от едрозърнест гранодиорит внедрен всред докамбрийски 
метаморфни скали. Характерно за Кватернерните наслаги в този район е 
образуването на наносни конуси, както от речно-ледников, така и от делувиално-
пролувиален произход. Ледниковите образувания, които се срещат в района на 
курорта ”Боровец”, са изградени от несортирани, заоблени и полузаоблени чакъли, 
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валуни и блокове. Заплънката е от неравномерно разпределени, разнозърнести 
пясъци. Дебелината на тези образувания варира от 20 до 100 м. Генетично свързани 
с тях са речно-ледниковите образувания. Това са преотложени морени, най-често 
засебени като наносни конуси. Пролувиалните образувания са изградени от заоблени 
и полузаоблени чакъли, като песъчливият им запълнител е почти напълно изнесен. 
 
Казаното до тук, показва голямото разнообрзие на петрографският състав в района 
на лесничейството. Представен е както от масивни скали – гранити и гранодиорити 
и от метаморфни скали – гранитогнайси, така и от различни видове седименти – 
конгломерати и чакъли. 
 
                               Таблица № 4 
 
               Разпределение на дървопроизводителната площ  
                             по основна скала 
            --------------------------------------------------- 
              Основни скали            Площ - ха     Проценти 
            --------------------------------------------------- 
              Гранодиорити               2812.6         43.6 
              Южнобългарски гранити      1368.8         21.2 
              Гранитогнайси              1292.7         20.1 
              Конгломерати                875.1         13.6 
              Чакъли                       96.6          1.5 
            --------------------------------------------------- 
              ОБЩО                       6445.8        100.0 
            --------------------------------------------------- 
 
- Гранодиоритите са разпространени основно в землището на с.Гуцал и 
представляват част от Гуцалския плутон. Заемат 43.6 % от дървопроизводителната 
площ в тази част на лесничейството. Те представляват интрузивни скали 
(плутонити) с Долносенонска възраст. Имат тъносив до зеленикавочерен цвят, 
зърнеста структута и масивна текстура. Изградени са от плагиоклаз, калиев 
фелдшпат, амфибол, биотит, апатит, кварц и вторични материали. Голямото 
съдържание на квац и ортоклаз показва прехода им към гранитите. Характерно за 
гранодиоритите тук е, че са бедни на аплитови и пегматитови жили, а където ги 
има, са маломощни и неравномерно разпределени. Почвите, които се развиват върху 
тези скали са предимно кафяви горски, средно дълбоки и дълбоки в по-ниските 
части. 
 
- Южнобългарските гранити заемат 21.2 % от дървопроизводителната площ в тази 
част на лесничейството и представляват Рило-Западнородопския батолит. Те са 
интрузивни скали с Къснопалеозойска възраст. Биотитовите гранити, които 
преобладават в района, са съставени от кварц, кисел плагиоклаз, биотит, амфибол 
и акцесорни минерали. Те са много еднообразни и само на места преминават в 
мусковит-биотитови или биотит-мусковитови. Обикновено са дребно до 
среднозърнести и на места са прорязани от пегматитови, аплитови или кварцови 
жили. Светли са на цвят, изветрели и силно напукани както в хоризонтална, така и 
във вертикална посока. Напукаността и различните степени на изветряне са 
благоприятни фактори за развитието на растителните формации, дори и при малка 
мощност на почвените хоризонти. 
 
- Двуслюдените гранитогнайси са най-често срещаните скални разновидности на 
гнайсите, което се дължи на силното влияние на съседния гранитен батолит, в 
който се вграждат. Те заемат 20.1 % от дървопроизводителната площ в тази част на 
лесничейството. Представляват метаморфни скали, съставени от плагиоклаз, калиев 
фелдшпад, кварц, биотит и мусковит във вид на ивици. Обикновено са фино до 
дребно-зърнести, светли на цвят, масивни и слабо напукани в хоризонталана и 
вертикална посока на едри късове. Върху тях са се формирали кафяви горски почви, 
в повечето случаи дълбоки или много дълбоки. Растителността, която се е 
настанила тук показва много добър растеж.  
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- Конгломератите се разкриват на локални петна и обхващат 13.6 % от 
дървопроизводителната площ в тази част на лесничейството. Метаморфните скали са 
свъзани с Гнайсово-мигматитовият комплекс, а гранитните късове основно са от 
Рило-Западнородопския батолит. Спойката им е песъчлива и песъчливо-глинеста, 
неравномерно разпределена. Южно от с.Радуил Конгломератно-пясъчниковата задруга 
е от полигенни конгломерати до бречо-конгломерати, смесени с дребнозърнести 
пясъчници с преход към грубозърнести, които в най-горните си нива алтернират с 
глинесто-песъчливи лиски. Най-общо конгломератите и смесените в тях седименти са 
лесноразрушими, силно изветрели скали, върху които са се формирали както средно 
богати, така и по-бедни, ерозирани почви. 
 
- Чакълите заемат 1.5 % от дървопроизводителната площ, но местонахождението им 
не е локално, а е разпръснато по цялата територия на лесничейството. Рилската 
кватернерната система е изградена от ледникови и речно-ледникови наносни конуси. 
Един по-мащабен наносен конус от алувиално-пролувиални наслаги с ледников 
произход се е образувал в района на курорта ”Боровец”, но обикновено чакълите 
заемат долините на реките. Представляват неспоени седиментни скали, които са 
наслоявани от Плейстоцена, през Холоцена, та до наши дни по речните тераси. 
Изградени са от заоблени или ръбести, разнообразни по състав късове. На места са 
запълнени с едрозърнести пясъци, но песъчливите съставки в повечето случаи са 
напълно изнесени от бързите течения на реките. Изключително благоприятни са за 
образуването на дълбоки и леки алувиални или делувиални почви, а в района на 
курорта ”Боровец” върху глациалните чакъки са се развили изключително мощни 
кафяви горски почви. 
 
4. Климатични условия 
 
В климатично отношение, територията на ”Общинското лесничейство” се намира в 
Европейско-континенталната климатична област - Умерено-континенталната клима-
тична подобласт и обхваща два климатични района, а именно: 
 
- Нископланински климатичен район на Западна Средна България 
 
- Планински климатичен район 
 
Съществува връзка между географското райониране и горскорастителното райониране 
според ”Горскорастително райониране на България” - 1979 година от професор 
Б.Захариев, професор В.Донов и колектив. Закономерните изменения на климата във 
вертикална посока, водят до закономерни изменения във видовия състав, производи-
телността на насажденията и типовете месторастения и очертават горскорастителни-
те пояси и подпояси. Според горскорастителното райониране лесничейството попада 
в Тракийска област – подобласт Рила и заема един пояс със съответните подпояси, 
а именно: 
 
Т-II-  Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни (700-2000 м н.в.) 
 
Т-II-1-Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела  ( 700-1200 м н.в.) 
Т-II-2-Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч (1200-1700 м н.в.)  
 

4.1. Нископланински климатичен район на Западна Средна България 
 
Нископланинският климатичен район се е оформил в източната част на лесни-
чейството, където надморската височина не надвишава 1000 м. Това са склоновете 
на рида ”Шумнатица” в землищата на селата Гуцал и Марица, както и най-ниските 
части на Рила над р.Марица в землището на с.Радуил.  
 
Зимата в този климатичен район е студена и сравнително бедна на валежи. 
Характерна особеност обаче е липсата на много ниски минимални температури, 
присъщи на котловините. Средните януарски температури варират от –1 до -3°С    
(-1.9°С по данни от метеорологична станция гр.Долна баня). Измерената абсолютна 
минимална температура в района на с.Марица е -25.0°С. Сумата на валежите през 
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зимата е от 110 до 130 мм (112 мм по данни от метеорологична станция гр.Долна 
баня). Съобразно с надморска височина снежната покривка се задържа относително 
по-малко време – 60-80 дни. Мъглите през този сезон са често явление, но няма 
условия за трайното им задържане. Пролетта настъпва сравнително късно – към края 
на март и началото на април стедната температура на въздуха се задържа устойчиво 
над 5°С (около 23 март по данни от метеорологична станция гр.Долна баня). Поради 
преобладаването на наклонени терени няма благоприятни условията за образуването 
на по-сериозни пролетни и есенни мразове. Валежите през пролетта са значително 
по-големи 157-215 мм (159 мм по данни от метеорологична станция гр.Долна баня). 
В този климатичен район най-силни са априлските ветрове – средната скорост на 
вятъра за месеца при с.Радуил е 2.5 м/сек. Лятото е хладно – средната темпера-
тура за юли е от 16.5 до 19.8°С (19.6°С по данни от метеорологична станция 
гр.Долна баня). Максималните температури не надвишават 32-36°С (37.8°С през 
август месец по данни от метеорологична станция гр.Долна баня). Най-често вали 
през този сезон, макар че валежите са краткотрайни. Сумата от летните валежи 
варира от 180 до 230 мм (183 мм по данни от метеорологична станция гр.Долна 
баня). Есента, стедната температура на въздуха се задържа устойчиво под 10°С 
около 17 октомври. Горе-долу по същото време настъпват и първите есенни мразове. 
Общата сума на есенните валежи е между 125 и 185 мм (132 мм по данни от 
метеорологична станция гр.Долна баня). За разлика от другите сезони през есента 
духат повече източни ветрове, като средната им скорост е 1.8 м/сек.  
 
Обобщените климатични данни показват характерната за района малка годишна 
амплитуда на температурата. Средната годишна температура на въздуха се движи от 
6.0 до 9.5°С (9.3°С по данни от метеорологична станция гр.Долна баня). Средната 
годишна температура на почвата на 2 см от повърхността е 10.8°С, на дълбочина  
10 см намалява до 10.5°С, но с по-нанатъшното увеличаване на дълбочината почвата 
запазва температурата си. Първите есенни слани се появяват около 28 септември, а 
последните пролетни слани се задържат до 28 април по данни от метеорологичнa 
станция гр.Долна баня. Средната годишна сума на валежите е между 572-760 мм  
(586 мм по данни от метеорологична станция гр.Долна баня). Ветровете в района 
общо взето са слаби и предимно западни и югозападни, освен през есента, когато 
както вече се спомена, духат предимно източни ветрове. Средната годишна скорост 
на вятъра е 1.9 м/сек по данни от метеорологична станция гр.Долна баня. Изобщо, 
съчетанието на не много високи температури през топлата част на годината с 
относително по-големите валежи тук, създава благоприятни условия за овлажняване 
на почвата през периода на вегетеция на растителността. Вегетационният период е 
около 5.5-6 месеца. 
 

4.2. Планински климатичен район 
 
Панинският климатичен район заема среднопланинските и високопланинските части на 
лесничейството - над 1000 м н.в. Разликите в надморската височина са над 1400 м, 
което определя и големите разлики в климата на този район. Топлинните условия се 
определят почти изключително от надморската височина. Например средната темпе-
ратура за януари месец в среднопланинските части е –4.4°С (-4.6°С по данни от 
метеорологична станция к.к.”Боровец”), докато на 1800 м н.в. спада до –7.0°С. 
Въпреки твърде ниските средни температури, абсолютните минимални температури не 
са така ниски, защото наклонът на терена е значителен и няма благоприятни 
условия за допълнително радиационно изстиване на въздуха. Данните от 
метеорологичните станции в к.к.”Боровец” и на х.”Мусала” за абсолютните 
минимални температури са съответно -24.1°С (измерена през януари) и -29.6°С 
(измерена през декември). Валежите през зимата са от 130 до 280 мм предимно от 
сняг (172 мм по данни от метеорологична станция к.к.”Боровец”). В зависимост от 
надморската височина снежната покривка се отличава със своята устойчивост и 
дебелина. През този сезон духат най-силните ветрове, като максималната скорост 
на вятъра през февруари месец може да достигне до 18.1 м/сек на при 
дв.”Ситняково”. Мъглите са често явление по това време, но се задържат по-дълго 
само в пониженията. Пролетта настъпва с голямо закъснение, като не само април, 
но и началото на май имат зимен характер. Тя се отличава с голяма облачност и 
чести мъгли. Сумата на валежите през този сезон е от 210 до 350 мм (258 мм по 
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данни от метеорологична станция к.к.”Боровец”). Ветрове не са по-слаби от 
зимните. Изобщо от биоклиматична гледна точка пролетта е най-неблагоприятната 
част от годината. Лятото е късо и хладно. Средната температура през юли месец на 
1500 м н.в. не е по-висока от 13.1-15.3°С (15.2°С по данни от метеорологична 
станция к.к.”Боровец” на 1346 м н.в. до 13.1°С на 1742 м н.в. - дв.”Ситняково”), 
а в местата над 1800 м н.в. е още по-ниска 8.0-10.5°С. Сумата на летните валежи 
е от 230 до 430 мм (274 мм по данни от метеорологична станция к.к.”Боровец”). 
Есента в противоположност на пролетта е по-топла, по-суха и с повече слънчеви 
дни - до 15-20 дни общо за сезона, докато броят на дните с мъгла е не повече от 
10-12. Ветровете също са най-слаби през този сезон - за септември месец средната 
им скорост е минимална 0.6 м/сек - по данни от метеорологична станция 
к.к.”Боровец”. Сумата на валежите е между 170 и 280 мм (181 мм по данни от 
метеорологична станция к.к.”Боровец”).  
 
Изобщо годишният ход на валежите в Планинския климатичен район се характеризира 
с по-големи летни валежи за сметка на зимните. Средната им годишна сума в 
зависимост от надморската височита варира от 740 до 1340 мм (895 мм и 974 мм по 
данни съответно от метеорологичните станции в к.к.”Боровец” и на 
дв.”Ситняково”). Температурните колебания също са доста големи, макар да няма 
условия за образуването на абсолютни минимални или максимални температури. 
Характерен елемент са честите силни ветрове. Средната годишна скорост на вятъра 
е 2.4 м/сек, но максималните стойности надвишават 20-24 м/сек. Най-често духат 
западни и северозападни ветрове, като само през есента изменят посоката си от 
изток или североизток. Средната годишна температура на почвата на 2 см от 
повърхността е 8.5°С. Вегетационният период за района варира от 2 до 4 месеца. 
 
Представа за вегетационните периоди в двата киматични района, както и данните от 
метеорологичните станции на к.к.”Боровец”, дв.”Ситняково” и в гр.Долна баня, 
които съответстват на тези райони дава таблица № 5. Метеорологичната станция в 
гр.Долна баня е извън лесничейството, но е възможно най-близо и данните от нея 
са използувани за сравнение между най-ниските и най-високите части на 
климатичните райони. 
 
                                   Таблица № 5 
 
          Средни дати на началото и края на периода с устойчиво задържане  
                  на температурата на въздуха над 5 и 10°С 
-------------------------------------------------------------------------------- 
КЛИМАТИЧЕН РАЙОН                         Пролет                    Есен  
                          ------------------------------------------------------ 
                                   5°С          10°С          5°С        10°С  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Нископланински климатичен район  
на Западна Средна България  
(650-1000 м н.в.)             20.III-5.IV    18.IV-5.V     5.X-20.X   3.IX-15.IX  
 
Планински климатичен район 
(1000-2400 м н.в.)             5.IV-22.V     5.V-1.VII    28.IX-3.XI 15.VIII-5.X 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Метеорологични станции: 
 
гр.Долна баня   ( 621 м н.в.)    23.III        20.IV         15.XI      17.X      
к.к.”Боровец”   (1346 м н.в.)    17.IV         19.V          26.X       23.IX 
дв.”Ситняково”  (1742 м н.в.)    30.IV          8.VI         18.X       11.IX  
-------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                               
Климатичната характеристика на района е благоприятна за развитието на 
естествената дървесна растителност и създадените култури. Неблагоприятно се 
отразяват някои екстремни климатични аномалии, като късните пролетни и ранните 
есенни мразове, тежкия сняг, силните ветрове и други. 
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От характера на климата разгледан в климатичните райони можем да направим връзка 
с горскорастителното разпределение на типовете месторастения и насажденията по 
пояси и подпояси. 
 
От характера на климата разгледан в климатичните райони можем да направим връзка 
с горскорастителното разпределение на типовете месторастения и насажденията по 
пояси и подпояси. 
 
Т-II   - Среден планински пояс на горите от бук  и иглолистни (700-2000 м н.в.) 
Т-II-1 - Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела (700-1200 м н.в.) 
 
Релеф  - Нископланински релеф в полите на планината. 
Климат - Средната  годишна  температура  се  колебае  между 3.9 и 8.7°С, 
         средният брой на дните с температура по-висока  от 10°С - между 
         128 и 170, средната януарска температура  е отрицателна - между 
         -0.4 и -5.5°С. Средният годишен  валеж варира  от 714 до 939 мм 
         с максимум през юни  и минимум през февруари. Снежната покривка 
         се задържа от 66 до 107 дни. 
         Дължината на вегетационния период е между 4.5-5.5 месеца. 
Почви  - Тук са разпространени  кафявите горски почви,  а по долините на  
         реките и алувиални наноси.  
Състав – Горите са предимно дъбови или смесени дъбово-букови  и по-рядко  
         от бял бор.  Единично  в състава  участват  смърч,  ела,  габър,  
         благун, цер и други.  Създадените култури са предимно бялборови  
         и по-рядко от смърч. 
 
Т-II-2 - Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч (1200-1700 м н.в.) 
 
Релеф  - Среднопланински релеф на  планинските масиви  с обширни стръмни 
         склонове  или  обширни  заравнености. 
Климат - Средната  годишна  температура  се  колебае  между  3.7 и 5.5°С, 
         средният брой на дните с температура по-висока от 10°С  - между 
         87  и 127, средната януарска температура е отрицателна  - между 
         -4.4 и -6.0°С. Средният годишен валеж варира от  947 до 1034 мм 
         с максимум през май и юни и минимум през февруари. Снежната по-  
         кривка се задържа от 124 до 136 дни. 
         Дължината на вегетационния период е между 3 и 4 месеца. 
Почви  - В Среднопланинския подпояс на горите от  бук,  ела  и  смърч са 
         разпространени кафяви горски почви, а над 1600 м н.в. планинско- 
         горски тъмноцветни почви. 
Състав – Тук  се  намират смесените гори от Изборния стопански клас.  По  
         състав те са смърчово-елово-букови или бялборово-смървово-елови. 
         Извън този стопански клас насажденията са предимно чисти борови 
         и по-рядко елови, смърчови или букови.  Създадените култури  са  
         главно от бял бор и смърч. 
 
Т-II-3-Подпояс на горнопланинските смърчови гори (1700-2000 м н.в.)  
 
Релеф  - Горнопланински релеф на  планинските масиви  с обширни  стръмни 
         склонове и тесни скални била. 
Климат - Средната  годишна  температура  се  колебае  между  3.1 и 4.3°С, 
         средният брой на дните с температура по-висока от 10°С  - между 
         68  и 102, средната януарска температура е отрицателна  - между 
         -4.7 и -5.5°С. Средният годишен валеж варира от 1014 до 1034 мм 
         с максимум през юни и минимум през февруари.  Снежната покривка 
         се задържа от 168 до 178 дни. 
         Дължината на вегетационния период е между 2.5 и 3.5 месеца. 
Почви  - В този  подпояс изцяло са разпространени планинско-горски тъмно- 
         цветни почви. 
Състав - По състав горите са чисти смърчови, мурови и по-рядко бялборови 
         или смесени от същите дървесни видове. 
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В таблици № 6 и № 7 са дадени средните температурни и валежни данни за 
климатичните райони и горскорастителните подпояси. За сравнение в тях са дадени 
и данните от метеорологичните станции, които дават представа за климатичните 
особености в района, в който сe намира територията на лесничейството. Всички 
данни са взети от изданията на ”Климатичен справочник за България” - издадени от 
1979 до 1990 година. 
                                  Таблица № 6 
 
                  Средни температурни данни по климатични райони и 
                        горскорастителни пояси и подпояси 
-------------------------------------------------------------------------------- 
КЛИМАТИЧЕН          ПОЯСИ И                   Температурни условия 
РАЙОН               ПОДПОЯСИ     ----------------------------------------------- 
                                  Средна     Дни с           
                                  годишна    темпе-     Абсолютни температури 
-----------------------------     темпе-     ратура  --------------------------- 
  метра надморска височина        ратура    над 10°С   максимални     минимални 
--------------------------------------------------------------------------------  
Нископланински кли-   T-II         5.0°С       135        31.3°С        -27.2°С 
матичен район на    (700-2000) 
Западна Средна        Т-II-1    3.9-8.7°С   128-170   31.8-36.5°С  -23.5 -26.4°С 
България            (700-1200) 
 
Планински             Т-II-2    3.7-5.5°С    87-127   30.6-33.0°С  -23.5 -34.0°С  
климатичен район   (1200-1700) 
                      Т-II-3    3.1-4.3°С    68-102   26.0-30.0°С  -25.0 -29.1°С 
                   (1700-2000)   
-------------------------------------------------------------------------------- 
Метеорологични станции: 
 
гр.Долна баня    ( 621 м н.в.)     9.3°С       180        37.8°С        -25.0°С  
к.к.”Боровец”    (1346 м н.в.)     5.5°С       137        33.0°С        -24.1°С 
дв.”Ситняково”   (1742 м н.в.)     4.2°С        95        29.5°С        -25.6°С  
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Таблица № 7 

 
  Средни валежни данни по климатични райони и горскорастителни пояси и подпояси   
-------------------------------------------------------------------------------- 
КЛИМАТИЧЕН           ПОЯСИ И                       В а л е ж и 
РАЙОН               ПОДПОЯСИ      ---------------------------------------------- 
                                  Средно            Месец  с             Дни със 
-----------------------------     годишно    ------------------------      сняг 
 метра надморска височина         в мм       максимални     минимални             
-------------------------------------------------------------------------------- 
Нископланински кли-   T-II          947          VI            II          129 
матичен район на    (700-2000) 
Западна Средна        Т-II-1      714-939        VI         II или IX     66-107 
България            (700-1200) 
 
Планински             Т-II-2      947-1034      V-VI           II        124-136 
климатичен район   (1200-1700) 
                      Т-II-3     1014-1034       VI         II или IX    168-178 
                   (1700-2000)   
-------------------------------------------------------------------------------- 
Метеорологични станции: 
 
гр.Долна баня    ( 621 м н.в.)      586       VI ( 78 мм)    II (30 мм)     68  
к.к.”Боровец”    (1346 м н.в.)      895       VI (121 мм)    II (53 мм)     82 
дв.”Ситняково”   (1742 м н.в.)      974       VI (139 мм)    II (56 мм)     96  
-------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Почви 
 
Голямото разнообразие на петрографския състав и релефа в района на ”Общинското 
лесичейство” гр.Самоков е предпоставка за развитието на различни почвени типове. 
Влияние върху почвообразуването са оказали и акумулативната дейност на водните 
течения и растителните формации. Тук се срещат кафяви горски почви, по най-
високите планински части са се образували планинско-горски тъмноцветни почви, а 
речните наноси са оформили алувиални почви. 
 
За уточняване на почвените разновидности, по-пълна характеристика на 
лесорастителните свойства на почвите и с оглед по-правилно и целенасочено 
проектиране на залесителните мероприятия в лесничейството бяха са използвани 
почвените проучвания от устройствата през 2006 година - № 1 и № 2, от 1996 
година - 8 броя (№№ 3-10) и през 1985 година - 18 броя (№№ 11-28). Резултатите 
от лабораторната обработка на взетите проби са посочени във ведомостта за 
почвените разрези в Приложенията към тази записка. 
 
При лабораторните анализи на почвените проби, съобразно приетата методика, са 
определени: механичен състав - по метода на Рутковски, киселинността на почвата 
– потенциометрично, процентно съдържание на хумус и общ азот - по методите на 
Тюрин, подвижните форми на фосфора (Р2О5) - по метода на Кирсанов и подвижните 
форми на калия (К2О) - по метода с двунормална солна киселина. 
 
Разпределението на дървопроизводителната площ по почвен тип и подтип и дълбочина 
на почвата общо за лесничейството се вижда от таблица № 8. 
 
                                  Таблица № 8 
 
         Разпределение на дървопроизводителната площ по почвени типове 
                             и дълбочина на почвата  
------------------------------------------------------------------------------ 
  ПОЧВЕН ТИП             Д    Ъ    Л    Б    О    Ч    И    Н    А      Процент 
                      -------------------------------------------------    на 
  - ПОДТИП             твърде  плитка  средно  дълбока  много     ОБЩО  участие 
                       плитка          дълбока          дълбока 
                      ------------------------------------------------- 
                                  х   е   к   т   а   р   и 
  ----------------------------------------------------------------------------- 
  Кафяви горски почви 
  - ненаситени            1.8   104.5   3243.5  2752.8   263.6   6366.2   98.8 
 
  Планинско-горски 
  тъмноцветни               -       -     78.3       -       -     78.3    1.2 
 
  Наносни почви 
  - aлувиални               -       -      1.1     0.2       -      1.3      - 
  ----------------------------------------------------------------------------- 
  Всичко                  1.8   104.5   3322.9  2753.0   263.6   6445.8  100.0 
  ----------------------------------------------------------------------------- 
  Проценти                  -     1.6     51.6    42.7     4.1    100.0 
  ----------------------------------------------------------------------------- 
 
5.1. Кафяви горски почви  
 
Кафявите горски почви са се формирали изцяло под влиянието на дървесна  
растителност. Заемат 98.8 % от дървопроизводителната площ на лесничейството. 
Според класификацията на ФАО те са Cambisols - кисели почви със слабо натрупване 
на глина в преходните хоризонти, с лек механичен състав и наличие на метаморфен  
Вw-хоризонт. Наименованието си са получили от латинската дума ”сambiе” - 
променям и английската дума ”sols” - почви, т.е. почви в които настъпват промени 
на място в цвета, структурата и консистенцията. Гранитната склана основа е 
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предпоставка за по-слабата наситеност на почвените хоризонти с бази - под 50 %, 
от където следва, че са формирани изцяло ненаситени кафяви горски почви от 
подтипа Dystric Cambisols.  
 
Характеристиката им може да се проследи във ведомостта за почвените разрези -    
№№ 1 (1556 ”р1”), 4 (1121 ”а”), 5 (1189 ”а”), 6 (1571 ”м”), 7 (1538 ”г”), 9  
(1565 ”с”), 10 (1579 ”ш”), 12 (1201 ”а”), 13 (1211 ”а”), 14 (1572 ”о”), 15   
(1147 ”а”), 16 (1561 ”г”), 17 (1312 ”б”), 18 (1557 ”о”), 19 (1523 ”д”), 20   
(1064 ”б”), 21 (1046 ”б”), 22 (1060 ”а”), 23 (1084 ”а”), 24 (1073 ”б”), 25   
(1349 ”а”), 26 (1336 ”б”), 27 (1331 ”б”) и 28 (1323 ”б”) общо 24 броя. 
 
Това са почви с добри лесорастителни свойства, като решаващ фактор се явяват 
овлажняването и мощността на профила.  Обикновено имат всички генетични хоризонти 
– А0АВС, рядко на места вследствие на ерозионни процеси горните хоризонти са 
измити в една или друга степен. Механичният състав е глинесто-песъчлив, откъдето 
и водно-въздушният им режим е много добър. Съдържанието на хумус и азот ги 
определя най-често като средно богати и богати почви. Основните скали – гранит, 
гранодиорит, гранитогнайс и конгломерати на гранитна основа - предопределят 
киселата им реакция. 
 
В следващата таблица са дадени данни от изследването на почвените профили 
определящи богатството на почвите, което е предпоставка за формиране на 
различните типове месторастения. 
 
                                  Таблица № 9 
 

Средни данни от изследваните почвени профили по богатство на почвите 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Богатство      Тип      Механичен Киселин-   Хумус в   Общ азот в    Р2О5 в      К2О в 
на почвата месторастене  състав     ност   А-хоризонт  А-хоризонт  А-хоризонт  А-хоризонт 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
                     Е фр.<0.01мм             т/ха        т/ха          мг/100г почва 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Богата          Д      10.2-21.1  4.1-5.2  4.20-10.85  0.220-0.339   0.5-7.5   6.5-28.5  
 
Средно богата   СД      9.0-17.9  4.2-5.8  2.64- 5.05  0.187-0.235   3.6-8.2   9.0-17.3 
 
Средно богата   С       7.9-16.7  4.3-5.5  2.12- 3.01  0.134-0.231   6.7-8.2  10.5-17.3 
 
Бедна           В         4.75      5.45      1.26         0.076       7.50      2.32 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Върху кафявите горски почви успешно могат да растат високопродуктивни насаждения 
от бял бор, смърч, ела, бук, зимен дъб и други. Добра производителност дават и 
създадените върху тях култури от смърч и бял бор. 
 
5.2. Планинско-горски тъмноцветни почви 
 
Планинско-горските тъмноцветни почви са разпространени по най-високите части в 
Рила и заемат 1.2 % от дървопроизводителната площ. Формирали са се в условията 
на влажна и студена среда при висока надморска височина, под въздействието на 
високопланинска растителност, предимно смърчови формации смесени с клек и 
хвойна. Почвообразуващите скали са гранити или гранитигнайси. В Световната 
класификация са определени като Umbric Cambisols.  
 
Тези почви се отличават с мощния си торфенисто-хумусен хоризонт, дължащ се на 
специфичната биоклиматична обстновка, която позволява в по-голяма степен да се 
натрупват устойчиви, черноцветни вещества. Преходният хоризонт е с различна 
мощност и на места хумусният хоризонт е разположен направо върху скалния рохляк 
(профил от типа АС). От тях са изследвани 4 почвени разреза №№ 2 (1220 ”з”), 3 
(1174 ”б”), 8 (1232 ”а”) и 11 (1237 ”а”) със следната характеристика: 
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Тези почви са предимно плитки или средно дълбоки, грубо скелетни и много влажни. 
Механичният им състав е глинесто-песъчнив до леко песъчливо-глинест. Реакцията 
на почвата под влияние на силикатните скали е силно кисела – pH средно е около 
4.55. Запасени са много добре с хранителни вещества и имат високо потенциално 
плодородие, но тежките климатични условия и късият вегетационен период (около 2-
3 месеца) затрудняват пълноценното им усвояване от растителността. Те обуславят 
предимно бедни или средно богати, свежи или свежи до влажни месторастения. Върху 
тях най-добър растеж показват висопланинските бялмурови и смърчови насаждения. 
 
5.3. Наносни почви  

 
Минимална площ от територията на лесничейството заемат алувиалните почви 
(Alluviall Fluvisols), разположени в терасите на р.Марица и имат ограничено 
горскостопанско значение. Според класификацията на ФАО Fluvisols е референтна 
почвена група, която обхваща генетично млади наносни формации. Наименованието им 
идва от латинската дума ”fluvius” - река и английската дума ”sols” - почви, или 
почви образувани върху речни наноси. Характеризират се с липсата на генетично 
свързани почвени хоризонти. При тях в зависимост от силата на водното течение и 
повъхностния отток се нанася периодично материал, който формира по-мощни или по-
маломощни почвени слоеве. 
 
Върху алувиални почви се развиват предимно естествени насаждения от черна елша. 
 
6. Eрозия  
 
На територията на ”Общинското лесичейство” гр.Самоков почти няма райони, в които 
да се наблюдават масово активни ерозионни процеси. На места под вияние на 
гъстата хидрографска мрежа, силно пресечения терен, лекия механичен състав на 
почвите и силно ронливата скална основа, както и в районите с активна паша и 
малка пълнота на дървостоите ограничено се е развила площна ерозия. Успоредно с 
нея особено по неправилно ориентираните камионни и най-вече трупчийски пътища е 
започнал процес на линейна ерозия. Тя се ограничава при ежегодните ремонти на 
пътищата, но на много места е довела до образуването на ровини. Като пример в 
това отношение могат да се дадат черните пътища в подотдели: 1189 ”а”; 1228 ”д”; 
1313 ”6”; 1524 ”1”; 1529 ”1”; 1541 ”5”; 1569 ”8”; 1636 ”7”; 1640 ”а”, ”б” и т.н. 
Стръмните терени и лесноразрушимият  делувий по склоновете на планината, особено 
по деретата създават условия за образуването на отделни ровини, каквито са 
установени в подотдели: 1561 ”2”, ”3”, ”9”; 1562 ”10”; 1639 ”1” с обща площ 1.7 
ха и сипеи – 1127 ”3”, ”4”; 1339 ”2”; 1590 ”1” с обща площ 1.9 ха. Освен 
засегнати от площна и линейна ерозия терени, на много места се срещат площи с 
нарушени почви - лесонепригодни площи обрасли с дървесна и храстова растителност 
- 89.3 ха, гори на скални и урвести терени - 139.8 ха, или напълно оголени площи 
- лесонепригодни голини – 0.2 ха и скали - 14.6 ха. 
 
Общо ерозионни процеси в една или друга степен са се развили върху 50.7 ха 
издънкови зимендъбови насаждения и голини.  
 
99.2 % са неерозираните терени в лесничейството, а на засегнатите площи ерозията 
е само от I и II степен, което значи, че се е развила само в най-горния почвен 
слой - А-хоризонт. В зависимост от степента на ерозия върху 8.8 ха, където 
ерозията надвишава 60 % са определени бедни ерозирани месторастения - В-1,2 
(133). От тях е взет почвен профил - № 1 (1556 ”р1”), чиято почвена 
характеристика може да се проследи в приложената ведомост за почвените разрези. 
Обобщено може да се каже, че ерозираните почви са бедни на хумус, общ азот и 
калиеви съединения, по-добре запасени с фосфорни окиси, с кисела реакция и лек 
механичен състав, силно скелетни и с непостоянно овлажняване.  
 
В общи линии ерозията не обхваща изцяло площите, на които е установена. Част от 
площта – 41.9 ха - е ерозрана под 50 %. В повечето случаи терените с бедни 
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месторастения отчасти са ерозирани, а и в някои насаждения на среднобогати 
месторастения са установени ерозионни процеси - до 10-20 % площна ерозия. 
Представа за степента на ерозия за различните видове гори дава таблица № 10. 
 
                                    Таблица № 10 
  
           Разпределение на дървопроизвдителната площ по видове гори, 
                          видове и степени на ерозия 
  ------------------------------------------------------------------------------ 
   Видове гори         Игло-  Широко- За пре-  Ниско-   Топо-    Всичко      % 
                      листни  листни  връщане стъблени  лови 
  ------------------------------------------------------------------------------ 
                                 х    е    к    т    а    р    и 
  ------------------------------------------------------------------------------ 
   Неерозирана        3477.8   991.7  1923.3     2.3      -      6395.1    99.2 
 
   Площна ерозия  
   - първа степен          -       -    29.2       -      -        29.2     0.4 
   - втора степен       16.5       -     4.5     0.5      -        21.5     0.4 
  ------------------------------------------------------------------------------ 
   Всичко             3494.3   991.7  1957.0     2.8      -      6445.8   100.0 
  ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Най-често подложени на ерозия са изредените издънкови гори. Това се дължи, както 
на малката пълнота и лошите качества на дървостоите, които позволяват развитието 
на плоскостна ерозия, така и на пашата (най-често разрешавана в тези гори), в 
следствие на която горния слой на почвата се утъпква и изнася и се нарушава 
водно-въздушния й баланс. В иглолистните култури се е развила по-високата - II 
степен на ерозия, но процентно обхваща по-малка площ и при правилно стопанисване 
занапред, не би оказала сериозно отрицателно влияние. 
 
За спирането на ерозионните процеси и подобряването на почвените условия в 
лесничейството до сега е направено много. Борбата с ерозията се е водила главно 
чрез зелено укрепване на нарушените терени. При извеждането на сечите, клоните 
се събират и струпват в деретата, за да укрепват и запазват най-горния почвен 
слой от измиване от оттичащите се води. По-особено внимание е необходимо да се 
обърне на подобряването на извозните пътища, които създават потенциална опасност 
за развитието на линейна ерозия.  
 
7. Растителност  
 
Kакто вече бе казано, според класификационната схема на типовете горски 
месторастения, територията на ”Общинското лесичейство” гр.Самоков попада в 
Тракийска област – подобласт Рила. Във вертикално отношение горските масиви са 
разположени съответните им пояси и подпояси, а именно: 
 
7.1. Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни (700-2000 м н.в.)- Т-II 
 
- Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела (700-1200 м н.в.)- Т-II-1 
 
В този подпояс е разположена повече от половината - 60.2 % от дърво-
производителната площ в ”Общинското лесичейство” гр.Самоков. Eстествената 
растителност заема 81.2 % от площта му. Основно тук са разпространени буковите 
насаждения (Fagus sylvatica L.) - 37.1 %, често смесени с габър (Carpinus 
betulus L.) в по-ниските части. По произход са предимно издънкови със средна 
производителност II (2.2) бонитет. Следват ги дъбовите насаждения (32.3 %), 
предимно горунови (Quercus petrae (Matuschka) Liebl.), смесени с благун (Quercus 
frainetto Ten.), цер (Quercus cerris L.) и други широколистни. Те имат по-слаба 
производителност – III (3.5) бонитет и около 90 % от тях са от издънков 
произход. Трепетликата (Populus tremula L.), се явява като спътник на бука и се 
среща в някои букови насаждения единично или с по 1-2 десети. Някъде е формирала 
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и самостоятелни насаждения. Черната елша (Alnus glutinosa Gaertn.) заема 
алувиалнните наноси по р.Марица.  
 
Бялборовите дървостои заемат 19.8 % от всички гори в подпояса. Те са 
разпространени както на по-бедни, така и на средно богати и богати 
месторастения. Производителността им варира от I до V бонитет, като средният 
бонитет е III. Освен бялборови в този подпояс се появяват и отделни смесени 
иглолистно-широколистни насаждения от смърч (Picea abies Karst.), ела (Abies 
alba Mll.), бук (Fagus sylvatica L.), бял бор (Pinus sylvestris L.) и други, 
включени в Изборния стопански клас, с много добър растеж – I-II бонитет.  
 
В дъбовите гори под склопа са се настанили някои храстови видове като глог 
(Crataegus monogina Jacq.), дрян (Cornus mas L.), шипки (Rosa canina L.) и 
други, докато по по-високите части, в буковите или смесените иглолистно-
широколистни основно леската (Corylus avellana L.) и пълзащите къпини (Rubus 
serpens Wejhe.ex Lej.) оформят подлеса. 
 
Голямо е разнообразието от тревни видове, характерни за тези гори. Това са 
червеното подъбиче (Teucrium chamaedrus L.), градското омайниче (Geum urbanum 
L.), момковата сълза (Polygonatum odoratum Mill.), ветрогонът (Eryngium 
campestre L.), синята жлъчка (цикория) (Cichorium intybus L.) и лепката (Galium 
aparine L.), които се срещат повсеместно. Рано напролет цъфти кукурякът 
(Helleborus odorus L.), а през есента се появява мразовецът (Colchicum autumnalе 
L.). Една голяма част от срещащите се тук треви се използват с лечебна цел - бял 
равнец (Achillea millefolium L.), лечебна медуница (Pulmonaria officinalis L.), 
черновръх (котешка стъпка) (Clinopodium vulgare L.), лечебен камшик (Agrimonia 
eupatoria L.) и много други. В буковите гори се срещат различни видове звездици 
(род. Stellaria) и лазаркиня (Asperula odorata L.). От папратите на тази 
надморска височина най-разпространена е орловата папрат (Pteridium aquilinum 
Kuhn.). 
 
Създадените култури са предимно иглолистни. Бялборовите култури заемат 65.9 % от 
всички култури в подпояса, следвани от смърча (Picea abies Karst.) и единично от 
елата (Abies alba Mll.), черния бор (Pinus nigricans Host.), зелената дуглазка 
(Pseudotsuga douglazii L.) и лиственицата (Larix decidua L.). Производителността 
на белия бор е от I до IV бонитет, с преобладание на III бонитет, докато другите 
иглолистни култури показват много по-добър растеж – I-II бонитет. Схемите на 
залесяване са гъсти, като навсякъде – 1.5х1 м, 2х1 м, което изисква честото 
влизане с отгледни сечи в тях. Санитарното състояние на боровите култури не е 
много добро. Масово са засегнати от корояди и снеголоми. От широколистните 
видове в този район са създадени единични култури от бяла акация (Robinia 
pseudoacacia L.), бук (Fagus sylvatica L.), зимен (Quercus petrae (Matuschka) 
Liebl.) или червен дъб (Quercus rubra L.) и други. 
 
- Подпояс на среднопланинските гори от бук,ела и смърч (1200-1700 м н.в.)-Т-II-2 
 
В този подпояс са разположени - 38.1 % от дървопроизводителните площи в района. 
Облика на естествената растителност тук определено се дава от смесените 
иглолистни насаждения, които заемат над 90.0 % от подпояса. Най-често се срещат 
насаждения с преобладание на ела (Abies alba Mll.) - 27.2 %. Те показват много 
добър растеж на тази надморска височина и средната им производителност е II 
(1.9) бонитет. Следват ги смесените иглолистни и иглолистно-широколистни 
насаждения без преобладание на дървесен вид (20.3 %), които са основа на 
Изборния стопански клас. Смърчовите насаждения (Picea abies Karst.) обхващат 
най-високите площи на подпояса и са смесени освен с ела, бук, бял бор, на места 
с бяла мура (Pinus peuce Griseb.). Напротив, насажденията с преобладание на бук 
(Fagus sylvatica L.) заемат по-ниските надморски височини. Те са най-често чисти 
или смесени с габър (Carpinus betulus L.) и трепетлика (Populus tremula L.). 
Белият бор (Pinus sylvestris L.) присъства в състава на почти всички смесени 
насаждения, но с водещо участие е само в 8.8 % от насажденията. В състава на 
формираните от бял бор насаждения често се срещат по 3-4 десети смърч и ела. 
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Благодарение на това под склопа се формира смесен борово-смърчово-елов подраст, 
който е много жизнен и в повечето случаи с висока пълнота. В крайречните гори по 
горните и средни течения на реките Малка и Голяма Луковица, Боровецка Бистрица 
се среща се единично или на тесни ивици бяла елша (Alnus incana L.). На места в 
състава присъстват единично явор (Acer pseudoplatanus L.), офика (Sorbus 
aucuparia L.), бреза (Betula pendula Roth.), ива (Salix caprea L.) и други. Тук 
може да се спомене планинският явор (Жешля) (Acer heldreichii L.), който е 
Балкански ендемит - рядък вид и и е защитен от Закона за биологичното 
разнообразие в България. В този подпояс по принцип са разпространени по-богатите 
и влажни месторастения, от където и средната производителност на всички 
насаждения е много висока - II (1.9) бонитет. Санитарното им състояние е добро, 
като се изключат някои слаби суховършия, които засягат предимно елата и смърча. 
 
Леската (Corylus avellana L.) и в този подпояс се развива в подлеса. В храстовия 
състав влизат още различните видове нокът (род.Lonicera), широколистният 
чашкодрян (Evonymus latifolius L.), червената калина (Viburnum opulus L.) и 
червеният бъз (Sambucus racemosa L.). На сенчестите склонове и под по-гъстите 
иглолистни гори се развиват черните боровинки (брусници) (Vaccinium myrtillus 
L.), а по билата, на южните склонове и в поизредените борови насаждения се 
срещат предимно червените боровинки (кокози) (Vaccinium vitis-idaea L.). 
Защитени от Закона за биологичното разнообразие в България са черното френско 
грозде (Ribes nigrum L.) и Бодливо френско грозде (Цариградско грозде) (Ribes 
uva-crispa L.). 
 
Трудно може да се обхване цялото видово разнообразие на тревистите растения, но 
могат да се споменат някои от тях характерни за подпояса. Например светликата 
(Luzula silvatica Huds.) е един от най-разпространените видове под склопа на 
иглолистните гори. В светлите и по-изредени борови насаждения образува гъст чим, 
докато в смесените смърчово-елово-букови гори се среща на туфи. Планинска 
власатка (Festuca Montana M.B.) предпочита средно богатите месторастения в 
широколистните гори. По най-влажните места под склопа на смъчовите и елови 
дървостои най-добре вирее заешкият киселец (Oxalis acetosella L.), а характерни 
видове за буковите гори са лазаркинята (Asperula odorata L.) и горската 
слабонога (Impatiens noli-tangere L.). Най-популярното и повсеместно 
разпространено растение навсякъде е горската ягода (Fragaria vesca L.). Тя расте 
еднакво добре и под склопа на насажденията и по поляните заедно с редица други 
тревни видове. Индикатор за по-бедни и сухи месторастения се явява косматият 
зановец (Chamaecytisus hirsutus Link.). От лечебните растения тук са 
разпространени  мащерките  (Thymus sp. diversae), жълтият кантарион (Hupericum 
perforatum L.), риганът (Origanum vugare L.), здравецът (Geranium macrorrhizum 
L.), магарешкият бодил (Onopordon acanthium L.), синята тинтява (Gentiana 
criciata L.), шапичето (Alchemilla vulgaris L.) и редица други.  
 
Култури са създадени едва на 5.8 % от площта на подпояса. Смърчовите култури 
заемат 30.7 % от всички залесените тук култури. Растежът им е много добър - 
преобладаващите бонитети са I и II. Бялборовите култури не показват толкова 
висок бонитет - предимно са от III и IV бонитет, но са в по-добро състояние 
отколкото в нископланинския подпояс и почти не страдат от корояди, снеголоми и 
суховършия. Единично се срещат и култури от ела, лиственица и бяла мура по по-
високите части. Широколистните видове са представени от няколко яворови култури 
с много висока продуктивност.  
 
- Подпояс на горнопланинските смърчови гори (1700-2000 м н.в.) - Т-II-3 
 
В този подпояс са разположени 1.7 % от дървопроизводителните площи. Естествената 
растителност е представена от смесени насаждения с преобладание на смърч (Picea 
abies Karst.). Растежът на дървесните видове, разпространени тук, е сравнително 
добър. Производителността им е II-III бонитет. Естественото възобновяване е 
затруднено от тежките климатични условия на тази надморска височина и където има 
подраст той не надвишава 20-30 %. Допълнително затруднение е и появата на 
клекови формации (Pinus mugo L.) смесени с хвойна (Juniperus communis L.) под 
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склопа на насажденията. От храстовите видове освен хвойна тук се срещат някои 
ниски шипки - остролистна шипка (Rosa oxyodon Boiss.). 
 
Тревните видове на тази надморска височина заемат предимно високопланинските 
поляни. Между тях са бялата чемерика (Veratrum album L.), алпийският лапад 
(Rumex alpinus L.), трицветната теменуга (Viola tricolor L.), салепът (Orchis 
morio L.), червеното омайниче (Geum cocsineum L.) и т.н. 
 
Културите също са смърчови. Състоянието им е много добро и това е основание да 
се разчита и в бъдеще на тези видове за залесяване.  
 
В заключение може да се каже, че многогодишната стопанска дейност на човека, се 
е отразила благоприятно върху общото състояние на гората. Изборното стопанисване 
поддържа насажденията във възможно най-добро състояние, с оптимални показатели 
близки до ”идеалната гора”. Естествените семенни дървостои са запазени в по-
голямата си част. Културите са създадени от естествено срещащите се тук видове, 
чрез семена с местен генетичен материал. Реална опасност, се явяват 
бракониерските сечи на места и туристите в района на к.к.”Боровец” и около 
спортните съоръжения.  
 
8. Типове  месторастения 
 
Горските типове месторастения са определени на базата на относителната 
еднородност на климатичните, почвени, релефни и хидроложки условия. Те обхващат 
горски площи с относително еднакъв лесорастителен ефект. При еднакви други 
условия, типовете горски месторастения се определят на базата на подтиповото 
разнообразие на генетичния тип почва. Разгледаните до тук физико-географски, 
хидроложки, геоложки, климатични, почвени и растителни условия на ”Общинското 
лесичейство” гр.Самоков обуславят едно много голямо типово разнообразие в 
рамките на двата планински пояса. В лесничейството са определени и картирани 11 
типа месторастения, като два от тях са интразонални – един на скални и урвести 
терени и един на ерозирани почви. 

 
Таблица № 11 

 
Разпределение на дървопроизводителната площ по тип на месторастенето 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Тип месторастене                                                                ха     % 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Т  -   Тракийска горско-растителна област 
Р  -   Подобласт Рила 
 
Т-II-  Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни   (700-2000 м н.в.) 
 
Т-II-1-Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела  (700-1200 м н.в.) 
 
ВС-2,3 (69) – крайречно, свежо до влажно на алувиално-делувиална почва        1.3      - 
СД-2,3 (70) - свежо до влажно, на тъмна кафява горска почва                1757.2   27.3 
С-2    (71) - свежо, на преходна кафява горска почва                       2076.4   32.2 
В-1,2  (72) - сухо до свежо, на светла кафява горска почва                   45.3    0.7 
 
Т-II-2-Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч (1200-1700 м н.в.) 
 
Д-2    (73) - свежо, на тъмна кафява горска почва                           188.2    2.9 
Д-3    (74) – влажно, на тъмна кафява горска почва                         1233.5   19.1 
С-2    (75) - свежо, на преходна кафява горска почва                        508.7    7.9 
С-2,3  (76) - свежо до влажно, на преходна кафява горска почва              529.3    8.2 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Т-II-3-Подпояс на горнопланинските смърчови гори (1700-2000 м н.в.) 
 
СД-2,3 (84) - свежо до влажно, на планинско-горска тъмноцветна почва         78.3    1.2 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                            Таблица № 11 продължава 
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                                                                           Таблица № 11 продължение 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Тип месторастене                                                                ха     % 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Месторастения на каменливи и скални склонове 
 
Т-II-  Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни   (700-2000 м н.в.) 
 
А-0,1(130) – група сухи месторастения на каменливи и скални терени           18.8    0.3 
А-1 
АВ-1 
 
Ерозирани типове месторастения 
 
Т-II-  Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни   (700-2000 м н.в.) 
 
В-1  (133) - група сухи, сухи до свежи и свежи месторастения                  8.8    0.2 
В-1,2        на слабо или средно ерозирани почви                     
В-2 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                                                                     6445.8  100.0 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Кратка характеристика на типовете горски месторастения 
 
8.1. Т-II  Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни (700-2000 м н.в.)  
 
8.1.1.Т-II-1 Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела  (700-1200 м н.в.) 
 
- Крайречно, свежо до влажно, на алувиално-делувиална почва - ВС-2,3 (69) 
 
Това месторастене се среща по поречието на р.Марица в по-ниските части от 
землищата на селата Радуил и Марица. Площта му е 1.3 ха. Формирало се е върху 
наноси на алувиални почви (Alluviall Fluvisols).  
 
Алувиалнните почви са с различна дълбочина в зависимост от наносите отложени от 
реките. Подпочвените води се намират на дълбочина 2-3 м, което предполага едно 
много добро овлажняване. Имат лек механичен състав, неутрална реакция по целия 
профил и благоприятен воден и въздушен режим. Хранителните вещества са 
неравномерно измити в наносните слоеве, но все пак ги има в достатъчни 
количества. Най-общо, това са бедни до средно богати, свежи до влажни почви. И 
месторастенето е определено като бедно до средно богато и свежо до влажно. 
 
На това месторастене са се настанили формации от черна елша (Alnus glutinosa 
Gaertn.) смесени с бяла върба (Salix alba L.) с производителност III бонитет. В 
бъдеще естествената растителност ще се запази същата, като очакваната 
производителност ще бъде II-III бонитет. 
 
- Свежо до влажно, на тъмна кафява горска почва - СД-2,3 (70) 
 
Площта на това месторастене е 1757.2 ха или 27.3 % от дървопроизводителната 
площ. Среща се на стръмни и много стръмни склонове, в долните им части и в 
падините, на сенчести изложения с предимно северна компонента - север, 
североизток, северозапад. Почвите, на които се е формирало са ненаситени кафяви 
горски (Dystriс Cambisols). За по-пълното им охарактеризиране от това 
месторастене са взети 4 почвени разреза №№ 6 (1571 ”м”), 7 (1538 ”г”), 17 (1312 
”б”) и 20 (1064 ”б”) със следните данни: 
 
Почвите са предимно дълбоки или много дълбоки, слабо каменливи и добре 
овлажнени. Сумата от фракциите по-малки от 0.01 мм се движи в границите от 10.13 
до 11.25 % за А-хоризонт, което показва, че механичният им състав е глинесто-
песъчлив. В дълбочина песъчливите фракции се увеличават. Реакцията им е кисела – 
pH средно е 4.46. Съдържанието на хумус за А-хоризонт е високо - от 2.64  до 
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5.05 т/ха, като равномерно намалява в В-хоризонт до 2.87 т/ха и в С-хоризонт до 
1.70 т/ха. Количеството на азотните съединения се движи около средните нива - 
0.187-0.266 т/ха за А-хоризонт и в същата зависимост намалява в дълбочина. 
Общата характеристика е, че това са почви с лек механичен състав, с кисела 
реакция, хумусни, средно богати на азотни съединения, много добре овлажнени, 
слабо скелетни - средно богати до богати, свежи до влажни. Месторастенето също е 
определено като средно богато до богато, свежо до влажно. 
 
Естествената растителност, която се е настанила тук заема 94.5 % от площта на 
месторастенето. Представена е главно от букови насаждения – 63.7 %. Това са 
предимно чисти насаждения, с единично участие на бял бор, смърч, зимен дъб, 
габър и трепетлика. Производителността им е висока I-II бонитет и имат висока 
правостъбленост 60-70 %. Санитарното им състяние е много добро. Където се е 
появил подраст под склопа, той е много малко до 20-30 % и обикновено е смесен с 
издънки. От другите широколистни на това месторастене са се настанили най-
добрите издънкови горунови насаждения (14.6 %), няколко елшови насаждения по 
поречията на реките, малко габър, цер, явор и други. Иглолистните насаждения се 
срещат по-рядко тук и заемат около 7.8 % от всички насаждения. Те обикновено са 
чисти или смесени с преобладание на ела, бял бор или смърч. Средната им 
производителност е II бонитет. 
 
За разлика от естествената растителност, повечето култури са иглолистни. 
Създавани са основно от смърч и по-рядко от бял бор, ела или зелена дуглазка. 
Широколистните са представени от отделни култури от бук, акация или червен дъб. 
Поради това, че лесорастителните условия на месторастенето са много добри, 
продуктивността на културите е доста висока – I-II бонитет.  
 
В бъдеще сегашният състав на насажденията няма да се променя. Имайки предвид 
високата производителност на културите, те също ще се запазят непроменени за 
сега. Очакваемата производителност ще си остане I-II бонитет. 
 
- Свежо, на преходна кафява горска почва - С-2 (71) 
 
Това е най-разпространеното месторастене в подпояса. Заема 2076.4 ха, което е 
32.2 % от дървопроизводителната площ на лесничейството. Среща се главно на 
наклонени и стръмни терени с различни изложения - предимно южни, из целия 
подпояс от 650 до 1250 м н.в. Почвите, на които се е формирало са ненаситени 
кафяви горски (Dystriс Cambisols). От тях са взети 4 почвени профила №№ 9 (1565 
”с”), 16 (1561 ”г”), 18 (1557 ”о”) и 19 (1523 ”д”). Изследването им показва 
следните резултати: 
 
Това са средно дълбоки до дълбоки на места, средно каменливи и свежи почви. 
Сумата от фракциите по-малки от 0.01 мм е от 9.00 19.24 % за хумусно-
акумулативния хоризонт, което показва, че почвите са глинесто-песъчливи. 
Реакцията на почвата, както и на предишното месторастене е кисела - pH варира от 
4.75 до 5.36. Съдържанието на хумуса за А-хоризонт средно е около 2.54 т/ха. 
Сравнително равномерно намалява в по-долните хоризонти до 1.86 т/ха. Общият 
азот, подобно на хумуса е в достатъчни количества в А-хоризонт - 0.167 т/ха, но 
има по-силна диференциация в дълбочина. Наличието на фосфорни окиси е изследвано 
само в почвен профил № 9 (1565 ”с”), където количествата им са сравнително малко 
– не повече от 2.5-2.6 мг на 100 грама почва. Общата характеристика е, че това 
са почви с лек механичен състав, с кисела реакция, средно богати на хумус и общ 
азот, слабо запасени с фосфорни окиси, добре овлажнени, скелетни - средно 
богати, свежи. И месторастенето е определено като средно богато и свежо. 
 
Естествените насаждения обхващат 74.0 % от площта на месторастенето. Те са 
предимно широколистни. Основно тук се намират издънковите дъбови формации 
състоящи се от чисти или смесени насаждения от зимен дъб, благун и цер. Те 
показват призводителност от III до V бонитет, като средният им бонитет е IV 
(3.6). Характерно за дъбовите гори в района е усиленото им възобновяване. Почти 
навсякъде под склопа се е появил млад 2-3 годишен семенен подраст, които заема 
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50-60 % от площите и е много жизнен. Има го дори и на местата, където има подлес 
от храсти – дрян, глог, шипки и т.н. На това месторастене се срещат и букови 
насаждения с по-висока призводителност от тази на дъбовете - средният бонитет е 
II (2.2). Здравословното им състояние е сравнително добро, като се изключат 
някои слаби суховършия и гнилоти при по-възрастните насаждения. Единично тук са 
се настанили трепетликови дървостои, отделни габърови горички. Основен 
представител на иглолистните е белият бор, като освен него има няколко смърчови 
и елови насаждения. Производителността на бялборовите насаждения е много 
различна от I до V бонитет, като средният бонитет клони към III. 
 
Културите са създадени главно от иглолистни видове с преобладание на бял бор 
(25.3 %). Освен него има няколко култури от смърч, черен бор, зелена дугласка и 
лиственица. Продуктувността на бялборовите култури е III (3.5) бонитет. 
Санитарното им състояние не е добро - на много места културите са засегнати от 
корояди, суховършия и снеголоми. Широколистните са представени от няколко 
култури от зимен дъб, които са смесени до голяма степен с издънки. Създадени са 
и отделни култури от червен дъб и бук в малко по-добро състояние.  
 
Оптималният бъдещ състав много ще се доближава до сегашното състояние на 
естествените насаждения. Основни дървесни видове си остават дъбовете, букът и 
белият бор, но ще се запазва и допълва видовото разнообразие на дървостоите. 
Очаква се производителност на бъдещите дървостои II-III бонитет. 
 
- Сухо до свежо, на светла кафява горска почва - В-1,2 (72) 
 
Заема площ 45.3 ха, което е 0.7 % от дървопроизводителната площ на 
лесничейството. Разпространено е на наклонени и стръмни терени, само на припечни 
изложения и се среща главно по билата и горните части на склоновете. Формирало 
се е на ненаситени кафяви горски почви (Dystriс Cambisols). 
 
Почвите са плитки до средно дълбоки, силно каменливи, с непостоянно овлажняване. 
Механичният им състав е лек, реакцията на почвата е кисела, а съдържанието на 
хранителни вещвства - сравнително слабо. Общата характеристика е – силно 
скелетни, бедни, сухи до свежи почви. И месторастенето е определено като бедно, 
сухо до свежо. 
 
Малко повече от половината от площта на това месторастене е заета от естествени 
насаждения. Това са главно слабопродуктивни дървостои - бялборови насаждения от 
IV бонитет и дъбови насаждения от IV-V бонитет. Създадени са и наколко бялборови 
култури, които показват малко по-добра производителност. 
 
В бъдещия състав иглолистните насаждения и създадените вече култури от бял бор 
ще се запазят непроменени. Насажденията, където е възможно ще се попълват с 
иглолистни, но в състава им до голяма степен ще се запазват широколистните. 
Очакваемата производителност на бъдещите дървостои е III-IV бонитет. 
 
8.1.2. Т-II-2 Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела  и смърч  (1200-1700 м н.в.) 
 
- Свежо, на тъмна кафява горска почва - Д-2 (73) 
 
Това е типично буково месторастене. Заема 188.2 ха или 2.9 % от 
дървопроизводителната площ на лесничейството. Среща се в по-ниските части на 
подпояса до към 1500 м н.в., предимно на сенчести склонове - на северни, 
североизточни и северозападни изложения. Разпространено е на наклонени и стръмни 
терени. Почвите, на които е формирано са ненаситени кафяви горски (Dystriс 
Cambisols). От него са взети два почвени профила №№ 13 (1211 ”а”) и 14 (1572 
”о”), като обобщените им данни са следните: 
 
Това са дълбоки и много дълбоки, слабо каменливи и свежи почви. Механичният им 
състав е глинесто-песъчлив до леко песъчливо-глинест - сумата на фракциите по-
малки от 0.01 мм за А-хоризонт е от 19.00 до 20.56 %, като в дълбочина се 
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увеличават песъчливите фракции. Реакцията им е кисела - pH 4.42. Съдържанието на 
хумусни вещества в хумусно-акумулативния хоризонт е високо и варира в тесни 
граници - от 4.2 до 4.7 т/ха. В по-долните почвени слоеве хумусът сравнително 
равномерно намалява. Подобни са и данните за общия азот - за А-хоризонт 
количеството му е от 0.339 до 0.396 т/ха, но има по-силна диференциация в 
дълбочина. Общата характеристика е - глинесто-песъчливи до леко песъчливо-
глинести, с кисела реакция, богати на хумус и общ азот, дълбоки, слабо скелетни, 
богати и свежи почви. Месторастенето също е богато и свежо. 
 
Естествената букова растителност заема 92.2 % от площта на месторастенето. 
Насажденията имат много добър растеж, средният им бонитет е I (1.5), а и в 
санитарно отношение в този район са доста по-запазени, за разлика от буковите 
гори в по-ниските части. Зрелите букови дървостои, както навсякъде са с високи 
пълноти и от там възобновяването им все още е затруденено. Освен бук, на това 
месторастене има единични насаждения от бял бор и ела, а на някои по-малки голи 
площи са се настанили млади издънкови насаждения с преобладание на явор и ива. 
На това месторастене са създадени яворови култури, с много добър растеж и 
производителност, които са определени за семепроизводствени насаждения. 
 
Естествените насаждения ще се запазват изцяло в бъдеще, а съставът на кутурите 
ще се регулира в зависимост от състоянието им. Очакваната производителност ще 
бъде I-II бонитет. 
 
- Влажно, на тъмна кафява горска почва - Д-3 (74) 
 
Това месторастене има най-голямо стопанско значение за лесничейството. Заема 
1233.5 ха или 19.1 % от дървопроизводителната му площ. Среща се повсеместно на 
северни, североизточни и северозападни изложения, на наклонени и стръмни терени, 
по долните части на склоновете, но предимно под елово-смърчовите дървостои от 
Изборния стопански клас. Почвите, на които е формирано също са кафяви горски 
ненаситени (Dystriс Cambisols). От него са взети най-много почвени профили – 8 - 
№№ 4 (1121 ”а”),  15 (1147 ”а”), 21 (1046 ”б”), 22 (1060 ”а”), 23 (1084 ”а”), 24 
(1073 ”б”), 26   (1336 ”б”) и 28 (1323 ”б”) със следните данни от изследванията: 
 
Това са дълбоки и много дълбоки, слабо каменливи и влажни почви. Имат малко по-
тежък механичен състав от разгледаните до сега почви - сумата от фракциите по-
малки от 0.01 мм се движи от 12.38 до 31.20 % за А-хоризонт, което ги определя 
като леко до средно песъчливо-глинести. В дълбочина, както и при другите почви, 
под влияние на ронливата скална основа, песъчливите фракции се увеличават. 
Реакцията им в зависимост от скалната основа варира от по-слабо до силно кисела 
- pH за А-хоризонт се движи от 4.1 до 6.5. Хумусът е в големи количества за А-
хоризонт - от 4.38 до 13.06 т/ха, но на 50-60 см под повърхността намалява 
четири-пет пъти. Идентични са и данните за общия азот - за А-хоризонт - 0.336-
0.465 т/ха, със силна диференциация в по-долните слоеве. Фосфорните окиси, 
показват задоволителни запаси – 5.7-6.8 мг на 100 грама почва в почвен профил   
№ 28 (1323 ”б”). В част от почвените профили са изследвани количествата на 
калиевите окиси в почвите. Те показват доста високи резултати до 10.5 до 15.0 мг 
на 100 грама почва. Общата характеристика е, че това са леко до средно 
песъчливо-глинести, с кисела реакция, много добре запасени с хранителни 
вещества, дълбоки, слабо скелетни, силно овлажнени, богати и влажни почви. 
Месторастенето също е богато и влажно. 
 
Това е основното месторастене, на което е формирана Изборната гора в 
лесничейството (73.4 %). Тук се намират едни от най-хубавите смесени иглолистни 
или иглолистно-широколистни насаждения в страната. Производителността им е много 
висока – I-II бонитет, а състоянието им е много добро. В останалата част на 
лесничейството това месторастене се води типично смърчово и повечето елови 
насаждения на тази надморска височина са се настанили на него. 
Производителността им също е доста висока - II (1.9) бонитет. Богатството на 
почвите и високата им влажност създават условия за развитието на многоетажни 
насаждения. На това месторастене са намерили подходящи лесорастителни условия и 
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много смърчови насаждения, чийто растеж се доближава до този на елата. 
Бялборовите насаждения са смесени със смърч и ела и имат предимно елово-смърчов 
подраст. Смесените насаждения по състав обикновено са смърчово-елово-бялборови, 
а в по-ниските етажи и подраста преобладават смърча и елата. Санитарното 
състояние на всички насаждения е много добро, което се дължи на добрите 
лесорастителни качества на месторастенето и доброто овлажняване на почвите. 
 
Създадените на това месторастене култури основно са смърчови, но има и няколко 
бялборови и елови. Смърчовите и еловите култури имат производителност I-II 
бонитет, докато бялборовите култури са от II до IV бонитет. 
 
Естествените насаждения и създадените култури ще се запазват изцяло, като само 
белият бор се предвижда да намалее за сметка на смърча и елата, където 
последните трайно са се настанили под склопа му и в бъдеще ще го изместят по 
естествен път. Очакваната производителност ще бъде I-II бонитет. 
 
- Свежо, на преходна кафява горска почва - С-2 (75)  
 
Това е типичното борово месторастене. Заема 508.7 ха, което е 7.9 % от 
дървопроизводителната площ. Разположено е на наклонени, стръмни и много стръмни 
терени с преобладание припечните изложения. Заема по-високите части на 
склоновете и билата до към 1600 м н.в. Формирано е върху кафяви горски 
ненаситени почви (Dystriс Cambisols). От него са взети 2 почвени разреза №№ 5 
(1189 ”а”) и 25 (1349 ”а”). Данните от изследването им са следните: 
 
Тава са средно дълбоки до дълбоки, средно каменливи почви. По механичен състав 
почвите са глинесто-песъчливи до леко песъчливо-глинести на места. Сумата от 
фракциите по-малки от 0.01 мм за А-хоризонт на различните почвени профили се 
движи от 4.5 до 23.87 %. Под влияние на силно напуканите и ронливи скали в 
дълбочина песъчливите съставки се увеличават. Реакцията им е кисела – средно pH 
е около 4.6. Хумусното съдържание е в достатъчни количества за А-хоризонт - 
2.97-3.06 т/ха, но силно намалява в В-хоризонт средно до 0.33 т/ха. Количеството 
на общ азот следва същите закономерности както хумуса - за А-хоризонт средно е  
0.112 т/ха, а в В-хоризонт спада три-четири пъти до 0.030 т/ха. Фосфорните окиси 
показват различни резултати, от следи от фосфор на места до 8.2 мг на 100 грама 
почва другаде. Калиевите окиси са изследвани само в почвен профил № 25       
(1349 ”а”), където количествата им са около средните показатели 9.0-10.5 мг на 
100 грама почва. Общата характеристика на почвите е - кафяви горски, глинесто-
песъчливи до леко песъчливо-глинести по механичен състав, с кисела реакция, 
хумусни, добре запасени с общ азот, от много бедни на места до много богати 
другаде на фосфорни окиси, средно богати на калиеви окиси, скелетни, добре 
овлажнени, средно богати. От тук и месторастенето е определено като средно 
богато, свежо. 
 
Естествените насаждения обхващат 86.2 % от площта на това месторастене. Имайки 
превид, че месторастенето е типично борово, в около 80 % от всички насаждения 
присъства белият бор. Той показват много различна производителност – от I до V 
бонитет, но все пак средният бонитет е II (2.1). Тук няма условия за развитието 
многоетажни насаждения. Под склопа, където се е формирал втори етаж от бял бор 
или смърч на 25-30 години не се среща подраст изобщо, но където липсва втори 
етаж има жизнен подраст от бял бор смесен със смърч и ела на 5-10 години. 
Санитарното състояние на бора е добро. Единично страда от снеголоми и 
съховършия, като повредите не надвишават 10-15 %. Смърчовите и елови насаждения 
настанени на това месторастене показват малко по-слаб растеж, поради липсата на 
достатъчно влага на припечните изложения и билните части. Представители на 
широколистните видове тук са букът и бялата елша. Обикновено са смесени със 
иглолистни видове и производителността им е – II (1.8) бонитет. 
 
Създадените култури основно са бялборови. Те са чисти монокултури и рядко в 
съставът им влизат единично смърч, ела, бук, бреза и други дървесни видове. 
Производителността им е по-ниска от тази на естествените дървостои - III (2.8) 
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бонитет. Отделни бялборови култури страдат от снеголоми и корояди, но общото им 
санитарно състояние е по-добро от това в нископланинския подпояс. Създадените 
култури от смърч и лиственица на това месторастене имат висока продуктивност I-
II бонитет. Тук е залесена и една яворова култура, като представител на 
широколистните видове. 
 
В бъдеще тенденцията ще бъде запазване, увеличаване и подобряване на 
естествените борови, букови и смърчови дървостои. При културите ще се дава 
предимство на белия бор, но и смърчът, макар и по-ограничено, ще намери своето 
място тук. Очакваемата производителност ще бъде основно II бонитет. 
 
- Свежо до влажно, на преходна кафява горска почва - С-2,3 (76) 
 
Заема 529.3 ха или 8.2 % от дървопроизводителната площ на лесничейството. Среща 
се успоредно с предишното месторастене в Рила, но заема предимно сенчести 
склонове, на стръмни и много стръмни терени. Почвите, върху които се е формирало 
също са ненаситени кафяви горски (Dystriс Cambisols), средно дълбоки до дълбоки, 
средно каменливи, но по-добре овлажнени. Изследвани са взетите от тях почвени 
профили №№ 10 (1579 ”ш”), 12 (1201 ”а”) и 27 (1331 ”б”). Получените резултати са 
следните: 
 
Механичният състав на почвите е глинесто-песъчлив до леко песъчливо-глинест. 
Сумата от фракциите по-малки 0.01 мм се движи от 10.13 до 30.83 %. Реакцията е 
кисела – средно pH за А-хоризонт е 4.75. Съдържанието на хумус за най-горния 
хоризонт варира от 2.76 до 3.93 т/ха, а в най-долния хоризонт рязко намалява до   
0.80 т/ха. Общият азот е в достатъчни количества за А-хоризонт от 0.231 т/ха със 
значителна диференциация в илувиалния хоризонт. Фосфорните окиси, също като при 
предишното месторастене, са в твърде различни количества – от следи от фосфор на 
места до 8.2 мг на 100 грама почва. Калиевите окиси, където са изследвани, 
показват високи запаси в най-горния почвен слой – 17.3 мг на 100 грама почва, но 
в дълбочина намаляват почти наполовина. Като общо може да се каже, че почвите са 
глинесто-песъчливи до леко песъчливо-глинести, с кисела реакция, средно богати и 
богати на хумус, общ азот и калиеви окиси, различно запасени с фосфорни окиси, 
скелетни, с много добро овлажняване, средно богати. И месторастенето е 
определено като средно богато, свежо до влажно.  
 
На 92.1 % от площта на месторастенето са се настанили естествени насаждения, 
предимно смесени или с преобладание на ела или смърч, но има и отделни бялборови 
или букови дървостои. Иглолистните показват сравнително еднакъв растеж и 
производителност на това месторастене. Средният им бонитет е II, с варианти от I 
до III бонитет. Санитарното им състояние е много добро. Има много добри условия 
за естественото им възобновяване, като смърчовият подраст преобладава. Буковите 
насаждения също показват висока производителност II (2.1) и състоянието им е 
много добро. Рядко страдат от глилоти и суховършия, но и тук възобновяването им 
е затруднено главно от високите пълноти на насажденията. 
 
Тук са създадавани предимно смърчови култури смесени до голяма степен с 
естествени фиданки от смърч, но и от други видове. Те не винаги са с достатъчна 
пълнота, особено в млада възраст, но средната им продуктивност е висока - I 
(1.2) бонитет. На това месторастене има и отделни култури от ела, бял бор и бяла 
мура. Елата по производителност се доближава до смърча, но белият бор и мурата 
рядко надвишават III-IV бонитет. 
 
Съставът на естествените насаждения почти няма да се променя в бъдеще. В 
културите ще се наблегне повече на участието на смърч в състава им. Очакваемата 
производителност е I-II до III бонитет за белия бор, мурата и бука. 
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8.1.3. Т-II-3-Подпояс на горнопланинските смърчови гори (1700-2000 м н.в.) 
 
Свежо до влажно, на планинско-горска тъмноцветна почва - СД-2,3 (84) 
 
Това месторастене заема площ 78.3 ха или 1.2 % от дървопроизводителната площ на 
лесничейството. Заема по-високите части над 1700 м н.в. в Рила. Намира се 
предимно на стръмни и много стръмни склонове, със сенчести изложения – северни, 
северо-източните и северозападни. Почвите, на които е формирано са планинско-
горски тъмноцветни (Umbric Cambisols). От тях в взет почвен профил № 3 (1174 
”б”), при изследването на който са се получили следните данни:  
 
Почвите са средно дълбоки до дълбоки, средно каменливи, свежи или влажни. 
Механичният им състав е глинесто-песъчлив - сумата от фракциите по-малки от   
0.01 мм е 12.25 % за А-хоризонт, но в дълбочина количеството на глинестите 
частици рязко спада до 10.51 % за В-хоризонт. Реакцията им е кисела - pH е около 
4.55. Хумусните вещества при тежките климатични условия трудно се разлагат до 
полезни хранителни елементи, но изследванията показват много високи резултати – 
за А-хоризонт до 9.09 т/ха, с рязък спад в по-долните хоризонти. Общият азот 
също е в много големи количества - за А-хоризонт 0.405 т/ха, със силна 
диференциация в дълбочина. Запасите от фосфорни окиси са над средното ниво – 
6.46 мг на 100 грама почва. Най-общо може да се каже, че това са глинесто-
песъчливи почви, с кисела реакция, много добре запасени с хумус, общ азот и 
фосфорни окиси, средно дълбоки до дълбоки, скелетни, добре овлажнени, средно 
богати и богати, свежи до влажни. Месторастенето също е средно богато до богато, 
свежо до влажно. 
 
Естествената растителност заема 92.9 % от площта месторастенето и е представена 
от високопланински насаждения от смърч, със средна производителност II (2.1) 
бонитет. Под склопа им са се развили различни по възраст, височина и пълнота 
етажи от същата растителност. На много места като подлес са се настанили клек и 
хвойна. Създадените култури също са смърчови и показват добър растеж. 
 
Насажденията и културите ще се запазват изцяло в бъдеще с непроменен състав, а 
очакваната им производителност ще бъде предимно II бонитет. 
 

8.3. Месторастения на каменливи и скални склонове 
 
Т-II Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни (700–2000 м н.в.) 
 
- Група сухи месторастения на каменливи и скални склонове - А-0,1; А-1;  
  АВ-1 (130) 
 
Площта на тази група от месторастения е 18.8 ха или 0.3 % от 
дървопроизводителната площ на лесничейството. Разпространени са по изключително 
стръмните, урвести и силно каменливи склонове на Рила с надморска височина от 
1100 до 1600 метра. Срещат се на кафяви горски почви (Dystriс Cambisols). 
 
Лесорастителните свойства на тези месторастения са твърде различни, в зависимост 
от почвения тип, процентът на нелесопригодност и някои други фактори. По принцип 
почвите са плитки или твърде плитки върху скалната основа, но на места между 
скалите и в цепнатините са се формирали и по-дълбоки петна почва. В общи линии 
почвите са много бедни, скални, с различно овлажняване на места, но преди всичко 
сухи. От тук и месторастенията са определени като сухи на каменливи и скални 
склонове. 
 
Насажденията настанили се тук са изключително разнообразни по състав, 
производителност и състояние. Имат ниска средна пълнота - 0.4 и неравномерен 
стоеж, прекъсван на места от скални комплекси и храстови формации. 
Производителността им е IV-V бонитет.  
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Урвестите терени, голямата нелесопригодност и изключително тежките на места 
лесорастителни условия на тези месторастения, не позволяват да се провежда 
стопанска дейност в насажденията и поради тази причина те ще се запазват без 
промяна в бъдеще.  
 
8.4. Ерозирани типове месторастения  
 

8.4.1. Т-II Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни  
                 (600-700 – 1800-2000 м н.в.) 
 
- Група сухи, сухи до свежи и свежи месторастения,  
  на слабо или средно ерозирани почви - В-1; В-1,2; В-2 (133)  
 
Площта на тези месторастения е 8.8 ха, което е 0.2 % от дървопроизводителната 
площ на лесничейството. Те са интразонални месторастения и са разпространени от 
750 до 1550 м н.в. Разположени са на стръмни и много стръмни терени с различни 
изложения – предимно южни или западни. Срещат се на ненаситени кафяви горски 
почви (Dystriс Cambisols), на които част или целият А-хоризонт е измит от 
повърхностния отток на дъждовните води - ерозия I-II степен. Те са средно 
дълбоки, плитки, а на места и твърде плитки, силно каменливи, с непостоянно 
овлажняване. От тази група ерозирани месторастения е взета почвена проба № 1 
(1556 ”р1”), при изследването на която са получени следните резултати: 
 
Сумата на фракциите по-малки от 0.01 мм в горния почвен слой е около 4.75 %, 
т.е. механичният състав е лек – песъчлив до глинесто-песъчлив. Реакцията на 
почвата е кисела - pH е 5.45. Хумусно съдържание е слабо - за АВ-хоризонт    
1.26 т/ха. Данните за азотното съдържание показват още по-ниски стойности - 
0.076 т/ха във взетата проба. Фосфорните окиси само имат малко по-високи 
стойности - 7.5 мг на 100 грама почва. Обобщено може да се каже, че тези почви 
са с лек механичен състав, с кисела реакция, запасите им от хумус и общ азот са 
поизмити от повърхностните води, но имат достатъчни количества фосфорни окиси, в 
различна степен овлажнени - бедни, ерозирани. От тук и месторастенията са 
определени като ерозирани, бедни, сухи, сухи до свежи и свежи. 
 
Площта на тези месторастения е разделена почти по равно между естествените 
насаждения и създадените култури. Насажденията са представени от няколко 
изредени и кривостъблени горунови дървостои, както и няколко смесени насаждения 
от мъждрян, цер, габър, ива, клен и други. Те са нископродуктивни - средният им 
бонитет е IV (4.0). Санитарното им състояние не е много добро, като в повечето 
дървостои се забелязват суховършия вследствие на периодичните засушавания. Има и 
едно насаждение от акация, получено вследствие издънковото стопанисване на 
акациева култура в лошо състояние. 
 
Създадените предимно бялборови култури показват малко по-добър растеж, но 
средната им производителност също е IV (4.0) бонитет. Те са доста по-гъсти от 
насажденията и имат по-добри почвозащитни функции. На места ерозията под тях е 
започнала да затихва.  
 
В оптималния бъдещ състав на дървостоите ще се набляга предимно на белия бор, 
който има най-голям противоерозионен ефект и дава най-добра производителност при 
тези лесорастителни условия. В бъдеще се очаква не по-висок от III-IV бонитет. 
 
В заключение може да се каже, че 98.8 % от дървопроизводителната площ на 
лесничейството се заемат от средно богати и богати месторастения, което е една 
много добра основа за развитието на високопродуктивно, интензивно, с високи 
материални добиви горско стопанство. 
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9. Очакван технико-икономически ефект 
 
Съставянето на горскостопанския план на типологична основа позволява да се 
определи оптимален бъдещ състав за всяко насаждение, култура или гола дърво-
производителна площ. Този оптимален бъдещ състав отговаря на екологичните 
фактори на месторастенето и предполага значително по-висока продуктивност. Чрез 
целевия състав или бъдещото разпределение на площите по дървесни видове и по 
бонитети се цели да се постигне увеличение на дървесния прираст и съответно на 
дървесния запас. Като се съпоставят сегашния и бъдещия оптимален запас може да 
се получи представа за ефекта от предвидените мероприятия.  
 
На практика сравнението е невъзможно, поради което се налага използуването на 
условни единици - условен общ среден зрелостен прираст. За тази цел всички 
сегашни дървесни видове са приведени към 100 годишна възраст и нормална пълнота 
- 1.0. По опитни таблици е изчислен условният общ зрелостен прираст на сегашните 
дървостои. От 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 
лесничейството. Резултатите от тези изчисления и сравнението на размера на 
условния общ среден зрелостен прираст при сегашния оптималния бъдещ състав на 
горите се виждат в таблица № 12. 
 
                                 Таблица № 12 
 
      Размер на условния общ среден ЗРЕЛОСТЕН ПРИРАСТ по дървесни ВИДОВЕ 
               и БОНИТЕТИ при сегашния и бъдещ състав на гората 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Дървесен вид, бонитет  У.О.З.П. При сегашния  състав   П р и      б ъ д е щ и я        с ъ с т а в 
                       куб 1/ха площ-ха     %  куб.м. площ-ха     %  куб.м. площ-ха     %   куб.м. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Иглолистни 
 
Бял Бор               I     9.4    44.1   0.7     415   161.4   2.5    1517   161.4   2.5    1517 
                     II     8.0   459.6   7.2    3677   534.8   8.3    4278   534.8   8.3    4278 
                    III     7.3   376.4   5.9    2748   368.5   5.7    2690   375.8   5.8    2743 
                     IV     5.7   285.0   4.4    1624    23.7   0.4     135    27.6   0.4     157 
                      V     4.3     1.1     -       5       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Бял Бор                   1166.2  18.2    8469  1088.4  16.9    8620  1099.6  17.0    8695 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Бяла мура             I     9.8     6.2   0.1      61     6.8   0.1      67     6.8   0.1      67 
                     II     8.4     2.9   0.1      24     5.2   0.1      44     5.2   0.1      44 
                    III     7.4     0.5     -       4     0.4     -       3     0.4     -       3 
                     IV     6.1     0.8     -       5     0.2     -       1     0.2     -       1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Бяла мура                   10.4   0.2      94    12.6   0.2     115    12.6   0.2     115 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Веймутов бор         II     8.0       -     -       -     0.1     -       1     0.1     -       1 
                     IV     5.7     0.1     -       1       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Веймутов бор                 0.1     -       1     0.1     -       1     0.1     -       1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ела                   I    13.2   130.3   2.0    1720   322.8   5.0    4261   322.9   5.0    4262 
                     II    10.9   722.1  11.2    7871   578.3   9.0    6303   578.6   9.0    6307 
                    III     8.7    82.3   1.3     716    39.2   0.6     341    39.2   0.6     341 
                     IV     6.6     1.6     -      11       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Ела                        936.3  14.5   10318   940.3  14.6   10905   940.7  14.6   10910 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Зелена дугласка       I    13.2     3.8   0.1      50     3.8   0.1      50     3.8   0.1      50 
                     II    10.9     0.7     -       8     0.6     -       7     0.6     -       7 
                    III     8.7     1.6     -      14       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Зелена дугласка              6.1   0.1      72     4.4   0.1      57     4.4   0.1      57 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                           Таблица № 12 продължава 
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                                                                          Таблица № 12 продължение 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Дървесен вид, бонитет  У.О.З.П. При сегашния  състав   П р и      б ъ д е щ и я        с ъ с т а в 
                       куб 1/ха площ-ха     %  куб.м. площ-ха     %  куб.м. площ-ха     %   куб.м. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Лиственица            I     9.4     1.9     -      18     1.9     -      18     1.9     -      18 
                     II     8.0     0.6     -       5     0.7     -       6     0.7     -       6 
                    III     7.3     0.1     -       1       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Лиственица                   2.6     -      24     2.6     -      24     2.6     -      24 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Смърч                 I    13.0   337.1   5.3    4382   480.8   7.5    6250   480.8   7.5    6250 
                     II    10.4   709.4  11.0    7378   660.9  10.3    6873   661.5  10.3    6880 
                    III     8.5    83.3   1.3     708    37.8   0.6     321    37.8   0.6     321 
                     IV     6.5     4.7   0.1      31     7.1   0.1      46     7.1   0.1      46 
                      V     5.0     0.1     -       1       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Смърч                     1134.6  17.7   12500  1186.6  18.5   13490  1187.2  18.5   13497 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Черен бор            II     7.0     0.2     -       1     0.2     -       1     0.2     -       1 
                    III     6.7     2.4     -      16     2.2     -      15     2.2     -      15 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Черен бор                    2.6     -      17     2.4     -      16     2.4     -      16 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко иглолистни                3258.9  50.7   31495  3237.4  50.3   33228  3249.6  50.4   33315 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Широколистни високостъблени 
Благун               II     6.4       -     -       -     4.2   0.1      27     4.2   0.1      27 
                    III     4.9     2.0     -      10    80.3   1.2     393    80.3   1.2     393 
                     IV     3.8     5.0   0.1      19     4.1   0.1      16     4.1   0.1      16 
                      V     2.4     7.7   0.1      18       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Благун                      14.7   0.2      47    88.6   1.4     436    88.6   1.4     436 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Бреза                 I     7.5     0.5     -       4     4.7   0.1      35     4.7   0.1      35 
                     II     6.1     5.3   0.1      32     3.3   0.1      20     3.3   0.1      20 
                    III     4.7     8.3   0.1      39     1.5     -       7     1.5     -       7 
                     IV     3.5     3.0   0.1      11       -     -       -       -     -       - 
                      V     2.4     0.3     -       1       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Бреза                       17.4   0.3      87     9.5   0.2      62     9.5   0.2      62 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Бук                   I     7.2   113.0   1.8     814   939.5  14.6    6764   939.5  14.6    6764 
                     II     6.3   643.9  10.0    4057   752.4  11.7    4740   752.8  11.7    4743 
                    III     6.2   130.8   2.0     811    88.1   1.4     546    88.1   1.4     546 
                     IV     4.9     9.4   0.2      46     4.8   0.1      24     4.8   0.1      24 
                      V     3.9     0.4     -       2       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Бук                        897.5  14.0    5730  1784.8  27.8   12074  1785.2  27.8   12077 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Бяла върба           II    13.6     0.2     -       3     0.4     -       5     0.4     -       5 
                    III     8.3     0.2     -       2       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Бяла върба                   0.4     -       5     0.4     -       5     0.4     -       5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Бяла елша             I     8.5       -     -       -     0.1     -       1     0.1     -       1 
                     II     6.3     0.2     -       1     5.1   0.1      32     5.1   0.1      32 
                    III     4.1     6.3   0.1      26     2.0     -       8     2.0     -       8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Бяла елша                    6.5   0.1      27     7.2   0.1      41     7.2   0.1      41 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Габър                 I     7.2       -     -       -     7.6   0.1      55     7.6   0.1      55 
                     II     6.3     1.6     -      10    13.8   0.2      87    13.8   0.2      87 
                    III     6.2     5.4   0.1      33     7.2   0.1      45     7.2   0.1      45 
                     IV     4.9     9.1   0.2      45     3.8   0.1      19     3.8   0.1      19 
                      V     3.9     0.4     -       2     1.0     -       4     1.0     -       4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Габър                       16.5   0.3      90    33.4   0.5     210    33.4   0.5     210 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Джанка               II     6.4       -     -       -     1.2     -       8     1.2     -       8 
                    III     4.9       -     -       -     0.7     -       3     0.7     -       3 
                     IV     3.8     0.3     -       1       -     -       -       -     -       - 
                      V     2.4     1.7     -       5       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Джанка                       2.0     -       6     1.9     -      11     1.9     -      11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                           Таблица № 12 продължава 
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                                                                          Таблица № 12 продължение 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Дървесен вид, бонитет  У.О.З.П. При сегашния  състав   П р и      б ъ д е щ и я        с ъ с т а в 
                       куб 1/ха площ-ха     %  куб.м. площ-ха     %  куб.м. площ-ха     %   куб.м. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Дребнолистна липа     I    10.2       -     -       -     0.2     -       2     0.2     -       2 
                     II     8.5     0.1     -       1       -     -       -       -     -       - 
                     IV     5.7       -     -       -     1.5     -       9     1.5     -       9 
                      V     5.7     1.5     -       9       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Дребнолистна липа            1.6     -      10     1.7     -      11     1.7     -      11 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Зимен дъб             I     7.9       -     -       -   125.6   2.0     992   125.6   2.0     992 
                     II     6.4     2.5     -      16   353.8   5.5    2264   353.8   5.5    2264 
                    III     4.9   106.4   1.7     521   614.3   9.6    3010   614.5   9.5    3011 
                     IV     3.8    94.7   1.5     360    27.1   0.4     103    27.1   0.4     103 
                      V     2.4    50.3   0.8     121     0.4     -       1     0.4     -       1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Зимен дъб                  253.9   4.0    1018  1121.2  17.5    6370  1121.4  17.4    6371 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ива                   I    17.9       -     -       -     0.4     -       7     0.4     -       7 
                     II    13.6     0.2     -       3     1.3     -      18     1.3     -      18 
                    III     8.3     4.4   0.1      36     0.2     -       2     0.2     -       2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Ива                          4.6   0.1      39     1.9     -      27     1.9     -      27 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Клен                  V     2.4     0.8     -       2     0.8     -       2     0.8     -       2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Круша               III     4.9       -     -       -     0.1     -       -     0.1     -       - 
                      V     2.4     0.1     -       -       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Круша                        0.1     -       -     0.1     -       -     0.1     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Мъждрян              IV     3.8       -     -       -     3.7   0.1      14     3.7   0.1      14 
                      V     2.4     4.7   0.1      12       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Мъждрян                      4.7   0.1      12     3.7   0.1      14     3.7   0.1      14 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Офика                II     6.4       -     -       -     0.3     -       2     0.3     -       2 
                    III     4.9     0.1     -       -       -     -       -       -     -       - 
                      V     2.4     0.2     -       -       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Офика                        0.3     -       -     0.3     -       2     0.3     -       2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Сребролистна липа    II     8.5       -     -       -     0.3     -       3     0.3     -       3 
                    III     7.2     0.2     -       1       -     -       -       -     -       - 
                     IV     5.7     0.2     -       1     0.2     -       1     0.2     -       1 
                      V     5.7     0.1     -       1       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Сребролистна липа            0.5     -       3     0.5     -       4     0.5     -       4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Трепетлика            I     9.3    10.6   0.2      98    21.7   0.3     202    21.7   0.3     202 
                     II     7.8    40.8   0.6     318    13.4   0.2     105    13.4   0.2     105 
                    III     7.0    24.2   0.4     170     6.3   0.1      44     6.3   0.1      44 
                     IV     4.5     4.9   0.1      22       -     -       -       -     -       - 
                      V     4.3     0.3     -       1       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Трепетлика                  80.8   1.3     609    41.4   0.6     351    41.4   0.6     351 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Цер                  II     6.4       -     -       -     4.6   0.1      29     4.6   0.1      29 
                    III     4.9     6.3   0.1      31    68.1   1.1     334    68.1   1.1     334 
                     IV     3.8     7.7   0.1      29     4.3   0.1      16     4.3   0.1      16 
                      V     2.4     2.1     -       5       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Цер                         16.1   0.2      65    77.0   1.3     379    77.0   1.3     379 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Червен дъб           II     5.7     1.4     -       8     1.0     -       6     1.0     -       6 
                    III     4.3     0.1     -       -     1.7     -       7     1.7     -       7 
                     IV     3.6     1.6     -       6       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Червен дъб                   3.1     -      14     2.7     -      13     2.7     -      13 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                           Таблица № 12 продължава 
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                                                                          Таблица № 12 продължение 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Дървесен вид, бонитет  У.О.З.П. При сегашния  състав   П р и      б ъ д е щ и я        с ъ с т а в 
                       куб 1/ха площ-ха     %  куб.м. площ-ха     %  куб.м. площ-ха     %   куб.м. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Череша               II     6.4       -     -       -     0.2     -       1     0.2     -       1 
                    III     4.9       -     -       -     0.1     -       -     0.1     -       - 
                     IV     3.8     0.2     -       1       -     -       -       -     -       - 
                      V     2.4     0.1     -       -       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Череша                       0.3     -       1     0.3     -       1     0.3     -       1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Черна елша            I     8.5       -     -       -     0.3     -       3     0.3     -       3 
                     II     6.3     0.9     -       6     1.7     -      11     1.7     -      11 
                    III     4.1     2.8   0.1      11     1.4     -       6     1.4     -       6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Черна елша                   3.7   0.1      17     3.4     -      20     3.4     -      20 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Явор                  I     7.2     4.1   0.1      29     6.1   0.1      44     6.1   0.1      44 
                     II     6.3     2.6     -      16     1.7     -      11     1.7     -      11 
                    III     6.2     1.1     -       6     1.4     -       9     1.4     -       9 
                     IV     4.9     1.3     -       6     1.5     -       7     1.5     -       7 
                      V     3.9     1.5     -       6       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Явор                        10.6   0.1      63    10.7   0.1      71    10.7   0.1      71 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко шир.високостъблени        1336.1  20.8    7846  3191.6  49.6   20104  3192.1  49.5   20108 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Издънкови гори за превръщане 
 
Благун              III     5.0    10.2   0.2      51       -     -       -       -     -       - 
                     IV     4.4    44.6   0.7     196       -     -       -       -     -       - 
                      V     3.3     8.1   0.1      27       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Благун                      62.9   1.0     274       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Бук                   I     6.3   625.0   9.7    3938       -     -       -       -     -       - 
                     II     5.7   130.6   2.0     744       -     -       -       -     -       - 
                    III     4.3    69.4   1.1     298       -     -       -       -     -       - 
                     IV     3.6    13.5   0.2      49       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Бук                        838.5  13.0    5029       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Габър                 I     6.3     2.5     -      16       -     -       -       -     -       - 
                     II     5.7     9.1   0.2      52       -     -       -       -     -       - 
                    III     4.3     1.9     -       8       -     -       -       -     -       - 
                     IV     3.6     3.6   0.1      13       -     -       -       -     -       - 
                      V     2.8     1.1     -       3       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Габър                       18.2   0.3      92       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Зимен дъб            II     6.6    22.5   0.4     149       -     -       -       -     -       - 
                    III     5.0   379.8   5.9    1899       -     -       -       -     -       - 
                     IV     4.4   419.7   6.5    1846       -     -       -       -     -       - 
                      V     3.3    26.1   0.4      86       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Зимен дъб                  848.1  13.2    3980       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Цер                  II     6.6     0.1     -       1       -     -       -       -     -       - 
                    III     5.0    33.7   0.5     169       -     -       -       -     -       - 
                     IV     4.4    30.6   0.5     135       -     -       -       -     -       - 
                      V     3.3     1.7     -       6       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Цер                         66.1   1.0     311       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко изд. за превръщане        1833.8  28.5    9686       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                           Таблица № 12 продължава 
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                                                                          Таблица № 12 продължение 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Дървесен вид, бонитет  У.О.З.П. При сегашния  състав   П р и      б ъ д е щ и я        с ъ с т а в 
                       куб 1/ха площ-ха     %  куб.м. площ-ха     %  куб.м. площ-ха     %   куб.м. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Нискостъбленни 
 
Бяла акация          II    10.9       -     -       -     0.1     -       1     0.1     -       1 
                    III     8.2       -     -       -     3.2   0.1      26     3.2   0.1      26 
                     IV     6.0     2.3     -      13     0.8     -       5     0.8     -       5 
                      V     4.2     1.9     -       6       -     -       -       -     -       - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко Бяла акация                  4.2     -      19     4.1   0.1      32     4.1   0.1      32 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Всичко нискостъблени                4.2     -      19     4.1   0.1      32     4.1   0.1      32 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО ЗА ГОРАТА                   6433.0 100.0   49046  6433.0 100.0   53364  6445.8 100.0   53455 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Отношението между сегашния и бъдещия условен зрелостен прираст дава реална 
представа за ефекта от предвидените изменения в състава на дървостоите за 
увеличението прираста на гората. От таблица № 12 се вижда, че сегашният общ 
зрелостен прираст на залесената площ е 49046 куб.м, а бъдещият - 53364 куб.м  
или очакваемото увеличение само за залесената площ ще бъде: 
 
                             53364 
                            ------- х 100 = 108.80 % 
                             49046  
 
Kато се вземе под внимание и очакваемото увеличение на прираста от залесяванията 
на голите дървопроизводителни площи очакваемото увеличение на прираста общо за 
цялото лесничейство ще бъде: 
 
                             53455 
                            ------- х 100 = 109.00 % 
                             49046  
 
При сегашния среден зрелостен прираст на 1 ха залесена площ – 7.62 куб.м в 
бъдеще се очаква - 8.29 куб.м. Това показва, че малка част от насажденията в 
сегашния си състав на територията на лесничейството не отговаря на 
производителните възможности на съответните месторастения. При правилно и 
рационално разпределение на дървесните видове по типове месторастения в 
перспектива производителността на горите може да се увеличи до 109 % при по-
висок качествен състав на продукцията. Представа за измененията, които настъпват 
в площите заети от дървесните видове при сегашния и бъдещия състав ни дава 
таблица № 13. 
                                    Таблица № 13 

Сравнение на ПЛОЩта по дървесни ВИДОВЕ в сегашния и бъдещия състав 
            --------------------------------------------------------                  
             Дървесен вид         Сегашен  състав   Бъдещ   състав  
                                  площ-ха       %   площ-ха      % 
            -------------------------------------------------------- 
            Бял Бор               1166.2    18.2    1099.6    17.0 
            Бяла мура               10.4     0.2      12.6     0.2 
            Веймутов бор             0.1       -       0.1       - 
            Ела                    936.3    14.5     940.7    14.6 
            Зелена дугласка          6.1     0.1       4.4     0.1 
            Лиственица               2.6       -       2.6       - 
           
            Смърч                 1134.6    17.7    1187.2    18.5 
            Черен бор                2.6       -       2.4       - 
            -------------------------------------------------------- 
            Общо иглолистни       3258.9    50.7    3249.6    50.4 
            -------------------------------------------------------- 
                                                 Таблица № 13 продължава 
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                                                Таблица № 13 продължение 
            --------------------------------------------------------                  
             Дървесен вид         Сегашен  състав   Бъдещ   състав  
                                  площ-ха       %   площ-ха      % 
            -------------------------------------------------------- 
            Благун                  77.6     1.2      88.6     1.4 
            Бреза                   17.4     0.3       9.5     0.2 
            Бук                   1736.0    27.0    1785.2    27.8 
            Бяла акация              4.2       -       4.1     0.1 
            Бяла върба               0.4       -       0.4       - 
            Бяла елша                6.5     0.1       7.2     0.1 
            Габър                   34.7     0.6      33.4     0.5 
            Джанка                   2.0       -       1.9       - 
            Дребнолистна липа        1.6       -       1.7       - 
            Зимен дъб             1102.0    17.2    1121.4    17.4 
            Ива                      4.6     0.1       1.9       - 
            Клен                     0.8       -       0.8       - 
            Круша                    0.1       -       0.1       - 
            Мъждрян                  4.7     0.1       3.7     0.1 
            Офика                    0.3       -       0.3       - 
            Сребролистна липа        0.5       -       0.5       - 
            Трепетлика              80.8     1.3      41.4     0.6 
            Цер                     82.2     1.2      77.0     1.3 
            Червен дъб               3.1       -       2.7       - 
            Череша                   0.3       -       0.3       - 
            Черна елша               3.7     0.1       3.4       - 
            Явор                    10.6     0.1      10.7     0.1 
            --------------------------------------------------------- 
            Общо широколистни     3474.1    49.3    3196.2    49.6 
            --------------------------------------------------------- 
            Всичко                6433.0   100.0    6445.8   100.0 
            --------------------------------------------------------- 
 
Голяма част от разглежданата територия попада в планински иглолистен район, 
което предполага едно много добро развитие на естествената иглолистна 
растителност настанена тук. Ето защо, процентното участие на иглолистните 
максимум се запазва. Има слабо намаляване на процентното участие на боровите 
дървостои, за сметка на смърча, което се дължи на по-високото му участие в 
подраста. Другите иглолистни видове остават сравнително непроменени, за 
запазване на видовото разнообразие в района. 
 
В землищата на селата Гуцал, Марица и Радуил освен иглолистните много широко 
разпространение имат и широколистните с преобладание на бук и различни видове 
дъб. При разпределението на широколистните дървесни видове в бъдещия състав 
имаме незначителни разлики. Участието на бука, благуна и зимния дъб слабо се 
завишава за сметка на някои по-непродуктивни видове като габър, мъждрян и други. 
Трепетликата също е предвидено да намалява участието си главно в смесени с бук 
насаждения, където оказва вредно влияние при възобновяването на бука. Запазват 
се, макар и с по-ограничено участие елшовите и върбови ивици покрай реките, 
както и тополовите култури създавани на алувиални почви. До голяма степен ще се 
запазват и увеличават брезовите и яворови култури, като спътници на бора и бука. 
Акацията няма много място тука, защото е извън ареала на своето разпространение, 
но ще се запазва покрай пътищата с противоерозионна и защитна цел. С 
ловностопанска цел се запазват горскоплодните дървесни видове – джанка, круша, 
череша и офика. В бъдещия дървесен състав е запазено видовото богатство на 
дървостоите. Една голяма част от дървесните видове, които участват единично в 
състава на горите, остават със същото участие. Такива например са спътниците на 
бука и дъбовете – различните видове липи, клен, цер и други. 
 
В заключение може да се каже, че бъдещите насаждения ще са по-устойчиви 
биологически, с по-висока продуктивност и с по-добри защитни и здравно-украсни  
функции. 
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Глава II 
 
ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 
 
1. Площ и лесистост на Община Самоков, в която се намира ОП ”Общинско 
лесничейство” в рамките на бившето Държавно лесничейство ”Боровец” 

 
Горите на ОП ”Общинско лесничейство” гр.Самокоя в частта от бившето          
ДЛ ”Боровец” са разположени на част от територията на Община Самоков. 
Територията на Общината обект на този план е с обща площ 14724.7 ха. 
Разпределението на горските територии по землища и по вид собственост е показано 
в таблица № 14. 
 

Таблица № 14 
 

Разпределение на горските територии по землища и вид собственост 
________________________________________________________________________________ 
Землища        Обща     Държавни   Общински    Имоти на      Всичко   Лесистост 
               площ      горски      гори    частни и юри-   
                       територии             дически лица        
              __________________________________________________________________ 
                  х      е      к      т      а      р      и              % 
________________________________________________________________________________ 
гр.Самоков    4960.7      1552.8     1950.8     1149.3       4652.9      93.8 
с.Гуцал       3490.7       530.4      702.1     1152.5       2385.0      68.3  
с.Марица      2048.7         2.8     1412.6       53.8       1469.2      71.7  
с.Радуил      3924.6        55.6     2661.0      262.1       2978.7      75.8  
________________________________________________________________________________ 
Общо         14724.7      2141.6     6726.5     2617.7      11485.8      78.0  
________________________________________________________________________________ 
Процент                     18.6       58.6       22.8        100.0 
________________________________________________________________________________ 
 
Общинските гори заемат 58.6 %. В тях са включени горите върнати както по Закона 
за Горите – 6457.0 ха, така и по Закона за Земята -  269.5 ха. 
 
От таблицата е видно, че държавните територии заемат 18.6 %, като за тях се 
изработва отделен горскостопански план успоредно с този. 
 
Горските имоти на частни и юридически лица заемат 22.8 %. Една голяма част 
принадлежат на фамилия Сакскобурготски и се стопанисват от гражданско сдружение 
”Кардам”. За тези гори има изработен лесоустройствен проект на ”Царска 
Бистрица”. 
 
В исторически план собствеността на горите в района се е променяла много 
динамично. Първите официални данни за собствеността на горите в Самоковска 
околия са от 30.12.1900 година, изнесени в доклад на Министерство на търговията 
и земеделието. Според този доклад, общинските гори са били 56.7 %, държавните 
гори - 14.3 %, а частните – 29.0 %. След Втората световна война всички гори са 
одържавени и са стопанисвани изцяло от държавата. След извършените демократични 
промени в страната, през 2000 година започва връщането на горите на реалните им 
собственици, процес който все още не е завършил. 
 
Лесистостта е 78.0 % средно за този район. По землища тя е различна, но 
навсякъде е доста над средната за страната. В частта от землището на гр.Самоков, 
която се намира в най-облесената част на Рила, лесистостта достига до 93.8 %. На 
територията изцяло попадат само землищата на селата Марица и Гуцал и тяхната 
лесистост съответно е 71.7 % за Марица и 68.3 % за Гуцал. 
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2. Роля  и  значение  на общинските гори за  икономиката  на  Общината 
 
Горите от горските територии, за които е изготвен този горскостопански план имат 
важно значение, не само като строителна и технологична суровина, но и с техните 
водохранни, противоерозионни и здравно-украсни функции. 
 
Значението на горите е многопосочно. Ако поставим на първо място добива на 
дървесина, трябва да се отбележи пълната реализация и рентабилността на тази 
дейност. Основни ползватели на дървесина в района на Общината са ”Васкос”-ЕООД; 
”Венци-2003”-ЕООД; ”Котара груп”-ЕООД”; ”Тис”-ЕООД; ”Сатвил”-ООД; ”Слава Сава    
Г 10”-ЕООД; ”Агрофорест 86”-ЕООД; ”В-Г 87”-ЕООД; ”Весим 2000”-ЕООД; ”Новел”-ООД; 
”Сил лес”-ЕООД; ”Братя Кръстеви”-ЕООД; ”Форест Попови”-ЕООД; ”Лесопродукт”-ЕООД 
и епизодично частни фирми - ЕТ-”Стойка Иванова”; ЕТ-”Никола Мирчев”; ЕТ-
”Виктория БIII”; ЕТ-”Галина 89” и други. Тези ползватели поемат около 90-95 % от 
добитата дървесина.  
 
Община гр.Самоков (само в населените места попадащи в разглеждания район) има 
около 1886 постоянно живеещи жители, а ако прибавим и населението на самия град  
жителите стават 28271. За задоволяване на нуждите на това население отива 
сравнително малка част от добитата дървесина - около 5-10 %, главно дърва за 
горене и в по-малък обем строителна дървесина за битови нужди.  
 
Стопанското значение на горите не се ограничава само с дърводобива. Голямо е 
значението на страничните ползвания, които се реализират в горите. На първо 
място те осигуряват паша на голяма част от селскостопанските животни. В горите 
се добиват още и значителни количества гъби, горски плодове, жълт кантарион 
(Hupericum perforatum), боровинки (Vaccinium), бъз (Sambucus), шипка (Rosa 
canina), глог (Crataegus monogina) и други билки, което осигурява допълнителни 
доходи на голяма част от местното население. Осигуряват се иглолистни дръвчета 
за ”елхи” и клонки за украса за Коледните празници. 
 
Голямо е ловностопанското значение на горите. Екологичните условия благоприят-
стват развъждането на ценен дивеч - Глухар (Tetrao urogallus), Благороден елен 
(Cervus elaphus), Сърна (Capreolus capreolus), Дива свиня (Sus scrofa), Заек 
(Lepus europaeus) и други и създават добри условия за развитие на ловен туризъм, 
в която дейност има добро бъдеще. Срещат се и редица хищници като лисици (Vulpes 
vulpes), вълци (Canis lupus), мечки (Ursus arktos) и т.н. В местните реки има 
различни видове риба, като на първо място е балканската пъстърва (Salmo trutta 
morpha fario), но се срещат и Черна мряна (Barbus meridionalis petenyi), Речен 
Кефал (Leuciscus sephalus), Уклей (Alburnus alburnus), Каракуда (Carassius 
carassius), Морунаш (Vimba vimba), Кротушка (Gobio gobio), Скобар (Chondrostoma 
nasus) и други. 
 
Дърводобивът, недървесните горски продукти и ловният туризъм ще осигуряват не 
само работни места, но и значителни приходи на лесничейството, местното 
население и държавата. 
 
Не по-малко важни от стопанското им значение, са другите полезни функции на 
горите. За опазването и съхраняването на извънредно богатия генетичен материал в 
района са открити, създадени и обявени общо 268.9 ха семепроизводствени 
насаждения (172.3 ха от общинските горски територии) и 7.0 ха семепроизводствени 
градини. 
   
От голямо значение са и здравно-украсните функции на горите. Горските масиви  в 
района на курортен комплекс ”Боровец” са обявени за курортни гори, като общата 
им площ е 4471.4 ха (1885.0 ха общински горски територии). Курорта ”Боровец”, 
като развлекателен и спортен център е един от най-големите в страната. Тук са 
създадени прекрасни условия за ски спорт, за отдих и туризъм. Само в горските 
територии са изградени 12.1 ха кабинкови и седалкови лифтове, 93.2 ха ски писти, 
15.2 ха ски пътища, 1.6 ха стрелбища за биатлон и т.н. 
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Водоохранните функции на горите са едни от най-важните, както за местното 
население, така и за цялата страна. Горите, които попадат във водосборния басейн 
на хидро-енергийната каскада ”Белмекен-Сестримо” от кантон ”Марица” в горното 
течение на реката обхващат 107.6 ха (2.7 ха общински горски територии). 
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Глава III 
 
ДОСЕГАШНО СТОПАНИСВАНЕ   
 
1.  Кратък преглед на досегашното лесоустройство и досегашното стопанисване  
 
Със закона за горите, гласуван 1897 година, се създава за пръв път в България 
самостоятелна горска администрация – районни инспекции и лесничейства. В Самоков 
на следващата година – 1898 - е открито околийско лесничейство, което обхваща 
всички гори в бившата Самоковска околия. По-късно от него се отделя 
Чамкорийското държавно ревирно лесничейство. През 1906 година се формира и 
първото в страната общинско лесничейство - Самоковското общинско лесничейство. 
За периода 1934-1938 година се откриват още редица общински ревирни 
лесничейства, които обхващат всички общински и частни гори в района - 
”Белчинско”, ”Маджарско”, ”Продановско” и ”Радуилско”. Свое лесничейство 
сформира и самоковското училищно настоятелство. 
 
Горите в Самоковска околия не са устройвани през 20-те години на миналия век, а 
са стопанисвани по годишни стопански планове (таблични редове). 
 
При устройството на горскостопанската единица ”Боровец” през 1934 година за пръв 
път в страната е приложен контролно-прирастния метод за ползването от горите. 
Общинските гори по долините на реките Бели, Черни и Леви Искър, Лакатица и 
Белчаница планина са устроени за първи път през 1939 година. Ревизия им е 
извършена през 1948 година, заедно с тази на държавните гори, като една част от 
тях влизат в състава на ГСЕ ”Искровете”, а друга – в ГСЕ ”Лакатица” и 
”Белчаница”.  
 
Разделението на горите в района по собственост продължава до 1948 година, когато 
с новия закон за стопанисване на горите се национализират всички гори в 
България. През 1951 година от Самоковското държавно лесничейство и от общинските 
ревирни лесничейства ”Белчинско”, ”Маджарско” и ”Продановско” се образува горско 
стопанство ”Самоков”, а общинското лесничейство на с.Радуил се причислява към 
горско стопанство ”Боровец” (”Чамкория”). При следващите три устройства - през 
1973/1974 година, 1985/1986 година и 1996/1997 година всички гори в района се 
устройват като държавни.  
 
Това положение продължава до 2000 година, когато след демократичните промени в 
страната, започва връщането на горите на реалните им собственици. През 2001 
година Общината сключва договор за работа с ДГС ”Самоков” за извършването на 
дейности в горските територии общинска собственост, но поради малката печалба, 
Общинският съвет взема решение за създаването на предприятието ”Общинско 
лесничейство-Самоков”. Така през 2002 година лесничейството вече е факт и 
започва да работи. 
 
При последното устройство - 2006/2007 година е извършена инвентаризация по 
видове собственост, като за целта са използвани съвместените цифрови модели от 
картите на възстановената собственост. Площта на общинските гори тогава е 
възлизала на 6625.1 ха. Част от изборните гори с площ 1277.0 ха също са били 
върнати на Общината. 
 
За картна основа са използвани топографски карти в мащаб 1:10000 получени по 
фотомеханичен път от такива в мащаб 1:5000. За по-точно картиране са използвани 
спътникови изображения в 11 bit формат от израелския спътник ”EROS”. 
 
Устройството е извършено на типологична основа, като е използвана 
Класификационна схема на типовете горски месторастения от 1980 година. 
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Обособени са били следните стопански класове: 
 

 1.Смърчов високобонитетен (СВ)                            – с турнус 120 години 
 2.Бялборов високобонитетен (ББВ)                          – с турнус 120 години 
 3.Бялборов средно и нискобонитетен (ББСрН)                - с турнус 100 години 
 4.Бялмуров високобонитетен (БмВ)                          – с турнус 120 години 
 5.Бялборови култури (ББК)                                 - с турнус  80 години 
 6.Елов високобонитетен (ЕВ)                               – с турнус 120 години 
 7.Иглолистно-широколистен високобонитетен (ИШВ)           - с турнус 120 години 
 8.Изборен (Из)                                            - с турнус  10 години 
 9.Смесен иглолистен високобонитетен (СмИВ)         - с турнус 120 години 
10.Буков високобонитетен (БВ)                              - с турнус 140 години 
11.Буков среднобонитетен (БСр)                             - с турнус 120 години 
12.Буков нискобонитетен (БН)                               - с турнус 100 години 
13.Буков високобонитетен за превръщане (БВП)               – с турнус  80 години 
14.Зимендъбов високобонитетен за превръщане (ЗдВП)         – с турнус  80 години 
15.Буков средно и нискобонитетен за превръщане (БСрНП)     – с турнус  60 години 
16.Зимендъбов средно и нискобонитетен за превръщане(ЗдСрНП)– с турнус  60 години 
17.Реконструкция (Р)                                       – с период  20 години  
 
По проект е било предвидено да се извършат следните мероприятия: 
 

1. Възобновителни сечи  - 2289.0 ха  -  61.3 % 
2. Отгледни сечи   - 1197.2 ха  -  32.1 % 
3. Санитарни сечи  -  246.7 ха  -   6.6 % 
----------------------------------------------- 
   Всичко   - 3732.9 ха  - 100.0 % 

 
В таблица № 15 е направено сравнение между предвидените по проект и действително 
изведените през ревизионния период сечи по площ и вид на сечта, по данни от 
лесничейството.  
 

      Таблица № 15 
 

   Сравнение на предвидените по проект и действително изведените през 
    ревизионния период сечи по площ и вид на сечта 

  _______________________________________________________________________________ 
   
  Вид на сечта                           Предвидено по ЛП  Изпълнено  % спрямо ЛП 
                                        _________________________________________ 
                                                   х   е   к   т   а   р   и 
  _______________________________________________________________________________ 
  1.  Възобновителни сечи               
 
  1.1.В иглолистни гори                          1176.0      1532.0       130.3  
  1.2.В широколистни високостъблени гори           38.3       246.3       721.4 
  1.3.В издънкови гори                           1074.7      1005.5        93.6 
  _______________________________________________________________________________ 
  Всичко от възобновителни сечи                  2289.0      2783.8       121.6 
  _______________________________________________________________________________ 
  2.     Отгледни сечи 
 
  3.1.   Във високостъблени гори                 1057.9       730.6        69.1 
  3.1.1. Отглеждане на подраст                     34.6           -           - 
  3.1.2. Прочистка                                 18.8           -           - 
  3.1.3. Прореждане                               537.3       307.9        57.3 
  3.1.4. Пробирка                                 409.6       366.4        89.5 
  3.1.5. Селекционна                               57.6        56.3        97.7 
  _______________________________________________________________________________ 
                                                                    Таблица № 15 продължава 
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                                                                   Таблица № 15 продължение 
  _______________________________________________________________________________ 
   
  Вид на сечта                           Предвидено по ЛП  Изпълнено  % спрямо ЛП 
                                        _________________________________________ 
                                                   х   е   к   т   а   р   и 
  _______________________________________________________________________________ 
  3.2.   В издънкови гори                         139.3       195.9       140.6 
  3.2.1. Прочистка                                 14.2           -           - 
  3.2.2. Прореждане                                40.2        98.7       245.5 
  3.2.3. Пробирка                                  84.9        97.2       114.5 
  _______________________________________________________________________________ 
  Всичко от отгледни сечи                        1197.2       926.5        77.4 
  _______________________________________________________________________________ 
  3.   Санитарни сечи                             246.7      2591.0      1050.3 
  _______________________________________________________________________________ 
  4.   Технически сечи                                -         6.3           - 
  _______________________________________________________________________________ 
  Общо от всички видове сечи                     3732.9      6307.6       168.9 
  _______________________________________________________________________________ 

 
Изпълнението на предвидените сечи по площ е 168.9 %, което е един много висок 
резултат дължащ се на огромното увеличение на санитарните мероприятия, където 
правилно са били хвърлени по-големи усилия. Разгледана по вид на сечта обаче, 
картината не е така благоприятна. Процентът на изпълнение на предвидените 
възобновителни сечи е 121.6 % - много добър резултат, докато при отгледните сечи 
е 77.4 % от предвиденото. Известно оправдание за това може да бъде големия обем 
на санитарните мероприятия, но неизвеждането на предвидените прочистки в млада 
възраст е сериозна слабост допусната от страна на стопанисващите органи. 
 
Към графата ”санитарни сечи” са причислени площите, върху които е вадена суха и 
паднала маса и е извършено санитарното прочистване през десетилетието. 
Разпределението на мероприятията причислени към графа ”санитарни сечи” е 
следното: 

- санитарни сечи      –   239.7 ха –   9.2 % 
- суха и паднала маса     -  1653.4 ха -  63.8 % 
- санитарно прочистване     -   697.9 ха -  27.0 % 
------------------------------------------------------- 
- всичко       -  2591.0 ха – 100.0 % 

 
Оттук се вижда, че фактически основната част от увеличението на санитарните 
мероприятия се дължи на изнесената суха маса от гората и санитарното 
прочистване. Ако сравним само изведените санитарни сечи ще установим, че са 
изпълнени 97.2 % от тях. 
 
2.Действително изведени сечи през ревизионния период 
 
2.1. Възобновителни сечи 
 
Както се вижда от таблицата, данните подадени от лесничейството за изведените  
възобновителни сечи са обобщени, поради което не става ясно изпълнението им по 
вид на сечта. По-долу са посочени по-конкретно вида и начина на изпълнение на 
тези сечи.  
 
- Краткосрочно-постепенни сечи 
 
Изпълнението на краткосрочно-постепенните сечи е 112.4 %, като общо за 
десетилетието са изведени върху 1437.2 ха. По фази са разпределени както следва: 
      
- Осеменителната фаза е преизпълнена 108.3 %. Водена е основно в зрели издънкови 
дъбови и букови гори. 
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В иглолистните гори осеменителна фаза в разглеждания район е била предвидена в 
три насаждения. В две от тях - 1573 ”к” и 1579 ”о” (нов ”х”) – сечта е изведена 
с по-висока интензивност и в момента насажденията са с 0.3-0.4 пълнота, като на 
места възобновителния процес е твърде незадоволителен. Проектираната сеч в 1569 
”к” (нов ”ж”) не е водена. 
 
Преизпълнението се дължи на изведените осеменителни фази в подотдели: 1591 ”б”, 
”е” (нов ”г”); 1627 ”р” (нов ”м”); 1636 ”о” (нов ”п”), в които не са били 
предвидени такива. В тях е сечено с по-слаба интензивност, като в подотдели: 
1591 ”б” и 1636 ”о” (нов ”п”) пълнотата е сведена до 0.6, запазен е 
съществуващия втори етаж на насажденията, а подраста достига до 50 % от площта 
им. В другите две насаждения е сечено много слабо и пълнотите им не са намалени 
под 0.7-0.8. Водена осеменителна фаза е отчетена и в подотдел 1051 ”б”, който 
попада в Изборния стопански клас, което вероятно е техническа грешка.   
 
В широколистните високостъблени гори осеменителна фаза е била предвидена в две 
насаждения, а е изведена само в едно от тях - 1548 ”з” с площ 7.0 ха. Сечта е 
изведена с достатъчна интензивност, пълнотата е сведена до 0.5 и са създадени 
оптимални условия за увеличаване и укрепване на възобновяването.  
 
В издъновите гори осеменителна фаза на краткосрочно-постепенната сеч е най-често 
проектирана, поради високите пълноти на насажденията. Интензивността на сечта е 
била твърде различна, поради факта, че голяма част от сечите в тези гори се 
използват за задоволяване нуждите на местното население от дърва за огрев. 
 
Така например в подотдели: 1034 ”а”; 1037 ”а”; 1038 ”а”; 1519 ”к” (нов ”и”); 
1521 ”б”; 1522 ”о” (нов ”н”); 1525 ”а”, ”в”; 1528 ”а”, ”п” (нов ”в”), 1539 ”х” 
(нов ”т”); 1540 ”г”, ”е” (нов ”з”), ”к”; 1542 ”о”; 1544 ”е”; 1554 ”а”, ”в”; 1544 
”д”; 1556 ”ю” (нов ”з1”) и други интензивноста на сечта е била много ниска. 
Пълнотата на насажденията е останала висока 0.7-0.8. На места подраст така и не 
се е появил, а където го има, той е с малка височина – 20-30 см и няма условия 
да се развие и да укрепне. Възобновяването в издънковите дъбови гори е много 
добро, кълняемостта на жълъдите е висока и периодично се появяват до 50-60 % 
поници в насажденията (в описанията са описани от 10 см нагоре), което налага 
възобновителните сечи да се извеждат навреме и с по-висока интензивност, за да 
не се губи прираста на естествения подраст. 
 
Добри резултати са получени при извеждането на осеменителната фаза, където 
интензивността е била по-висока и сечта е водена групово около местата с повече 
подтаст. Пример в това отношение са подотдели: 1016 ”а”; 1018 ”а”; 1026 ”а”; 
1033 ”а”; 1035 ”в”; 1505 ”б”, ”в”; 1519 ”з” (нов ”м”); 1532 ”а”; 1539 ”у” (нов 
”ц”); 1560 ”и” (нов ”к”); 1563 ”м” (нов ”н”); 1576 ”а” (нов ”б”), ”г” (нов ”е”) 
и други, където пълнотата е намалена до 0.4-0.6 и са създадени растежни условия 
за наличния подраст. Тук опасността идва от издънковото възобновяване на 
изсечените дървета и стопанисващите органи трябва да насочат по-сериозно 
усилията си към отглеждането на подраста.  
 
В някои издънкови насаждения е било предвидено извеждане на две фази на сечта 
Осеменителна и Осветлителна в края на  десетилетието. Проектираните мероприятия 
са водени един път през ревизионния период. За провеждането на сечите може да се 
каже същото – някъде те са водени слабо, със санитарен характер - подотдели: 
1556 ”у” (нов ”ф”); 1572 ”а”, а другаде са изведени по-интензивно - подотдели: 
1506 ”б”; 1555 ”л”; 1557 ”и1” (нов ”б1”), ”х1” (нов ”о1”); 1559 ”о” (нов ”ф”), 
”у” (нов ”ч”); 1569 ”м” (нов ”к”), ”о” (нов ”н”), ”ф”; 1572 ”е” и други, и са 
създадени условия за естествено възобновяване на насажденията. 
  
Освен в проектирани за осеменителна фаза насаждения, тази фаза е отчетена в 
Главната книга на лесничейството и в подотдел 1541 ”а” предвиден по проект за 
осветлителна фаза. В него е водена по-скоро сеч със санитарен характер и 
пълнотата на насаждението се е запазила висока – 0.7. Освен това осеменителна 
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фаза е водена и в непредвидени по проект насаждения, като например в подотдели: 
1525 ”и”; 1637 ”г” (нов ”ж”); 1641 ”а”, ”б”, ”в”. 
 
В общо линии стопанисващите органи са се постарали да извеждат правилно 
осеменителната фаза на краткосрочно-постепенната сеч, като никъде не е 
завишавана интензивността. Сечените непредвидени по проект насаждения не са 
разстроени. Възобновяването е много добро, особено в дъбовите гори. 

 
- Осветлителната фаза по отчетни данни е преизпълнена 117.2 %. И тя е водена 
основно в издънкови гори за превръщане. 
 
В иглолистните гори в разглеждания район осветлителна фаза е била предвидена 
само в отдел 1579 в четири подотдела. От тях е сечено само в два -  1579 ”д” 
(нов ”к”) и ”м” (нов ”т”). Интензивността на сечта е била по-ниска от 
предвидената и насажденията са останали с пълнота 0.5-0.6. Пълнотата е 
неравномерна и под склопа се е развил многоетажен подраст, но насажденията не са 
подготвени за извеждане на окончателна фаза през следващия ревизионен период. 

 
Отчетеното преизпълнение се дължи на изведените осветлителни фази в подотдели: 
1030 ”а” (нов ”б”); 1584 ”з” (нов ”и”); 1593 ”г”; 1626 ”б”; 1629 ”ж” (нов ”д”); 
1630 ”а”, ”е”; 1632 ”з” (нов ”и”); 1639 ”р” (нов ”ф”), които не са били 
предвидени за сеч. В тях също е сечено с по-слаба интензивност, като само 
отделни насаждения са изредени до 0.4 пълнота. 
 
Водена осветлителна фаза неясно защо е отчетена в редица подотдели, в които са 
били предвидени съвсем други сечи или изобщо не са били за възобновителна сеч. 
Например подотдел 1091 ”а” попада в Изборния стопански клас и е бил предвиден за 
единично-изборна сеч, подотдел 1626 ”г” (нов ”е”) е 60 годишно насаждение 
предвидено за пробирка и т.н. 
 
В издъновите гори осветлителната фаза е водена с различна интензивност в 
зависимост от нуждите на местното население от дърва за горене. 

 
Правилно и с необходимия процент на изреждане е изведена осветлителната фаза 
само в подотдел 1557 ”м1” (нов ”ф1”). В това насаждение пълнотата е сведена до 
0.3 и има много добро възобновяване - до 90 %. В останалите насаждения: 1541 
”а”, ”в” (нов ”б”), ”г” (нов ”и”); 1558 ”з1” и други, сечта е имала по-скоро 
санитарен характер и и пълнотата им си е останала твърде висока - 0.7.  

 
Комбинирано в лесоустройствения проект е било предвидено извеждане и на 
Осветлителна и Окончателна фаза в края на  десетилетието. Както се спомена по-
горе, така проектираните мероприятия са водени един път през ревизионния период, 
като в подотдели: 1032 ”а”; 1505 ”д” (нов ”ж”); 1556 ”ф” (нов ”ч”); 1557 ”к1” 
(нов ”в1”), ”ц1” (нов ”о1”); 1558 ”а1” (нов ”т1”); 1559 ”о” (нов ”ф”)е отчетено, 
че е водена само осветлителна фаза. Освен това осветлителна фаза е водена и в 
непредвидени по проект насаждения, като например в подотдели: 1010 ”г”; 1525 
”б”; 1637 ”г” (нов ”ж”); 1641 ”в”. 
 
И тук се забелязват някои неточности при отчетите в Главната книга на 
лесничейството. В подотдели: 1014 ”а”; 1521 ”в”; 1540 ”м” (нов ”л”) и 1595 ”б”;  
е проектирана по лесоустройствен проект и е водена осеменителна фаза, а е 
отчетена осветлителна. 
 
Обобщено може да се каже, че осветлителната фаза на краткосрочно-постепенната 
сеч е водена много плахо, с недостатъчна интензивност и не са създадени условия 
за пълно възобновяване на насажденията по естествен път. В издънковите гори тази 
фаза трябва да се води по-внимателно и да се засили вниманието към отглеждането 
на подраста. 
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- Окончателната фаза на краткосрочно-постепенната сеч е била предвидена на площ 
49.3 ха, а през десетилетието е извършена на 66.4 ха или преизпълнението й е 
134.7 %. 
 
В иглолистните гори правилно, на цялата площ на насажденията, окончателната фаза 
е изведена в предвидените по проект подотдели: 1575 ”а” и 1577 ”с” (нов ”ш”). 
Оформили са се млади, укрепнали, добре развиващи се, перспективни насаждения на 
различна възраст с висока пълнота. На места са оставени отделни надлесни дървета 
като ”острови на старостта”, за запазване на създадените естествени екосистеми. 
Сечта в подотдел 1580 ”ж” (нов ”и”) също е изведена, но от стария дървостой са 
останали доста повече дървета - около 0.3 пълнота. 
 
До преизпълнение са довели водените окончателни фази в подотдели: 1585 ”в”, ”г”; 
1592 ”в” и 1635 ”м”, в които не била предвидена сеч. В момента те също са 
възобновени насаждения с единични надлесни или със запазена до 0.3 пълнота на 
най-възрастния дървостой. 
 
В широколистните високостъблени гори за окончателна фаза е бил предвиден само 
подотдел 1580 ”е”. Сечта е проведена през 2015 година, но пълнотата на зрелия 
дървостой не е свалена под 0.3. Независимо от това има много добре запазен втори 
етаж на 60 години с 0.5 пълнота и над 60 % жизнен подраст от бук, смърч и ела.  
 
В издъновите гори няма предвидени за окончателна фаза насаждения, но такава сеч 
погрешно е отчетена през 2013 година в подотдел 1034 ”а” (виж осеменителна фаза 
по-горе). 
 
Изпълнението на окончателните фази е с по-ниска интензивност, като не е изсичан 
до край зрелият дървостой, което се дължи основно на нормативната база, която се 
промени коренно през последните години на ревизионния период. Окнчателните сечи 
бяха ограничени на първо време в горите попадащи в зоните по НАТУРА-2000, а след 
това със заповед № РД 49-378 от 05.11.2014 година на Министъра на Земеделието и 
храните се забранява провеждането на окончателна фаза на краткосрочно-
постепенната сеч изобщо в горските територии. 
 
- Изборни сечи  
 
- Единично-изборни сечи са водени на 1047.8 ха или преизпълнението им е 119.7 %, 
което предполага, че през десетилетието е сечено във всички предвидени по проект 
подотдели. Това реално не е така, защото в подотдели: 1023 ”а”; 1071 ”б”; 1080 
”а”; 1104 ”а”; 1113 ”а”; 1118 ”а”; 1120 ”а”, ”б” (нов ”а”); 1123 ”а”; 1130 ”а”; 
1164 ”а”; 1170 ”а”; 1188 ”в” и други не са изведени проектираните единично-
изборни сечи. 
 
Преизпълнението се дължи от една страна на проведените единично-изборни сечи в 
подотдели от Изборния стопански клас: 1020 ”а”, ”б”; 1022 ”а”; 1042 ”а”; 1061 
”б”; 1062 ”а”; 1064 ”а”; 1067 ”а”; 1070 ”б”; 1077 ”а”; 1081 ”а”; 1084 ”а” и 
други, които не са били предвидени по проект, а от друга - на неправилно 
отчетените тук други възобновителни сечи в различни стопански класове, като 
например: в подотдел 1012 ”а” е била предвидена групово-постепенна сеч в 
Иглолистно-широколистен високобонитетен стопански клас, в подотдел 1579 ”м” (нов 
”з”) – краткосрочно-постепенна сеч осветлителна фаза в Бялборов високобонитетен 
стопански клас и даже в издънкови насаждения: 1014 ”а”; 1544 ”е”; 1637 ”а” (нов 
”п”) предвидени за краткосрочно-постепенна сеч осеменителна фаза.   
 
В Изборния стопански клас единично-изборните сечи са изведени добре в подотдели: 
1058 ”в”; 1047 ”а”; 1057 ”г”; 1059 ”а”; 1095 ”а”; 1139 ”б”; 1115 ”а”; 1116 ”а”; 
1121 ”а”; 1144 ”а”; 1154 ”а” и други. Сечта е проведена на цялата площ, като са 
отсичани единични или малки групи дървета от различни степени на дебелина. 
Запазен е изборният характер на гората и неравномерната вертикална структура на 
дървесните видове. На лице е възможността за равномерно и постоянно ползване в 
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тези насаждения и за следващия ревизионен период те отново са предвидени за 
единично-изборна сеч. 
 
В голяма част от насажденията обаче, след сечта, възрастовата структура и 
разпределението на дърветата по степени на дебелина до голяма степен са нарушени 
и изборният характер на гората не отговаря на изискванията. Пример в това 
отношение са подотдели: 1009 ”а”; 1045 ”а”; 1048 ”а”; 1055 ”а”; 1057 ”б”; 1066 
”б” (нов ”а”); 1069 ”а”; 1075 ”а”; 1079 ”а”; 1082 ”а”; 1090 ”а”; 1093 ”б”; 1106 
”а”; 1114 ”а”; 1143 ”а”; 1147 ”а”; 1151 ”а”; 1153 ”а”; 1158 ”а” и много други, в 
които през следващия ревизионен период са предвидени сечи за трансформация за 
постигане на неравномерност на пространствената и възрастова структура на 
насажденията до достигане на целевата изборна структура. 
 
Има и насаждения, които предимно по санитарни причини са сечени с по-голяма 
интензивност и в момента са изредени, със силно разстроена структура и 
оптималният запас не може да бъде достигнат. Такива са насажденията в подотдели: 
1041 ”б”; 1045 ”в”; 1053 ”а”; 1072 ”а”; 1137 ”в”; 1140 ”а”; 1165 ”а”; 1171 ”а”. 
В тях не са предвидени сечи за следващото десетилетие. 
 
Групово-изборни сечи в проекта от 2006/2007 година не са били предвидени. По 
отчетни данни са водени на обща площ 28.3 ха. Тези сечи са отчетени само през 
2007 година, като вероятно са били предвидени и маркирани по по-стар 
лесоустройствен проект – подотдели: 1039 ”б”, ”в”; 1580 ”д” (нов ”е”), ”ж” (нов 
”и”); 1585 ”з” (нов ”ж”). 
 
- Групово-постепенни сечи 
 
От площта проектирана за групово-постепенна сеч, същата е изведена на 45.1 ха 
или изпълнението е 38.6 %.  
 
Водена е в две иглолистни насаждения – смърчови и смесени иглолистно-
широколистни: 1012 ”а” и 1036 ”д”. Пълнотата на основните насаждения е сведена в 
зависимост от интензивността на сечта до 0.3 в първото насаждение и до 0.5 във 
второто, като навсякъде е формирана неравномерна възрастова структура да 
младиняците под склопа.   
 
- Голи сечи 
 
В лесоустройствения проект от 2006/2007 година голи сечи са били предвидени на 
минималната площ 7.3 ха, като в разглеждания район са само в две акациеви 
култури.  
 
През ревизионния период гола сеч е отчетена и в двете култури, но само в 
подотдел 1561 ”н” (нов ”р”) е изведена на цялата площ. В момента това е пет 
годишно издънково акациево насаждение. В подотдел 1557 ”я” акацията е сечена 
само на 1 дка от площта – нов подотдел 1557 ”ф”, а по-голямата част е останала 
40 годишна култура от акация - нов подотдел 1557 ”х”. В Главната книга на 
лесничейството към голите сечи е отчетена и парциалната площ на сечените 
трепетлики в подотдели: 1582 ”ж” (нов ”з”); 1594 ”и” (нов ”ж”); 1595 ”б”; 1626 
”г” (нов ”е”), предвидени за пробирки с гола сеч на трепетликата.    
 
2.2. Отгледни сечи 
 
Отгледните сечи са най-важното лесовъдско мероприятие и въпреки обективните 
трудности (трудна реализация или липса на материален добив, недостатъчно 
финансиране и липса на работна ръка поради ниските разценки), неизпълнението на 
това мероприятие е твърде нежелателно. 
 
- По проект е било предвидено отглеждане на подраст след окончателна сеч на обща 
площ 34.6 ха в Говедарския участък, който не е обект на този горскостопански 
план.  
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- Предвидените по проект прочистки на площ 18.8 ха не са извеждани изобщо. 
Неизпълнението на това мероприятие е много неблагоприятно, като се има предвид 
важното значение на тази сеч за формиране на желан дървесен състав, особенно при 
оформените вече култури и млади семенни насаждения. Въпреки, че при тази сеч в 
най-голяма степен важат споменатите по-горе обективни трудности, това е сериозна 
слабост, допусната от страна на стопанисващите органи. 
 
- Прорежданията са изпълнени 70.4 %. Във високостъблените гори изпълнението е 
57.3 %, но в издънковите гори по отчетни данни прорежданията са преизпълнени 
повече от два пъти. 
 
В иглолистните култури сечта е водена правилно, но предвидената по проект 
интензивност не винаги е достигната. Добре е изведена сечта и пълнотата на 
дървостоите е свалена до 0.7 в подотдели: 1035 ”а”; 1557 ”л” (нов ”г”); 1576 ”д” 
(нови ”к”, ”л”). В някои случаи пълнотата на културите след прореждането е 
сведена до 0.8 – подотдели: 1036 ”б”; 1562 ”п”, ”х”, но в повечето случаи 
дървостоите изобщо не са изредени – 1531 ”к” (нов ”р”); 1551 ”г”; 1557 ”м” (нов 
”б”), ”р” (нов ”з”), ”с” (нов ”и”); 1577 ”т” (нов ”ю”); 1581 ”е” (нов ”ж”) и 
т.н. Част от слабоизредените култури са започнали да суховършат, засегнати са от 
корояди и други вредители. 
 
На места освен с прореждане, се е наложило да се влиза в културите и със 
санитарни мероприятия, което е довело до изреждане на някои дървостои, като: 
1532 ”з”; 1577 ”ж” (нови ”и”, ”м”), ”р” (нов ”у”). 
 
Неизведени са предвидените прореждания в подотдели: 1005 ”в”; 1034 ”в”; 1504 ”н” 
(нов ”о”); 1510 ”а”, ”в1” (нов ”у1”); 1512 ”п” (нов ”т”); 1525 ”д” (нов ”г”); 
1540 ”д” (нов ”ж”); 1542 ”л” (нов ”н”); 1552 ”е”; 1563 ”з”; 1566 ”и” (нов ”к”) и 
други. Те са останали с висока пълнота и до голяма степен са засегнати вече от 
корояди, снеголоми и суховършия. 
 
За сметка на това прореждания са водени в някои подотдели, които не са били 
предвидени по проект - 1584 ”в”; 1632 ”б” (нов ”д”), ”в”. 
 
Предвидените прореждания в издънковите гори не са водени в нито един от 
предвидените подотдели. Отчетеното преизпълнение на тези сечи идва от 
парциалните площи на изсечените издънкови дървостои от зимен дъб и бук участващи 
с по 2-3 десети в иглолистните култури и насаждения.  
 
Като най-общо трябва да се каже, че стопанисващите органи не са обръщали 
достатъчно внимание на това важно лесовъдско мероприятие, за което в бъдеще 
трябва да се вземат сериозни мерки.  
 
- Пробирките са изведени на 93.8 % от площта на проектираните насаждения. Във 
високостъблените гори изпълнението е 89.5 %, но за сметка на това в издънковите 
гори отново имаме голямо преизпълнение 114.5 %. 
 
В иглолистните гори пробирките са изпълнени 97.8 %. Сечта е провеждана с 
предвидената интензивност и пълнотата на дървостоите правилно е сведена до 0.7 в 
отделни насаждения, като: 1558 ”и1” (нов ”е1”) и 1559 ”е” (нов ”г”).  
 
Повечето насаждения са оставени след сечта с по-голяма гъстота – 0.8 и даже 0.9 
– подотдели: 1518 ”в” (нов ”б”); 1531 ”ж” (нов ”м”), ”к” (нов ”р”); 1626 ”г” 
(нов ”е”), ”д”, което пречи на правилната подготовка на насажденията за 
възобновителна сеч и не спомага за формиране на по-висок зрелостен прираст. 
Някои от по-слабоизредените дървостои имат и здравословни проблеми, страдат от 
снеголоми, суховършия, корояди и други насекомни вредители. 
 
Както сочи процентът на изпълнение, не е влизано във всички предвидени за 
пробирка насаждения, например в подотдели: 1006 ”б” (нов ”а”); 1520 ”д” (нов 
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”з”); 1533 ”м”; 1547 ”и” (нов ”м”); 1553 ”а”; 1564 ”б” (нов ”в”); 1575 ”б” и 
други не е водена сеч. 
 
В широколистните високостъблени гори пробирки са били предвидени на площ    
119.4 ха, а са изведени на 82.5 ха или изпълнението е 69.1 %. От предвидените 
подотдели, сечта е изведена в 1564 ”к”; 1582 ”ж” (нов ”з”) и 1594 ”в” (нов ”и”). 
Водена е с достатъчна интензивност и пълнотата им е сведена до 0.7, която е 
оптимална за новопоявилия се подраст. С малко по-ниска интензивност е сечено в 
подотдел 1594 ”д” (нов ”в”), който не е бил предвиден за пробирка. 
 
В останалите проектирани насаждения пробирки не са водени – подотдели: 1546 ”л” 
(нов ”о”); 1549 ”ж” (нов ”з”); 1551 ”е”, ”ж”; 1567 ”г” (нов ”е”); 1571 ”к” (нови 
”и”, ”к”); 1634 ”г”. 
 
В издънковите гори, както и при прорежданията има отчетено преизпълнение, което 
се дължи на парциалните площи на изсечените издънкови дървостои влизащи в 
състава на иглолистните насаждения с по 2-3 десети.   
 
Фактически пробирки в предвидени по проект издънкови насаждения са водени само в 
шест подотдела: 1518 ”б” (нов ”а”); 1554 ”н” (нов ”л”); 1555 ”а”, ”м” (нов ”и”); 
1559 ”н” (нов ”т”) и 1572 ”п” (нов ”с”). Сечите тук са имали предимно санитарен 
характер, като са добивани основно дърва за горене. 

 
Не са водени пробирки в предвидените по проект насаждения: 1518 ”д”, ”ж” (нов 
”г”); 1522 ”р” (нов ”п”); 1539 ”з” (нов ”г”); 1565 ”о” (нов ”м”). 
 
Положителното при провеждането на това мероприятие е, че са сечени, с малки 
изключения, само предвидени в проекта насаждения и култури. Неизвеждането на 
част от пробирките, пречи на правилната подготовка на насажденията за 
възобновителна сеч, не спомага за формиране на по-висок зрелостен прираст и не 
създава предпоставки за начало на възобновителен процес. 

 
- Селекционнa сеч е водена само в едно от предвидените семепроизводствени 
насаждения - 1552 ”в” - по преценка на Семеконтролната станция и сечта е имала 
предимно санитарен характер.  
 
Успоредно с отгледните сечи, където е било необходимо е била предвидена сеч на 
надлесни дървета. Според отчетите в Главната книга на лесничейството, сечта на 
надлесни дървета е изведена в подотдели: 1035 ”а”; 1581 ”е” (нов ”ж”); 1632 ”в” 
успоредно с прореждането и са добити 122 куб.м дървесина. Вярно е, че от тази 
сеч не може да се добие голямо количество дървесина, но изчистването на младите 
насаждения и култури от старите, често болни или наранени дървета, е 
наложително, поради ред санитарни и растежни причини и не може да бъде 
пренебрегвано. 
 

2.3. Сaнитарни сечи   
 
Сaнитарни сечи е било предвидено да се изведат на 246.7 ха. Различни причини са 
наложили над 4 пъти по-голям обем на тези сечи. Както се спомена по-горе, голяма 
част от увеличението се дължи на изнесената суха маса от гората и санитарното 
прочистване, рекапитулирани тук. Фактическото изпълнение само на изведените 
санитарни сечи е 97.2 %. 
 
Ако трябва да говорим обаче, за изпълнение на санитарните сечи в предвидените по 
проект подотдели, то обхваща не повече от една четвърт от площта. Проектираната 
санитарна сеч е изведена и отчетена само в три подотдела: 1553 ”е” (нов ”з”) и 
1539 ”к” (нови ”и”, ”к”), ”с” (нов ”ф”).   
 
Неизпълнението на предвидените по проект санитарни мероприятия на много места е 
довело до отрицателни резултати и в подотдели: 1522 ”в” (нов ”б”); 1537 ”г” (нов 
”д”); 1538 ”ж”, ”л” (нови ”л”, ”м”), ”м” (нов ”н”); 1545 ”а”, ”г” (нов ”д”), ”д” 
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(нов ”ж”); 1550 ”ж”; 1552 ”ж”, ”з”; 1574 ”м” (нов ”л”); 1575 ”л”; 1577 ”о” (нови 
”ф”, ”х”); 1578 ”д”, ”к”, ”л” (нов ”с”) насажденията и културите са продължили 
да суховършат, засегнати са от снеголоми, корояди или гъбни вредители. 
 
За сметка на това са извършвани санитарни сечи в много насаждения, в които не са 
били предвидени такива. Ежегодно се следи здравословното състояне на дървостоите 
за суховършия, каламитети, ветроломи, снеголоми и други и в засегнатите 
насаждения се провеждат санитарни мероприятия. 
 
Много сериозен е проблема с Върховия и Шестзъбия корояди, които много бързо 
обхващат и поразяват огромни райони. В това отношение стопанисващите органи, 
съвместно с Лесозащитна станция и други компетентни органи полагат огромни 
усилия чрез необходимите мероприятия за овладяването и запазването на 
засегнатите територии. Изсечени са короядни петна в редица подотдели: 
1531 ”д” (нови ”з”, ”и”), ”е” (нов ”л”); 1532 ”з”; 1558 ”с1” (нови ”ш”, ”щ”-
сечище); 1560 ”е”; 1562 ”п” (нови ”п”, ”у”), ”х” (нови ”х”, ”ч”-сечище);     
1577 ”р” (нов ”у”) и много други. 
 
Друг сериозен проблем са снеголомите и снеговалите в гъстите култури. 
Стопанисващите органи ежегодно извеждат принудителни сечи в засегнатите 
дървостои. Примери в това отношение са подотдели: 1057 ”в”; 1174 ”б”; 1531 ”ж” 
(нов ”м”), ”и” (нов ”ц”), ”к” (нов ”р”); 1536 ”к”; 1555 ”з”; 1556 ”г”, ”ч” 
(нови”г1”-сечище, ”д1”), 1559 ”т” (нов ”ц”); 1636 ”в”; 1637 ”д” (нов ”к”) и 
други. След ветроломи в горната граница на гората са сечени подотдели: 1173 ”а” 
(нови ”а”, ”б”-сечище); 1579 ”д” (нови ”к”, ”л”, ”м”, ”н”-сечище); 1626 ”б” 
(нови ”б”, ”в”-сечище). 
 
Санитарни мероприятия са водени и на места, където е имало силни суховършия – 
подотдели: 1060 ”б”; 1077 ”а”; 1081 ”а”; 1087 ”а”; 1540 ”м” (нов ”л”); 1584 ”г”; 
1591 ”ж” (нов ”в”); 1594 ”а” (нов ”в”); 1625 ”ж”; 1640 ”г” (нов ”н”) и други. 
 
Освен чрез санитарни и принудителни сечи, подобряването на санитарното състояние 
на горите в лесничейството е постигнато и с огромната работа по изваждането на 
сухата и паднала маса от тях на 1653.4 ха и санитарното прочистване на 697.9 ха, 
извършвани най-често от местното население. От тези мероприятия по отчетни данни 
са добити 9054 куб.м дървесина – главно дърва за горене. 
 
2.4. Технически сечи 
 
Технически сечи не са били предвидени в проекта от 2006-2007 година. През 
последните години – 2015 и 2016 – от ревизионния период стопанисващите органи са 
водили техническа сеч на 6.3 ха площ по различни причини, а именно:   
 
- За изсичане на дървостоя на изключените със заповеди площи за строеж на хотели 
и други туристически съоръжения – части от подотдели: 1095 ”2” - двор;  1101 ”5” 
(нов ”9” - двор); 1102 ”а” (отдела изцяло е изключен от горските територии); 
1103 ”а” и други.    
 
- За прочистване на просеките на кабинковите и седалкови лифтове – части от 
подотдели: 1094 ”а”; 1118 ”а”; 1119 ”а”; 1130 ”а”; 1137 ”а” и други. 
 
- За прочистване на ски пистите и снежната инсталация към тях – части от 
подотдели: 1120 ”а”; 1121 ”а”; 1125 ”а”, ”б”; 1127 ”а”;  1131 ”а”; 1133 ”а” и 
други. 
 
- За прочистване на шосето Самоков-Костенец – част от подотдел 1110 ”а”. 
 
- За прочистване на водопроводен канал – част от подотдел 1098 ”а”. 
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3. Общ преглед на ползването през ревизионния период   
 
В лесоустройствения проект от 2006/2007 година е предвидено годишно ползуване в 
размер на 26022 куб.м, от което 20141 куб.м от възобновителни сечи и сеч на 
надлесни дървета, 5881 куб.м от отгледни и санитарни сечи. Сравнение на 
предвиденото годишно ползуване по лесоустройствен проект и действително 
отсеченото е направено в таблица № 16. 

 
Таблица № 16 

За сравнение на предвиденото ползване по лесоустройствен проект 
от 2006/2007 година и отсеченото през ревизионния период по видове сечи  

и общо куб.м стояща маса 
____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                в т.ч. 
Го-   ВЪЗОБ. СЕЧ, СЕЧ НАДЛ.ДЪРВЕТА  О Т Г Л Е Д Н А  С Е Ч    САНИТАРНИ, ОБЩО ОТ ВСИЧКИ  ВИДОВЕ СЕЧ   
ди-   Предви-  Действи-  Сравнение Предви- Действи- Сравнение СУХА МАСА, Предви- Действи-  Сравнение 
на    дено по  телно     с проекта дено по телно    с проекта ТЕХНИЧЕСКИ дено по телно     с проекта 
      проект   отсечено    +    -  проект  отсечено   +    -     СЕЧИ    проект  отсечено   +     -   
____________________________________________________________________________________________________ 

ИГЛОЛИСТНИ 
 
2007    13744    7408     -   6336    4179     463      -  3716     373   17923    7871     -  10052 
2008    13744    9817     -   3927    4179     702      -  3477     482   17923   10519     -   7404 
2009    13744    7108     -   6636    4179    1528      -  2651    1310   17923    8636     -   9287 
2010    13744   21048  7304      -    4179    1019      -  3160     488   17923   22067  4144      - 
2011    13744   15332  1588      -    4179     609      -  3570     320   17923   15941     -   1982 
2012    13744   11803     -   1941    4179    1016      -  3163     810   17923   12819     -   5104 
2013    13744    5462     -   8282    4179    2970      -  1209    2206   17923    8432     -   9491 
2014    13744    7999     -   5745    4179    3124      -  1055    1748   17923   11123     -   6800 
2015    13744   14285   541      -    4179    2276      -  1903     995   17923   16561     -   1362   
2016    13744    4731     -   9013    4179    1563      -  2616    1413   17923    6294     -  11629   
____________________________________________________________________________________________________ 
Всичко 137440  104993     -  32447   41790   15270      - 26520   10145  179230  120263     -  58967 
 %      100.0    76.4     -   23.6   100.0    36.5      -  63.5           100.0    67.1     -   32.9 
____________________________________________________________________________________________________ 

ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 
 
2007      486    1909  1423      -    1058      17      -  1041      17    1544    1926   382     - 
2008      486    3420  2934      -    1058    1208    150     -     678    1544    4628  3084     -  
2009      486     774   288      -    1058      89      -   969       8    1544     863     -    681 
2010      486    2433  1947      -    1058      94      -   964      12    1544    2527   983      -   
2011      486     417     -     69    1058     323      -   735      57    1544     740     -    804 
2012      486     486     -      -    1058     276      -   782       -    1544     762     -    782 
2013      486    1198   712      -    1058      63      -   995       -    1544    1261     -    283 
2014      486    1283   797      -    1058     287      -   771      49    1544    1570    26      - 
2015      486     862   376      -    1058     620      -   438     479    1544    1482     -     62 
2016      486     534    48      -    1058     526      -   532      38    1544    1060     -    484 
____________________________________________________________________________________________________ 
Всичко   4860   13316  8456      -   10580    3503      -  7077    1338   15440   16819  1379      - 
%       100.0   274.0 174.0      -   100.0    33.1      -  66.9           100.0   108.9   8.9      -     
____________________________________________________________________________________________________ 

ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ 
 
2007     5911       -     -   5911     644     945    301     -     571    6555     945     -   5610 
2008     5911     408     -   5503     644     408      -   236     408    6555     816     -   5739 
2009     5911    2364     -   3547     644     545      -    99     160    6555    2909     -   3646 
2010     5911    3626     -   2285     644     573      -    71      89    6555    4199     -   2356 
2011     5911     632     -   5279     644     606      -    38     436    6555    1238     -   5317 
2012     5911    6045   134      -     644     445      -   199      55    6555    6490     -     65 
2013     5911    3503     -   2408     644     352      -   292      31    6555    3855     -   2700 
2014     5911    3243     -   2668     644     402      -   242       -    6555    3645     -   2910 
2015     5911    3830     -   2081     644     589      -    55     456    6555    4419     -   2136 
2016     5911    1104     -   4807     644     541      -   103     492    6555    1645     -   4910 
____________________________________________________________________________________________________ 
Всичко  59110   24755     -  34355    6440    5406      -  1034    2698   65550   30161     -  35389 
%       100.0    41.9     -   58.1   100.0    83.9      -  16.1           100.0    46.0     -   54.0 
____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                         Таблица № 16 продължава 
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                                                                        Таблица № 16 продължение 
____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                в т.ч. 
Го-   ВЪЗОБ. СЕЧ, СЕЧ НАДЛ.ДЪРВЕТА  О Т Г Л Е Д Н А  С Е Ч    САНИТАРНИ, ОБЩО ОТ ВСИЧКИ  ВИДОВЕ СЕЧ   
ди-   Предви-  Действи-  Сравнение Предви- Действи- Сравнение СУХА МАСА, Предви- Действи-  Сравнение 
на    дено по  телно     с проекта дено по телно    с проекта ТЕХНИЧЕСКИ дено по телно     с проекта 
      проект   отсечено    +    -  проект  отсечено   +    -     СЕЧИ    проект  отсечено   +     -   
____________________________________________________________________________________________________ 

ОБЩО ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СЕЧИ 
 
2007    20141    9317     -  10824    5881    1425      -  4456     961   26022   10742     -  15280 
2008    20141   13645     -   6496    5881    2318      -  3563    1568   26022   15963     -  10059 
2009    20141   10246     -   9895    5881    2162      -  3719    1478   26022   12408     -  13614 
2010    20141   27107  6966      -    5881    1686      -  4195     589   26022   28793  2771      - 
2011    20141   16381     -   3760    5881    1538      -  4343     813   26022   17919     -   8103 
2012    20141   18334     -   1807    5881    1737      -  4144     865   26022   20071     -   5951 
2013    20141   10163     -   9978    5881    3385      -  2496    2237   26022   13548     -  12474 
2014    20141   12525     -   7616    5881    3813      -  2068    1797   26022   16338     -   9684 
2015    20141   18977     -   1164    5881    3485      -  2396    1930   26022   22462     -   3560 
2016    20141    6369     -  13772    5881    2630      -  3251    1943   26022    8999     -  17023   
____________________________________________________________________________________________________ 
Всичко 201410  143064     -  58346   58810   24179      - 34631   14181  260220  167243     -  92977 
%       100.0    71.0     -   29.0   100.0    41.1      -  58.9           100.0    64.3     -   35.7 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Общо за ревизионния период в лесничейството са отсечени от всички видове сечи  
92977 куб.м по-малко или с 35.7 % под предвиденото по лесоустройствен проект. По 
площ, както се отчете по-горе, сечите са преизпълнени 168.9 %. Това показва, че 
е сечено в много повече насаждения, но с по-ниска интензивност, имайки предвид, 
че основното увеличение се дължи на добива на суха и паднала маса. Освен това 
трябва да се отбележи, че навсякъде в Главните книги на лесничейството е 
отчитана цялата площ на насажденията, от които е изнесен дори само 1 куб.м 
дървесина. 
 
С 58346 куб.м по-малко или 29.0 % под предвиденото е изпълнението на 
възобновителните сечи. Изпълнението на отгледните и санитарни сечи е още по-
слабо 41.1 % и повечето се дължи на санитарните мероприятия. Само от отгледни 
сечи са добити 10452 куб.м, което е 21.6 % от предвиденото. 
 
Само от изборни сечи са добити 84072 куб.м дървесина. Изпълнението на тези сечи   
по запас е 94.8 %, което е най-високия процент на изпълнение спрямо изпълнението 
на всички други сечи в лесничейството. 
 
Възобновителните сечи в иглолистните гори са изпълнени 76.4 %, но няма 
равномерност на ползването по години. В началото на десетилетието през 2010 
година ползването е превишавало (153.1 %) предвиденото, докато в края - през 
2016 година имаме едва 34.4 % изпълнение. Изпълнението на отгледните и санитарни 
сечи е по-малко – 36.5 %, като този процент се дължи главно на санитарните сечи, 
които е било наложително да се водят в района. От отгледни сечи са добити     
5125 куб.м и фактическото им изпълнение е 12.3 %. 
 
Напротив, процентът на изпълнение на възобновителните сечи в широколистните 
високостъблени гори е много по-висок – 274.0 %, което се дължи на голямото 
търсене на широколистна дървесина в района, главно за дърва за горене. Само през 
2010-2011 година главно ползване се е доближавало до предвиденото, докато през 
всички други години е било силно превишавано. Добивите от отгледни и санитарни 
сечи са доста по-ниски от предвидените количества – 33.1 %. Силно изразено е 
колебанието по години между водените отгледни и санитарни сечи. Изпълнението 
само от отгледни сечи не надвишава   20.0 %. 
 
Както се вижда от таблицата, изпълнението на възобновителните сечи предвидени в 
издънковите гори за превръщане в семенни е доста по-ниско – 41.9 %. Отгледните и 
санитарни сечи са изпълнени два пъти по-добре – 83.9 %. И тук изпълненито се 
дължи основно на проведените санитарни мероприятия, но е обърнато достатъчно 
внимание и на отгледните сечи. От отгледни сечи са добити 2708 куб.м дървесина, 
което е 42.2 % от предвиденото по проект. 
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Предвидената по лесоустройствения проект от 2006/2007 година и съответно 
реализирана сортиментна структура на добивите, общо за десетилетието е както 
следва: 
 
                           Предвидено по ЛП–2006/2007 г.  Действително отсечени 
=============================================================================== 
- едра   строителна дървесина - 118426 куб.м  - 45.5 %    77579 куб.м  - 46.4 % 
- средна строителна дървесина -  71742 куб.м  - 27.6 %     2253 куб.м  -  1.3 % 
- дребна строителна дървесина -   9344 куб.м  -  3.6 %      117 куб.м  -  0.1 % 
- дърва                       -   3698 куб.м  -  1.4 %    62801 куб.м  - 37.1 % 
- вършина                     -    734 куб.м  -  0.3 %        -        -    - 
- отпад                       -               - 21.6 %                 - 15.1 % 
=============================================================================== 
 
Различията между предвидените добиви в проценти и действително реализираните са 
доста големи. Прави впечатление, че отпадът е по-нисък от предвидения по проект, 
което говори за едно по-добро използване на получената дървесина. При 
реализираната строителна дървесина се забелязва едно благоприятно завишаване на 
процентът на едрата, за сметка на средната и дребна стрителна дървесина. Дървата 
за огрев, като процент са завишени, което може да се обясни с големия процент 
изведени сечи със санитарен характер. Използваема вършина изобщо не е добивана, 
защото напоследък няма къде да се реализира. 
 
В следващата таблица е даден размерът на годишното ползване и реализираната 
сортиментна структура от добитата дървесина през ревизионния период. 
 
                                 Таблица № 17 
 

За размера на годишното ползване и добитите материали по групи 
сортименти през ревизионния период в плътни кубически метри 

______________________________________________________________________________________ 
Го-     ГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ   С Т Р О И Т Е Л Н А   Д Ъ Р В Е С И Н А     ДЪРВА   ИЗПОЛЗ- 
ди-     Стоящо    Лежащо     Едра     Средна    Дребна     Общо                 ВАЕМА  
на                                                                             ВЪРШИНА 
______________________________________________________________________________________ 

 ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ 
 

 ИГЛОЛИСТНИ 
 
2007      7408     6195      5585        86         -      5671         524       - 
2008      9817     8138      6905       123         3      7031        1107       - 
2009      7108     5820      5138        12         3      5153         667       - 
2010     21048    17261     14183       227         -     14410        2851       - 
2011     15332    12869      9584       261        22      9867        3002       - 
2012     11803     9806      8275       136         1      8412        1394       - 
2013      5462     4516      3374       102         2      3478        1038       - 
2014      7999     6594      5516        38         -      5554        1040       - 
2015     14285    11560      8870       209         -      9079        2481       - 
2016      4731     3937      3228        71         1      3300         637       - 
______________________________________________________________________________________ 
Всичко  104993    86696     70658      1265        32     71955       14741       - 
%        100.0     82.6      67.3       1.2       0.0      68.5        14.1       - 
% ЛУП    100.0     75.3      58.6      14.4       1.0      74.0         1.3       - 
______________________________________________________________________________________ 

ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 
 
2007      1909     1776       753         1         -       754        1022       - 
2008      3420     3165       288        15         -       303        2862       - 
2009       774      705       116         1         -       117         588       - 
2010      2433     2235       617         3         -       620        1615       - 
2011       417      387         2         5         -         7         380       - 
2012       486      470       180         9         -       189         281       - 
2013      1198     1080       166         5         -       171         909       - 
______________________________________________________________________________________ 
                                                                         Таблица № 17 продължава 
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                                                                        Таблица № 17 продължение 
______________________________________________________________________________________ 
Го-     ГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ   С Т Р О И Т Е Л Н А   Д Ъ Р В Е С И Н А     ДЪРВА   ИЗПОЛЗ- 
ди-     Стоящо    Лежащо     Едра     Средна    Дребна     Общо                 ВАЕМА  
на                                                                             ВЪРШИНА 
______________________________________________________________________________________ 
2014      1283     1147       380         2         -       382         765       - 
2015       862      752       134         -         -       134         618       - 
2016       534      464       110         -         -       110         354       - 
______________________________________________________________________________________ 
Всичко   13316    12181      2746        41         -      2787        9394       - 
%        100.0     91.5      20.6       0.3         -      20.9        70.6       - 
% ЛУП    100.0     87.9      67.4      12.3       1.0      80.7         6.4     0.8 
______________________________________________________________________________________ 

ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ 
 
2007         -        -         -         -         -         -           -       - 
2008       408      358         -         -         -         -         358       - 
2009      2364     2135        20         3         1        24        2111       - 
2010      3626     3256        18        25         -        43        3213       - 
2011       632      559         -         -         -         -         559       - 
2012      6045     5500       228         4         -       232        5268       - 
2013      3503     3150       445         3         -       448        2702       - 
2014      3243     2873       101        64         -       165        2708       - 
2015      3830     3394       386        30         -       416        2978       - 
2016      1104      958        30        25         -        55         903       - 
______________________________________________________________________________________ 
Всичко   24755    22183      1228       154         1      1383       20800       - 
%        100.0     89.6       5.0       0.6         -       5.6        84.0       - 
% ЛУП    100.0     86.9      33.2      49.5       3.0      85.7         0.1     0.6 
______________________________________________________________________________________ 

ОБЩО ОТ ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ 
 
Общо    143064   121060     74632      1460        33     76125       44935       - 
%        100.0     84.6      52.2       1.0       0.0      53.2        31.4       - 
% ЛУП    100.0     79.2      51.6      24.6       1.6      77.8         1.2     0.2 
______________________________________________________________________________________ 

ОТГЛЕДНИ СЕЧИ 
 

ИГЛОЛИСТНИ 
 
2007        90       79        66         2         -        68          11       - 
2008       220      179       103        36         9       148          31       - 
2009       218      170        24       112        22       158          12       - 
2010       531      412         7        17         2        26         386       - 
2011       289      282         7        13        19        39         243       - 
2012       206      168         4        93         1        98          70       - 
2013       764      658        34        51         3        88         570       - 
2014      1376     1164       286       104        15       405         759       - 
2015      1281     1050       394       106         2       502         548       - 
2016       150      123        82         6         1        89          34       - 
______________________________________________________________________________________ 
Всичко    5125     4285      1007       540        74      1621        2664       - 
%        100.0     83.6      19.6      10.6       1.4      31.6        52.0       - 
% ЛУП    100.0     67.8       0.7      46.0      18.3      65.0         2.4     0.4 
______________________________________________________________________________________ 

ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 
 
2007         -        -         -         -         -         -           -       - 
2008       530      482         -         -         -         -         482       - 
2009        81       74         2        58         -        60          14       - 
2010        82       74         5         1         -         6          68       - 
2011       266      239         -         -         -         -         239       - 
2012       276      247         3         -         -         3         244       - 
2013        63       55         3         4         -         7          48       - 
2014       238      215         -         5         -         5         210       - 
______________________________________________________________________________________ 
                                                                         Таблица № 17 продължава 
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                                                                        Таблица № 17 продължение 
______________________________________________________________________________________ 
Го-     ГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ   С Т Р О И Т Е Л Н А   Д Ъ Р В Е С И Н А     ДЪРВА   ИЗПОЛЗ- 
ди-     Стоящо    Лежащо     Едра     Средна    Дребна     Общо                 ВАЕМА  
на                                                                             ВЪРШИНА 
______________________________________________________________________________________ 
2015       141      127         -         -         -         -         127       - 
2016       488      446        55         3         -        58         388       - 
______________________________________________________________________________________ 
Всичко    2165     1959        68        71         -       139        1820       - 
%        100.0     90.5       3.1       3.3         -       6.4        84.1       - 
% ЛУП    100.0     84.1       0.5      39.7      41.3      81.5         2.0     0.6 
______________________________________________________________________________________ 

ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ 
 
2007       374      332         4         -         -         4         328       - 
2008         -        -         -         -         -         -           -       - 
2009       385      336         -         -         -         -         336       - 
2010       484      441         -         -         -         -         441       - 
2011       170      148         -         -         -         -         148       - 
2012       390      355         -         -         -         -         355       - 
2013       321      284         -         -         -         -         284       - 
2014       402      372         -         -         -         -         372       - 
2015       133      123         -         -         -         -         123       - 
2016        49       45         -         -         -         -          45       - 
______________________________________________________________________________________ 
Всичко    2708     2436         4         -         -         4        2432       - 
%        100.0     90.0       0.2         -         -       0.2        89.8       - 
% ЛУП    100.0     76.5       1.5      51.8      22.9      76.2         0.3       - 
______________________________________________________________________________________ 

OБЩO ОТ ОТГЛЕДНИ СЕЧИ 
 
Общо      9998     8680      1079       611        74      1764        6916       - 
%        100.0     86.8      10.8       6.1       0.7      17.6        69.2       - 
% ЛУП    100.0     74.8      19.6      40.4      12.1      72.1         2.3     0.4 
______________________________________________________________________________________ 

САНИТАРНИ СЕЧИ И ДОБИВ НА СУХА И ПАДНАЛА МАСА 
 

ИГЛОЛИСТНИ 
 
2007       373      318       205         3         2       210         108       - 
2008       482      388       197         2         -       199         189       - 
2009      1310     1122       355        12         -       367         755       - 
2010       488      425        44         3         -        47         378       - 
2011       320      286        58         2         -        60         226       - 
2012       810      707        20        11         -        31         676       - 
2013      2206     1934       464        37         -       501        1433       - 
2014      1748     1482       157         2         -       159        1323       - 
2015       925      799        47         5         -        52         747       - 
2016      1374     1150       230        98         7       335         815       - 
______________________________________________________________________________________ 
Всичко   10036     8611      1777       175         9      1961        6650       - 
%        100.0     85.8      17.7       1.7       0.1      19.5        66.3       - 
% ЛУП    100.0     73.9      41.0      27.6       3.0      71.6         2.2     0.1 
______________________________________________________________________________________ 

ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 
2007         -        -         -         -         -         -          -        -      
2008       669      619        11         4         1        16         603       - 
2009         8        7         -         -         -         -           7       - 
2010        12       11         -         -         -         -          11       - 
2011        57       51         -         -         -         -          51       - 
2012         -        -         -         -         -         -           -       - 
2013         -        -         -         -         -         -           -       - 
2014        49       43         -         -         -         -          43       - 
______________________________________________________________________________________ 
                                                                         Таблица № 17 продължава 
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                                                                        Таблица № 17 продължение 
______________________________________________________________________________________ 
Го-     ГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ   С Т Р О И Т Е Л Н А   Д Ъ Р В Е С И Н А     ДЪРВА   ИЗПОЛЗ- 
ди-     Стоящо    Лежащо     Едра     Средна    Дребна     Общо                 ВАЕМА  
на                                                                             ВЪРШИНА 
______________________________________________________________________________________ 
2015       479      413        12         -         -        12         401       - 
2016        36       31         -         -         -         -          31       - 
______________________________________________________________________________________ 
Всичко    1310     1175        23         4         1        28        1147       - 
%        100.0     89.7       1.7       0.3       0.1       2.1        87.6       - 
% ЛУП    100.0     86.3      52.4      29.0       1.8      83.2         1.9     1.2 
______________________________________________________________________________________ 

ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ 
2007       571      519         2         2         -         4         515       - 
2008       408      358         -         -         -         -         358       - 
2009       160      141         -         -         -         -         141       - 
2010        89       78         -         -         -         -          78       - 
2011       436      379         -         -         -         -         379       - 
2012        55       49         -         -         -         -          49       - 
2013        31       27         -         -         -         -          27       - 
2014         -        -         -         -         -         -           -       - 
2015       456      404         7         -         -         7         397       - 
2016       492      438         7         1         -         8         430       - 
______________________________________________________________________________________ 
Всичко    2698     2393        16         3         -        19        2374       - 
%        100.0     88.7       0.6       0.1         -       0.7        88.0       - 
% ЛУП    100.0     86.3      32.4      29.0       1.8      53.2        31.9     1.2 
______________________________________________________________________________________ 

OБЩO ОТ САНИТАРНИ СЕЧИ И ДОБИВ НА СУХА И ПАДНАЛА МАСА 
 
Общо     14044    12179      1816       182        10      2008       10171       - 
%        100.0     86.7      12.9       1.3       0.1      14.3        72.4       - 
% ЛУП    100.0     79.9      46.5      28.3       2.4      77.2         2.0     0.7 
______________________________________________________________________________________ 

ТЕХНИЧЕСКИ СЕЧИ 
 

ИГЛОЛИСТНИ 
 
2007         -        -         -         -         -         -           -       - 
2008         -        -         -         -         -         -           -       - 
2009         -        -         -         -         -         -           -       - 
2010         -        -         -         -         -         -           -       - 
2011         -        -         -         -         -         -           -       - 
2012         -        -         -         -         -         -           -       - 
2013         -        -         -         -         -         -           -       - 
2014         -        -         -         -         -         -           -       - 
2015        70       56        42         -         -        42          14       - 
2016        39       29        10         -         -        10          19       - 
______________________________________________________________________________________ 
Всичко     109       85        52         -         -        52          33       - 
%        100.0     78.0      47.7         -         -      47.7        30.3       - 
______________________________________________________________________________________ 

ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 
 
2007        17       15         -         -         -         -          15       - 
2008         9        9         -         -         -         -           9       - 
2009         -        -         -         -         -         -           -       - 
2010         -        -         -         -         -         -           -       - 
2011         -        -         -         -         -         -           -       - 
2012         -        -         -         -         -         -           -       - 
2013         -        -         -         -         -         -           -       - 
2014         -        -         -         -         -         -           -       - 
______________________________________________________________________________________ 
                                                                         Таблица № 17 продължава 
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                                                                        Таблица № 17 продължение 
______________________________________________________________________________________ 
Го-     ГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ   С Т Р О И Т Е Л Н А   Д Ъ Р В Е С И Н А     ДЪРВА   ИЗПОЛЗ- 
ди-     Стоящо    Лежащо     Едра     Средна    Дребна     Общо                 ВАЕМА  
на                                                                             ВЪРШИНА 
______________________________________________________________________________________ 
2015         -        -         -         -         -         -           -       - 
2016         2        2         -         -         -         -           2       -   
______________________________________________________________________________________ 
Всичко      28       26         -         -         -         -          26       - 
%        100.0     92.9         -         -         -         -        92.9       - 
______________________________________________________________________________________ 

OБЩO ОТ ТЕХНИЧЕСКИ СЕЧИ 
 
Общо       137      111        52         -         -        52          59       - 
%        100.0     81.1      38.0       0.0       0.0      38.0        43.1       - 
______________________________________________________________________________________ 

ОБЩО ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГОРИ И СЕЧИ 
 
2007     10742     9234      6615        94         2      6711        2523       - 
2008     15963    13696      7504       180        13      7697        5999       - 
2009     12408    10510      5655       198        26      5879        4631       - 
2010     28793    24193     14874       276         2     15152        9041       - 
2011     17919    15200      9651       281        41      9973        5227       - 
2012     20071    17302      8710       253         2      8965        8337       - 
2013     13548    11704      4486       202         5      4693        7011       -    
2014     16338    13890      6440       215        15      6670        7220       - 
2015     22462    18678      9892       350         2     10244        8434       -    
2016      8999     7623      3752       204         9      3965        3658       -    
______________________________________________________________________________________ 
Общо    167243   142030     77579      2253       117     79949       62081       - 
%        100.0     84.9      46.4       1.3       0.1      47.8        37.1       - 
% ЛУП    100.0     78.4      45.5      27.6       3.6      76.7         1.4     0.3 
______________________________________________________________________________________ 
 
В сортиментната структура по видове гори и видове сечи се явяват разлики, които 
в повечето случаи са значителни. 
 
При възобновителните сечи процентното разпределение на реализираните сортименти 
е доста по-различно от предвиденото по проект. Процентът на отпада е намалял от 
21.8 на 15.4 % и то за сметка основно на едрата строителна дървесина. Това е 
един положителен резултат, който отговаря на реалните възможности на 
високостъблените гори в района, където основно са водени възобновителните сечи. 
Дървата за огрев като процент са се увеличили, което се дължи на преизпълнението 
на възобновителните сечи в широколистните гори, от където по принцип се 
получават по-големи количества дърва. Използваема вършина не е била реализирана. 
 
Общата тенденция на промените в сортиментната структура се проявява и при 
отгледните сечи. Отпадът и тук е по-нисък, но за сметка на дървата за огрев, 
които са се увеличили 30 пъти. При добивите на строителна дървесина се забелязва 
най-голямата разлика - от предвидените 72.1 % са добити реално 17.6 %. Това се 
дължи най-вече на факта, че в предишния проект е дадена идеалната сортименнтна 
структура, без да се отчитат негодните дървета. От тук идва ималкият процент на 
предвидения добив на дърва за огрев. 
 
При санитарните сечи основният добиван сортимент са дървата за огрев. Имайки 
предвид, че тези сечи се водят в засегнати от суховършия, корояди, снеголоми и 
други повреди насаждения, това е логично.  
 
Сечта в лесничейството е била изцяло механизирана. Ръчна сеч се е прилагала 
много ограничено при някои отгледни сечи. Извозът се е извършвал с 
специализирани трактори, а при добивите на суха и паднала маса са се използували 
и коне. След раздържавяването на дейностите по дърводобива, сечта е започнала да 
се извършва от спечелилите търгове фирми под надзора на лесничейството. Сечищата 



”Пролес-инженеринг”-ООД 2016-2018 год. 55 

са приемани почистени и подготвени за залесяване. Стопанисващите органи строго 
следят дейността по почистване на сечищата. 
 
4. Възобновяване и залесяване  
 
Условията в района на лесничейството са изключително благоприятни за естествено 
семенно възобновяване. Извеждането на изборните и възобновителните сечи и 
грижата за подраста през ревизионния период са задоволителни, което е 
предпоставка изцяло да се разчита на естественото възобновяване. 
 
По лесоустройствения проект от 2006/2007 година е било предвидено залесяване 
върху 15.7 ха редуцирана площ. През ревизионния период в горските територии 
общинска собственост в района на бившето ДЛ ”Боровец” залесяване не е 
извършвано. 
 
Обособените семепроизводствени насаждения в района на лесничейството имат обща 
площ 172.3 ха – подотдели: 1093 ”б”; 1108 ”а”; 1109 ”а”; 1110 ”а”; 1111 ”а”, 
”в”; 1113 ”а”; 1114 ”а”; 1115 ”а”; 1116 ”а”; 1122 ”а”; 1138 ”а”; 1139 ”б”; 1140 
”а”; 1141 ”а”; 1142 ”а”; 1146 ”а”; 1552 ”б”, ”в”; 1572 ”о”; 1578 ”г”, ”з”; 1595 
”к”. Те са достатъчни за задоволяване нуждите от семена и запазването на 
генетичния фонд. Предимство е дадено на иглолистните насаждения от естествено 
срещащите се тук дървесни видове - бял бор, смърч, ела и бяла мура, но има и 
една култура от лиственица. От широколистните е даден превес на буковите и 
горуновите семепроизводствени насаждения, както и две яворови култури. Повечето 
от тях са в много добро състояние и с висока производителност I-II бонитет.  
 
Освен семепроизводствените насаждения в лесничейството има и семепроизводствени 
градини 1549 ”н”, ”о”, ”р”, ”4” и 1550 ”а”, ”б”, ”в” с обща площ 7.0 ха, от коя-
то залесена 6.7 ха и незалесена 0.3 ха на проф.Гагов в землището на гр.Самоков – 
местността ”Бела поляна”. 
 
5. Паша и добив на недървесни горски продукти  
 
Данни за паша на добитък в общинските гори не са подадени и вероятно не е 
разрешавана такава, имайки предвид, че една голямата част от насажденията 
попадат в Изборния стопански клас и в тях е логично паша да не се допуска. 
 
Не са подадени данни и за водена странична дейност в ОП ”Общинско лесничейство”-
гр.Самоков, но в района традиционно се добиват елхи и иглолистни клонки за 
Коледните празници, което е едно допълнително доходно перо в дейността на 
лесничейството. 
 
6. Строителство на сгради и пътища   
 
Една от първите дейности в горите общинска собственост е прокарването на пътища. 
Тя е започнала още с първите сечи проведени в общинските гори. През отчетния 
период,  са изведени сечи за просичане на просеки за пътища, от които са добити 
2834 куб.м дървесина. Прокарани са 15.5 км пътища, от които 5.0 км постоянни 
горски пътища и 10.5 км временни извозни пътища. 
 
Седалището на ОП ”Общинско лесничейство” се намира в общинската сграда в 
гр.Самоков, ул.”Македония” № 34. Други сгради за сега предприятието не 
притежава. 
 
7. Опазване на гората   
 
Успешното развитие на горското стопанство е в зависимост от повишаването на 
производителността на горите, която е пряко свързана с опазването им от 
вредители, болести и негативна човешка дейност. В района на лесничейството 
въздействията върху горскодървесната растителност имат абиотичен и биотичен 
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произход. Вредните абиотични въздействия се предизвикват главно от екстремалните 
отклонения в климата. Вредите от биотичен произход се дължат на различни 
патогенни микроорганизми и животински организми. 
 
В таблица № 18 е дадено разпределението на залесената площ по вид на 
насажденията и степени на повреда установени при устройството през 2016 година. 
 
                                  Таблица № 18 
 
       Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ в хектари по вид на НАСАЖДЕНИЕТО 
                             и СТЕПЕН НА ПОВРЕДАТА 
    ---------------------------------------------------------------------- 
                               С т е п е н   н а   п о в р е д а 
                         -------------------------------------------------  
    Видове насаждения             0        1        2        3      Всичко 
    ---------------------------------------------------------------------- 
    Чисти иглолистни култури 
    Бял Бор                    141.9      4.6      5.8     13.9      166.2 
    Ела                          0.4        -        -        -        0.4 
    Зелена дугласка              0.7        -        -        -        0.7 
    Лиственица                   0.9        -        -        -        0.9 
    Смърч                       34.0      0.5        -        -       34.5 
    Черен бор                    0.7        -        -        -        0.7 
    ---------------------------------------------------------------------- 
    Смесени иглолистни култури  
    без преобладание            22.1        -        -      1.2       23.3 
    Бял Бор                     53.6      0.7      1.4      4.9       60.6 
    Ела                          5.2        -        -        -        5.2 
    Зелена дугласка              1.3        -        -        -        1.3 
    Смърч                       28.6      0.6      0.7      1.0       30.9 
    ---------------------------------------------------------------------- 
    Смесени иглолистно-широколистни култури 
    без преобладание           102.7      1.2      9.1     12.6      125.6 
    Бял Бор                    219.6     11.0     13.9     20.0      264.5 
    Бяла мура                    0.2        -        -        -        0.2 
    Ела                          6.1        -        -        -        6.1 
    Лиственица                   0.5        -        -        -        0.5 
    Смърч                       60.9      0.5      0.2      0.5       62.1 
    Черен бор                    1.1        -        -        -        1.1 
    ---------------------------------------------------------------------- 
    Чисти широколистни култури  
    Бяла акация                  0.6        -        -        -        0.6 
    Бук                         10.5        -        -        -       10.5 
    Явор                         1.9        -        -        -        1.9 
    ---------------------------------------------------------------------- 
    Смесени широколистно-иглолистни култури 
    без преобладание             1.0      0.1      0.1      0.1        1.3 
    Зимен дъб                    2.8        -        -        -        2.8 
    ---------------------------------------------------------------------- 
     Смесени широколистни култури 
 
    без преобладание             1.8        -        -        -        1.8 
    Червен дъб                   4.2        -        -        -        4.2 
    ---------------------------------------------------------------------- 
    Чисти иглолистни насаждения  
    Бял Бор                    222.7      1.3      1.1      2.3      227.4 
    Ела                         98.4      2.4      1.6      3.2      105.6 
    Смърч                      193.3      2.6      1.8     15.4      213.1 
    ---------------------------------------------------------------------- 
                                                                     Таблица № 18 продължава 
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                                                                    Таблица № 18 продължение 
    ---------------------------------------------------------------------- 
                               С т е п е н   н а   п о в р е д а 
                         -------------------------------------------------  
    Видове насаждения             0        1        2        3      Всичко 
    ---------------------------------------------------------------------- 
    Смесени иглолистни насаждения  
    без преобладание           295.5      3.4      2.2      5.8      306.9 
    Бял Бор                    127.0      2.7      3.9      4.9      138.5 
    Ела                        647.2     13.9     12.9     18.3      692.3 
    Смърч                      327.3      1.0      0.8      4.7      333.8 
    ---------------------------------------------------------------------- 
    Смесени иглолистно-широколистни насаждения 
    без преобладание           305.2      0.5      0.5      1.1      307.3 
    Бял Бор                    175.0      0.8      6.0     10.5      192.3 
    Ела                         95.7      0.5      2.1      3.8      102.1 
    Смърч                       51.8      0.5      0.5      0.3       53.1 
    ---------------------------------------------------------------------- 
    Чисти широколистни насаждения  
    Бяла акация                  1.6        -        -        -        1.6 
    Бяла елша                    1.8        -        -        -        1.8 
    Бук                        921.5      8.9      7.1      3.9      941.4 
    Благун                       4.7      1.3        -        -        6.0 
    Габър                        1.0        -        -        -        1.0 
    Зимен дъб                  481.6     26.5      6.9      6.2      521.2 
    Ива                          0.2        -        -        -        0.2 
    Трепетлика                   1.3        -        -        -        1.3 
    Цер                          1.1        -        -        -        1.1 
    Черна елша                   1.6        -        -        -        1.6 
    Явор                         0.4        -        -        -        0.4 
    ---------------------------------------------------------------------- 
    Смесени широколистно-иглолистни насаждения  
    без преобладание            76.8      1.3      2.3      1.9       82.3 
    Бяла елша                    2.8      0.5      1.0      0.5        4.8 
    Бук                        325.6      9.5      3.5      1.2      339.8 
    Зимен дъб                   44.8        -        -        -       44.8 
    Трепетлика                   0.2        -        -        -        0.2 
    Цер                          4.2        -        -        -        4.2 
    Явор                         0.2        -        -        -        0.2 
    ---------------------------------------------------------------------- 
    Смесени широколистни насаждения  
    без преобладание           153.9      2.4      2.4      2.4      161.1 
    Бяла акация                  0.3      0.1      0.1      0.1        0.6 
    Бяла елша                    1.1        -        -        -        1.1 
    Бук                        316.8      0.4        -        -      317.2 
    Благун                      31.3        -        -        -       31.3 
    Габър                        7.6        -        -        -        7.6 
    Зимен дъб                  429.1     24.3      6.7      2.5      462.6 
    Трепетлика                   2.1        -        -        -        2.1 
    Цер                         14.0        -        -        -       14.0 
    Черна елша                   1.1        -        -        -        1.1 
    Явор                         0.1        -        -        -        0.1 
    ---------------------------------------------------------------------- 
    Всичко                    6071.2    124.0     94.6    143.2     6433.0 
    ---------------------------------------------------------------------- 
    Процент                     94.4      1.9      1.5      2.2      100.0 
    ---------------------------------------------------------------------- 
 
Анализирайки таблицата, стигаме до извода, че по-често боледуват чистите 
насаждения и култури - ако определен дървесен вид боледува, в смесените 
насаждения другите видове го изолират и ограничават разпространението на 
заболяването, докато в чистите насаждения има по-благоприятни условия за 
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заразяване. Типичен пример са боровите монокултури, в които в момента масово се 
разпространява короядът.  
 
В таблица № 19 е направен преглед на видовете повреди срещащи се в 
лесничейството, както по площ, така и по запас. 
 
                                  Таблица № 19 
 
 Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ и ЗАПАСА С КЛОНИ по ВИД и СТЕПЕН НА ПОВРЕДАТА   
 ------------------------------------------------------------------------------ 
                                С т е п е н    н а    п о в р е д а       
                              ------------------------------------------  
  Вид  на повредата    мярка        0       1       2       3     Всичко     %  
 ------------------------------------------------------------------------------ 
  Без повреда          ха       4949.4       -       -       -    4949.4   76.9 
                       куб.м   1611200       -       -       -   1611200   78.0 
 
  Суховършия           ха        618.0    48.8    31.2    61.3     759.3   11.8 
                       куб.м    206807   12567   10145   21692    251210   12.2 
 
  Корояди              ха        160.4    14.2    22.1    29.4     226.1    3.5 
                       куб.м     51800    4299    6977    8975     72050    3.5 
 
  Снеголом и снеговал  ха        179.1     6.5    12.6    20.4     218.6    3.4 
                       куб.м     58742    1791    3670    5678     69870    3.4 
 
  Гниене               ха        106.8    17.0     8.9     4.1     136.8    2.1 
                       куб.м     30748    4922    2349     961     38980    1.9 
 
  Трахеомикоза         ха        101.6    19.1     3.1     1.3     125.1    2.0 
                       куб.м     14972    2679     465     224     18340    0.9 
 
  Антропогенни повреди ха          8.8     1.3     0.5       -      10.6    0.2 
                       куб.м      2446     370     194       -      3010    0.1 
 
  Пожари               ха          0.7     0.1       -     1.9       2.7      - 
                       куб.м        75       9       6     170       260      - 
 
  Мана                 ха          3.1     0.3       -       -       3.4    0.1 
                       куб.м       171      19       -       -       190      - 
 
  Мразобойни           ха          0.8     0.1       -       -       0.9      - 
                       куб.м       144      16       -       -       160      - 
 
  Ветровал             ха          0.1       -       -       -       0.1      - 
                       куб.м        21       3       3       3        30      - 
------------------------------------------------------------------------------- 
  Всичко               ха       6128.8   107.4    78.4   118.4    6433.0  100.0 
                       куб.м   1977126   26674   23809   37692   2065300  100.0   
------------------------------------------------------------------------------- 
  Процент от площта               95.3     1.7     1.2     1.8     100.0 
  Процент от запаса               95.7     1.3     1.2     1.8     100.0 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
6.1. Суховършия  и  изсъхване  на  листата 
 
Суховършията се дължат най-често на недостатъчната влага в почвата. През 
последните години се установи засилване и увеличаване на засушливите периоди в 
цялата страна и районът на лесничейството въпреки благоприятните водно-въздушни 
условия, също е засегнат от климатичните промени. В повечето случаи суховършия 
настъпват под комплексното въздействие, както на малкото почвена влага, така и 
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на ниската въздушна влажност, силното слънчево греене и други фактори, като 
насекомни вредители, гъбни заболявания и т.н. Засегнати от суховършия са 11.8 % 
от общинските гори в една или друга степен, което налага запаса им да се усвои в 
най-скоро време.  
 
Изсъхването на листата на иглолистните дървесни видове е особено опасно, поради 
това, че веднъж изсъхнали иглолистата не могат да се възстановят повече. 
Предполага се, че съхненето се дължи на биологичното им отслабване от 
продължителните засушавания и покачването на средните годишни температури и 
оттам на по-голямата им податливост към заразяване с различни болести. Засегнати 
от суховършия бялборови насаждения са установени в подотдели: 1005 ”а”; 1013 
”в”; 1025 ”б”; 1032 ”б”; 1055 ”а”; 1569 ”ж”; 1625 ”ж” и други, а в по-ниския 
район съхнат и създадените бялборови култури: 1510 ”ф1”; 1533 ”ж”, ”ц”, ”ч”; 
1539 ”а”; 1561 ”б”, ”в”; 1574 ”в”; 1575 ”б”, ”л”; 1576 ”к”; 1635 ”б”; 1636 ”г”, 
”д”, ”к”; 1639 ”г”, ”с”. Смърчовите насаждения и култури са разпространени на 
сравнително по-благоприятни в климатично отношение терени, на сенчести изложения 
и по-влажни месторастения, но и те на много места са засегнати от суховършия. 
Примерно смърчът суховърши в подотдели: 1081 ”а”; 1111 ”а”; 1126 ”а”; 1166 ”б”, 
”в”; 1167 ”а”; 1168 ”а”; 1172 ”б”; 1177 ”а”, ”б”; 1552 ”г”, ”д”; 1565 ”з”; 1566 
”и”; 1574 ”л”; 1579 ”х”; 1589 ”а”; 1628 ”а”, ”б”, ”в”; 1629 ”е”; 1638 ”п” и 
други. Същото може да се каже и за елата, която през последните години масово 
започна да съхне в цялата страна не само в ниските райони, но и на по-големи 
надморски височини – подотдели: 1061 ”а”; 1065 ”б”; 1109 ”а”; 1120 ”а”; 1124 ”а”; 
1199 ”а”; 1590 ”в”; 1593 ”б”, ”г”, ”д”, ”е”; 1594 ”р”, ”с”; 1625 ”а” и т.н. В 
смесените иглолистни дървостои се забелязва успоредно съхнене на всички 
участващи в състава видове – подотдели: 1061 ”б”; 1155 ”а”, ”б”; 1579 ”б”; 1585 
”д”; 1591 ”а”, ”б”, ”в”, ”г”, ”д”; 1592 ”а”, ”б”, ”г”, ”з”, ”и”; 1625 ”б”, ”д”, 
”е”, ”л”; 1627 ”к”, ”м”; 1631 ”г”; 1633 ”ж”; 1645 ”б”, ”в”, ”г”, ”д” и други. 
 
Трябва да се отбележи, че суховършат и част от широколистните видове, главно 
дъбовете в по-ниския район на лесничейството. При тях, често суховършията са 
вследствие на гъбни заболявания, трахеомикоза, клоносечно стопанисване и други 
допълнителни фактори. Тук могат да се споменат някои издънковите насаждения:   
1519 ”и”; 1562 ”к” и други. Масово съхнене се забелязва на по-старите дървостои 
от бяла елша, които не се сечат: 1002 ”г”; 1004 ”в”; 1005 ”г”; 1063 ”в”. И на 
последно място могат да се споменат и неизсечените навреме и застарели акациеви 
култури - 1594 ”а”. 
 
Въпреки големите запаси реализирани през ревизионния период от суха и паднала 
маса, на много места все още има неизнесена паднала маса и неотсечени изсъхнали 
дървета. При таксацията наличие на суха и паднала маса беше установено в 
подотдели: 1003 ”а”, ”б”; 1005 ”а”; 1007 ”б”; 1017 ”б”; 1019 ”а”; 1020 ”а”;   
1024 ”а”; 1025 ”а”; 1026 ”а”; 1027 ”в”; 1028 ”а”; 1033 ”б”; 1036 ”а”, ”г”;    
1037 ”а”; 1066 ”а”; 1067 ”а”; 1070 ”б”; 1076 ”а”; 1077 ”а”; 1081 ”а”; 1116 ”а”; 
1126 ”а”; 1134 ”б”, ”в”, ”г”, ”д”, ”е”; 1155 ”а”; 1166 ”б”, ”в”; 1170 ”а”; 1172 
”б”; 1173 ”б”; 1177 ”а”, ”б”; 1308 ”б”; 1309 ”в”; 1514 ”б”; 1519 ”в”; 1545 ”и”; 
1550 ”ж”; 1565 ”б”, ”ж”, ”з”; 1566 ”и”; 1569 ”в”; 1570 ”а”, ”с”, ”ф”; 1575 ”б”; 
1584 ”е”, ”и”; 1587 ”г”; 1590 ”г”, ”д”, ”е”, ”ж”, ”з”; 1593 ”г”, ”д”; 1628 ”а”, 
”в”; 1629 ”б”, ”д”; 1630 ”е”; 1645 ”а”, ”б”, ”в”, ”г”, ”д” и на много други 
места. 
 
6.2. Повреди от насекомни вредители и корояди  
 
По-специално внимание в лесничейството се налага да се обърне на короядите 
(Iridae). Според таблицата 226.1 ха или 3.5 % от залесената площ на общинските 
гори е засегнатата в една или друга степен от тях. 
 
Последните няколко години с градация на растеж се наблюдават частично изсъхнали 
насаждения засегнати от Върхов корояд (Ips acuminatus Gyll.). Този вид се 
разпространява до 1500-1600 м н.в. Генерацията му е едногодишна. Върховият 
корояд е един от най-опасните корояди по белия бор, понеже при масово 
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размножаване се явява като първичен вредител и по боровия подраст. Засегнати са 
почти всички борови култури в лесничейството, както и някои от по-младите 
насаждения - подотдели: 1024 ”а”; 1025 ”а”; 1520 ”и”, ”о”; 1525 ”е”; 1526 ”в”; 
1531 ”з”, ”и”, ”л”, ”н”; 1533 ”и”, ”к”, ”л”; 1538 ”л”; 1557 ”б”, ”г”, ”д”, ”и”, 
”к”; 1560 ”г”, ”е”; 1562 ”б”, ”п”, ”у”, ”х”; 1563 ”т”; 1565 ”б”; 1570 ”ж”; 1573 
”и”; 1575 ”б”; 1576 ”о”; 1577 ”р”; 1632 ”е” и други. Освен това през 
десетилетието са изсечени десетки декари иглолистни култури унищожени от тези 
вредители. Примерите са много – подотдели: 1057 ”в”; 1531 ”с”, ”т”, ”у”; 1555 
”з”; 1558 ”щ” (сечище); 1560 ”е”; 1562 ”ч” (сечище); 1576 ”к”, ”л”; 1594 ”б” и 
т.н.  
 
В естествените гори се наблюдават и частично засегнати насаждения от Смърчов 
корояд (Ips typographus L.) – подотдели: 1056 ”б”; 1057 ”б”; 1143 ”а”; 1577 ”м”, 
”ю”; 1631 ”в”, ”г”, ”д”. 
 
При направеното лесопатологично обследване през 2013 година е било установено 
каламитетно нападение от Обикновената борова листна оса (Diprion pini L.). Тя е 
била повсеместно разпространена в боровите култури. Въпреки голямата площ върху 
която е бил разпространен този вредител повредите които е нанесъл, не са 
особенно големи в сравнение с короядите.  
 
В дъбовите гори от 2009 до 2013 година са регистрирани ежегодно нападения от 
Педомерка (Operophtera brumata L.). Масово са били засегнати подотдели:      
1505 ”а”, ”б”, ”в”, ”г”, ”д”; 1514 ”б”, ”г”, ”с”, ”у”; 1518 ”а”, ”б”, ”г”, ”д”; 
1525 ”б”, ”в”, ”г”, ”д”, ”з”, ”и”; 1527 ”м”; 1528 ”а”; 1529 ”л”; 1532 ”а”, ”б”, 
”з”, ”к”, ”л”; 1533 ”б”, ”в”, ”г”, ”д”, ”е”, ”и”; 1534 ”н”, ”п”; 1539 ”к”, ”п”, 
”с”, ”х”; 1540 ”г”, ”е”, ”к”; 1541 ”а”, ”в”, ”и”; 1542 ”а”, ”е”, ”о”; 1552 ”б”, 
”в”; 1553 ”е”; 1554 ”а”; 1555 ”а”, ”д”, ”е”; 1557 ”в”, ”г”, ”е”, ”ж”, ”з”, ”о”, 
”г1”, ”к1”, ”л1”; 1558 ”е”, ”з1”, ”л1”, ”т1”; 1559 ”ж”, ”л”, ”н”, ”о”, ”у”; 1560 
”и”, ”р”; 1561 ”в”; 1562 ”и”, ”у”, ”ц”; 1582 ”в”, ”д”, ”е”, ”ж”; 1594 ”е”; 1595 
”б”, ”д”, ”к”, ”л”, ”о”; 1596 ”а”, ”г”, ”и”, ”к”; 1641 ”б”, ”в” и други. 
 
6.3. Абиотични повреди   
 
Сериозни повреди нанася и мокрият сняг, който се натрупва по короните на 
дърветата, пречупва клоните и стеблата (снеголом), а на места поваля цели 
дървета (снеговал). Повредените от снеголоми и снеговали култури в тази част на 
лесничейството са 2.6 % от залесената площ. 
 
Засегнатите от снеголом дървостои, в които не са изведени навреме отгледните 
сечи са: 1001 ”в”; 1002 ”а”; 1004 ”а”; 1005 ”б”; 1006 ”а”; 1030 ”б”; 1033 ”б”;     
1063 ”г”; 1519 ”г”; 1521 ”г”; 1533 ”з”, ”ш”, ”щ”; 1543 ”в”, ”н”; 1545 ”д”, ”ж”; 
1548 ”к”, ”м”; 1556 ”д”; 1561 ”д”; 1562 ”з”, ”и”; 1565 ”д”; 1566 ”д, ”е”, ”ж”, 
”з”; 1567 ”г”; 1568 ”а”, ”д”; 1570 ”б”, ”г”, ”и”; 1573 ”м”; 1575 ”а”; 1576 ”в”, 
”ц”; 1581 ”ж”; 1585 ”г”; 1594 ”б”; 1595 ”е”; 1635 ”б”, ”к”; 1638 ”е”; 1639 ”л”, 
”н”; 1641 ”д”; 1644 ”а” и други. 
 
На много места успоредно със снеголомите, има и паднала снеговална маса, която 
трябва непременно да се изнесе, защото ако започне да гние ще създаде 
допълнителни огнища за заразяване на дървостоите с гъбни заболявания, корояди и 
други. Паднала маса от снеговал е установена в подотдели: 1001 ”в”; 1002 ”а”; 
1004 ”а”; 1005 ”б”; 1030 ”б”; 1519 ”г”; 1545 ”д”; 1565 ”д”; 1566 ”ж”, ”з”; 1570 
”б”, ”г”, ”и”; 1573 ”м”; 1630 ”г”; 1634 ”г”, ”з” и други. Санитарна сеч след 
снеголом и снеговал е извеждана в подотдели: 1057 ”в”; 1174 ”б”; 1556 ”д”, 
”г1”(сечище) и т.н. 
 
Повредите, които нанасят силните ветрове и бурите са превиване на стеблата, 
чупене на клоните и върховете на дърветата (ветролом) или изкореняване и 
поваляне на цели дървета (ветровал). Ветровалите са често явление във 
високопланинския район и обикновено са много силни. От ветролом са засегнати 
предимно смърчови насаждения в района на горната граница на гората – примерно 
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подотдел 1577 ”д”. Стопанисващите органи на лесничейството, горското стопанство 
и гражданско сдружение ”Кардам” много експедитивно са организирали мероприятията 
по изсичане и изнасяне на падналата от ветровали маса. Санитарна сеч след 
ветровал е водена в подотдели: 1173 ”б” (сечище); 1579 ”н” (сечище); 1626 ”в” 
(сечище). Установено е наличието на все още неизнесена ветровалана маса в 
следните подотдели: 1628 ”а”, ”б”, ”в” и т.н. 
 
Мразобойните представляват радиални разпуквания на външния слой на дървесината 
по време на силни мразове. В резултат на това се образуват надлъжни пукнатини, 
които впоследствие се покриват с калусна тъкан. В дъбовия район мразобойни се 
срещат по цера в повечето случаи на единични дървета – подотдели: 1510 ”х”; 1514 
”п”; 1528 ”и” и други. Прираст при тези повреди не се губи, но се обезценява 
най-ценната част от стеблата на церовите дървостои. 
 
6.4. Повреди от гъбни вредители 
 
Гниенето представлява патологичен процес, причинен от различни видове гъби, при 
който настъпват разлагане и разрушаване на дървесината. 2.1 % от площта на 
насажденията в лесничейството страдат от гнилоти, които засягат предимно по-
стари дървета. 
 
Същинската прахан (Fomes fomentarius Gill.), която причинява бяло смесено 
гниене, обикновено напада попрестарелите букови гори. Загнили са 100-150 годишни 
семенни букови дървостои в подотдели: 1545 ”и”; 1546 ”л”; 1547 ”а”, ”е”; 1563 
”д”, ”м”, ”н”; 1577 ”а”, ”б”, ”о”, ”п”, ”т”; 1579 ”б”; 1583 ”г”; 1594 ”р”, ”с”; 
1636 ”з”; 1638 ”о” и други. Заразяването става чрез спори, които проникват през 
механично повредените места по стеблата и клоните, а в издънковите дървостои 
често заразяването става от пъновете или кореновата система на старите дървета 
по контактен път.  
 
Дъбът най-често се напада от Лъжливата прахан (Fomes igniarius Gill.), която 
причинява жълто-бяло гниене в централната част на стеблото. По нападнатите 
дървета се появяват сухи клони, гнили язви, напливи, ракови образувания и кухини 
– подотдели: 1552 ”ж” и т.н. 
 
Голяма опастност представлява за иглолистните разпространената навсякъде в 
страната Коренова гъба (Heterobasidion annosum Bref.), която причинява кореново 
гниене. Засегнати от нея има в отделни смърчови насаждения: 1597 ”г”; 1634 ”д” и 
други. 

 
Ако трябва да говорим за кореново гниене при широколистните видове, не може да 
не споменем Пънчушката (чума по дърветата) – Armillaria mellea Quel. Тя е една 
от най-масово разпространените гъби, която причинява бяло периферно гниене на 
корените. Развива се предимно в издънковите дъбови гори, особено в районите 
около сечищата и по пъновете в тях. Плодните тела се появяват на туфи в основата 
на дърветата през есента и по това време са забелязани в подотдели: 1509 ”п”;    
1528 ”а”; 1532 ”а”; 1628 ”а”, ”г”, ”д”, ”е” и други. От друга страна, гъбата е 
ядлива с много добри вкусови качества и лесна за събиране.  
 
Голяма опасност при дъбовете представлява заразяването на отслабналите 
биологически дървостои с трахеомикоза. Причинители на тази болест по дъбовете са 
редица гъби от род Ceratocystis. Хифите на тези гъби се развиват в трахеите на 
заразените растения. Заразяването става през наранени места от животни или 
насекоми, а разпространението на гъбата - контактно от корен на корен. Главен 
преносител на болестта се явява Дъбовият беловинояд (Scolytus intricatus). 
Характерна особеност при протичане на болестта е нейният огнищен характер и по-
често хроничното й развитие. На 1.6 % от площта на тази част от лесничейството е 
установена трахеомикоза предимно по горуна - подотдели: 1533 ”б”; 1539 ”ф”; 1541 
”в”, ”г”; 1594 ”е”; 1595 ”б”, ”и”; 1641 ”б” и други, но заболяването е слабо 
изразено и е засегнало малка част от връхните клони. 
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Брашнеста мана (Microsphaera quercine) е установена на 3.4 ха по младите дъбови 
насаждения - примерно в подотдел 1514 ”у”. 
 
Самодивската метла по елата е причинена от двудомната ръжда (Melampsorella 
caryophyllacearum Schr.). Това заболяване е устаноено в подотдели: 1182 ”б”;   
1307 ”б”; 1331 ”в”; 1341 ”а”. 
 
6.5. Антропогенни повреди 
 
Повредите нанесени на гората от хората са с твърде различен характер и се 
получават, както от невнимание или злонамереност, така и при прилагане на 
различните технологии за добив на дървесина и други горски продукти. 
 
Най-тежки са нанесените щети от незаконните бракониерски сечи. Показателно е, че 
до 2011 година са били направени 176 акта за незаконна сеч, незаконен извоз, 
съхраняване и обработка на незаконна дървесина в района на бившето ДЛ ”Боровец”. 
При таксацията са установени бракониерските сечи в подотдели: 1514 ”б”; 1519 
”а”, ”в”; 1522 ”р”; 1540 ”к”; 1556 ”е”; 1557 ”р1”; 1559 ”ж”, ”з” и други. Имайки 
предвид горепосочените данни, стопанисващите органи е необходимо да полагат още 
по-големи усилия за опазването на гората и санкциите за бракониерска сеч да се 
прилагат с най-голяма строгост. 
 
На места се нанасят повреди и при провеждане на регламентираните сечи. Те са с 
по-различен характер, като непочистени сечища, палени клони на място, но най-
често се поврежда или унищожава наличният подраст при сечта. Направени са 27 
акта за непочистени сечища, 6 акта за повреди на подраста и стоящия дървостй и 1 
за висока сеч. Такива повреди в годината на таксацията са установени в 
подотдели: 1035 ”а”, ”б”, ”в”; 1036 ”б”, ”д”; 1061 ”б”; 1120 ”а” и други. Неясно 
защо, на места не е изнесена отсечената маса, която някъде е зпочнала да гние 
вече. Примери в това отношение има в подотдели: 1020 ”б”; 1026 ”а”; 1065 ”б”;       
1550 ”ж”; 1628 ”а” и други. 
 
Смолодобив в бялборови насаждения с производствена цел е извършван до 1991 
година в Говедарския участък, където все още има дървостои със следи от тази 
дейност, но в момента участъка не е обект на таксация. На инвенратизираната сега 
територия е установено, че смола се добива само от отделни дървета предимно от 
бяла мура с лечебна цел – подотдели: 1067 ”а”; 1125 ”а”; 1126 ”а”; 1127 ”а”; 
1166 ”б”; 1177 ”а”; 1573 ”д”. 
 
Борина е добивана борови насаждения и култури в близост до селата и по 
туристическите маршрути в Рила – подотдели: 1001 ”г”, ”е”; 1002 ”в”; 1025 ”б”; 
1032 ”б” и други. Наранената кора на дърветата при добива на смола или борина 
води до заразяване на дървесината с гъбни заболявания, нападения от корояди и 
други насекоми. Смолата по стеблата спомага допълнително за потенциалната 
опасност от запалване на насажденията. 
 
Освен това в района на КК ”Боровец” има и нарушения като незаконно строителство 
в горските територии, изхвъляне на изкопна маса и други боклуци в горите и т.н. 
 
6.6. Пожари   
 
Пожарите на територията на лесничейството не са така мащабни, като на други 
места в страната. През ревизионния период е бил отчетен само един низов пожар 
през 2007 година, който е засегнал 31 дка площ, но пораженията са били 
незначителни. Следи от пожари са установени на две места в подотдели: 1510 ”г2” 
в землището на с.Гуцал и 1557 ”ц” в землището на с.Марица. 
 
Ниският процент на повредите от пожари се дължи на навременните действия на 
стопанисващите органи. Създадената постоянна наблюдателна система и бързата 
реакция на противопожарните групи спомага за своевременното потушаване на 
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пожарите. Ежегодно се изготвя ”Годишен оперативен план за предотвратяване на 
горските пожари” и ”Схема за оповестяване при възникване на пожар”. Сключват се 
договори за съвместна дейност при гасенето на пожари с ТП ”ДГС Самоков” и със 
заинтересовани фирми и ведомства: ”Венци-2003”-ЕООД, ”Бекастрой”-ЕАД, 
”Котарски”-ЕООД”, ”Егролес”-ЕООД, ГД-”Кардам”, Дирекция на НП ”Рила” и други. 
Изграждат се доброволни противопожарни групи по населени места. Извършва се 
инструктаж на гасаческите групи съгласно предписанията.  
 
Стопанисващите органи, според своите възможности, са взели мерки за подобряване 
санитарното състояние на горите. Предимство се дава на санитарните сечи и през 
последните години площите обхванати със санитарни сечи все повече нарастват. 
Общо за десетилетието от санитарни и принудителни сечи и суха и паднала маса са 
добити 14044 куб.м, което е 8.3 % от добитата дървесина от всички видове сечи. 
Със санитарни мероприятия са обхванати 2591.0 ха засегнати от една или друга 
повреда. 
 
7. Организация на управлението и работната сила   
 
Във връзка с преструкторирането на ОП ”Общинско лесничейство” гр.Самоков 
съгласно Заповед № 52 от 29.02.2017 година, лесничейството се разделя на        
4 горскостопански участъка, които за охраната на горските територии са поделени 
на 17 охранителни участъка, а именно: 
  
I   - Горско-стопански участък ”Самоков” 
 
1. Първи охранителен участък ”Ридо-Драгушиново-Злокучане” - с площ 508.3 ха  

 
2. Втори охранителен участък ”Горни Окол-Долни Окол-Широки дол”-с площ 1186.2 ха  
 
3. Трети охранителен участък ”Доспей 1” - с площ 1016.1 ха 
 
4. Четвърти охранителен участък ”Доспей 2” - с площ 775.3 ха 
 
II  - Горско-стопански участък ”Белчин” 
 
5. Пети охранителен участък ”Райово-Рельово” - с площ 1102.3 ха  

 
6. Шести охранителен участък ”Алино-Ковачевци” - с площ 1224.5 ха  
 
7. Седми охранителен участък ”Белчин-Ярлово-Ковачевци” - с площ 969.9 ха 
 
8. Осми охранителен участък ”Клисура” - с площ 624.0 ха 
 
III - Горско-стопански участък ”Боровец” 
 
9. Девети охранителен участък ”Говедарци” - с площ 893.2 ха  

 
10. Десети охранителен участък ”Мала Църква” - с площ 660.3 ха  
 
11. Единадесети охранителен участък ”Бели Искър” - с площ 399.2 ха 
 
12. Дванадесети охранителен участък ”Варнико” - с площ 526.4 ха  

 
13. Тринадесети охранителен участък ”Боровец” - с площ 1120.5 ха  
 
IV  - Горско-стопански участък ”Радуил” 
 
14. Четиринадесети охранителен участък ”Мирчовец” - с площ 1656.0 ха  
 
15. Петнадесети охранителен участък ”Китката-Бела поляна” - с площ 1365.3 ха 
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16. Шестнадесети охранителен участък ”Марица” - с площ 1443.5 ха  
 

17. Седемнадесети охранителен участък ”Гуцал” - с площ 956.1 ха  
 
Щатният персонал на лесничейството утвърден към 01.05.2014 година е бил: 
 
      I  Ръководни кадри 
 
      1. Директор                                 -  1 
      2. Счетоводител-касиер                      -  1 
 
      II Специалисти 
 
      1. Старши лесничеи                          -  3 
      2. Лесничеи                                 -  4 
      3. Помощник лесничеи                        -  6 
 
      III Горска охрана 
 
      1. Горски надзиратели                       - 14 
      ___________________________________________________ 
         Общо щатен персонал                      - 36 
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 Глава IV 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ   
 
1. Обща площ на разглежданата част от ОП ”Общинско лесничейство” гр.Самоков и 
разпределението й съобразно  функциите на горите и земите  
 
Общата площ на ОП ”Общинско лесничейство” гр.Самоков в териториалния обхват на 
бившето Държавно лесничейство ”Боровец” е 6726.5 ха. Разпределението й по вид на 
земите е посочено в таблица № 20. 
 

Таблица № 20  
 

Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по ВИД НА ЗЕМИТЕ 
------------------------------------------------------------------------------ 
Вид на подотдела    иглолистни  шир.вис.  изд.превр.  нискост.  Всичко     % 
------------------------------------------------------------------------------ 
А. Насаждения 
 
а) С пълн. 0.4-1.0     2464.2     980.3     1929.8       2.3    5376.6   80.0 
                    ---------------------------------------------------------- 
От естест.произход     1659.3     960.4     1929.8       1.7    4551.2   67.7 
Склопени култури        804.9      19.9          -       0.6     825.4   12.3 
                    ---------------------------------------------------------- 
б) С пълн. 0.1-0.3     1025.0      11.4       19.5       0.5    1056.4   15.7 
                    ---------------------------------------------------------- 
От естест.произход     1019.9      11.4       19.5       0.5    1051.3   15.6 
Изредени култури          5.1         -          -         -       5.1    0.1 
------------------------------------------------------------------------------ 
Всичко залесена площ   3489.2     991.7     1949.3       2.8    6433.0   95.7 
------------------------------------------------------------------------------ 
Б. Незалесена дървопроизводителна площ  
 
Сечище                    1.5         -        0.1         -       1.6      - 
Голина                    3.6         -        7.6         -      11.2    0.2 
------------------------------------------------------------------------------ 
Всичко незалесена площ    5.1         -        7.7         -      12.8    0.2 
------------------------------------------------------------------------------ 
В. Недървопроизводителна гола площ 
 
Поляни                   55.8       9.5       36.8         -     102.1    1.5 
Временни складове         0.9         -        0.5         -       1.4      - 
Просеки                   9.3       2.7        4.6         -      16.6    0.3 
Шосета                    0.3       0.1          -         -       0.4      - 
Авт.пътища с настилка     2.8         -          -         -       2.8    0.1 
Авт.пътища земни         24.6       4.6        9.9         -      39.1    0.6 
Лесонепригодни площи     41.4      36.8       10.0       1.1      89.3    1.3 
Лесонепригодни голини     0.1       0.1          -         -       0.2      - 
Скали                    10.9       3.7          -         -      14.6    0.2 
Дворни места              1.5       0.4        0.1         -       2.0      - 
Обработваеми площи        0.3       0.1        0.5         -       0.9      - 
Мочур                     0.1         -          -         -       0.1      - 
Сипей                     1.9         -          -         -       1.9      - 
Кариера                   0.8         -          -         -       0.8      - 
Прокар                      -         -        0.8         -       0.8      - 
Ровини                    0.1       0.1        1.5         -       1.7      - 
Насип                     0.1         -          -         -       0.1      - 
Разливище                   -         -        0.1         -       0.1      - 
------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                          Таблица № 20 продължава 
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                                                                         Таблица № 20 продължение 
------------------------------------------------------------------------------ 
Вид на подотдела    иглолистни  шир.вис.  изд.превр.  нискост.  Всичко     % 
------------------------------------------------------------------------------ 
Паркинг                   0.1         -          -         -       0.1      - 
Каптажи                   0.2       0.1          -         -       0.3      - 
Ски писти                 5.4         -          -         -       5.4    0.1 
------------------------------------------------------------------------------ 
Всичко недървопр.площ   156.6      58.2       64.8       1.1     280.7    4.1 
------------------------------------------------------------------------------ 
Обща площ              3650.9    1049.9     2021.8       3.9    6726.5  100.0 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Залесената площ на тази част от лесничейството е 6433.0 ха, което е 95.7 % от 
общата му площ. Изредените култури и насаждения (с пълнота до 0.3 включително) 
заемат 15.7 % от общата площ. 
 
Незалесената дървопроизводителна площ е 12.8 ха или 0.2 % от общата площ. От нея 
11.2 ха са голини и 1.6 ха заемат невъзобновените сечища. Всички сечища са 
предвидени за залесяване. Общо дървопроизводителната площ е 6445.8 ха, което е 
95.9 % от общата му площ.  
 
Недървопроизводителната горска площ е 280.7 ха или 4.1 % от общата площ на тази 
част от лесничейството. Една част от нея - поляни, обработваеми площи и други 
може да се използува за различни странични дейности, друга част се явява 
технологически необходима за производствения процес – камионни пътища, шосета, 
просеки, временни складове и т.н., а една част е неизползваема за горско-
стопанска дейност - лесонепригодни площи и голини, ровини, разливища и други. 
 
Площта на горските територии в ОП ”Общинско лесничейство”-гр.Самоков (частта 
съвпадаща с територията на бившето ДЛ ”Боровец”) при двете последни устройства 
през 2007 и 2017 година се разпределя както следва: 

 
                                       2007 год.     %      2017 год.     %  Разлика +/- 
======================================================================================== 
- залесена                         -  7576.0 ха   93.1   -  6433.0 ха  95.7    - 1143.0 
- клек                             -     4.6 ха    0.1   -       - ха     -    -    4.6 
- незалесена дървопроизводителна   -    42.1 ха    0.5   -    12.8 ха   0.2    -   29.3 
- недървопроизводителна            -   513.4 ха    6.3   -   280.7 ха   4.1    -  232.7 
======================================================================================== 
  ВСИЧКО                           -  8136.1 ха  100.0   -  6726.5 ха 100.0    - 1409.6 
======================================================================================== 
 
Общинските гори по предоставените ни кадастрални планове (КК от 14.03.2017 
година) за землищата Самоков, Радуил, Марица и Гуцал, имат обща площ 6726.5 ха. 
От нея горски територии са 6457.0 ха, а гори върху земеделски земи – 269.5 ха. 
За всички имоти са представени документи за собственост, списъка на които ще 
бъде представен в приложенията към горскостопанския план на ОП ”Общинско 
лесничейство”-гр.Самоков (частта съвпадаща с територията на бившето ДЛ 
”Боровец”). 
 
През ревизионния период са настъпили следните промени в общинските горски 
територии:  
 
- През 2014 година към ОП ”Общинско лесничейство”-гр.Самоков са инвентаризирани 
1390.1 ха общински гори в землищата на селата Говедарци, Бели Искър, Маджаре и 
Мала църква. 
 
- Поради промяна на предназначението се изключват от общинските горски територии 
общо 18.6 ха (185.678 дка) със следните заповеди: 
 



”Пролес-инженеринг”-ООД 2016-2018 год. 67 

- Със заповед № РД 49-26 от 24.01.2007 година се изключват от горските 
територии 19.999 дка имот 65231.919.143 от землището на гр.Самоков ЕКАТТЕ 
65231, част от подотдели: 1096 ”а”, ”2”, ”3”.  
 
- Със заповед № РД 49-117 от 03.04.2007 година се изключват от горските 
територии 4.201 дка имот 65231.919.144 от землището на гр.Самоков ЕКАТТЕ 
65231, част от подотдели: 1100 ”а”, ”3”. 

 
- Със заповед № РД 195 от 03.12.2007 година се изключват от горските 
територии 2.101 дка имот 65231.919.75 от землището на гр.Самоков ЕКАТТЕ 
65231, част от подотдели: 1101 ”6”, ”7”; 1103 ”а”. 

 
- Със заповед № РД 309 от 19.02.2008 година се изключват от горските 
територии 6.600 дка имот 65231.918.189 от землището на гр.Самоков ЕКАТТЕ 
65231, част от подотдели: 1098 ”а”, ”1”.  
 
- Със заповед № 443 от 12.03.2008 година се изключват от горските 
територии 1.999 дка имот 65231.918.78 от землището на гр.Самоков ЕКАТТЕ 
65231, част от подотдели: 1111 ”а”, ”4”. 
 
- Със заповед № 495 от 21.03.2008 година се изключват от горските 
територии 9.751 дка имот 65231.919.146 от землището на гр.Самоков ЕКАТТЕ 
65231, част от подотдели: 1057 ”1”; 1073 ”4”; 1074 ”а”, ”б”, ”5”, ”6”; 
1223 ”б”, ”в”, ”г”, ”2”. 
 
- Със заповед № 967 от 20.05.2008 година се изключват от горските 
територии 1.824 дка имот 65231.918.127 от землището на гр.Самоков ЕКАТТЕ 
65231, част от подотдел: 1105 ”3”. 
 
- Със заповед № 1032 от 28.05.2008 година се изключват от горските 
територии 50.442 дка имоти 65231.918.253, 65231.918.254, 65231.918.255, 
65231.918.256, 65231.918.257, 65231.918.259, 65231.918.260 от землището на 
гр.Самоков ЕКАТТЕ 65231, част от подотдели: 1001 ”а”; 1010 ”а”, ”б”, ”в”, 
”г”, ”1”; 1011 ”а”, ”б”, ”г”. 
 
- Със заповед № 1058 от 30.05.2008 година се изключват от горските 
територии 30.069 дка имот 65231.918.213 от землището на гр.Самоков ЕКАТТЕ 
65231, част от подотдели: 1100 ”а”, ”1”. 
 
- Със заповед № 1174 от 20.06.2008 година се изключват от горските 
територии 6.953 дка имот 65231.919.362 от землището на гр.Самоков ЕКАТТЕ 
65231, част от подотдели: 1101 ”а”, ”3”, ”5”, ”6”; 1103 ”а”. 
 
- Със заповед № 1318 от 10.07.2008 година се изключват от горските 
територии 4.007 дка имот 65231.918.214 от землището на гр.Самоков ЕКАТТЕ 
65231, част от подотдел: 1100 ”1”. 
 
- Със заповед № 1751 от 09.10.2008 година се изключват от горските 
територии 1.246 дка имот 65231.919.392 от землището на гр.Самоков ЕКАТТЕ 
65231, част от подотдели: 1102 ”а”, ”1”. 
 
- Със заповед № 276 от 05.02.2009 година се изключват от горските 
територии 10.524 дка имот 65231.918.241 от землището на гр.Самоков ЕКАТТЕ 
65231, част от подотдели: 1099 ”б”, ”3”, ”5”. 
 
- Със заповед № 277 от 05.02.2009 година се изключват от горските 
територии 3.740 дка имот 65231.919.252 от землището на гр.Самоков ЕКАТТЕ 
65231, част от подотдели: 1110 ”б”, ”3”, ”4”. 
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- Със заповед № 460 от 01.04.2009 година се изключват от горските 
територии 32.239 дка имот 65231.920.394 от землището на гр.Самоков ЕКАТТЕ 
65231, част от подотдел: 1120 ”2”. 
 
- Със заповед № 2022 от 04.12.2009 година се изключват от горските 
територии 3.507 дка имот 65231.919.358 от землището на гр.Самоков ЕКАТТЕ 
65231, част от подотдели: 1087 ”а”, ”4”. 

 
- 0.9 ха (8.844 дка) площи общинска собственост продадени на основание параграф 
123 от ПЗР към ЗИД на ЗГ със следните заповеди: 

 
- Със заповед № РД 18-9 от 01.02.2005 година се продава на частно лице 
площ 0.942 дка имот 61604.5.417 от землището на с.Радуил ЕКАТТЕ 61604, 
част от подотдел: 1599 ”л”. 

 
- Със заповед № РД 49-234 от 05.07.2007 година се продава на ”БОРОСПОРТ”-
АД площ 1.662 дка имот 65231.919.357 от землището на гр.Самоков ЕКАТТЕ 
65231, част от подотдел: 1073 ”б”. 
  
- Със заповед № 331 от 20.12.2007 година се продава на ”Национална 
електрическа компания”-ЕАД площ 2.865 дка имот 65231.919.87 от землището 
на гр.Самоков ЕКАТТЕ 65231, част от подотдели: 1073 ”4”. 
 
- Със заповед № 96 от 18.01.2008 година се продава на ”БОРОСПОРТ”-АД площ 
3.375 дка имот 65231.919.109 от землището на гр.Самоков ЕКАТТЕ 65231, част 
от подотдели: 1095 ”а”, ”4”, ”5”, ”7”. 

 
Съобразно функциите на горите в лесничейството, площта при двете последователни 
устройства се разпределя, както следва: 
 
                                                   2007 год.     %      2017 год.    % 
======================================================================================== 
- горски територии със стопански функции      -    5681.6 ха   69.8    1724.8 ха   25.6 
- горски територии със защитни функции        -     629.7 ха    7.8         -         - 
- горски територии със специални функции      -    1824.8 ха   22.4    5001.7 ха   74.4 
======================================================================================== 
  ВСИЧКО                                      -    8136.1 ха  100.0    6726.5 ха  100.0 
======================================================================================== 
 
Функциите и категоризацията на горските територии са определени съгласно Закона 
за горите от 09.04.2011 година и Наредба № 18 от 07.10.2015 година. При тази 
категоризация 74.4 % от общинските гори са със специални функции, като с водеща 
функция основно са Горите с висока консервационна стойност. В това число попадат 
всички други функционални групи. Разпределението на общата площ по функционална 
група е дадено в следващата таблица. В отделна колона са дадени и площите по 
категории, които се водят в числото на друга функционална група. 
 

   Таблица № 21 
 
         Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА 
--------------------------------------------------------------------- 
Функционална категория  Водеща функц.категория В друга категория Общо 
                                    ха      %           ха        ха 
--------------------------------------------------------------------- 
СТОПАНСКИ ФУНКЦИИ                1724.8   25.6           -     1724.8 
--------------------------------------------------------------------- 
СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ  
 
1.Гори с висока консервационна стойност 
- ГВКС 2                         4775.9   71.0           -     4775.9 
--------------------------------------------------------------------- 

                                                                      Таблица № 21 продължава 
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                                                                     Таблица № 21 продължение 

--------------------------------------------------------------------- 
Функционална категория  Водеща функц.категория В друга категория Общо 
                                    ха      %           ха        ха 
--------------------------------------------------------------------- 
- ГВКС 3                            4.4    0.1      2125.7     2130.1 
- ГВКС 4                          220.6    3.3      1059.1     1279.7 
 
2.Защитни горски територии за защита на водите 
- Водосборен басеин                   -      -         2.7        2.7 
 
3.Защитни горски територии за защита на техническата инфраструктура 
- Защитна ивица II-класен път         -      -       199.6      199.6 
 
4.Защитни горски територии за защита на почвите 
- Лесонепригодни площи                -      -        89.3       89.3 
- Скално-урвести терени               -      -       139.8      139.8 
 
5.Защитни горски територии за защита на рекреационните гори 
- Курортна гора                     0.8      -      1884.2     1885.0 
 
6.Семепроизводствени насаждения и градини 
 
- Семепроизводствени насаждения       -      -       172.3      172.3 
- Семепроизводствена градина          -      -         7.0        7.0 
--------------------------------------------------------------------- 
Общо СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ           5001.7   74.4 
--------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ГОРИ              6726.5  100.0 
--------------------------------------------------------------------- 

 
 
В таблица № 22 е направено сравнение на залесената площ и дървесния запас с кло-
ни по класове на възраст при двете последователни устройства. 

 
   Таблица № 22 

 
    Разпределение на залесената площ и дървесния запас (с клони) по класове 
                  на възраст при двете последователни устройства 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Година                             К Л А С О В Е  Н А  В Ъ З Р А С Т  
на        ————————————————————————————————————————————————————————————————————  О Б Щ О 
устройство     I        II       III      IV        V        VI        VII       
 
     мярка    1-20    21-40     41-60    61-80    81-100  101-120    над 121    
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
2007  ха     297.7   1063.9    1449.7   1498.5    1720.1   1181.6      364.5     7576.0 
      %        3.9     14.1      19.1     19.8      22.7     15.6        4.8      100.0 
2017  ха     188.2    588.9    1209.0   1128.2    1036.8   1886.8      395.1     6433.0 
      %        2.9      9.1      18.8     17.5      16.2     29.4        6.1      100.0 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
      +          -        -         -        -         -    705.2       30.6          - 
Разлика 
      -      109.5    475.0     240.7    370.3     683.3        -          -     1143.0 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
2007 куб.м   10675   172815    287405   493545    757185   503080     159730    2384435 
      %        0.5      7.3      12.1     20.6      31.7     21.1        6.7      100.0 
2017 куб.м   10415    91990    285210   287710    358130   852425     179420    2065300 
      %        0.5      4.4      13.7     14.0      17.4     41.4        8.6      100.0 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
      +          -        -         -        -         -   349345      19690         - 
Разлика            
      -        260    80825      2195   205835    399055        -          -     319135  
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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А. По площ 
 
Залесената площ на общинските гори в този район от лесничейството е намаляла с 
1143.0 ха или с 15.1 %. Това се дължи основно на посочените в началото на тази 
точка причини. Със 17.3 % е намаляла общата площ на общинските територии, явно 
повече голи площи са останали в замлищата на селата Говедарци, Бели Искър, 
Маджаре и Мала църква инвентаризирани през 2014 година.  
 
Разликите в разпределението по класове на възраст при двете устройства по-
принцип се дължи на прерастването и преминаване на дървостоите от един клас на 
възраст в друг. Поради голямата разлика в площите, трудно може да се проследи 
реалното движение по класове на възраст, но се забелязва едно сериозно 
увеличаване на горите в VI-ти и VII-ти клас на възраст, което се дължи основно 
на Изборния стопански клас. Той обхваща една пета от всички насаждения, а в него 
при преработването (по препоръка на комисията от ИАГ на Второ лесоустройствено 
съвещанение проведено в гр.Самоков от 26.09.2017 год. до 29.09.2017 год. и 
становището от представителите на ЛТУ – катедри ”Лесовъдство” и 
”Лесоустройство”) на таксационните описания по елементи гора в три условни 
възрастови поколения, се завиши възрастта на основния етаж, за сметка на 
пълнотата му.  
 
Б. По запас 
 
Общият дървесен запас (с клони) на инвентаризираните гори  
на територията на  ОП ”Общинско лесничейство” гр.Самоков  
(частта съвпадаща с територията на бившето  ДГС ”Боровец”)  
през 2007 година е бил                                     2384435 куб.м 
Средният прираст на гората за изминалия период (с клони) е       264730 куб.м  
Ползването реализирано през ревизионния период е                 167243 куб.м 
Вероятният запас към края на 2016 година би трябвало да е       2481922 куб.м  
Установеният в момента запас с клони е                          2065300 куб.м 
или в по-малко                                                   416622 куб.м 
 
Дървесният запас е намалял с 17.4 % или с малко по-голям процент от този, с 
който е намаляла залесената площ. Това се дължи на по-малкия запас на боровите 
самосеви на земеделски земи, които са новоустроени сега и на големия процент 
зрели иглолистни гори, които са устроени през 2014 година. 
 
2. Таксационна характеристика на общинските гори в района на бившето Държавно 
лесничейство ”Боровец” 
 
С оглед постигането на приемственост и постоянство в лесовъдската и в 
стопанската организацията на общинските гори, които са една съществена част от 
горите на територията на Община Самоков, организацията на стопанските класове в 
тях се приема да бъде идентична с тази на държавните гори в района. 
 
Oрганизацията по стопански класове на горските територии общинска собственост, 
при двете последователни устройства е показана в таблица № 23. При предишното 
лесоустройство 30.2 % от общинските гори са били със защитни и специални 
функции, докато в момента горите със специални функции са се увеличили над два 
пъти – 74.4 %. За по-голяма яснота и възможност за сравнение таблицата е 
направена общо за всички функционални групи и при двете последователни 
устройства. В таблица № 24 е дадено разпределението на залесената плащ по видове 
гори и стопански класове общо за горските територии общинска собственост. 
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Таблица № 23 
 

Oрганизация по стопански класове на горските територии държавна собственост,  
при устройствата през 2007 и 2017 година 

________________________________________________________________________________ 
                                                                         Разлика 
Стопански класове                        2007 година     2017 година      + / - 
________________________________________________________________________________ 
                                           ха      %       ха      %        ха 
________________________________________________________________________________ 
1. Бялборов Високобонитетен    ББВ      667.8     8.8   317.0    4.9    -  350.8 
2. Бялборов Средно и Ниско- 
   бонитетен                   ББСрН    609.1     8.0   590.8    9.2    -   18.3 
3. Бялборови култури           ББК      357.9     4.7   132.3    2.1    -  225.6 
4. Бялмуров Високобонитетен    БмВ      196.3     2.6       -      -    -  196.3 
5. Елов Високобонитетен        ЕВ       433.5     5.7   369.5    5.8    -   64.0 
6. Иглолистно-широколистен 
   Високобонитетен             ИШВ      299.3     3.9   346.4    5.4    -   47.1 
7. Смесен иглолистен  
   Високобонитетен             СмИВ     234.4     3.2   128.4    2.0    -  106.0 
8. Смърчов Високобонитетен  СВ       667.6     8.8   388.1    6.0    -  279.5 
9. Изборен     ИЗ      1277.0    16.8  1231.1   19.1    -   45.9 
10.Буков Високобонитетен  БВ       631.6     8.3   707.8   11.0    +   76.2 
11.Буков Среднобонитетен  БСр      240.4     3.2    96.7    1.5    -  143.7 
12.Буков Нискобонитетен   БН        28.9     0.4       -      -    -   28.9 
13.Дъбов Средно и  
   Нискобонитетен         ДСрН         -       -   172.8    2.7    +  172.8 
14.Реконструкция    Р         19.7     0.3       -      -    -   19.7 
15.Буков Високобонитетен  
   за Превръщане    БВП      798.1    10.5   797.2   12.4    -    0.9 
16.Буков Средно и Ниско- 
   бонитетен за Превръщане     БСрНП    125.5     1.7   104.5    1.6    -   21.0 
17.Зимендъбов Високобонитетен 
   за Превръщане    ЗдВП      66.1     0.9       -      -    -   66.1 
18.Зимендъбов Средно и Ниско- 
   бонитетен за Превръщане  ЗдСрНП   922.8    12.2       -      -    -  922.8 
19.Дъбов Средно и Ниско- 
   бонитетен за Превръщане  ДСрНП        -       -  1050.4   16.3    + 1050.4 
________________________________________________________________________________ 
ОБЩО                                   7576.0   100.0  6433.0  100.0    - 1143.0 
________________________________________________________________________________ 
 
Поради голямото движение на площите в тази част на лесничейството, не може да се 
направи реална съпоставка между предишните и сега обособените стопански класове. 
В предходния лесоустройствен проект от 2007 година са били обособени 17 
стопански класа, а сега са коригирани до 14. Сравнение може да се направи само в 
Изборния и Превръщателните класове, тъй като те почти изцяло са попадали на 
територията на бившето ДЛ ”Боровец” и при предишното устройство. 
 
Площта на Изборния стопански клас се е запазила, като намалението с 45.9 ха се 
дължи на изключените и продадени гори в района на КК ”Боровец” и на изсечените 
на голо площи засегнати от ветроломи. 
 
Прави впечатление, че Буковият Високобонитетен стопански клас се е увеличил, за 
сметка по-нискобонитетните букови стопански класове, което говори за много 
доброто състояние и растеж на семенните букови гори в района. 
 
Буковите стопански класове за Превръщане са запазени, а издънковите дъбови 
насаждения също са обединени в един стопански клас - в новообособения, съгласно 
Наредба № 18 от 07.10.2015 година, Дъбов Средно и Нискобонитетен за Превръщане.
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Таблица № 24 
 

Разпределение на залесената площ по видове гори и стопански класове 
в горите общинска собственост 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вид на горите          ББСрН     ББВ      ЕВ    СмИВ     ИШВ      СВ     ББК      БВ     БСр    ДСрН     БВП   БСрНП      Из   ДСрНП  ВСИЧКО       % 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Естест.гори от б.бор   174.2   284.9       -       -     3.4       -       -       -       -       -       -       -    97.2       -   559.7     8.7 
Култ.б.борб в ареала   411.9    32.1       -       -    13.3       -    77.6       -       -       -       -       -     7.8       -   542.7     8.4 
Култ.б.бор изв.ареал       -       -       -       -       -       -    50.7       -       -       -       -       -       -       -    50.7     0.8 
Култ.ч.борб в ареала     1.3       -       -       -       -       -     0.5       -       -       -       -       -       -       -     1.8       - 
Естест.гори от смърч       -       -       -       -       -   274.5       -       -       -       -       -       -   336.0       -   610.5     9.5 
Култ.смърч  в ареала       -       -       -     4.2    26.1    52.0       -       -       -       -       -       -    13.8       -    96.1     1.5 
Култ.смърч изв.ареал       -       -       -       -    19.3    61.6       -       -       -       -       -       -     0.6       -    81.5     1.3 
Естест. гори  от ела       -       -   358.2     6.9    13.4       -       -       -       -       -       -       -   545.7       -   924.2    14.4 
Култ. ела  в  ареала       -       -    11.3    14.9     3.3       -       -       -       -       -       -       -     0.4       -    29.9     0.5 
Ест. СмИ и СмИШ гори       -       -       -   102.4   267.6       -       -       -       -       -       -       -   222.9       -   592.9     9.2 
Култ.бяла/черна мура       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -     0.2       -     0.2       - 
Култ.чужди иглолист.     3.4       -       -       -       -       -     3.5       -       -       -       -       -     0.2       -     7.1     0.1 
Семенни  букови гори       -       -       -       -       -       -       -   707.7    68.0       -       -       -     3.4       -   779.1    12.1 
Семенни гори от  здб       -       -       -       -       -       -       -       -     6.8   156.3       -       -       -       -   163.1     2.5 
Ест.сем. смесени-дъб       -       -       -       -       -       -       -       -       -     3.5       -       -       -       -     3.5     0.1 
Култури   от  дъбове       -       -       -       -       -       -       -       -       -     7.2       -       -       -       -     7.2     0.1 
Семенни гори от  цер       -       -       -       -       -       -       -       -       -     5.8       -       -       -       -     5.8     0.1 
Естес.крайречни гори       -       -       -       -       -       -       -       -     8.7       -       -       -     2.9       -    11.6     0.2 
Семенни гори   габър       -       -       -       -       -       -       -       -     7.7       -       -       -       -       -     7.7     0.1 
Естест. СмШ на ст.ск       -       -       -       -       -       -       -     0.1     0.6       -       -       -       -       -     0.7       - 
Изкуст.гори от бреза       -       -       -       -       -       -       -       -     0.3       -       -       -       -       -     0.3       - 
Изд. букови гори           -       -       -       -       -       -       -       -       -       -   797.2   102.0       -    23.8   923.0    14.3 
Изд. зимен дъб  9170       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -   896.2   896.2    13.9 
Изд. смес. дъб  91МO       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -     1.6       -   107.6   109.2     1.7 
Издънков цер    91IO       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -    16.9    16.9     0.3 
Издънков габър             -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -     0.9       -     3.1     4.0     0.1 
Естест. трепетлика         -       -       -       -       -       -       -       -     4.6       -       -       -       -       -     4.6     0.1 
Гори от акация             -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -     2.8     2.8       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО                   590.8   317.0   369.5   128.4   346.4   388.1   132.3   707.8    96.7   172.8   797.2   104.5  1231.1  1050.4  6433.0   100.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Таксационната характеристика на горите общинска собственост е направена в таблична 
форма за всеки стопански клас поотделно за горите със стопански функции и за 
горите със специални функции. Разпределението на площта на общинските гори по 
стопански класове и функционална група е дадено в таблица № 25. В горите със 
специални функции са обособени ”условни” стопански класове, идентични с тези в 
горите със стопански функции. 
 

Таблица № 25 
 

Разпределение на ПЛОЩТА по СТОПАНСКИ КЛАС и ФУНКЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ  
в горите общинска собственост 

____________________________________________________________________________ 
Стопански клас                 Функционална категория (хектари) 
                         --------------------------------------------- 
                         Стопански функции Специални функции  Всичко      %   
____________________________________________________________________________ 
Бялборов Високобонитетен           104.9          212.1        317.0     4.9 
Бялборов Ср.Нискобонитетен         281.2          309.6        590.8     9.2 
Бялборови култури                  125.1            7.2        132.3     2.1 
Елов Високобонитетен                   -          369.5        369.5     5.8 
Иглолистно-шир.Високобонитетен       7.0          339.4        346.4     5.4 
Изборен                                -         1231.1       1231.1    19.1 
Смесен иглолистен Високобонитетен      -          128.4        128.4     2.0 
Смърчов Високобонитетен              0.6          387.5        388.1     6.0 
 
Буков Високобонитетен                0.8          707.0        707.8    11.0 
Буков Среднобонитетен                8.0           88.7         96.7     1.5 
Дъбов Ср.и Нискобонитетен           33.0          139.8        172.8     2.7 
 
Буков Високобон.за Превръщане      164.9          632.3        797.2    12.4 
Буков Ср.Н. за Превръщане            9.0           95.5        104.5     1.6 
Дъбов Ср.Н. за Превръщане          915.1          135.3       1050.4    16.3 
____________________________________________________________________________ 
О Б Щ О                           1649.6         4783.4       6433.0   100.0 
____________________________________________________________________________ 

 
2.1. Гори със стопански функции  
 
За всеки стопански клас е направена кратка характеристика, като са приложени и 
таблиците за разпределение на площите по типове месторастения, видове насаждения и 
бонитети, както и таблиците за разпределение на залесената площ, общия дървесен 
запас и средния прираст по класове и подкласове на възраст. 
 
2.1.1. Бялборов високобонитетен стопански клас - ББВ 
    (таблици от 1 до 8 от Приложенията) 
 
Площта на този стопански клас е 104.9 ха, което представлява 1.6 % от залесената 
площ на горските територии общинска собственост в ОП ”Общинско лесничейство” 
гр.Самоков (частта съвпадаща с територията на бившето ДЛ ”Боровец”). 
 
Съставен е от основно от чисти бялборови насаждения и насаждения с преобладание на 
бял бор примесени с зимен дъб, благун, трепетлика, габър, бук, цер. Към този 
стопански клас е причислена и една бялборова култура II бонитет. Насажденията са 
разположени на среднобогати до богати, влажни месторастения. Дървостоите са в 
много добро състояние, благодарение на своевременно изведените отгледни и 
санитарни сечи. Производителността им е II (1.9) бонитет, а средната пълнота - 
0.65. 
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            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     C  н бб         4.9    93.4       -       -       -    98.3  2   2.0 
Т-II     C  к бб           -     3.6       -       -       -     3.6  2   2.0 
Т-II     CD н бб         0.5     2.0       -       -       -     2.5  2   1.8 
Т-II     CD к бб           -     0.5       -       -       -     0.5  2   2.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                   5.4    99.5       -       -       -   104.9  2   1.9 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                  5.1    94.9       -       -       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
    
      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС БЕЗ КЛОНИ 
           и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10        3.3       3.1       120       1.4         -        24 
           11-20       49.2      46.9      2160      25.1         -       144 
II         21-30       28.0      26.7      2905      33.8         -       116 
           31-40       17.5      16.7      1840      21.4         -        53 
III        41-50        4.9       4.7      1140      13.2         -        25 
           51-60          -         -         -         -         -         - 
IV         61-70          -         -         -         -         -         - 
           71-80        2.0       1.9       440       5.1         -         6 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                104.9     100.0      8605     100.0         -       368 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  23 год.    ср.запас    82  куб.м/ха    ср.прираст  3.51  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 
 

2.1.2. Бялборов средно и нискобонитетен стопански клас - ББСрН 
    (таблици от 9 до 16 от Приложенията) 
 
Площта на този стопански клас в горите общинска собственост е 281.2 ха, което 
представлява 4.4 % от залесената площ на горските територии общинска собственост в 
ОП ”Общинско лесничейство” гр.Самоков (частта съвпадаща с територията на бившето 
ДЛ ”Боровец”). Съставен е в по-голямата си част от бялборови култури – 197.3 ха 
(70.2 %) и насаждения 82.0 ха (29.2 %), както няколко култури от зелена дугласка – 
1.9 ха, които поради малката си площ не могат да се обособят в отделен стопански 
клас, но по сходните си цели на стопанисване, могат да се причислят към този. 
Бялборовите култури, както и по-младите борови насаждения масово са засегнати от 
корояди или снеголоми и снеговали. По санитарни причини, към този стопански клас 
са причислени и 2.0 ха високобонитетни (II бонитет) борови дървостои. Насажденията 
са разположени на различни по богатство месторастения, като преобладават 
среднобогатите, свежи месторастения. Производителността на стопанския клас е IV 
(3.6) бонитет, а средната пълнота на дървостоите е 0.76. 
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            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     B  н бб           -       -       -     0.7       -     0.7  4   4.0 
Т-II     B  к бб           -       -    12.8       -       -    12.8  3   3.0 
Т-II     C  н -            -       -       -    12.5       -    12.5  4   4.0 
Т-II     C  н бб           -     1.6    64.6    14.8     0.1    81.1  3   3.2 
Т-II     C  к -            -       -       -    37.0       -    37.0  4   4.0 
Т-II     C  к бб           -       -    38.1    93.4       -   131.5  4   3.7 
Т-II     C  к здгл         -     0.2       -       -       -     0.2  2   2.0 
Т-II     C  к чб           -       -     1.3       -       -     1.3  3   3.0 
Т-II     CD н бб           -     0.2       -       -       -     0.2  2   2.0 
Т-II     CD к -            -       -       -     0.8       -     0.8  4   4.0 
Т-II     CD к бб           -     0.2       -     1.2       -     1.4  4   3.7 
Т-II     CD к здгл       1.7       -       -       -       -     1.7  1   1.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                   1.7     2.2   116.8   160.4     0.1   281.2  4   3.6 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                  0.6     0.8    41.5    57.1       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС БЕЗ КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10        9.2       3.3        85       0.2         -        17 
           11-20       21.3       7.6       650       1.4         -        43 
II         21-30       45.7      16.2      3305       7.1         5       132 
           31-40       49.0      17.4      7735      16.6         -       221 
III        41-50       85.6      30.4     19005      40.8         -       422 
           51-60       67.2      23.9     14945      32.1         -       272 
IV         61-70        1.9       0.7       475       1.0         -         7 
           71-80        1.3       0.5       345       0.8         -         5 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                281.2     100.0     46545     100.0         5      1119 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  39 год.    ср.запас   166  куб.м/ха    ср.прираст  3.98  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
2.1.3. Стопански клас Бялборови култури – ББК 
     (таблици №№ 17-24 от Приложенията) 
 
Площта на този стопански клас е 125.1 ха, което представлява 2.0 % от залесената 
площ на горските територии общинска собственост в ОП ”Общинско лесничейство” 
гр.Самоков (частта съвпадаща с територията на бившето ДЛ ”Боровец”). Тук са 
включени създадените извън естествената зона на разпространение на белия бор (до 
800м н.в.) чисти и смесени бял борови култури с участие на издънкови видове и 
други иглолистни. Към класа са причислени и една култура от зелена дугласка с площ 
3.5 ха и една култура от черен бор с плщ 0.5 ха. Дървостоите са разположени на 
различни по богатство месторастения, като преобладават среднобогатите, свежи 
месторастения. 70.8 ха или 56.6 % от културите са засегнати от корояди и 
снеголоми. Производителността им е IV (3.6) бонитет, а средната пълнота - 0.87. 
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          Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     B  к бб           -       -       -     5.8       -     5.8  4   4.0 
Т-II     C  к -            -       -     2.9     4.2       -     7.1  4   3.6 
Т-II     C  к бб           -       -    39.9    68.3       -   108.2  4   3.6 
Т-II     C  к чб           -       -     0.5       -       -     0.5  3   3.0 
Т-II     CD к -          3.5       -       -       -       -     3.5  1   1.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                   3.5       -    43.3    78.3       -   125.1  4   3.6 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                  2.8       -    34.6    62.6       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС БЕЗ КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10          -         -         -         -         -         - 
           11-20        0.5       0.4        25       0.1         -         2 
II         21-30        3.0       2.4       350       1.3         -        14 
           31-40       41.1      32.8      8975      32.2         -       256 
III        41-50       60.4      48.3     12700      45.6         -       282 
           51-60       20.1      16.1      5800      20.8         -       105 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                125.1     100.0     27850     100.0         -       659 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  43 год.    ср.запас   223  куб.м/ха    ср.прираст  5.27  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
2.1.4. Иглолистно-широколистен високобонитетен стопански клас – ИШВ 
    (таблици от 25 до 32 от Приложенията) 
 
Площта на този стопански клас е 7.0 ха, което представлява 0.1 % от залесената 
площ на общинските гори. 
 
Съставен е от две високобонитетни смесени иглолистно–широколистни култури без 
преобладание на дървесен вид, разположени на среднобогати, свежи до влажни 
месторастения. Културите са в добро здравословно състояние, производителността им 
е II (2.5) бонитет, а средната пълнота е 0.97. 
 
            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     C  к -            -       -     5.1       -       -     5.1  3   3.0 
Т-II     C  к -          1.9       -       -       -       -     1.9  1   1.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                   1.9       -     5.1       -       -     7.0  2   2.5 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                 27.1       -    72.9       -       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
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      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС БЕЗ КЛОНИ 
           и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10          -         -         -         -         -         - 
           11-20          -         -         -         -         -         - 
II         21-30          -         -         -         -         -         - 
           31-40        1.9      27.1       340      21.8         -        10 
III        41-50        5.1      72.9      1220      78.2         -        27 
           51-60          -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                  7.0     100.0      1560     100.0         -        37 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  42 год.    ср.запас   223  куб.м/ха    ср.прираст  5.29  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
2.1.5. Смърчов високобонитетен стопански клас - СВ  
    (таблици от 33 до 40 от Приложенията) 
 
От горите общинска собственост със стопански функции в този клас попада само една 
смърчова култура площ 0.6 ха. Разположена е на богато и влажно месторастене с 
много добра производителност – I (1.0) бонитет. Възрастта й е 45 години, запасът 
без клони е 150 куб.м, средният прираст - 5 куб.м/ха, а пълнотата - 0.7. 
 
2.1.6. Буков високобонитетен стопански клас - БВ 
    (таблици от 41 до 48 от Приложенията) 
 
От горите със стопански функции тук попада едно високобонитетно буково насаждение 
с площ 0.8 ха. Разположено е на среднобогато до богато, свежо до влажно 
месторастене, с много добра производителност – I (1.0) бонитет. Възрастта му е 100 
години, запасът без клони е 250 куб.м, средният прираст – 3.75 куб.м/ха, а 
пълнотата - 0.6. 
 
2.1.7. Буков среднобонитетен стопански клас - БСр 
    (таблици от 49 до 56 от Приложенията) 
 
Това е сборен стопански клас съставен от насаждения със средна производителност и 
площ от 8.0 ха, което представлява 0.1 % от залесената площ на общинските гори. 
Към него са причислени гори от габър, черна елша и трепетлика, които нямат 
достатъчно площ за обособяване на отделен стопански клас. 
 
Елшата е разположена на алувиално месторастене, а габърът и трепетликата - на 
среднобогати до богати, свежи до влажни месторастения. Средната производителност 
на класа е – III (3.0) бонитет, а средната пълнота е 0.68. 
             

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 

----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     BC н чел          -       -     1.1       -       -     1.1  3   3.0 
Т-II     C  н трп          -       -     0.3       -       -     0.3  3   3.0 
Т-II     CD н гбр          -       -     6.6       -       -     6.6  3   3.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -       -     8.0       -       -     8.0  3   3.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -       -   100.0       -       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
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      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС БЕЗ КЛОНИ 
           и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10          -         -         -         -         -         - 
           11-20          -         -         -         -         -         - 
II         21-30          -         -         -         -         -         - 
           31-40        1.1      13.8       100       6.2         -         3 
III        41-50        0.3       3.7        25       1.5         -         1 
           51-60          -         -         -         -         -         - 
IV         61-70          -         -         -         -         -         - 
           71-80        6.6      82.5      1490      92.3         -        20 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                  8.0     100.0      1615     100.0         -        24 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  68 год.    ср.запас   202  куб.м/ха    ср.прираст  3.00  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
2.1.8. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас - ДСрН 
    (таблици от 57 до 64 от Приложенията) 
 
Площта на този стопански клас е 33.0 ха, което представлява 0.5 % от залесената 
площ на горските територии общинска собственост в ОП ”Общинско лесничейство” 
гр.Самоков (частта съвпадаща с територията на бившето ДЛ ”Боровец”). 
 
Съставен е основно от семенни дъбови насаждения, от които 19.7 ха с преобладание 
на зимен дъб, 4.2 ха с преобладание на цер, 0.7 ха с преобладание на благун и 
смесени дъбови насаждения без преобладание на дървесен вид – 2.8 ха. Тук са 
включени и създадените култури от червен дъб – 4.4 ха и от зимен дъб - 1.2 ха. 
Дървостоите са разположени на среднобогати и среднобогати до богати, свежи 
месторастения. Здравословното им състояние е задоволително без съществени повреди. 
Средната производителност на класа е IV (3.6) бонитет, а средната пълнота – 0.63. 
 
            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     C  н -            -       -     2.8       -       -     2.8  3   3.0 
Т-II     C  н бл           -       -       -     0.7       -     0.7  4   4.0 
Т-II     C  н здб          -       -     0.9    17.3     1.2    19.4  4   4.0 
Т-II     C  н цр           -       -     4.2       -       -     4.2  3   3.0 
Т-II     C  к -            -       -     0.2       -       -     0.2  3   3.0 
Т-II     C  к здб          -     1.2       -       -       -     1.2  2   2.0 
Т-II     C  к чдб          -     2.1       -       -       -     2.1  2   2.0 
Т-II     CD н здб          -       -       -     0.3       -     0.3  4   4.0 
Т-II     CD к чдб          -       -       -     2.1       -     2.1  4   4.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -     3.3     8.1    20.4     1.2    33.0  4   3.6 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -    10.0    24.6    61.8     3.6   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
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      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС БЕЗ КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10          -         -         -         -         -         - 
           11-20        8.0      24.3       290      11.0        10        19 
II         21-30        6.9      20.9       510      19.4         -        20 
           31-40        0.7       2.1        20       0.7         -         1 
III        41-50          -         -         -         -         -         - 
           51-60        0.3       0.9        10       0.4         -         - 
IV         61-70          -         -         -         -         -         - 
           71-80        6.0      18.2       620      23.6         -         8 
V          81-90        0.8       2.4        60       2.3         -         1 
           91-100      10.3      31.2      1120      42.6         -        12 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                 33.0     100.0      2630     100.0        10        61 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  55 год.    ср.запас    80  куб.м/ха    ср.прираст  1.85  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
2.1.9. Буков високобонитетен стопански клас за превръщане - БВП 
    (таблици от 65 до 72 от Приложенията) 
 
Площта на този стопански клас е 164.9 ха, което представлява 3.1 % от залесената 
площ на горските територии общинска собственост в ОП ”Общинско лесничейство” 
гр.Самоков (частта съвпадаща с територията на бившето ДЛ ”Боровец”). 
 
Съставен е от издънкови букови насаждения и смесени насаждения без преобладание с 
5 десети участие на издънков бук. Те са разположени на среднобогати и среднобогати 
до богати, свежи до влажни месторастения. Средната производителност на класа е    
I (1.2) бонитет. Средната пълнота е 0.68. 
 
            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ  по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     C  н бк         0.3    23.6       -       -       -    23.9  2   2.0 
Т-II     CD н -          8.9       -       -       -       -     8.9  1   1.0 
Т-II     CD н бк       126.4     5.7       -       -       -   132.1  1   1.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                 135.6    29.3       -       -       -   164.9  1   1.2 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                 82.2    17.8       -       -       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
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      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС БЕЗ КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-5         0.3       0.2         5         -         -         2 
II          6-10          -         -         -         -         -         - 
III        11-15          -         -         -         -         -         - 
IV         16-20          -         -         -         -         -         - 
V          21-25          -         -         -         -         -         - 
VI         26-30          -         -         -         -         -         - 
VII        31-35          -         -         -         -         -         - 
VIII       36-40          -         -         -         -         -         - 
IX         41-45        2.0       1.2       140       0.4         -         3 
X          46-50       15.1       9.1      2230       7.0         -        47 
XI         51-55          -         -         -         -         -         - 
XII        56-60       13.0       7.9      2390       7.5        10        42 
XIII      над 60      134.5      81.6     27315      85.1         -       437 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                164.9     100.0     32080     100.0        10       531 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  60 год.    ср.запас   195  куб.м/ха    ср.прираст  3.22  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
2.1.10. Буков средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - БСрНП 
     (таблици от 73 до 80 от Приложенията) 
 
Площта на този стопански клас е 9.0 ха, което представлява 0.1 % от залесената 
площ на общинските гори на разглежданата територия. 
 
Съставен е основно от издънкови букови насаждения. Към класа са приобщени едно 
насаждение от габър с площ 0.1 ха и едно смесено издънково насаждение без 
преобладание на дървесен вид – 1.5 ха. Насажденията са разположени на среднобогати 
и среднобогати до богати, свежи месторастения. Средната производителност на класа 
е III (3.0) бонитет. Средната пълнота е много ниска 0.32. 
 
            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     C  н -            -       -     1.5       -       -     1.5  3   3.0 
Т-II     C  н бк           -       -     6.9       -       -     6.9  3   3.0 
Т-II     C  н гбр          -       -       -     0.1       -     0.1  4   4.0 
Т-II     CD н бк           -       -     0.2     0.3       -     0.5  4   3.6 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -       -     8.6     0.4       -     9.0  3   3.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -       -    95.6     4.4       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
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      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ,  общия дървесен ЗАПАС БЕЗ КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-5           -         -         -         -         -         - 
II          6-10          -         -         -         -         -         - 
III        11-15          -         -         -         -         -         - 
IV         16-20          -         -         -         -         -         - 
V          21-25        6.4      71.1        85      22.7         -         4 
VI         26-30        0.2       2.2        25       6.7         -         1 
VII        31-35        2.4      26.7       265      70.6         -         8 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                  9.0     100.0       375     100.0         -        13 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  25 год.    ср.запас    42  куб.м/ха    ср.прираст  1.44  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
2.1.11. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - ДСрНП 
     (таблици от 81 до 88 от Приложенията) 
 
Площта на този стопански клас е 915.1 ха, което представлява 14.2 % от залесената 
площ на горските територии общинска собственост в ОП ”Общинско лесничейство” 
гр.Самоков (частта съвпадаща с територията на бившето ДЛ ”Боровец”). 
 
Съставен е главно от издънкови зимендъбови насаждения – 776.7 ха. Освен тях тук се 
намират няколко насаждения с преобладание на цер – 13.1 ха, както и смесените 
дъбови гори без преобладание на дървесен вид – 123.4 ха. Поради липса на 
достатъчно насаждения за образуване на Нискостъблен стопански клас в този са 
причислени и акациевите дървостои с площ 1.9 ха. Санитарното състояние на 
насажденията е добро. На отделни места са забелязане леки суховършия или слабо 
засегнати дървостои от трахеомикоза. Производителността варира от I-ви до V-ти 
бонитет, като средната е III (3.5) бонитет. Средната пълнота за стопанския клас е 
0.67, при средна възраст от 56 години. 
 
            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     B  н бл           -       -       -       -     2.6     2.6  5   5.0 
Т-II     B  н здб          -       -       -     1.1     9.7    10.8  5   4.9 
Т-II     C  н -            -       -    12.6    43.3     4.5    60.4  4   3.9 
Т-II     C  н ак           -       -       -       -     1.2     1.2  5   5.0 
Т-II     C  н бл           -       -     8.2    22.3     2.2    32.7  4   3.8 
Т-II     C  н здб          -       -   161.0   371.8    16.7   549.5  4   3.7 
Т-II     C  н цр           -       -     8.9     1.5       -    10.4  3   3.1 
Т-II     CD н -         24.4       -     0.2     2.3       -    26.9  1   1.3 
Т-II     CD н ак           -       -       -       -     0.1     0.1  5   5.0 
Т-II     CD н здб          -    18.1   155.1    43.2       -   216.4  3   3.1 
Т-II     CD н цр           -       -     1.4     1.3       -     2.7  3   3.5 
Т-II     CD к ак           -       -       -     0.6       -     0.6  4   4.0 
МТЮ-II   B  н -            -       -       -     0.8       -     0.8  4   4.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                  24.4    18.1   347.4   488.2    37.0   915.1  4   3.5 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                  2.7     2.0    38.0    53.3     4.0   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
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      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС БЕЗ КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-5         0.8       0.1         -         -         -         - 
II          6-10        2.1       0.2        40         -        15         5 
III        11-15        1.8       0.2        25         -         5         2 
IV         16-20        4.7       0.5       200       0.2         5        11 
V          21-25        3.6       0.4       180       0.1         -         8 
VI         26-30       17.0       1.9      1085       1.0        15        39 
VII        31-35        8.1       0.9       760       0.7         -        23 
VIII       36-40       46.3       5.1      4025       3.6       220       107 
IX         41-45        6.4       0.7       600       0.5         -        14 
X          46-50       60.4       6.6      6300       5.6         -       133 
XI         51-55       97.5      10.6     12275      10.9         -       234 
XII        56-60      231.1      25.2     27280      24.1         -       474 
XIII      над 60      435.3      47.6     60245      53.3         -       964 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                915.1     100.0    113015     100.0       260      2014 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  56 год.    ср.запас   124  куб.м/ха    ср.прираст  2.20  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
2.2. Гори със специални функции 
 
Обособяването на специалните функции на горите е направено въз основа на 
документи, подробно описани в Списъците за категоризация на горите в обхвата на 
дейност на ОП ”Общинско лесничейство” гр.Самоков (частта съвпадаща с територията 
на бившето ДЛ ”Боровец”). 
 
Разпределението на общата площ и запаса без клони за общинските гори по 
функционална група и вид гори е дадено в следващата таблица № 26.  
 

Таблица № 26 
 

Разпределение на ПЛОЩТА и общия ЗАПАС без КЛОНИ на общинските гори по ФУНКЦИОНАЛНА 
КАТЕГОРИЯ и ВИД ГОРИ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                  В   С   И   Ч   К   О    И Г Л О Л И С Т Н И      Ш И Р О К О Л И С Т Н И 
ФУНКЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ            ОбщаПлощ Зал.площ Запас  ОбщаПлощ Зал.площ Запас  ОбщаПлощ Зал.площ Запас 
                                  хектари  хектари  куб.м   хектари хектари  куб.м  хектари  хектари  куб.м 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.ТЕРИТОРИИ СЪС СТОПАНСКИ ФУНКЦИИ  1724.8  1649.6  234960    543.0   518.8   84715   1181.8  1130.8  150245 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.ТЕРИТОРИИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ  5001.7  4783.4 1567015   3107.9  2970.4 1092760   1893.8  1813.0  474255 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- курортни гори                       0.8     0.8     240      0.8     0.8     240        -       -       - 
- гори с вис.консерв.стойност      5000.9  4782.6 1566775   3107.1  2969.6 1092520   1893.8  1813.0  474255 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ОБЩО ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ              6726.5  6433.0 1801975   3650.9  3489.2 1177475   3075.6  2943.8  624500 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Както вече се спомена, за горите със специални функции са определени ”условни” 
стопански класове, идентични с тези определени в горите със стопански фукции. За 
всеки ”условен” стопански клас е направена кратка характеристика, като са приложе-
ни и таблиците за разпределение на площите по типове месторастения, видове насаж-
дения и бонитети, както и таблиците за разпределение на залесената площ, общия 
дървесен запас и средния прираст по класове и подкласове на възраст. 
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2.2.1. Бялборов високобонитетен ”условен” стопански клас – ББВ  
    (таблици от 89 до 96 от Приложенията) 
 
Площта на този стопански ”условен” клас е 212.1 ха, което представлява 3.3 % от 
залесената площ на горските територии общинска собственост в ОП ”Общинско 
лесничейство” гр.Самоков (частта съвпадаща с територията на бившето ДЛ ”Боровец”). 
 
Съставен е от основно от чисти бялборови насаждения с площ 184.1 ха и бялборови 
култури с площ 28.0 ха. По-високата надморска височина тук осигурява по-добри 
растежни условия на иглолистните гори, насажденията са разположени на среднобогати 
до богати, влажни месторастения, затова и здравословното им състояние е много 
добро. Производителността също е висока II (2.0) бонитет. Средната възраст е 83 
години, а средната пълнота на дървостоите е 0.66. 
 
            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     C  н бб         0.3   165.1       -       -       -   165.4  2   2.0 
Т-II     C  к бб           -    26.4       -       -       -    26.4  2   2.0 
Т-II     CD н бб           -    18.7       -       -       -    18.7  2   2.0 
Т-II     D  к бб           -     1.6       -       -       -     1.6  2   2.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                   0.3   211.8       -       -       -   212.1  2   2.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                  0.1    99.9       -       -       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС БЕЗ КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10        0.4       0.2        10         -         -         2 
           11-20        9.9       4.7       330       0.5         -        22 
II         21-30       16.4       7.7      1865       2.5         -        75 
           31-40        8.0       3.8       995       1.4         -        28 
III        41-50        1.0       0.5       310       0.4         -         7 
           51-60       29.1      13.7     11150      15.2         -       203 
IV         61-70          -         -         -         -         -         - 
           71-80        5.4       2.5      1810       2.5         -        24 
V          81-90       24.5      11.5      8880      12.1         -       104 
           91-100      11.7       5.5      3800       5.2         -        40 
VI        101-110      62.9      29.7     24800      33.8         -       236 
          111-120      38.5      18.2     18100      24.7         -       157 
VII       121-130       4.3       2.0      1240       1.7         -        10 
          131-140         -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                212.1     100.0     73290     100.0         -       908 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  83 год.    ср.запас   346  куб.м/ха    ср.прираст  4.28  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 
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2.2.2. Бялборов средно и нискобонитетен ”условен” стопански клас - ББСрН 
     (таблици от 97 до 104 от Приложенията) 
 
Площта на този стопански ”условен” клас е 309.6 ха, което представлява 4.8 % от 
залесената площ на горските територии общинска собственост в ОП ”Общинско 
лесничейство” гр.Самоков (частта съвпадаща с територията на бившето ДЛ ”Боровец”). 
Съставен е основно от чисти бялборови насаждения и култури. Към него са причислени 
и културите от зелена дугласка и лиственица. Бялборовите култури и тук, както и в 
горите със стопански функции са засегнати от корояди и снеголоми. По тази причина, 
към този стопански клас са причислени и 4.4 ха високобонитетни (II бонитет) борови 
дървостои. Средната производителност на класа е III (3.3) бонитет, а средната 
пълнота на дървостоите - 0.70. 
 
            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     C  н -            -       -     3.9       -       -     3.9  3   3.0 
Т-II     C  н бб           -       -    61.5     6.8     0.6    68.9  3   3.1 
Т-II     C  к -            -       -     5.0     7.0       -    12.0  4   3.6 
Т-II     C  к бб           -     4.4   102.3    73.5       -   180.2  3   3.4 
Т-II     C  к лст        1.4       -       -       -       -     1.4  1   1.0 
Т-II     CD н -            -       -       -     9.7       -     9.7  4   4.0 
Т-II     CD н бб           -       -    19.2       -       -    19.2  3   3.0 
Т-II     CD к -            -       -     3.5     6.2       -     9.7  4   3.6 
Т-II     CD к бб           -       -     1.3     0.4       -     1.7  3   3.2 
Т-II     CD к здгл       0.1       -       -       -       -     0.1  1   1.0 
Т-II     D  н бб           -       -     0.2       -       -     0.2  3   3.0 
Т-II     D  к бб           -       -     0.8     0.6       -     1.4  3   3.4 
МТЮ-II   B  к бб           -       -       -     1.2       -     1.2  4   4.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                   1.5     4.4   197.7   105.4     0.6   309.6  3   3.3 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                  0.5     1.4    63.9    34.0     0.2   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС БЕЗ КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10        1.9       0.6        35       0.1         -         7 
           11-20       21.9       7.1      1285       1.8        30        86 
II         21-30       20.3       6.6      2495       3.5       100       100 
           31-40       50.5      16.3      9040      12.8        95       258 
III        41-50       87.6      28.3     19590      27.7        15       435 
           51-60       37.3      12.0      9950      14.1         -       181 
IV         61-70       21.6       7.0      5530       7.8         -        85 
           71-80       11.0       3.5      4155       5.9         -        55 
V          81-90        7.3       2.4      2100       3.0         -        25 
           91-100      18.1       5.8      4720       6.7         -        50 
VI        101-110       9.8       3.2      2960       4.2         -        28 
          111-120      18.7       6.0      7870      11.1         -        68 
VII       121-130       3.6       1.2       920       1.3         -         7 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                309.6     100.0     70650     100.0       240      1385 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  54 год.    ср.запас   228  куб.м/ха    ср.прираст  4.47  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 
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2.2.3. ”Условен” стопански клас - Бялборови култури - ББК 
     (таблици от 105 до 112 от Приложенията) 
 
Площта на този стопански ”условен” клас е 7.2 ха, което представлява 0.1 % от 
залесената площ на горските територии общинска собственост в ОП ”Общинско 
лесничейство” гр.Самоков (частта съвпадаща с територията на бившето ДЛ ”Боровец”). 
 
Тук са включени създадените извън ареала на белия бор (до 800 м н.в.) бял борови 
култури с участие на издънкови видове и други иглолистни. В здравословно отношение 
може да се каже, че само някои от културите са засегнати от суховършия. 
Производителността им е IV (4.0) бонитет, а средната пълнота - 0.74.  
 
 
            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     C  к бб           -       -       -     4.9       -     4.9  4   4.0 
МТЮ-II   B  к бб           -       -       -     2.3       -     2.3  4   4.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -       -       -     7.2       -     7.2  4   4.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -       -       -   100.0       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС БЕЗ КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10          -         -         -         -         -         - 
           11-20          -         -         -         -         -         - 
II         21-30          -         -         -         -         -         - 
           31-40          -         -         -         -         -         - 
III        41-50        7.2     100.0      1290     100.0         -        29 
           51-60          -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                  7.2     100.0      1290     100.0         -        29 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  45 год.    ср.запас   179  куб.м/ха    ср.прираст  4.03  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
2.2.4. Елов високобонитетен ”условен” стопански клас – ЕВ  
     (таблици от 113 до 120 от Приложенията) 
 
Площта на този стопански ”условен” клас е 369.5 ха, което представлява 5.8 % от 
залесената площ на горските територии общинска собственост в ОП ”Общинско 
лесничейство” гр.Самоков (частта съвпадаща с територията на бившето ДЛ ”Боровец”). 
 
Съставен е от чисти елови насаждения и култури в много добро здравословно 
състояние, разположени на среднобогати, среднобогати до богати и богати, свежи до 
влажни месторастения. Производителността им варира от I-ви до III-ти бонитет, като 
средния е II (2.1) бонитет, а средната пълнота е 0.67. 
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            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     C  н ела       16.5    76.1    89.1       -       -   181.7  2   2.4 
Т-II     C  к ела       10.9       -       -       -       -    10.9  1   1.0 
Т-II     CD н ела        9.8    23.0       -       -       -    32.8  2   1.7 
Т-II     CD к ела        0.4       -       -       -       -     0.4  1   1.0 
Т-II     D  н ела       15.4   119.9     8.4       -       -   143.7  2   2.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                  53.0   219.0    97.5       -       -   369.5  2   2.1 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                 14.3    59.3    26.4       -       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС БЕЗ КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10          -         -         -         -         -         - 
           11-20          -         -         -         -         -         - 
II         21-30        1.0       0.3        15         -         -         1 
           31-40       13.7       3.7      2550       1.6       200        73 
III        41-50        4.8       1.3      1480       0.9       130        33 
           51-60       35.3       9.5     13590       8.6       130       247 
IV         61-70       60.0      16.2     21590      13.7        90       332 
           71-80       26.2       7.1     13170       8.4         -       176 
V          81-90       17.8       4.8     10460       6.7         -       123 
           91-100       3.9       1.1      2090       1.3         -        22 
VI        101-110      24.0       6.5      8960       5.7         -        85 
          111-120      89.5      24.2     38020      24.2         -       331 
VII       121-130      67.7      18.3     32150      20.5         -       257 
          131-140       8.0       2.2      2320       1.5         -        17 
VIII      141-150         -         -         -         -         -         - 
          151-160      17.6       4.8     10820       6.9         -        70 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                369.5     100.0    157215     100.0       550      1767 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  96 год.    ср.запас   425  куб.м/ха    ср.прираст  4.78  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
2.2.5. Иглолистно-широколистен високобонитетен ”условен” стопански клас – ИШВ 
    (таблици от 121 до 128 от Приложенията) 
 
Площта на този ”условен” стопански клас е 339.4 ха, което представлява 5.3 % от 
залесената площ на общинските гори. 
 
Съставен е от смесени естествени иглолистно–широколистни насаждения и изкуствено 
създадени култури без преобладание на дървесен вид. Дървостоите са разположени на 
среднобогати, среднобогати до богати и богати, свежи до влажни месторастения, като 
средната производителност на класа е много добра - II (1.9) бонитет, а средната 
пълнота е 0.65. 
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            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     C  н -         50.9   105.6    36.4     3.0       -   195.9  2   2.0 
Т-II     C  к -         20.2     3.2     2.3    20.0       -    45.7  2   2.5 
Т-II     CD н -          5.4    42.3       -       -       -    47.7  2   1.9 
Т-II     CD к -          5.4     2.2       -       -     0.2     7.8  1   1.4 
Т-II     D  н -         25.3    15.5       -       -       -    40.8  1   1.4 
Т-II     D  к -            -     1.5       -       -       -     1.5  2   2.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                 107.2   170.3    38.7    23.0     0.2   339.4  2   1.9 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                 31.6    50.2    11.4     6.8       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС БЕЗ КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10        0.4       0.1         5         -         -         1 
           11-20        8.0       2.4       350       0.4         -        23 
II         21-30        7.3       2.1       335       0.3        25        13 
           31-40       25.4       7.5      3080       3.1       210        88 
III        41-50       46.7      13.8     12580      12.6       275       280 
           51-60       57.5      16.9     17530      17.6       225       319 
IV         61-70       46.2      13.6     13360      13.4       150       206 
           71-80        2.4       0.7       580       0.6         -         8 
V          81-90        3.1       0.9      1290       1.3         -        15 
           91-100      46.9      13.8     17940      18.0         -       189 
VI        101-110      44.3      13.1     12400      12.4         -       118 
          111-120      42.8      12.6     17040      17.1         -       148 
VII       121-130         -         -         -         -         -         - 
          131-140       6.7       2.0      2590       2.6         -        19 
VIII      141-150       1.7       0.5       620       0.6         -         4 
          151-160         -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                339.4     100.0     99700     100.0       885      1431 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  74 год.    ср.запас   294  куб.м/ха    ср.прираст  4.22  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
2.2.6. Изборен ”условен” стопански клас – Из 
    (таблици от 129 до 136 от Приложенията) 
 
Площта на този ”условен” стопански клас в горите общинска собственост е 1231.1 ха, 
което представлява 19.1 % от залесената площ на горските територии общинска 
собственост в ОП ”Общинско лесничейство” гр.Самоков (частта съвпадаща с 
територията на бившето ДЛ ”Боровец”). 
 
Териториално, насажденията образуват единен комплекс от смесени насаждения от бял 
бор, смърч, ела, бяла мура, бук и единично явор, бяла елша по деретата, бреза, 
ива, офика, трепетлика и други, силно разновъзрастни, с формирани по няколко етажа 
под основния склоп. На част от тази територия попадат и създадени на оголени по 
една или друга причина площи култури от смърч, бял бор, лиственица и бяла мура, 
които са с минимална площ - общо 23.0 ха. 
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Дървостоите са в много добро състояние, с висока производителност - II (1.8) 
бонитет. Средната възраст на основния етаж е 112 години, а средната масова пълнота 
е 0.66. Разположени са предимно на средно богати, средно богати до богати и 
богати, свежи до влажни месторастения. В района на стопанския клас попадат 2.4 ха 
насаждения на скални и урвести терени, разположени на А01 (130) тип месторастене. 
 
            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     C  н -            -    32.9    11.2       -       -    44.1  2   2.3 
Т-II     C  н бб        12.4    61.8     0.8     0.9       -    75.9  2   1.9 
Т-II     C  н бел          -       -     1.5       -       -     1.5  3   3.0 
Т-II     C  н бк           -     2.8       -       -       -     2.8  2   2.0 
Т-II     C  н ела          -    29.4       -       -       -    29.4  2   2.0 
Т-II     C  н см           -    29.6       -       -       -    29.6  2   2.0 
Т-II     C  к бб           -       -     1.5     6.1       -     7.6  4   3.8 
Т-II     C  к бм           -       -     0.2       -       -     0.2  3   3.0 
Т-II     C  к см         0.2     2.1       -       -       -     2.3  2   1.9 
Т-II     CD н -          6.4       -       -       -       -     6.4  1   1.0 
Т-II     CD н бб           -    20.3       -       -       -    20.3  2   2.0 
Т-II     CD н бел          -       -     1.2       -       -     1.2  3   3.0 
Т-II     CD н см         8.8    63.6    14.8       -       -    87.2  2   2.1 
Т-II     CD к бб           -       -       -     0.2       -     0.2  4   4.0 
Т-II     CD к см         1.7     4.7       -       -       -     6.4  2   1.7 
Т-II     D  н -         64.3   116.7       -       -       -   181.0  2   1.6 
Т-II     D  н бб         4.4       -       -       -       -     4.4  1   1.0 
Т-II     D  н бел          -     0.2       -       -       -     0.2  2   2.0 
Т-II     D  н бк           -     0.4       -       -       -     0.4  2   2.0 
Т-II     D  н ела       37.6   474.3     0.5       -       -   512.4  2   1.9 
Т-II     D  н см       124.4    84.3       -       -       -   208.7  1   1.4 
Т-II     D  н яв           -       -     0.2       -       -     0.2  3   3.0 
Т-II     D  к -            -     0.5     0.2       -       -     0.7  2   2.3 
Т-II     D  к ела          -     0.4       -       -       -     0.4  2   2.0 
Т-II     D  к см         4.3     0.9       -       -       -     5.2  1   1.2 
МТЮ-II   A  н бб           -       -       -     2.4       -     2.4  4   4.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                 264.5   924.9    32.1     9.6       -  1231.1  2   1.8 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                 21.5    75.1     2.6     0.8       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС БЕЗ КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10          -         -         -         -         -         - 
           11-20        1.9       0.2        50         -         -         3 
II         21-30        3.5       0.3       280       0.1         5        11 
           31-40        4.2       0.3       425       0.1        20        12 
III        41-50       10.5       0.9      2660       0.5        10        59 
           51-60        7.9       0.6      1745       0.4         -        32 
IV         61-70        0.2         -        35         -         -         1 
           71-80        5.2       0.4      1360       0.3         -        18 
V          81-90        3.0       0.2       920       0.2         -        11 
           91-100      64.0       5.2     27445       5.4         -       289 
----------------------------------------------------------------------------- 
                                                                            Таблицата продължава 
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                                                                       Продължение на таблицата  
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
VI        101-110     236.1      19.2     95450      18.9         -       909 
          111-120     729.2      59.2    306425      60.8         -      2665 
VII       121-130     136.1      11.1     55500      11.0         -       444 
          131-140      29.3       2.4     11720       2.3         -        87 
VIII      141-150         -         -         -         -         -         - 
          151-160         -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко               1231.1     100.0    504015     100.0        35      4541 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст 112 год.    ср.запас   409  куб.м/ха    ср.прираст  3.69  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
2.2.7. Смесен иглолистен високобонитетен ”условен” стопански клас – СмИВ 
    (таблици от 137 до 144 от Приложенията) 
 
Площта на този ”условен” стопански клас в горите общинска собственост е 128.4 ха, 
което представлява 2.0 % от залесената площ на горските територии общинска 
собственост в ОП ”Общинско лесничейство” гр.Самоков (частта съвпадаща с 
територията на бившето ДЛ ”Боровец”). 
 
Съставен от естествени смесени иглолистни насаждения и иглолистни култури без 
преобладание на дървесен вид, в добро здравословно състояние. Разположени са на 
средно богати и богати, свежи месторастения. Производителността им е много добра – 
II (1.7) бонитет. Средната им пълнота е 0.74. 
 
            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     C  н -         15.6    55.4       -       -       -    71.0  2   1.8 
Т-II     C  к -            -     4.2       -       -       -     4.2  2   2.0 
Т-II     D  н -          8.1    30.2       -       -       -    38.3  2   1.8 
Т-II     D  к -         14.9       -       -       -       -    14.9  1   1.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                  38.6    89.8       -       -       -   128.4  2   1.7 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                 30.1    69.9       -       -       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС БЕЗ КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10          -         -         -         -         -         - 
           11-20          -         -         -         -         -         - 
II         21-30        3.3       2.6       370       0.7         -        15 
           31-40        3.7       2.9       880       1.7        35        25 
----------------------------------------------------------------------------- 
                                                                            Таблицата продължава 
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                                                                       Продължение на таблицата  
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
III        41-50       32.2      25.1      9310      18.2       110       207 
           51-60        1.2       0.9       580       1.1         -        11 
IV         61-70       24.2      18.8     10180      19.9         -       157 
           71-80        2.4       1.8      1200       2.3         -        16 
V          81-90          -         -         -         -         -         - 
           91-100         -         -         -         -         -         - 
VI        101-110         -         -         -         -         -         - 
          111-120      45.8      35.7     22580      44.2         -       196 
VII       121-130       9.6       7.5      3610       7.1         -        29 
          131-140       6.0       4.7      2430       4.8         -        18 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                128.4     100.0     51140     100.0       145       674 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  84 год.    ср.запас   398  куб.м/ха    ср.прираст  5.25  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
2.2.8. Смърчов високобонитетен ”условен” стопански клас – СВ 
    (таблици от 145 до 152 от Приложенията) 
 
Площта на този ”условен” стопански клас в горите общинска собственост е 387.5 ха, 
което представлява 6.0 % от залесената площ на горските територии общинска 
собственост в ОП ”Общинско лесничейство” гр.Самоков (частта съвпадаща с 
територията на бившето ДЛ ”Боровец”). 
 
Съставен е предимно от високобонитетни естествени смърчови насаждения и култури. 
Тук са причислени и 48.5 ха дървостои от III бонитет, които нямат достатъчно площ 
за формиране на отделен стопански клас. Средната производителност на класа е II 
(1.8) бонитет, а средната пълнота - 0.66. Средно бонитетните насаждения са с 
влошено санитарно състояние – значитена част от тях страдат от суховършия. 
Дървостоите са разположени на влажни, среднобогати, среднобогати до богати и 
богати месторастения. 
 
            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     C  н см         6.0   115.8    39.0       -       -   160.8  2   2.2 
Т-II     C  к см        38.3     8.0     1.0       -       -    47.3  1   1.2 
Т-II     CD н см         1.3    23.2     4.5       -       -    29.0  2   2.1 
Т-II     CD к см        52.8     6.6     0.7       -       -    60.1  1   1.1 
Т-II     D  н см        10.1    71.3     3.3       -       -    84.7  2   1.9 
Т-II     D  к см         5.4     0.2       -       -       -     5.6  1   1.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                 113.9   225.1    48.5       -       -   387.5  2   1.8 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                 29.4    58.1    12.5       -       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
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      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС БЕЗ КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10        0.6       0.2         -         -         -         - 
           11-20        4.3       1.1        70       0.1         5         5 
II         21-30       17.6       4.5      1785       1.3        75        71 
           31-40       28.5       7.4      4710       3.4        25       135 
III        41-50       78.8      20.3     21885      16.0       210       486 
           51-60        6.3       1.6      1840       1.3        40        33 
IV         61-70        1.4       0.4       610       0.4         -         9 
           71-80        8.6       2.2      3900       2.9         -        52 
V          81-90       13.1       3.4      5970       4.4         -        70 
           91-100      61.8      16.0     30170      22.1         -       318 
VI        101-110      45.7      11.8     18610      13.6         -       177 
          111-120      57.5      14.8     24690      18.1         -       215 
VII       121-130      36.9       9.5     13600       9.9         -       109 
          131-140      26.4       6.8      8850       6.5         -        66 
VIII      141-150         -         -         -         -         -         - 
          151-160         -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                387.5     100.0    136690     100.0       355      1746 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  84 год.    ср.запас   353  куб.м/ха    ср.прираст  4.51  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
2.2.9. Буков високобонитетен ”условен” стопански клас - БВ 
    (таблици от 153 до 160 от Приложенията) 
 
Площта на този ”условен” стопански клас в горите общинска собственост е 707.0 ха, 
което представлява 11.0 % от залесената площ на горските територии общинска 
собственост в ОП ”Общинско лесничейство” гр.Самоков (частта съвпадаща с 
територията на бившето ДЛ ”Боровец”).  
Съставен е от високобонитетни семенни букови насаждения и култури. Тук са 
причислени високобонитетните насаждения и култури от явор, които нямат достатъчно 
площ за формиране на отделен стопански клас. Дървостоите са разположени на свежи,  
среднобогати до богати месторастения. Средната производителност на класа е II 
(1.9) бонитет, а средната пълнота - 0.68. 
 
            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     C  н -            -     9.1       -       -       -     9.1  2   2.0 
Т-II     C  н бк         3.0   119.6       -       -       -   122.6  2   2.0 
Т-II     C  к бк         3.4       -       -       -       -     3.4  1   1.0 
Т-II     C  к яв         0.7       -       -       -       -     0.7  1   1.0 
Т-II     CD н бк        68.4   421.7       -       -       -   490.1  2   1.9 
Т-II     CD н яв         0.1       -       -       -       -     0.1  1   1.0 
Т-II     D  н бк        27.9    51.9       -       -       -    79.8  2   1.7 
Т-II     D  к яв         0.5     0.7       -       -       -     1.2  2   1.6 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                 104.0   603.0       -       -       -   707.0  2   1.9 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                 14.7    85.3       -       -       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
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      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС БЕЗ КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10          -         -         -         -         -         - 
           11-20        3.2       0.4       155       0.1         -        10 
II         21-30        4.8       0.7       650       0.3        15        26 
           31-40       11.2       1.6      2610       1.0        90        75 
III        41-50        1.9       0.3       390       0.1        10         9 
           51-60        1.9       0.3       550       0.2         -        10 
IV         61-70       10.8       1.5      3820       1.5         -        59 
           71-80       46.6       6.6     16840       6.7         -       225 
V          81-90       47.8       6.8     16930       6.7         -       199 
           91-100     162.6      23.0     56150      22.2         -       591 
VI        101-110     204.6      28.9     76580      30.3         5       729 
          111-120     182.1      25.8     68720      27.2         -       598 
VII       121-130      22.1       3.1      7450       2.9         -        60 
          131-140       4.5       0.6      1290       0.5         -        10 
VIII      141-150         -         -         -         -         -         - 
          151-160       2.9       0.4       720       0.3         -         5 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                707.0     100.0    252855     100.0       120      2606 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст 100 год.    ср.запас   358  куб.м/ха    ср.прираст  3.69  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
2.2.10. Буков среднобонитетен ”условен” стопански клас - БСр 
     (таблици от 161 до 168 от Приложенията) 
 
Това е сборен клас с площ 88.7 ха, или 1.5 % от залесената площ на горските 
територии общинска собственост в ОП ”Общинско лесничейство” гр.Самоков (частта 
съвпадаща с територията на бившето ДЛ ”Боровец”). 
 
Съставен е основно от букови насаждения и култури – 72.0 ха. Към него са 
причислени и крайречните насаждения от бяла и черна елша – 6.4 ха, трепетлика – 
3.3 ха, явор – 0.4 ха, габър – 1.1 ха и ива – 0.2 ха. Част от насажденията тук са 
с производителност I-II бонитет (основно от трепетлика), но разгледан общо (с 
горите със стопански функции), в стопанския клас са повече горите със средна 
продуктивност и затова е възприето името на класа Буков среднобонитетен. 
Насажденията са в добро санитарно състояние. Средната производителност на класа е 
– III (3.0) бонитет, средната възраст – 62 години, а средната пълнота е 0.71. 
 
            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     BC н чел          -       -     0.2       -       -     0.2  3   3.0 
Т-II     C  н -            -     0.8     2.0     1.0       -     3.8  3   3.1 
Т-II     C  н бк           -       -    41.3       -       -    41.3  3   3.0 
Т-II     C  н здб          -       -     6.8       -       -     6.8  3   3.0 
Т-II     C  н трп        0.5       -     0.3       -       -     0.8  2   1.8 
Т-II     C  н яв           -       -     0.1       -       -     0.1  3   3.0 
Т-II     C  к бк           -       -     3.3       -       -     3.3  3   3.0 
Т-II     C  н гбр          -     0.2       -       -       -     0.2  2   2.0 
Т-II     CD н -            -       -     1.2       -       -     1.2  3   3.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
                                                                            Таблицата продължава 
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                                                                       Продължение на таблицата  
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     CD н бел          -       -     4.8       -       -     4.8  3   3.0 
Т-II     CD н бк           -       -     1.7       -       -     1.7  3   3.0 
Т-II     CD н гбр          -       -     0.9       -       -     0.9  3   3.0 
Т-II     CD н трп        0.4       -     2.1       -       -     2.5  3   2.7 
Т-II     CD н чел          -     0.3     1.1       -       -     1.4  3   2.8 
Т-II     CD н яв           -     0.3       -       -       -     0.3  2   2.0 
Т-II     CD к бк           -       -     3.8       -       -     3.8  3   3.0 
Т-II     D  н бк           -       -    15.1       -       -    15.1  3   3.0 
Т-II     D  н ива          -       -     0.2       -       -     0.2  3   3.0 
Т-II     D  к -          0.3       -       -       -       -     0.3  1   1.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                   1.2     1.6    84.9     1.0       -    88.7  3   3.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                  1.4     1.8    95.7     1.1       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС БЕЗ КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10        0.6       0.7        20       0.2         5         4 
           11-20        9.4      10.6       265       1.9        45        18 
II         21-30        4.1       4.6       450       3.3        15        18 
           31-40       28.2      31.8      3900      28.3        95       111 
III        41-50        7.1       8.0      1735      12.6        45        39 
           51-60        4.8       5.4       720       5.2         -        13 
IV         61-70          -         -         -         -         -         - 
           71-80        1.4       1.6       230       1.7         -         3 
V          81-90        6.9       7.8      1785      13.0         -        21 
           91-100       5.4       6.1      1060       7.7         -        11 
VI        101-110         -         -         -         -         -         - 
          111-120      10.7      12.0      1755      12.7         -        15 
VII       121-130      10.1      11.4      1850      13.4         -        15 
          131-140         -         -         -         -         -         - 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                 88.7     100.0     13770     100.0       205       268 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  62 год.    ср.запас   155  куб.м/ха    ср.прираст  3.02  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
2.2.11. Дъбов средно и нискобонитетен ”условен” стопански клас - ДСрН 
     (таблици от 169 до 176 от Приложенията) 
 
Площта на този ”условен”  стопански клас е 139.8 ха, което представлява 2.2 % от 
залесената площ на на горските територии общинска собственост в ОП ”Общинско 
лесничейство” гр.Самоков (частта съвпадаща с територията на бившето ДЛ ”Боровец”). 
 
Съставен е от семенни дъбови насаждения и култури, от които 76.9 % са с 
преобладание на зимен дъб, 1.1 % - с преобладание на цер, а останалите са смесени 
дъбови насаждения без преобладание на дървесен вид. Тук са причислени две акациеви 
насаждения, които нямат достатъчно площ за формиране на Нискостъблен стопански 
клас. Дървостоите са разположени на различни по богатство и влажност 
месторастения, но преобладават свежите, среднобогати месторастения. Средната 
производителност на класа е IV (3.5) бонитет, а средната пълнота – 0.62. 
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            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     B  н здб          -       -       -       -     6.5     6.5  5   5.0 
Т-II     B  н цр           -       -       -       -     1.6     1.6  5   5.0 
Т-II     C  н -            -       -    13.5     2.4       -    15.9  3   3.2 
Т-II     C  н здб          -       -    74.2     7.7     9.1    91.0  3   3.3 
Т-II     C  к здб          -     1.6       -       -       -     1.6  2   2.0 
Т-II     CD н здб          -       -     6.0     2.4       -     8.4  3   3.3 
МТЮ-II   A  н -            -       -       -       -    14.8    14.8  5   5.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -     1.6    93.7    12.5    32.0   139.8  4   3.5 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -     1.2    67.0     8.9    22.9   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
 

 Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС БЕЗ КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-10        0.6       0.4        10         -         -         2 
           11-20          -         -         -         -         -         - 
II         21-30          -         -         -         -         -         - 
           31-40          -         -         -         -         -         - 
III        41-50        1.6       1.1       240       1.3         -         5 
           51-60          -         -         -         -         -         - 
IV         61-70       13.5       9.7      2300      12.1         -        35 
           71-80       25.3      18.1      3255      17.1         -        43 
V          81-90       39.4      28.2      6170      32.4         -        73 
           91-100      18.7      13.4      2680      14.0         -        28 
VI        101-110      14.8      10.6      2495      13.1         -        24 
          111-120      24.3      17.4      1840       9.6         -        16 
VII       121-130         -         -         -         -         -         - 
          131-140       1.6       1.1        80       0.4         -         1 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                139.8     100.0     19070     100.0         -       227 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  90 год.    ср.запас   136  куб.м/ха    ср.прираст  1.62  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
2.2.12. Буков високобонитетен ”условен” стопански клас за превръщане - БВП 
     (таблици от 177 до 184 от Приложенията) 
 
Площта на този ”условен” стопански клас в горите общинска собственост е 632.3 ха 
или 9.3 % от залесената им площ.  
 
Съставен е от издънкови букови насаждения и смесени насаждения с участие до пет 
десети на бука. Здравословното състояние на издънковите букови гори е много добро. 
Средната производителност е много добра I (1.1) бонитет, средната възраст – 62 
години, а средната пълнота – 0.71. Дървостоите са разположени на среднобогати, 
среднобогати до богати и богати, свежи до влажни месторастения. 
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            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     C  н -            -     0.4       -       -       -     0.4  2   2.0 
Т-II     C  н бк        29.8    53.1       -       -       -    82.9  2   1.6 
Т-II     CD н -         26.7       -       -       -       -    26.7  1   1.0 
Т-II     CD н бк       419.6    25.4       -       -       -   445.0  1   1.1 
Т-II     D  н бк        75.9     1.4       -       -       -    77.3  1   1.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                 552.0    80.3       -       -       -   632.3  1   1.1 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                 87.3    12.7       -       -       -   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС БЕЗ КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-5           -         -         -         -         -         - 
II          6-10          -         -         -         -         -         - 
III        11-15        2.7       0.4       210       0.1         -        17 
IV         16-20          -         -         -         -         -         - 
V          21-25          -         -         -         -         -         - 
VI         26-30          -         -         -         -         -         - 
VII        31-35        3.9       0.6       570       0.4        15        18 
VIII       36-40          -         -         -         -         -         - 
IX         41-45          -         -         -         -         -         - 
X          46-50        8.5       1.4      1420       0.9        30        30 
XI         51-55          -         -         -         -         -         - 
XII        56-60       25.2       4.0      5235       3.4        10        91 
XIII      над 60      592.0      93.6    147550      95.2        45      2361 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                632.3     100.0    154985     100.0       100      2517 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  62 год.    ср.запас   245  куб.м/ха    ср.прираст  3.98  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
2.2.13. Буков средно и нискобонитетен ”условен” стопански клас за превръщане - БСрНП 
     (таблици от 185 до 192 от Приложенията) 
 
Площта на този ”условен”  стопански клас е 95.5 ха, което представлява 1.5 % от 
залесената площ на на горските територии общинска собственост в ОП ”Общинско 
лесничейство” гр.Самоков (частта съвпадаща с територията на бившето ДЛ ”Боровец”). 
 
Съставен е основно от издънкови букови насаждения – 75.2 ха. Към класа са 
приобщени насаждения от габър с площ 0.8 ха, смесени издънкови насаждения без 
преобладание на дървесен вид – 19.5 ха. Насажденията са в добро здравословно 
състояние. Разположени са на среднобогати, среднобогати до богати месторастения. 
Изключение правят две насаждения, разположени на бедни и много бедни, сухи почви. 
Средната производителност на насажденията е III (3.0) бонитет, средната възраст е 
35 години, а средната пълнота е сравнително висока 0.84. 
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            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     B  н гбр          -       -       -       -     0.6     0.6  5   5.0 
Т-II     C  н -            -    14.3     2.1       -       -    16.4  2   2.1 
Т-II     C  н бк           -       -    24.5     1.4       -    25.9  3   3.1 
Т-II     C  н гбр          -       -     0.1       -     0.1     0.2  4   4.0 
Т-II     CD н бк           -       -    38.0    10.1       -    48.1  3   3.2 
Т-II     CD к -            -       -       -     1.5       -     1.5  4   4.0 
Т-II     D  н бк           -       -     0.8     0.4       -     1.2  3   3.3 
МТЮ-II   A  н -            -       -       -       -     1.6     1.6  5   5.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -    14.3    65.5    13.4     2.3    95.5  3   3.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -    15.0    68.6    14.0     2.4   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС БЕЗ КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-5           -         -         -         -         -         - 
II          6-10        1.2       1.3        50       0.5         -         7 
III        11-15        0.3       0.3         5       0.1        10         - 
IV         16-20       17.7      18.5      1315      12.1         -        75 
V          21-25        0.4       0.4         5         -        10         - 
VI         26-30       31.8      33.3      3800      35.0        65       138 
VII        31-35       13.2      13.8      1740      16.0        85        54 
VIII       36-40        5.6       5.9       770       7.1         -        21 
IX         41-45        4.2       4.4       750       6.9         -        18 
X          46-50        2.3       2.4       205       1.9         -         4 
XI         51-55          -         -         -         -         -         - 
XII        56-60        1.5       1.6       185       1.7         -         3 
XIII      над 60       17.3      18.1      2030      18.7         -        32 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                 95.5     100.0     10855     100.0       170       352 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  35 год.    ср.запас   114  куб.м/ха    ср.прираст  3.69  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
2.2.14. Дъбов средно и нискобонитетен ”условен” стопански клас за превръщане - ДСрНП 
     (таблици от 193 до 200 от Приложенията) 
 
Площта на този ”условен”  стопански клас е 135.3 ха, което представлява 2.1 % от 
залесената площ на на горските територии общинска собственост в ОП ”Общинско 
лесничейство” гр.Самоков (частта съвпадаща с територията на бившето ДЛ ”Боровец”). 

 
Съставен е от издънкови зимендъбови насаждения – 119.5 ха, издънкови насаждения с 
преобладание на цер или благун – 1.7 ха, издънкови насаждения без преобладание на 
конкретен вид – 13.2 ха. Също така тук е приобщено едно насаждение от акация –   
0.4 ха, поради липса на достатъчно площ за формиране на нискостъблен клас. 
Насажденията са разположени предимно на среднобогати, свежи месторастения, а    
4.5 ха са на бедни сухи до свежи терени. Санитарното състояние на насажденията е 
добро. На отделни места са забелязани леки суховършия или слабо засегнати 
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дървостои от трахеомикоза. Средната производителност е III (3.4) бонитет, средната 
възраст е 58 години, а средната пълнота – 0.66. 
 
            Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по тип МЕСТОРАСТЕНЕ, 
                         вид на НАСАЖДЕНИЕто и БОНИТЕТ 
----------------------------------------------------------------------------- 
Групи месторастения        Б    о    н    и    т   е   т   и    Общо  Ср.бон. 
и Видове насаждения        I      II     III      IV       V  
----------------------------------------------------------------------------- 
Т-II     B  н здб          -       -       -     1.1       -     1.1  4   4.0 
Т-II     C  н -            -       -     0.6     9.8       -    10.4  4   3.9 
Т-II     C  н ак           -       -       -     0.4       -     0.4  4   4.0 
Т-II     C  н бл           -       -       -       -     1.3     1.3  5   5.0 
Т-II     C  н здб          -       -    53.7    32.4     1.6    87.7  3   3.4 
Т-II     C  н цр           -       -       -     0.4       -     0.4  4   4.0 
Т-II     CD н здб          -       -    30.6       -       -    30.6  3   3.0 
МТЮ-II   B  н -            -       -       -     2.8       -     2.8  4   4.0 
МТЮ-II   B  н ак           -       -       -     0.5       -     0.5  4   4.0 
МТЮ-II   B  н здб          -       -       -       -     0.1     0.1  5   5.0 
----------------------------------------------------------------------------- 
Всичко                     -       -    84.9    47.4     3.0   135.3  3   3.4 
----------------------------------------------------------------------------- 
Процент                    -       -    62.8    35.0     2.2   100.0  -     - 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
      Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, общия дървесен ЗАПАС БЕЗ КЛОНИ 
        и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
----------------------------------------------------------------------------- 
класове   подкласове      п  л  о  щ      запас на осн.н.  надлесни  ср.прир. 
на възр   на възраст      ха        %     куб.м         %     куб.м     куб.м 
----------------------------------------------------------------------------- 
I           1-5         0.4       0.3         5         -        15         2 
II          6-10          -         -         -         -         -         - 
III        11-15          -         -         -         -         -         - 
IV         16-20        1.6       1.2        30       0.2         -         2 
V          21-25          -         -         -         -         -         - 
VI         26-30          -         -         -         -         -         - 
VII        31-35          -         -         -         -         -         - 
VIII       36-40        3.4       2.5       440       2.4         -        12 
IX         41-45        9.8       7.2       900       4.8         -        21 
X          46-50        7.2       5.3       575       3.1         -        12 
XI         51-55        9.2       6.8      1330       7.1         -        25 
XII        56-60       10.4       7.7      1540       8.3         -        27 
XIII      над 60       93.3      69.0     13820      74.1        30       221 
----------------------------------------------------------------------------- 
всичко                135.3     100.0     18640     100.0        45       322 
----------------------------------------------------------------------------- 
ср.възраст  58 год.    ср.запас   138  куб.м/ха    ср.прираст  2.38  куб.м/ха 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Общо за общинските гори 

Залесената площ на общинските гори в ОП ”Общинско лесничейство” гр.Самоков (частта 
съвпадаща с територията на бившето ДЛ ”Боровец”) е 6433.0 ха. Средната им възраст 
е 80 години, средната пълнота е 0.62, средният бонитет е II (2.3). Запасът на 
основните насаждения без клони е 1798840 куб.м (280 куб.м/ха), а с клони - 2061755 
куб.м (320 куб.м/ха). На надлесните дървета запасът без клони е 3135 куб.м, а с 
клони - 3545 куб.м. Средният прираст без клони е 22935 куб.м (3.57 куб.м/ха), а с 
клони - 26473 куб.м (4.12 куб.м/ха).  
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Разпределението на залесената площ по класове на възраст е сравнително 
неравномерно, като най-много са дървостоите от V и VI клас на възраст (81-120 
години) общо – 45.6 %. 

От дървесните видове с най-голяма площ е бука - 27.0 %, следван от белия бор – 
18.1 %, смърча – 17.6 %, зимния дъб - 17.1 %, елата - 14.6 %, цера - 1.3 %, 
трепетликата - 1.3 %, благуна - 1.2 %, габъра – 0.5 % и редица други с минимално 
участие. 
 
Средните таксационни данни за стопанските класове и по групи гори в общинските 
територии са дадени в следващите таблици. 

 
Таблица № 27 

 
Средни таксационни показатели по стопански класове  

------------------------------------------------------------------------------------- 
Стоп.клас    Площ-ха  %  Въз- Бон- Пъл-  Запас 1ха Прир. п1ха   Запас 1ха Прир. п1ха  
                         раст итет нота  куб.м без  к л о н и   куб.м  с   к л о н и  
------------------------------------------------------------------------------------- 
ББСрН         590.8   9.2  47 3.4 0.73  117440 199  2505 4.24  134055 227  2896 4.90  
ББВ           317.0   4.9  63 2.0 0.65   81895 258  1276 4.03   93465 295  1513 4.77  
ЕВ            369.5   5.8  94 2.1 0.67  157765 427  1785 4.83  181745 492  2064 5.59  
СмИВ          128.4   2.0  83 1.7 0.74   51285 399   675 5.26   58975 459   781 6.08  
ИШВ           346.4   5.4  73 1.9 0.66  102145 295  1471 4.25  118030 341  1712 4.94  
СВ            388.1   6.0  84 1.8 0.66  137195 354  1755 4.52  158175 408  2044 5.27  
ББК           132.3   2.1  43 3.6 0.86   29140 220   688 5.20   33100 250   783 5.92  
Из           1231.1  19.1 111 1.8 0.32  504050 409  4548 3.69  572685 465  5173 4.20  
 
БВ            707.8  11.0 100 1.9 0.68  253225 358  2610 3.69  286465 405  2954 4.17  
БСр            96.7   1.5  63 3.0 0.70   15590 161   291 3.01   18020 186   344 3.56  
ДСрН          172.8   2.7  83 3.5 0.62   21710 126   288 1.67   25800 149   346 2.00  
 
БВП           797.2  12.4  61 1.1 0.70  187175 235  3048 3.82  221375 278  3605 4.52  
БСрНП         104.5   1.6  34 3.0 0.79   11400 109   365 3.49   13615 130   440 4.21  
ДСрНП        1050.4  16.3  56 3.5 0.67  131960 126  2336 2.22  149795 143  2654 2.53  
------------------------------------------------------------------------------------- 
О Б Щ О      6433.0 100.0  77 2.3 0.62 1801975 280 23641 3.67 2065300 321 27309 4.25  
------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Таблица № 28 
 

Средни таксационни показатели по групи гори  
------------------------------------------------------------------------------------- 
             Площ-ха  %  Въз- Бон- Пъл-  Запас 1ха Прир. п1ха   Запас 1ха Прир. п1ха  
Група гори               раст итет нота  куб.м без  к л о н и   куб.м  с   к л о н и  
------------------------------------------------------------------------------------- 
б.бор-ест.    559.7   8.7  68 2.4 0.59  132820 237  1841 3.29  151825 271  2195 3.92  
б.бор-изк.    542.7   8.4  45 3.5 0.80  124960 230  2809 5.18  141670 261  3196 5.89  
б.бор-изв.     50.7   0.8  45 3.8 0.77    9865 195   219 4.32   11135 220   248 4.89  
ч.бор-изк.      1.8     -  69 3.0 0.68     505 281     8 4.44     570 317     8 4.44  
смърч-ест.    610.5   9.5 107 1.9 0.44  243285 399  2304 3.77  277005 454  2629 4.31  
смърч-изк.     96.1   1.5  39 1.3 0.81   21465 223   518 5.39   25480 265   619 6.44  
смърч-изв.     81.5   1.3  42 1.6 0.89   19725 242   459 5.63   23385 287   544 6.67  
ела - ест.    924.2  14.4 106 2.0 0.45  394815 427  3860 4.18  452360 489  4433 4.80  
ела - изк.     29.9   0.5  41 1.1 0.85    7690 257   180 6.02    9120 305   213 7.12  
сми/ш-ест.    592.9   9.2  96 1.7 0.52  221785 374  2433 4.10  253100 427  2796 4.72  
бм/чм-изк.      0.2     -  25 3.0 0.80       5  25     -    -      10  50     -    -  
др.иг-изк.      7.1   0.1  50 1.1 0.78    2545 358    52 7.32    2930 413    60 8.45  
 
бук - сем.    779.1  12.1  96 2.0 0.68  265420 341  2833 3.64  300665 386  3224 4.14  
здб - сем.    163.1   2.5  90 3.6 0.60   21830 134   255 1.56   25820 158   304 1.86  
см.дъб сем      3.5   0.1  19 3.2 0.49      90  26     5 1.43     130  37     7 2.00  
дъбове изк      7.2   0.1  28 2.6 0.89     700  97    26 3.61     810 113    30 4.17  
------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                        Таблица № 28 продължава 
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                                                                       Таблица № 28 продължение 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Вид  гори    Площ-ха  %  Въз- Бон- Пъл-  Запас 1ха Прир. п1ха   Запас 1ха Прир. п1ха  
Група гори               раст итет нота  куб.м без  к л о н и   куб.м  с   к л о н и  
------------------------------------------------------------------------------------- 
цер - сем.      5.8   0.1  47 3.6 0.59     270  47    12 2.07     370  64    17 2.93  
крайр.-ест     11.6   0.2  49 3.0 0.57    1360 117    29 2.50    1525 131    32 2.76  
габър-сем.      7.7   0.1  74 3.0 0.68    1650 214    23 2.99    1865 242    26 3.38  
смиш -сут.      0.7     -  34 2.3 0.60      80 114     1 1.43      95 136     3 4.29  
бреза-изк.      0.3     -  25 1.0 0.90      50 167     2 6.67      60 200     2 6.67   
 
бук-изд.30    923.0  14.3  58 1.3 0.72  202885 220  3481 3.77  240015 260  4122 4.47   
здб-изд.70    896.2  13.9  57 3.5 0.67  113500 127  1993 2.22  128930 144  2261 2.52   
дъб-изд.МО    109.2   1.7  53 3.9 0.64   11780 108   228 2.09   13135 120   254 2.33   
цер-изд.IO     16.9   0.3  57 3.4 0.66    1950 115    33 1.95    2205 130    39 2.31   
гбр-изд.        4.0   0.1  40 4.2 0.53     310  78     7 1.75     375  94    11 2.75   
 
трепетл.ес      4.6   0.1  26 2.8 0.86     525 114    22 4.78     585 127    24 5.22   
 
акациеви        2.8     -  21 4.5 0.65     110  39     6 2.14     125  45     9 3.21   
-------------------------------------------------------------------------------------- 
О Б Щ О      6433.0 100.0  77 2.3 0.62 1801975 280 23639 3.67 2065300 321 27306 4.24   
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
В следващите диаграми в нагледен вид са показани: 
 
Диаграма № 1 – Разпределението на залесената площ на лесничейството по стопански 
класове в проценти. 
 
Диаграма № 2 – Разпределението на залесената площ и дървесния запас по класове на 
възраст във високостъблените гори на лесничейството в проценти. 
 
Диаграма № 3 – Разпределението на залесената площ и дървесния запас по класове на 
възраст във издънковите гори за превръщане на лесничейството в проценти. 
 
Диаграма № 4 – Разпределението на залесената площ и дървесния запас на 
лесничейството по дървесни видове в проценти. 
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Диаграма №2.1: Разпределение на залесената площ на горите 
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Диаграма №2.2: Разпределение на дървесния запас на горите  
общинска собственост в ОП "Общинско лесничейство"

по класове на възраст в проценти, за високостъблените гори
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Диаграма №3.1: Разпределение на залесената площ на горите 
общинска собственост в ОП "Общинско лесничейство"
по класове на възраст в проценти, за издънковите гори
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Диаграма №3.2: Разпределение на дървесния запас на горите 
общинска собственост  в ОП "Общинско лесничейство"
по класове на възраст в проценти, за издънковите гори
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Глава V 
 
ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСТВОТО  
 
1. Направление на стопанисването 
 
Направлението на стопанисването е в зависимост от функциите на горите. В         
ОП ”Общинско лесничейство” гр.Самоков (частта съвпадаща с територията на бившето 
ДЛ ”Боровец”) горите със стопански функции заемат 25.6 %, а горите със специални 
функции – 74.4 % от общата площ. 
 
Основната насока на стопанисването на горите със стопански функции е максимално 
производство на строителна дървесина от единица площ, като най-рационално се 
използват плодородието на почвата и продуктивността на типовете месторастения. 
 
Основната насока на стопанисването в горите със специални функции е опазване на 
биологичното разнообразие и другите полезни функции на горите, като планираните 
лесовъдски мероприятия са съобразени с естествената динамика на горските 
екосистеми и сукцесионните процеси. Едновременно с това, се предвижда и 
производството на строителна дървесина. Режимът на стопанисване в защитните гори 
има за цел непрекъснатото подобряване и увеличаване на техните защитни функции, а 
в рекреационните гори се търси максимален естетически и рекреационен ефект. В 
семепроизводствените насаждения и градини ще се опазва и съхранява местният 
генетичен фонд и т.н. 
 
За постигане на така поставените цели, съобразно сегашното състояние на 
насажденията са предвидени подходящи отгледни и възобновителни сечи, залесяване на 
голи дървопроизводителни площи и невъзобновени участъци и други. 
 
2. Разделяне на лесничейството на горскостопански участъци 
 
На основание на чл.18, ал.3 от Наредба № 1 от 30.01.2012 година за контрола и 
опазване на горските територии, изм. и доп. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 година и 
съгласно Заповед № 52 от 29.02.2017 година, лесничейството се разделя на 4 
горскостопански участъка: 
 

I   - Горско-стопански участък ”Самоков” 
II  - Горско-стопански участък ”Белчин” 
III - Горско-стопански участък ”Боровец” 
IV  - Горско-стопански участък ”Радуил” 

 
За охрана и опазване на горските територии горско-стопанските участъци са 
разделени на 17 охранителни участъка, подробно описани в глава III-та на тази 
записка.  
 
Настоящият план се отнася за част от ГСУ ”Боровец” (само за територията на бившето 
ДЛ ”Боровец”) и за целия участък ”Радуил”.  
 
III-ти горско-стопански участък "Боровец" носи името на едноимения курортен 
комплекс. В разглежданата част от него попадат 218 отдела. Общата площ на 
общинските гори е 1578.1 ха, от която залесена – 1524.1 ха и незалесена –    54.0 
ха. 
 
IV-ти горско-стопански участък "Радуил" носи името на с.Радуил. В него попадат   
111 отдела. Общата площ на общинските гори в участъка е 5148.4 ха, от която 
залесена – 4908.9 ха и незалесена – 239.5 ха. 
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3. Стопански класове и турнуси  
 

Както се каза в предишната глава, за постигането на приемственост в стопанската 
организацията на общинските гори, формираните стопанските класове в тях са 
идентични с тези на държавните гори в района. С Протокол от ЕТИС при ИАГ за 
приемане на стопанските класове и размера на главното ползване в държавните гори, 
състоял се в гр.София на 17.05.2017 година, бяха приети турнусите на сеч и целта 
на стопанисване на всеки стопански клас. 
 
На базата на този протокол, приетите турнуси на сеч и цел на стопанисване на всеки 
стопански клас и в общинските гори, са както следва:  
 
3.1. Бялборов високобонитетен стопански клас - ББВ - турнус на сеч 120 години и 
цел на стопанството - производство на едра строителна дървесина с диаметър на 
тънкия край над 30 см. 
 
3.2. Бялборов средно и нискобонитетен стопански клас - ББСрН - турнус на сеч 100 
години и цел на стопанството - производство на едра строителна дървесина с 
диаметър на тънкия край над 18 см. 
 
3.3. Стопански клас Бялборови култури - ББК – ориентировъчен турнус на сеч 80 
години и цел на стопанството - производство на едра строителна дървесина с 
диаметър на тънкия край над 18 см. 
 
3.4. Еловов високобонитетен стопански клас - ЕВ - турнус на сеч 120 години и цел 
на стопанството - производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия 
край над 30 см. 
 
3.5. Иглолистно-широколистен високобонитетен стопански клас - ИШВ - турнус на сеч 
120 години и цел на стопанството - производство на едра строителна дървесина с 
диаметър на тънкия край над 30 см. 
 
3.6. Смесен иглолистен високобонитетен стопански клас - СмВ - турнус на сеч 120 
години и цел на стопанството - производство на едра строителна дървесина с 
диаметър на тънкия край над 30 см. 
 
3.7. Смърчов високобонитетен стопански клас - СВ - турнус на сеч 120 години и цел 
на стопанството - производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия 
край над 30 см. 
 
3.8. Изборен стопански клас - Из - цел на стопанството - достигане и поддържане на 
възприетото разпределение на бройките дървета и запаси по класове на дебелина, с 
оглед осигуряване на максимално и редовно ползване при турнус на сеч равен на 
ревизионния период 10 години (турнус на стопанството).  
 
3.9. Буков високобонитетен стопански клас – БВ - турнус на сеч 140 години и цел на 
стопанството - производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 
над 50 см.  
 
3.10. Буков среднобонитетен стопански клас – БСр - турнус на сеч 120 години и цел 
на стопанството - производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия 
край над 30 см. 
 
3.11. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас – ДСрН – турнус на сеч 11120 
години и цел на стопанството - производство на едра строителна дървесина с 
диаметър на тънкия край над 18 см. 
 
3.12. Буков високобонитетен стопански клас за превръщане – БВП - турнус на сеч 90 
години и цел на стопанството – производство на едра строителна дървесина с 
диаметър на тънкия край над 18 см. 
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3.13. Буков средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане – БСрНП - турнус 
на сеч 60 години и цел на стопанството – производство на средна строителна 
дървесина. 
 
3.14. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане – ДСрНП – за 
високобонитетните насаждения се прие турнус на сеч 90 години и цел на стопанството 
– производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, а 
за средно и нискобонитетните - турнус на сеч 60 години и цел на стопанството – 
производство на средна строителна дървесина. Акациевите дървостои ще се 
стопанисват издънково. 
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Глава VI 
  
ПЛАНИРАНИ  МЕРОПРИЯТИЯ  
 
1. Сечи 
 
1.1. Възобновителни сечи  
 
Съобразно биологическите особености на дървесните видове, типовете месторастения, 
състоянието на насажденията и целта на стопанисването е предвидено да се водят 
следните видове възобновителни сечи: единично-изборна, групово-постепенна и 
постепенно-котловинна. Разпределението на площта на насажденията за възобновителна 
сеч по вид на сечта и по стопански класове е дадено в таблица № 29. 
 

Таблица № 29 
 

Разпределение на ПЛОЩТА на насажденията за ВЪЗОБНОВИТЕЛНА СЕЧ  
през десетилетиетопо ВИД НА СЕЧТА  

---------------------------------------------------------------------------------- 
Стопански клас и              В и д   в ъ з о б н о в и т е л н а   с е ч 
функционална                  постепенно-   групово-     единично-   ОБЩО      % 
категория                     котловинна    постепенна   изборна  
---------------------------------------------------------------------------------- 
Гори със стопански функции  
 
Буков Вис. за Превръщане          6.5          51.2          -       57.7     4.5 
 
Дъбов Ср.Н. за Превръщане       461.3             -          -      461.3    35.9 
---------------------------------------------------------------------------------- 
ВСИЧКО                          467.8          51.2          -      519.0    40.4 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Гори със специални функции  
 
Бялборов Ср.Нискобонитетен       18.2           2.2          -       20.4     1.6 
 
Бялборов Високобонитетен          4.9          55.4          -       60.3     4.7 
 
Елов Високобонитетен                -          84.8          -       84.8     6.6 
 
Смесен иглолистен Високобонитетен   -          31.3          -       31.3     2.4 
 
Иглолистно-шир. Високобонитетен     -          23.3          -       23.3     1.8 
 
Смърчов Високобонитетен             -          63.9          -       63.9     5.0 
 
Изборен                             -             -      166.5      166.5    12.9 
 
Буков Високобонитетен               -          26.9          -       26.9     2.1 
 
Дъбов Ср.и Нискобонитетен        15.0             -          -       15.0     1.2 
 
Буков Вис. за Превръщане            -         204.8          -      204.8    15.9 
 
Дъбов Ср.Н. за Превръщане        69.1             -          -       69.1     5.4 
---------------------------------------------------------------------------------- 
ВСИЧКО                          107.2         492.6      166.5      766.3    59.6 
---------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО                            575.0         543.8      166.5     1285.3   100.0 
---------------------------------------------------------------------------------- 
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ПОСТЕПЕННО-КОТЛОВИННА сеч е предвиденo да се извежда предимно в светлолюбиви гори 
– бялборови или семенни и издънкови зимендъбови насаждения, с неравномерен строеж 
и групово разположение на подраста. Тази сеч е планирана на обща площ 575.0 ха, 
което представлява 44.7 % от площите за възобновителна сеч. Интензивността на 
сечта е от 20 до 30 %. Съгласно Наредба № 8 (за сечите в горите от 05.08.2011 
година, изм. и доп., бр.72 от 18.09.2015 г.), ограничението в интензивността е до 
30 %.  
 
ГРУПОВО-ПОСТЕПЕННА сеч е предвидено да се изведе в зрели насаждения от всички 
стопански класове, освен от Изборния, Дъбовия средно и нискобонитетен и Дъбовия 
средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане, на обща площ 543.8 ха, което 
представлява 42.3 % от площите за възобновителна сеч. Планираната интензивност на 
сечта е 20-25 %. Съгласно Наредба  № 8, ограничението в интензивността е до 25 %. 
 
ЕДИНИЧНО-ИЗБОРНА СЕЧ е предвидена в насажденията от Изборния стопански клас на 
площ 166.5 ха, което е 13.0 % от площта на предвидените възобновителни сечи. Целта 
на сечта е разновъзрастно стопанисване, т.е. достигане и поддържане на 
неравномерна пространствена и възрастова структура на насажденията. Планираната 
интензивност на сечта варира от 5 до 20 %, в зависимост от съотношението между 
реалния и оптималния запас на насажденията. Съгласно Наредба № 8 от 05.08.2011 
година ограничението в интензивността е до 20 %. 
 
1.2. Сечи за трансформация  
 
ИЗБОРНО ПРОРЕЖДАНЕ в случая се прилага за постигане на неравномерност на 
пространствената и възрастова структура на насажденията до достигане на целевата 
изборна структура на горите. Планирано е в Изборния стопански клас на площ     
827.5 ха (таблица № 30), с интензивност от 5 до 20 % според отклоненията в броя на 
дървесните видове по степени на дебелина от оптималната крива изчислена по методът 
BDq. 
 
1.3. Отгледни сечи  
 
С цел регулиране бъдещия състав на културите и насажденията, повишаване на тяхната 
продуктивност и устойчивост, за използуване на естествения отпад, подържане на 
добро санитарно състояние и съкращаване срока за производство на технически зряла 
дървесина, през следващото десетилетие е предвидено да се водят отгледни сечи в 
насаждения с обща площ 1297.2 ха (таблица № 30).  
 
- ПРОЧИСТКИТЕ се провеждат от склопяване на насажденията до възраста, в която 
започва интензивно нарастване на дърветата по височина. Предвидено е да се водят в 
склопени насаждения и култури с пълнота 0.8-1.0. С тях се цели регулиране състава 
на културите и насажденията и увеличаване на тяхната устойчивост. Прочистки ще се 
водят на обща площ 36.2 ха (таблица № 30). В зависимост от пълнотата, бонитета и 
месторастенето интензивността на сечта ще бъде от 15 до 30 %. 
 
- ПРОРЕЖДАНИЯТА се провеждат в периода на интензивен растеж на дърветата по 
височина за регулиране на броя на дърветата с желани качества, осигуряване на 
условия за нарастването им по височина и подобряване и поддържане на жизнеността и 
механичната устойчивост на насажденията. Предвидено е да се водят в насаждения и 
култури с пълноти 0.8-0.9 и в отделни дървостои с пълнота 0.7 и неравномерен 
строеж в гъстите групи. Тук основната задача е да се отгледат дървета с прави 
самоокастрени стъбла и добре развита корона. Интензивността на сечта е от 10 до   
30 %. Прореждания ще се водят в култури и насаждения с обща площ 397.2 ха (таблица 
№ 30) в почти всички стопански класове. 
 
- ПРОБИРКИТЕ се провеждат в периода на интензивен растеж на дърветата по диаметър 
до започване на възобновителна сеч за създаване на условия за нарастването на 
дърветата с желани стъблени форми по диаметър, както и за подобряване на 
индивидуалната им жизненост и механична устойчивост. Целта на тази сеч е да се 
определят дърветата на бъдещето и да се създадат условия за тяхното развитие и 
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формиране на правилни корони и  стебла. Предвидено е да се водят в насаждения и 
култури с пълнота 0.8-0.9, като след сечта пълнотата и склопеността на дървостоите 
не се допуска да бъде по-малка от 0.7. В зависимост от пълнотата, бонитета и 
особенностите на месторастенията, интензивността на пробирките е 15-30 %. Общо 
пробирки ще се водят на 886.1 ха (таблица № 30). 
 
- СЕЛЕКЦИОННИ сечи са предвидени да се изведат в насажденията за семепроизводство 
при условия и ред съгласно Наредба № 5 от 2001 година за горска селекция и 
семепроизводство на обща площ 1.2 ха (таблица № 30) в подотдели: 1578 ”г”, ”з”. 
 
В таблица № 30 е дадено разпределението на площта на насажденията за отгледна сеч 
по вид на сечта и по стопански класове. 
 

Таблица № 30 
 

Размер на ползуването по ПЛОЩ, ЗАПАС без клони и вид на СЕЧТА 
по стопански класове  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                              В   и   д   о   в   е          с   е   ч   и 
Стопански класове                ВЪЗОБН.  Изборно  Прочи- Проре Проби- Селек-  ОБЩО  Сани- Прину-  Техни-  ОБЩО     % 
                                  СЕЧИ    прорежд. стки   ждане  рки   ционни  ОТГЛ. тарни дителни чески            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
И Г Л О Л И С Т Н И 
 
Бялборов Средно и             ха      -        -    1.2   50.7   38.0      -   89.9   61.4    4.6    0.8  156.7   4.2 
Нискобонитетен             куб.м      -        -      5   1430   1840      -   3275   2725    140      5   6145   2.8 
 
ЗСГ Бялборов Средно и         ха   20.4        -    8.9   27.5   20.8      -   57.2   79.2   11.1      -  167.9   4.6 
    Нискобонитетен         куб.м   1950        -    170    950   1095      -   2215   3830    630      -   8625   4.0 
 
Бялборов Високобонитетен      ха      -        -      -   22.1      -      -   22.1    3.6      -      -   25.7   0.7 
                           куб.м      -        -      -    450      -      -    450    325      -      -    775   0.4 
 
ЗСГ Бялборов                  ха   60.3        -      -    9.4   23.1      -   32.5   28.0    4.9      -  125.7   3.4 
    Високобонитетен        куб.м   5840        -      -    150   1255      -   1405   1435    160      -   8840   4.1 
 
ЗСГ Елов Високобонитетен      ха   84.8        -      -   11.1  109.4      -  120.5    4.6      -      -  209.9   5.6 
    Високобонитетен        куб.м   8795        -      -    435   8495      -   8930    205      -      -  17930   8.3 
 
ЗСГ Смесен иглолистен         ха   31.3        -      -    3.7   57.3      -   61.0      -      -      -   92.3   2.5 
    Високобонитетен        куб.м   3245        -      -    205   3555      -   3760      -      -      -   7005   3.2 
 
Иглолистно-ширироколистен     ха      -        -      -    1.9    5.1      -    7.0      -      -      -    7.0   0.2 
Високобонитетен            куб.м      -        -      -     65    365      -    430      -      -      -    430   0.2 
 
ЗСГ Иглолистно-ширироколистен ха   23.3        -      -   38.5   89.2      -  127.7    5.9      -      -  156.9   4.2 
    Високобонитетен        куб.м   2005        -      -   1215   5510      -   6725    160      -      -   8890   4.1 
 
ЗСГ Смърчов Високобонитетен   ха   63.9        -      -   33.8   69.2      -  103.0   59.9    4.5      -  231.3   6.2 
                           куб.м   6625        -      -   1110   4895      -   6005   1540    210      -  14380   6.7 
 
Бялборови култури             ха      -        -      -   37.9   46.6      -   84.5   29.8      -      -  114.3   3.1 
                           куб.м      -        -      -   1750   2175      -   3925   1455      -      -   5380   2.5 
 
ЗСГ Бялборови култури         ха      -        -      -      -    1.3      -    1.3    3.6      -      -    4.9   0.1 
                           куб.м      -        -      -      -     30      -     30    125      -      -    155   0.1 
 
ЗСГ Изборен                   ха  166.5    827.5      -    7.7    4.3      -   12.0      -      -      - 1006.0  27.0 
                           куб.м  12495    65225      -    410    235      -    645      -      -      -  78365  36.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
всичко                        ха  450.5    827.5   10.1  244.3  464.3      -  718.7  276.0   25.1    0.8 2298.6  61.8 
                           куб.м  40955    65225    175   8170  29450      -  37795  11800   1140      5 156920  72.7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ш И Р О К О Л И С Т Н И    В И С О К О С Т Ъ Б Л Е Н И 
 
ЗСГ Буков Високобонитетен     ха   26.9        -    0.6   11.4  173.7    1.2  186.9    7.6      -      -  221.4   6.0 
                           куб.м   2095        -      -    310   9990     20  10320    410      -      -  12825   5.9 
 
ЗСГ Буков Среднобонитетен     ха      -        -    7.9   27.1    4.3      -   39.3      -      -      -   39.3   1.1 
                           куб.м      -        -     65    785    240      -   1090      -      -      -   1090   0.5 
 
Дъбов Средно и                ха      -        -    1.2    4.4      -      -    5.6      -      -      -    5.6   0.1 
Нискобонитетен             куб.м      -        -     15     90      -      -    105      -      -      -    105     - 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                Таблица № 30 продължава 
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                                                                               Таблица № 30 продължение 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                              В   и   д   о   в   е          с   е   ч   и 
Стопански класове                ВЪЗОБН.  Изборно  Прочи- Проре Проби- Селек-  ОБЩО  Сани- Прину-  Техни-  ОБЩО     % 
                                  СЕЧИ    прорежд. стки   ждане  рки   ционни  ОТГЛ. тарни дителни чески            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ЗСГ Дъбов Средно и            ха   15.0        -      -    1.6      -      -    1.6      -      -      -   16.6   0.4 
    Нискобонитетен         куб.м    565        -      -     35      -      -     35      -      -      -    600   0.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
всичко                        ха   41.9        -    9.7   44.5  178.0    1.2  233.4    7.6      -      -  282.9   7.6 
                           куб.м   2660        -     80   1220  10230     20  11550    410      -      -  14620   6.7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
И З Д Ъ Н К О В И   З А    П Р Е В Р Ъ Щ А Н Е 
 
Буков Високобонитетен         ха   57.7        -      -      -   13.6      -   13.6      -      -      -   71.3   1.9 
за Превръщане              куб.м   2530        -      -      -    460      -    460      -      -      -   2990   1.4 
 
ЗСГ Буков Високобонитетен     ха  204.8        -    2.7    3.9  198.4      -  205.0      -      -      -  409.8  11.0 
    за Превръщане          куб.м  10950        -     40    110   7375      -   7525      -      -      -  18475   8.6 
 
Буков Ср.и Нискобонитетен     ха      -        -      -    2.4      -      -    2.4      -      -      -    2.4   0.1 
за Превръщане              куб.м      -        -      -     45      -      -     45      -      -      -     45     - 
 
ЗСГ Буков Ср.и Нискобонитетен ха      -        -   10.2   58.5      -      -   68.7      -      -      -   68.7   1.8 
    за Превръщане          куб.м      -        -    270   1695      -      -   1965      -      -      -   1965   0.9 
 
Дъбов Ср.и Нискобонитетен     ха  461.3        -      -   38.4   11.8      -   50.2      -      -      -  511.5  13.8 
за Превръщане              куб.м  16650        -      -    680    335      -   1015      -      -      -  17665   8.2 
 
ЗСГ Дъбов Ср.и Нискобонитетен ха   69.1        -      -    5.2      -      -    5.2      -      -      -   74.3   2.0 
    за Превръщане          куб.м   3015        -      -    135      -      -    135      -      -      -   3150   1.5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
всичко                        ха  792.9        -   12.9  108.4  223.8      -  345.1      -      -      - 1138.0  30.6 
                           куб.м  33145        -    310   2665   8170      -  11145      -      -      -  44290  20.6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
В С И Ч К О                   ха 1285.3    827.5   32.7  397.2  866.1    1.2 1297.2  283.6   25.1    0.8 3719.5 100.0 
                           куб.м  76760    65225    565  12055  47850     20  60490  12210   1140      5 215830 100.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1.4. Санитарни мероприятия 
 
- САНИТАРНИ СЕЧИ е предвидено да се изведът в тези насаждения, в които са се 
появили повреди от биотичен характер (суховършия, нападения от корояди, гнилоти и 
други). С извеждането им се цели почистването на дървостоите от засъхнали, 
заболели дървета, с цел подобряване на санитарното им състояние. Санитарни сечи са 
планирани на площ от 283.6 ха (таблица № 30). В зависимост от степентта на 
повредите, интензивността на сечта е от 10 до 100 %.  
 
- ПРИНУДИТЕЛНИ СЕЧИ се провеждат при наличие на повреди, причинени от абиотични 
въздействия – снеголоми и снеговали. Целта е да се усвои в най-кратки срокове 
повредената и повалена дървесина. Тези сечи е предвидено да се изведат в бялборови 
и смърчови култури с обща площ от 25.1 ха (таблица № 30). В зависимост от 
степентта на повредите интензивността им е от 10 до 30 %. 
 
1.5. Технически сечи 
 
- Техническа сеч за ловни мероприятия съгласно ловностопански план е предвидено да 
се изведе само в подотдел 1514 ”с”.  
 
В таблица № 31 е дадено разпределението на площта на насажденията за отгледна сеч 
по вид на сечта и по вид на горите. 
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Таблица № 31 
 

Размер на ползуването по ПЛОЩ, ЗАПАС без клони и вид на СЕЧТА 
по вид на горите 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                              В   и   д   о   в   е          с   е   ч   и 
Вид на горите                    ВЪЗОБН.  Изборно  Прочи- Проре Проби- Селек-  ОБЩО  Сани- Прину-  Техни-  ОБЩО     % 
                                  СЕЧИ    прорежд. стки   ждане  рки   ционни  ОТГЛ. тарни дителни чески            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
И Г Л О Л И С Т Н И 
 
Естествени гори               ха      -        -      -   39.5    1.2      -   40.7   12.7      -    0.8   54.2   1.5 
от бял бор                 куб.м      -        -      -    630     30      -    660    280      -      5    945   0.4 
 
ЗСГ Естествени гори           ха   87.5     71.0      -   10.8    6.5      -   17.3   24.1    4.2      -  204.1   5.5 
    от бял бор             куб.м   8040     5780      -    160    285      -    445    915    140      -  15320   7.1 
 
Култури от бял бор            ха      -        -    1.2   64.5   62.3      -  128.0   66.4    4.6      -  199.0   5.4 
в ареала                   куб.м      -        -      5   2780   2850      -   5635   3555    140      -   9330   4.3 
 
ЗСГ Култури от бял бор        ха      -        -    8.9   36.2   39.6      -   84.7   86.7   11.8      -  183.2   4.9 
    в ареала               куб.м      -        -    170   1385   2130      -   3685   4475    650      -   8810   4.1 
 
Култури от бял бор            ха      -        -      -    6.7   17.1      -   23.8   15.7      -      -   39.5   1.1 
извън ареала               куб.м      -        -      -    220    885      -   1105    670      -      -   1775   0.8 
 
ЗСГ Естествени гори           ха   98.4    184.1      -    4.8   32.4      -   37.2   56.1    0.6      -  376.4  10.1 
    от смърч               куб.м   9370    13790      -    165   2360      -   2525   1305     25      -  27015  12.5 
 
ЗСГ Култури от смърч          ха      -        -      -   25.9   36.2      -   62.1      -    2.7      -   64.8   1.7 
    в ареала               куб.м      -        -      -   1045   2215      -   3260      -    135      -   3395   1.6 
 
Култури от смърч              ха      -        -      -    1.9    5.1      -    7.0      -      -      -    7.0   0.2 
извън ареала               куб.м      -        -      -     65    365      -    430      -      -      -    430   0.2 
 
ЗСГ Култури от смърч          ха      -        -      -   25.8   27.9      -   53.7    3.8    1.2      -   58.7   1.6 
    извън ареала           куб.м      -        -      -    755   1895      -   2650    235     50      -   2935   1.4 
 
ЗСГ Естествени гори  от ела   ха  183.6    420.5      -    7.3  111.1      -  118.4    4.6      -      -  727.1  19.5 
                           куб.м  16205    33790      -    165   8530      -   8695    205      -      -  58895  27.3 
 
ЗСГ Култури от ела            ха      -        -      -    8.0   18.6      -   26.6      -      -      -   26.6   0.7 
    в ареала               куб.м      -        -      -    355    880      -   1235      -      -      -   1235   0.6 
 
ЗСГ Естествени смесени иглол. ха   81.0    148.7      -   12.9  101.4      -  114.3    5.9      -      -  349.9   9.4 
и игл.-широколистни гори   куб.м   7340    11690      -    445   6735      -   7180    160      -      -  26370  12.2 
 
Култури от чужди иглолистни   ха      -        -      -      -    4.0      -    4.0      -      -      -    4.0   0.1 
                           куб.м      -        -      -      -    250      -    250      -      -      -    250   0.1 
 
ЗСГ Култури от                ха      -        -      -      -    0.9      -    0.9      -      -      -    0.9     - 
    чужди иглолистни       куб.м      -        -      -      -     40      -     40      -      -      -     40     - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
всичко                        ха  450.5    824.3   10.1  244.3  464.3      -  718.7  276.0   25.1    0.8 2265.4  61.7 
                           куб.м  40955    65050    175   8170  29450      -  37795  11800   1140      5 156745  72.6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ш И Р О К О Л И С Т Н И    В И С О К О Б Л Е Н И 
 
ЗСГ Семенни букови гори       ха   26.9      3.2    8.5   36.4  178.0    1.2  224.1    7.6      -      -  261.8   7.0 
                           куб.м   2095      175     65   1030  10230     20  11345    410      -      -  14025   6.5 
 
ЗСГ Семенни гори              ха   15.0        -      -      -      -      -      -      -      -      -   15.0   0.4 
    от зимен дъб           куб.м    565        -      -      -      -      -      -      -      -      -    565   0.3 
 
Култури от дъбове             ха      -        -    1.2    4.4      -      -    5.6      -      -      -    5.6   0.2 
                           куб.м      -        -     15     90      -      -    105      -      -      -    105     - 
 
ЗСГ Култури от дъбове         ха      -        -      -    1.6      -      -    1.6      -      -      -    1.6     - 
                           куб.м      -        -      -     35      -      -     35      -      -      -     35     - 
 
ЗСГ Естествена трепетлика     ха      -        -      -    2.1      -      -    2.1      -      -      -    2.1   0.1 
                           куб.м      -        -      -     65      -      -     65      -      -      -     65     - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
всичко                        ха   41.9      3.2    9.7   44.5  178.0    1.2  233.4    7.6      -      -  286.1   7.7 
                           куб.м   2660      175     80   1220  10230     20  11550    410      -      -  14795   6.8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
И З Д Ъ Н К О В И   З А    П Р Е В Р Ъ Щ А Н Е 
 
Издънкови букови гори         ха   81.5        -      -    2.3   13.6      -   15.9      -      -      -   97.4   2.6 
                           куб.м   3515        -      -     45    460      -    505      -      -      -   4020   1.9 
 
ЗСГ Издънкови букови гори     ха  204.8        -   12.9   62.4  198.4      -  273.7      -      -      -  478.5  12.9 
                           куб.м  10950        -    310   1805   7375      -   9490      -      -      -  20440   9.5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                Таблица № 31 продължава 
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                                                                               Таблица № 31 продължение 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                              В   и   д   о   в   е          с   е   ч   и 
Вид на горите                    ВЪЗОБН.  Изборно  Прочи- Проре Проби- Селек-  ОБЩО  Сани- Прину-  Техни-  ОБЩО     % 
                                  СЕЧИ    прорежд. стки   ждане  рки   ционни  ОТГЛ. тарни дителни чески            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Издънкови зимендъбови гори    ха  396.1        -      -   28.7   11.8      -   40.5      -      -      -  436.6  11.7 
                           куб.м  14035        -      -    540    335      -    875      -      -      -  14910   6.9 
 
ЗСГ Издънкови зимендъбови     ха   69.1        -      -    5.2      -      -    5.2      -      -      -   74.3   2.0 
    гори                   куб.м   3015        -      -    135      -      -    135      -      -      -   3150   1.5 
 
 
Издънкови смесени             ха   30.4        -      -    9.7      -      -    9.7      -      -      -   40.1   1.1 
дъбови гори                куб.м   1350        -      -    140      -      -    140      -      -      -   1490   0.7 
 
Издънкови церови гори         ха   11.0        -      -      -      -      -      -      -      -      -   11.0   0.3 
                           куб.м    280        -      -      -      -      -      -      -      -      -    280   0.1 
 
Издънкови габърови гори       ха      -        -      -    0.1      -      -    0.1      -      -      -    0.1     - 
                           куб.м      -        -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
всичко                        ха  792.9        -   12.9  108.4  223.8      -  345.1      -      -      - 1138.0  30.6 
                           куб.м  33145        -    310   2665   8170      -  11145      -      -      -  44290  20.6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
В С И Ч К О                   ха 1285.3    827.5   32.7  397.2  866.1    1.2 1297.2  283.6   25.1    0.8 3719.5 100.0 
                           куб.м  76760    65225    565  12055  47850     20  60490  12210   1140      5 215830 100.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Общ размер на ползуването от дървесина 
 
Предвиденият за следващия ревизионен период общ размер на ползването от дървесина 
е  215830 куб.м без клони, а с клони – 246345 куб.м. Процентното му разпределение 
по видове сечи е както следва: 
 

      - от възобновителни сечи -  87645 куб.м -  35.6 % 
      - от сечи за трансформация -  73725 куб.м -  29.9 % 
      - от отгледни сечи  -  69870 куб.м -  28.4 % 
      - от санитарни мероприятия -  15100 куб.м -   6.1 % 
      - от технически сечи  -      5 куб.м -     - 
     ----------------------------------------------------------- 
        Всичко    - 246345 куб.м - 100.0 % 

 
От предвидената за отсичане стояща маса през десетилетието в горите общинска 
собственост ще се добият следните основни групи сортименти: 
 
                    89260 куб.м (36.2 %)  едра строителна дървесина, 
                    35603 куб.м (14.5 %)  средна строителна дървесина, 
                     4255 куб.м ( 1.7 %)  дребна строителна дървесина, 
                    66963 куб.м (27.2 %)  дърва за огрев  
                     1782 куб.м ( 0.7 %)  използваема вършина  
                    48482 куб.м (19.7 %)  отпад.  
 
 
Разпределението на предвидената за отсичане през десетилетието стояща маса (без 
клони и с клони) по дървесни видове, видове сечи и основни групи сортименти в  
горите общинска собственост е дадено в таблица № 32. 
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Таблица № 32 

 
Разпределение на предвидената за отсичане СТОЯЩА МАСА по дървесни видове, 

видове СЕЧИ и основни групи СОРТИМЕНТИ 
в общинските гори 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вид сеч/дърв.вид        Без    Стоя-   Отпад   Лежа-    Едра   Сред-   Дреб-    Общо   Дърва   Вър-  
                       клони    ща              ща      стр.   на ст   на ст    стр.           шина  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ 
 
1.1.Високостъблени  
Бял Бор                 7785    8610    1998    6612    4842     648      45    5535    1069       8 
Бяла мура                 50      50       8      42      24       9       1      34       8       - 
Ела                    16005   18200    3866   14334    9973    1634     126   11733    2560      41 
Смърч                  15430   17450    4041   13409    9954    1328     125   11407    1975      27 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Иглолистни        39270   44310    9913   34397   24793    3619     297   28709    5612      76 
%                       88.6   100.0    22.4    77.6    55.9     8.2     0.7    64.8    12.6     0.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Бреза                      5       5       -       5       -       -       -       -       5       - 
Бук                     3900    4370     482    3888    1764      87      19    1870    1994      24 
Зимен дъб                360     420      59     361     149       6       -     155     201       5 
Трепетлика                45      50       4      46       -       -       1       1      45       - 
Череша                    20      20       -      20       -       -       -       -      20       - 
Явор                      15      15       -      15       -       -       -       -      15       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни       4345    4880     545    4335    1913      93      20    2026    2280      29 
%                       89.0   100.0    11.2    88.8    39.2     1.9     0.4    41.5    46.7     0.6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Високостъблени    43615   49190   10458   38732   26706    3712     317   30735    7892     105 
%                       88.7   100.0    21.3    78.7    54.3     7.6     0.6    62.5    16.0     0.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.2.Издънкови за Превръщане 
 
Бял Бор                  800     900     201     699     280     228       4     512     177      10 
Ела                       60      65      13      52      43       2       -      45       7       - 
Смърч                    615     705     168     537     445      21       1     467      69       1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Иглолистни         1475    1670     382    1288     768     251       5    1024     253      11 
%                       88.3   100.0    22.9    77.1    46.0    15.0     0.3    61.3    15.1     0.7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Благун                   775     870      85     785      40      99       9     148     630       7 
Бук                    14890   17745    2501   15244    2853    1096     174    4123   10840     281 
Габър                    210     255      42     213      28      30       3      61     149       3 
Зимен дъб              14445   16385    1574   14811    1397    1346     293    3036   11658     117 
Трепетлика               255     285      25     260      22       3       6      31     227       2 
Цер                     1025    1165     118    1047      79     108      20     207     831       9 
Явор                      70      80      10      70      16       3       -      19      50       1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни      31670   36785    4355   32430    4435    2685     505    7625   24385     420 
%                       86.1   100.0    11.8    88.2    12.1     7.3     1.4    20.8    66.3     1.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Из.заПревръщане   33145   38455    4737   33718    5203    2936     510    8649   24638     431 
%                       86.2   100.0    12.3    87.7    13.5     7.7     1.3    22.5    64.1     1.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ     76760   87645   15195   72450   31909    6648     827   39384   32530     536 
%                       87.6   100.0    17.3    82.7    36.4     7.6     1.0    45.0    37.1     0.6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Сечи за трансформация 
 
2.1. Изборно прореждане  
 
Бял Бор                 9470   10485    2523    7962    6056     841      46    6943    1011       8 
Бяла мура                165     170      27     143     111       8       -     119      24       - 
Ела                    30520   34715    7604   27111   18767    4224      81   23072    3961      78 
Лиственица                60      70      20      50      39       4       -      43       7       - 
Смърч                  23455   26535    6233   20302   15110    2320     134   17564    2722      16 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Иглолистни        63670   71975   16407   55568   40083    7397     261   47741    7725     102 
%                       88.5   100.0    22.8    77.2    55.7    10.3     0.4    66.4    10.7     0.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                            Таблица № 32 придължава 



”Пролес-инженеринг”-ООД 2016-2018 год. 110

                                                                           Таблица № 32 придължение 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вид сеч/дърв.вид        Без    Стоя-   Отпад   Лежа-    Едра   Сред-   Дреб-    Общо   Дърва   Вър-  
                       клони    ща              ща      стр.   на ст   на ст    стр.           шина  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Бреза                      5       5       -       5       -       -       -       -       5       - 
Бук                     1425    1605     191    1414     454     219       7     680     721      13 
Ива                       10      10       -      10       -       -       -       -      10       - 
Трепетлика               115     130      11     119       -       -       3       3     115       1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни       1555    1750     202    1548     454     219      10     683     851      14 
%                       88.9   100.0    11.5    88.5    26.0    12.5     0.6    39.1    48.6     0.8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО ТРАНФОРМАЦИЯ      65225   73725   16609   57116   40537    7616     271   48424    8576     116 
%                       88.5   100.0    22.5    77.5    55.0    10.3     0.4    65.7    11.6     0.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.ОТГЛЕДНИ СЕЧИ 
 
3.1.Високостъблени  
 
3.1.1.Прочистки 
 
Бял Бор                  165     185      60     125       -      20      67      87      30       8 
Ела                       10      15       6       9       -       5       1       6       2       1 
Смърч                     15      20       8      12       -       5       4       9       3       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Иглолистни          190     220      74     146       -      30      72     102      35       9 
%                       86.4   100.0    33.7    66.3       -    13.6    32.7    46.3    15.9     4.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Бук                       50      60      11      49       -       3       6       9      40       - 
Зимен дъб                 15      15       1      14       -       -       1       1      13       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни         65      75      12      63       -       3       7      10      53       - 
%                       86.7   100.0    16.0    84.0       -     4.0     9.3    13.3    70.7       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Прочистки           255     295      86     209       -      33      79     112      88       9 
%                       86.4   100.0    29.2    70.8       -    11.2    26.8    38.0    29.8     3.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1.2.Прореждания 
 
Бял Бор                 4180    4855    1261    3594     125    1964     599    2688     772     134 
Бяла мура                 70      75      19      56       -      43       2      45      10       1 
Веймутов бор               5       5       1       4       -       -       3       3       1       - 
Ела                      665     815     222     593      25     272     180     477      82      34 
Зелена дугласка          160     185      43     142      60      54       1     115      24       3 
Смърч                   1905    2310     652    1658      13     889     433    1335     242      81 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Иглолистни         6985    8245    2198    6047     223    3222    1218    4663    1131     253 
%                       84.7   100.0    26.6    73.4     2.7    39.1    14.8    56.6    13.7     3.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Благун                    40      40       -      40       -       1       1       2      38       - 
Бреза                    150     165      11     154       -       -       3       3     150       1 
Бук                     1220    1455     220    1235      25     206      83     314     907      14 
Габър                     30      40      10      30       -       -       -       -      30       - 
Джанка                     5       5       -       5       -       -       -       -       5       - 
Дребнолистна липа          5       5       -       5       -       -       -       -       5       - 
Зимен дъб                585     640      59     581       -      37      14      51     530       - 
Ива                       20      20       -      20       -       -       -       -      20       - 
Трепетлика               255     280      20     260       -       -       3       3     255       2 
Цер                       20      20       1      19       -       2       -       2      17       - 
Червен дъб                60      60       3      57       -       8       7      15      42       - 
Явор                      15      15       -      15       -       -       -       -      15       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни       2405    2745     324    2421      25     254     111     390    2014      17 
%                       87.6   100.0    11.8    88.2     0.9     9.3     4.0    14.2    73.4     0.6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Прореждания        9390   10990    2522    8468     248    3476    1329    5053    3145     270 
%                       85.4   100.0    22.9    77.1     2.3    31.6    12.1    46.0    28.6     2.5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1.3.Пробирки 
 
Бял Бор                 7355    8250    1847    6403    1645    3263     166    5074    1247      82 
Бяла мура                 50      55      12      43       3      31       3      37       6       - 
Ела                    10300   11975    2786    9189    3215    3962     317    7494    1576     119 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                            Таблица № 32 придължава 
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                                                                           Таблица № 32 придължение 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вид сеч/дърв.вид        Без    Стоя-   Отпад   Лежа-    Едра   Сред-   Дреб-    Общо   Дърва   Вър-  
                       клони    ща              ща      стр.   на ст   на ст    стр.           шина  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Зелена дугласка          205     235      55     180     106      45       -     151      28       1 
Лиственица                45      50      13      37      18      11       1      30       7       - 
Смърч                  10005   11660    3075    8585    2592    4001     508    7101    1335     149 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Иглолистни        27960   32225    7788   24437    7579   11313     995   19887    4199     351 
%                       86.8   100.0    24.2    75.8    23.5    35.1     3.1    61.7    13.0     1.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Благун                   105     115      10     105       -       -       -       -     105       - 
Бреза                    170     180       7     173       -       -       2       2     170       1 
Бук                    10780   12130    1288   10842    4436     930      84    5450    5276     116 
Зимен дъб                185     205      23     182      17      11       -      28     153       1 
Сребролистна липа          5       5       -       5       -       -       -       -       5       - 
Трепетлика               295     335      28     307      16       2       8      26     277       4 
Цер                      110     120      11     109       -       9       2      11      98       - 
Черна елша                 5       5       -       5       -       -       -       -       5       - 
Явор                      65      75       8      67       1       6       -       7      58       2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни      11720   13170    1375   11795    4470     958      96    5524    6147     124 
%                       89.0   100.0    10.4    89.6    33.9     7.3     0.7    41.9    46.7     1.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Пробирки          39680   45395    9163   36232   12049   12271    1091   25411   10346     475 
%                       87.4   100.0    20.2    79.8    26.5    27.0     2.4    55.9    22.8     1.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.1.4.Селекционни 
 
Явор                      20      20       2      18       7       3       -      10       8       - 
%                      100.0   100.0    10.0    90.0    35.0    15.0       -    50.0    40.0       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Селекционни          20      20       2      18       7       3       -      10       8       - 
%                      100.0   100.0    10.0    90.0    35.0    15.0       -    50.0    40.0       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Високостъблени    49345   56700   11773   44927   12304   15783    2499   30586   13587     754 
%                       87.0   100.0    20.8    79.2    21.7    27.8     4.4    53.9    24.0     1.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2.Издънкови за Превръщане 
 
3.2.1.Прочистки 
 
Бук                      310     380      75     305       -       5      84      89     213       3 
%                       81.6   100.0    19.7    80.3       -     1.3    22.1    23.4    56.1     0.8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Прочистки           310     380      75     305       -       5      84      89     213       3 
%                       81.6   100.0    19.7    80.3       -     1.3    22.1    23.4    56.1     0.8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2.2.Прореждания 
 
Бял Бор                  300     355      98     257      13     150      18     181      66      10 
Зелена дугласка           35      40       9      31       7      19       1      27       4       - 
Смърч                     55      70      18      52       2      27       9      38       9       5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Иглолистни          390     465     125     340      22     196      28     246      79      15 
%                       83.9   100.0    26.9    73.1     4.7    42.2     6.0    52.9    17.0     3.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Благун                    55      65      10      55       -       9       -       9      46       - 
Бук                     1580    1915     343    1572      22     317      90     429    1119      24 
Габър                     30      35       5      30       -       -       -       -      30       - 
Зимен дъб                510     555      50     505       7      76       7      90     415       - 
Трепетлика                40      40       1      39       1       6       -       7      32       - 
Цер                       35      35       2      33       -       3       -       3      30       - 
Червен дъб                 5       5       -       5       -       -       -       -       5       - 
Явор                      20      25       5      20       -       3       1       4      16       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни       2275    2675     416    2259      30     414      98     542    1693      24 
%                       85.0   100.0    15.5    84.5     1.1    15.5     3.7    20.3    63.3     0.9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Прореждания        2665    3140     541    2599      52     610     126     788    1772      39 
%                       84.9   100.0    17.2    82.8     1.7    19.4     4.0    25.1    56.4     1.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                            Таблица № 32 придължава 
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                                                                           Таблица № 32 придължение 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вид сеч/дърв.вид        Без    Стоя-   Отпад   Лежа-    Едра   Сред-   Дреб-    Общо   Дърва   Вър-  
                       клони    ща              ща      стр.   на ст   на ст    стр.           шина  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2.3.Пробирка 
 
Бял Бор                  155     185      47     138      46      29       2      77      59       2 
Ела                      240     275      58     217     164      21       1     186      29       2 
Смърч                    160     180      40     140     104      16       1     121      19       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Иглолистни          555     640     145     495     314      66       4     384     107       4 
%                       86.7   100.0    22.7    77.3    49.1    10.3     0.6    60.0    16.7     0.6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Бук                     6580    7850    1138    6712    1422    1041     106    2569    4021     122 
Зимен дъб                585     670      71     599     105      58      12     175     418       6 
Трепетлика               450     490      30     460      76       7       8      91     365       4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни       7615    9010    1239    7771    1603    1106     126    2835    4804     132 
%                       84.5   100.0    13.7    86.3    17.8    12.3     1.4    31.5    53.3     1.5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Пробирка           8170    9650    1384    8266    1917    1172     130    3219    4911     136 
%                       84.7   100.0    14.3    85.7    19.9    12.1     1.4    33.4    50.9     1.4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Из.заПревръщане   11145   13170    2000   11170    1969    1787     340    4096    6896     178 
%                       84.6   100.0    15.2    84.8    14.9    13.6     2.6    31.1    52.4     1.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО ОТГЛЕДНИ СЕЧИ     60490   69870   13773   56097   14273   17570    2839   34682   20483     932 
%                       86.5   100.0    19.7    80.2    20.4    25.1     4.1    49.6    29.3     1.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.САНИТАРНИ СЕЧИ 
 
Бял Бор                 9595   10890    2137    8753    1389    3126     268    4783    3800     170 
Бяла мура                 10      10       1       9       6       -       -       6       3       - 
Ела                      345     390      78     312     187      18       -     205     107       - 
Лиственица                10      10       2       8       -       5       1       6       2       - 
Смърч                   1515    1715     365    1350     691     189      16     896     447       7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Иглолистни        11475   13015    2583   10432    2273    3338     285    5896    4359     177 
%                       88.2   100.0    19.8    80.2    17.5    25.6     2.2    45.3    33.5     1.4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Благун                    15      15       -      15       -       -       -       -      15       - 
Бреза                     10      10       -      10       -       -       -       -      10       - 
Бук                      475     520      42     478      70       9       2      81     393       4 
Бяла акация                5       5       -       5       -       -       -       -       5       - 
Габър                     10      10       -      10       -       -       -       -      10       - 
Зимен дъб                190     210      18     192       -       -       2       2     188       2 
Трепетлика                15      15       -      15       -       -       -       -      15       - 
Цер                       15      15       1      14       -       1       -       1      13       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни        735     800      61     739      70      10       4      84     649       6 
%                       91.9   100.0     7.6    92.4     8.8     1.3     0.5    10.6    81.1     0.7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО САНИТАРНИ СЕЧИ    12210   13815    2644   11171    2343    3348     289    5980    5008     183 
%                       88.4   100.0    19.1    80.9    17.0    24.2     2.1    43.3    36.3     1.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.ПРИНУДИТЕЛНИ СЕЧИ 
 
Бял Бор                  925    1035     205     830     189     327      15     531     288      11 
Смърч                    190     225      54     171       9      92      12     113      54       4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Иглолистни         1115    1260     259    1001     198     419      27     644     342      15 
%                       88.5   100.0    20.6    79.4    15.7    33.3     2.1    51.1    27.1     1.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Бук                       10      10       -      10       -       2       -       2       8       - 
Зимен дъб                  5       5       -       5       -       -       -       -       5       - 
Трепетлика                10      10       -      10       -       -       -       -      10       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни         25      25       -      25       -       2       -       2      23       - 
%                      100.0   100.0       -   100.0       -     8.0       -     8.0    92.0       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО ПРИНУДИТЕЛИ СЕЧИ   1140    1285     259    1026     198     421      27     646     365      15 
%                       88.7   100.0    20.1    79.9    15.4    32.8     2.1    50.3    28.4     1.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                            Таблица № 32 придължава 
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                                                                           Таблица № 32 придължение 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вид сеч/дърв.вид        Без    Стоя-   Отпад   Лежа-    Едра   Сред-   Дреб-    Общо   Дърва   Вър-  
                       клони    ща              ща      стр.   на ст   на ст    стр.           шина  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.ТЕХНИЧЕСКИ СЕЧИ 
 
Бял Бор                    5       5       2       3       -       -       2       2       1       - 
%                      100.0   100.0    40.0    60.0       -       -    40.0    40.0    20.0       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо ТЕХНИЧЕСКИ СЕЧИ       5       5       2       3       -       -       2       2       1       - 
%                      100.0   100.0    40.0    60.0       -       -    40.0    40.0    20.0       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ СЕЧИ   215830  246345   48482  197863   89260   35603    4255  129118   66963    1782 
%                       87.6   100.0    19.7    80.3    36.2    14.5     1.7    52.4    27.2     0.7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Разпределението на очакваемите добиви по сортименти е извършено въз основа на 
възприетите  проценти  за  сортиментиране  върху  стоящата маса с клони (таблица   
№ 33). Начисляването на клоните е направено конкретно за всяко насаждение. 
Размерът на процентите за съответните сортименти са получени, като са използвани 
данните за добива по сортименти през изтеклия ревизионен период, коригирани с 
данните от заложените постоянни и временни пробни площи и съобразени с утвърдените 
от ИАГ и действащи в момента растежни, обемни и сортиментни таблици. 

 
Таблица № 33 

 
Проценти на сортиментиране по дървесни видове и видове сечи 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вид сеч/дърв.вид               Стоя-   Отпад   Лежа-    Едра   Сред-   Дреб-    Общо   Дърва   Вър-  
                                ща              ща      стр.   на ст   на ст    стр.           шина   
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ 
 
1.1.Високостъблени  
 
Бял Бор                        100.0    24.1    75.9    55.3     6.0     0.3    61.6    14.3       - 
Бяла мура                      100.0    20.6    79.4    53.5     6.5     1.9    61.9    16.8     0.6 
Ела                            100.0    21.0    79.0    48.4    14.1     0.6    63.1    15.6     0.4 
Смърч                          100.0    24.0    76.0    50.5    10.5     0.7    61.8    14.1     0.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Бук                            100.0    11.0    89.0    26.4    20.4     1.3    48.1    39.8     1.1 
Трепетлика                     100.0     6.9    93.1    22.7     1.4     1.7    25.9    66.8     0.4 
Ива                            100.0       -   100.0       -       -       -       -   100.0       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.2.Издънкови за превръщане 
 
Бук                            100.0    13.9    86.1    16.9     8.1     0.8    25.8    58.8     1.5 
Габър                          100.0    12.5    87.5     8.3     8.3     0.8    17.5    69.2     0.8 
Благун                         100.0    11.8    88.2     2.9    11.1     1.4    15.4    72.1     0.7 
Зимен дъб                      100.0     9.7    90.3     6.1     9.9     1.7    17.7    71.9     0.7 
Цер                            100.0    10.0    90.0     6.3    13.6     1.5    21.4    68.1     0.5 
Бяла акация                    100.0       -   100.0       -       -       -       -   100.0       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.ОТГЛЕДНИ СЕЧИ 
 
2.1.Високостъблени  
 
2.1.1.Прочистки 
 
Бял Бор                        100.0    33.9    66.1       -       -    43.5    43.5    18.3     4.3 
Благун                         100.0       -   100.0       -       -    20.0    20.0    80.0       - 
Зимен дъб                      100.0       -   100.0       -       -    20.0    20.0    80.0       - 
Цер                            100.0       -   100.0       -       -    20.0    20.0    80.0       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1.2.Прореждания 
 
Бял Бор                        100.0    23.4    76.6       -    47.8     7.9    55.7    18.8     2.1 
Ела                            100.0    28.0    72.0       -    20.0    36.0    56.0    12.0     4.0 
Зелена дугласка                100.0    23.8    76.2       -    44.2    15.8    60.0    15.0     1.2 
Смърч                          100.0    22.9    77.1       -    40.0    20.0    60.0    14.3     2.9 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                            Таблица № 33 придължава 
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                                                                           Таблица № 33 придължение 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вид сеч/дърв.вид               Стоя-   Отпад   Лежа-    Едра   Сред-   Дреб-    Общо   Дърва   Вър-  
                                ща              ща      стр.   на ст   на ст    стр.           шина  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Бук                            100.0    17.2    82.8       -    21.7     1.7    23.3    58.9     0.6 
Благун                         100.0       -   100.0       -     8.0    12.0    20.0    80.0       - 
Зимен дъб                      100.0    11.8    88.2       -     9.4    10.6    20.0    68.2       - 
Цер                            100.0     6.0    94.0       -    12.0     2.0    14.0    80.0       - 
Явор                           100.0    21.5    78.5       -    16.9     9.2    26.2    52.3       - 
Трепетлика                     100.0       -   100.0       -    30.0    10.0    40.0    60.0       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1.3.Пробирки 
 
Бял Бор                        100.0    21.3    78.7     7.1    45.7     2.4    55.3    22.2     1.2 
Ела                            100.0    10.0    90.0    60.0    10.0       -    70.0    20.0       - 
Зелена дугласка                100.0    25.0    75.0    32.5    27.5       -    60.0    15.0       - 
Смърч                          100.0    25.0    75.0    35.0    23.3     1.7    60.0    13.3     1.7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Зимен дъб                      100.0    10.3    89.7     0.6    12.3     5.8    18.7    71.0       - 
Благун                         100.0       -   100.0       -    20.0    10.0    30.0    70.0       - 
Цер                            100.0     6.7    93.3       -    20.0       -    20.0    73.3       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2.Издънкови за превръщане 
 
2.2.1.Прочистки 
 
Бук                            100.0    17.1    82.9       -    14.3    17.1    31.4    51.4       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2.2.Прореждания 
 
Бук                            100.0    14.4    85.6       -    24.7     7.8    32.5    52.0     1.2 
Габър                          100.0    16.7    83.3       -    10.0     6.7    16.7    66.7       - 
Зимен дъб                      100.0     2.4    97.6       -    12.8     6.4    19.2    78.4       - 
Благун                         100.0     2.5    97.5       -    12.5     5.0    17.5    80.0       - 
Цер                            100.0     2.9    97.1       -    14.3     2.9    17.1    80.0       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.2.3.Пробирки 
 
Бук                            100.0    14.2    85.8    16.3    15.9     1.6    33.8    50.5     1.5 
Благун                         100.0     3.3    96.7       -    16.7       -    16.7    80.0       - 
Зимен дъб                      100.0    12.7    87.3     5.5     8.5     1.8    15.8    70.9     0.6 
Цер                            100.0    12.1    87.9     3.0    10.9     1.8    15.8    71.5     0.6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.САНИТАРНИ СЕЧИ 
 
Бял Бор                        100.0    18.0    82.0     3.8    27.3     2.7    33.7    46.7     1.6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Бук                            100.0    15.0    85.0    11.7    18.3     3.3    33.3    50.0     1.7 
Габър                          100.0       -   100.0       -       -       -       -   100.0       - 
Зимен дъб                      100.0     7.9    92.1     2.1     7.1     2.9    12.1    79.6     0.4 
Благун                         100.0       -   100.0       -    16.7     3.3    20.0    80.0       - 
Цер                            100.0     6.7    93.3       -    11.1     2.2    13.3    80.0       - 
Бреза                          100.0    13.3    86.7       -    13.3     3.3    16.7    70.0       - 
Клен                           100.0       -   100.0       -       -       -       -   100.0       - 
Мъждрян                        100.0       -   100.0       -       -       -       -   100.0       - 
Бяла акация                    100.0       -   100.0       -       -       -       -   100.0       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Възобновяване и залесяване 
 
Условията в района са много благоприятни за естественото семенно възобновяване. 
Правилното извеждане на възобновителните сечи и грижата за подраста дават 
основание в бъдеще да се разчита изключително на естественото възобновяване. 
 
През следващото десетилетие в горските територии общинска собственост ще се 
залесява съвсем ограничено предимно за възстановяване на гори след санитарна гола 
сеч в култури засегнати от корояди. Дървесните видове предвидени за залесяване са 
избрани съобразно типовете месторастения с оглед осигуряване на оптимален бъдещ 
целеви състав на културите. Ще се залесява 80 % с иглолистни - бял бор, ела и 
смърч и 20 % с широколистни – бук и зимен дъб, които са основните дървесни видове 
разпространени в този район. Разпределението на предвидената през деситилетието 
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площ за залесяване и на необходимия посадъчен материал по дървесни видове са 
дадени в следващата таблица.  

 
Таблица № 34 

 
Разпределение на предвидената през деситилетието ПЛОЩ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ 

и на необходимия ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ по дървесни ВИДОВЕ 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Дървесен вид         В зрели  Възстановяване   Всичко   %    фиданки     фиданки 
                                 на гори                     на 1 ха     всичко 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                               х е к т а р и                     хиляди броя    
--------------------------------------------------------------------------------- 
Бял Бор                   -        2.4          2.4    68.6      5.0      12.0 
Ела                     0.1          -          0.1     2.8      4.0       0.4 
Смърч                   0.3          -          0.3     8.6      4.0       1.2 
--------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО ИГЛОЛИСТНИ         0.4        2.4          2.8    80.0               13.6 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Бук                       -        0.4          0.4    11.4     20.0       8.0 
Зимен дъб                 -        0.3          0.3     8.6     10.0       3.0 
--------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО ШИРОКОЛИСТНИ         -        0.7          0.7    20.0               11.0 
--------------------------------------------------------------------------------- 
ВСИЧКО ЗАЛЕСЯВАНЕ       0.4        3.1          3.5   100.0               24.6 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Залесяванията ще се извършват чрез садене на стандартни фиданки. Предвидената  
почвоподготовка ще бъде изцяло ръчна – ръчни тераси. Досегашният опит показва, че 
най-добри резултати се получават при пролетното залесяване, затова залесяването 
следва да се извършва през този сезон. 
 
3. Паша 
 
В горските територии общинска собственост в разглежданата част от ГСУ ”Боровец” 
паша не е разрешена.  Разрешени за паша на едър и дребен добитък са 3180.0 ха само 
в ГСУ ”Радуил”. Пашата се забранява на 3546.5 ха, като разпределението й по 
землища е следното: 

 - землище гр.Самоков - 1665.5 ха 
 - землище с.Радуил - 1285.1 ха 
 - землище с.Гуцал  -  230.8 ха 
 - землище с.Марица -  365.1 ха 

 
Формирани са блокове за паша около селата Гуцал, Марица и Радуил. В  отделите, 
които попадат в тях, пашата е забранена в насажденията предвидени за 
възобновителна сеч, в сечищата и в културите и младите насаждения с височина до 3 
м. Блоковете за паша са съобразени с местата, където всяка година се изкарва 
добитъка от близките села. 
 
4. Добив на недървесни горски продукти 
 
Добив на конкретни количества гъби, билки и горски плодове в този план не се 
предвиждат по ред причини. Условията и природните дадености дават възможност за 
добив на сурови билки (жълт кантарион, кимион, къпини и т.н.), диворастящи гъби 
(манатарка, пачи крак и др.) и боровинки, но тези недървесни горски продукти не 
представляват стопанска дейност. 
 
Ползването на недървесните горски продукти, когато представлява стопанска дейност, 
се извършва, само ако е предвидено в утвърден горскостопански план съгласно 
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чл.117, т.2, а когато не представлява стопанска дейност, се извършва безвъзмездно 
и свободно съгласно чл.119, т.2 от Закона за горите. 
 
5. Сградо и пътно строителство 
 
5.1. Сгради 
 
Както се спомена в точка 2. на тази записка, седалището на ОП ”Общинско 
лесничейство” се намира в общинската сграда в гр.Самоков, ул.”Македония” № 34. 
Поддръжката и ремонтите на сградата са задължение на Общината.   
 
През десетилетието 2017-2026 година не се предвижда изграждането на нови сгради. 
 
5.2. Пътища 
 
Пътната мрежа на територията съвпадаща с бившето ДЛ ”Боровец” е много добре 
развита, но една част от горските пътища са земни и се нуждаят от постоянни 
ремонти. Текущи ремонтни работи се извършват ежегодно, най-често по необходимост 
от фирмите спечелили търгове за сеч. 
 
През десетилетието 2017-2026 година не се предвижда строеж на нови пътища. 
 
6.  Противопожарно устройство 
 
Общинските горски територии в района на бившето ДЛ ”Боровец” се разпределят по 
класове на пожарна опасност както следва: 
 

II клас (средна)     872.7 ха   13.0 %   
III клас (ниска)    5853.8 ха   87.0 % 
-------------------------------------- 
ВСИЧКО              6726.5 ха  100.0 % 

 
Предвидените противопожарни мероприятия са отразени в специални карти на 
противопожарните мероприятия в М 1:25000. На тези карти са означени и пътищата за 
движение на противопожарната техника, площадките за кацане на авиационна техника, 
както и подстъпите към водоемите, които ще се използват за захранване на тази 
техника. 
 
За предотвратяване появата на пожари в гората, за ограничаване на 
разпространението им и бързото им потушаване, се предвижда направа на 
противопожарни съоръжения и провеждане на мероприятия, които заедно със 
съществуващите естествени и изкуствени прегради на огъня, ще намалят щетите от 
пожарите. Предвидено е провеждането на следните мероприятия: 
 
 

Бариерни прегради 
- Съществуващи бариерни прегради      -     9.0 км 
 
Лесокултурни противопожарни прегради  
- Съществуващи лесокултурни прегради  -   104.0 км 
 
Противопожарни депа                   -     1 брой 
 
Предупредителни табели и плакати      -    40 броя 
 
Пожаронаблюдатели                     -     2 броя 
 
Пътища за движение на противопожарна  
техника                               -   123.0 км 
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В ОП ”Общинско лесничейство”-гр.Самоков (частта съвпадаща с територията на бившето 
ДЛ ”Боровец”) не се предвижда изграждане на специална площадка за кацане на 
авиационна техника. При нужда може да се използва мястото в района на ”Широка 
поляна”. За зареждане на противопожарни автоцистерни ще се използват надземните 
пожарни хидранти и кранове в селата Радуил, Марица и Гуцал и в КК ”Боровец”. 
 
За изпълнението на набелязаните противопожарни мероприятия са предвидени и трябва 
да бъдат осигурени съответните средства, които да се изразходват по годишните 
предвиждания на Общинското лесничейство за борба с горските пожари. 
 
7. Стойност на проектираните лесокултурни и технически мероприятия  
 
Средствата необходими за изпълнението на проектираните лесокултурни мероприятия 
през десетилетието в лесничейството се разпределят така: 
 
За залесяването на 35 дка по 320.00 лева на 1 дка (производство 
на фиданки, почвоподготовка, залесяване, отглеждане)      -     11 200.00 лева 
За сечи без материален добив 47 дка по 25.0 лева на 1 дка -      1 175.00 лева 
За изисичане на подлес 43 дка по 25.0 лева на 1 дка       -      1 075.00 лева 
                       За противопожарни мероприятия      -    107 700.00 лева 
                                                 ----------------------------- 
                                                   Всичко:     121 150.00 лева 
 
                    Или средногодишно ще са необходими по:      12 115.00 лева 
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Глава VII 
 
ИЗБОРЕН ”УСЛОВЕН” СТОПАНСКИ КЛАС 
 
На територията на бившето ДЛ ”Боровец” – част от ОП ”Общинско лесничейство” 
гр.Самоков Изборният стопански клас е обособен още през 1934 година и вече над 80 
години е гордост на българското лесовъдство. От самото му обособяване насажденията 
се стопанисват по контролно-прирастния метод на Биоле. В последствие метода е 
доразработен за условията в района на ”Боровец” от проф.Недялков - 1967 година, 
ст.н.с.Кръстанов - 1975 година, както и с редица разработки на проф.Рафаилов. 
Всички те са взети предвид при определяне на годишното ползване в този стопански 
клас. 
 
Изборният стопански клас сега е определен като Изборен ”условен” стопански клас, 
защото горските територии в него изцяло са със специални функции. Всички дървостои 
съгласно Заданието за изработване на горскостопански план на горските територии 
собственост на Община Самоков и Наредба № 18 от 07.10.2015 година попадат в гори с 
висока консервационна стойност, а именно: в ГВКС 2 - Значими горски територии, 
формиращи ландшафт от регионално или национално значение, в които всички 
естествено срещащи се видове съществуват при естествени условия на разпространение 
и обилие определени по ”Националното ръководство за определяне на гори с висока 
консервационна стойност”. Освен това, с протокол на МГГП от 25.07.1973 година са 
обявени за курортни гори. 
 
През целия този период горите са сечени при строг контрол, като е наблягано на 
изваждане с предимство на заболелите дървета. Това е причината преобладаващата 
част от дървостоите да са в много добро състояние и със запас превишаващ 
оптималния. 
 
На Второ съвещанение за приемането на горскостопанския план на държавните гори в 
ТП ”ДГС Самоков” проведено в гр.Самоков от 26.09.2017 год. до 29.09.2017 год. въз 
основа на направените констатации, се направиха следните препоръки касаещи 
Изборния стопански клас: 
 

1. За Изборния стопански клас да се опише подробно приложената методика за 
таксиране на дървостоите и да се изяснят критериите, по които са избрани 
насажденията, в които е приложено пълно клупиране и другите, в които са 
приложени математико-статистически методи. 
 

2. Да се преработи изцяло таксационната характеристика по насаждения за 
Изборния стопански клас, използвайки наличните данни, като в таксационните 
описания се описват по елементи гора в три условни възрастови поколения. 
Запасът и пълнотата на насажденията да се определя като сума от запасите на 
трите възрастови поколения. 
 

3. Определянето размера на ползването по метода на Кръстанов, да се съобрази с 
дадените указания в становището, депозирано от представители на ЛТУ пред 
комисията. Да се запазят възприетите три групи на производителност – I група 
– насаждения I бонитет, II група – насаждения II бонитет и III група – 
насаждения III и по-нисък бонитет. 
 

4. Да не се прилага метода на Биоле, тъй като метода за определяне на текущия 
прираст не дава задоволителна точност.  
 

5. Насоката за възобновяване (изборна сеч) да се планира само за насаждения 
достигнали изборна структура. 

 
В становището от представителите на ЛТУ – катедри ”Лесовъдство” и ”Лесоустройство” 
за определянето размера на ползването в Изборния стопански клас вместо метода на 
Кръстанов, се препоръчва използването метода BDq и са представени данни за 
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параметрите на кривите при използването му. Методът BDq е метод за оценка и 
контрол на структурата на насажденията, стопанисвани изборно. Позволява 
предварителното определяне на размера и структурата на ползване по степени на 
дебелина, по категории дървесина и дървесни видове.  
 
За да се постигне еднаквост в лесовъдската и стопанска организацията на всичките 
Изборни гори в района, по същия начин насажденията от Изборния стопански клас на 
горите общинска собственост бяха преработени по елементи гора в три условни 
възрастови поколения и определянето размера на ползването по метода BDq. 
 
1. Същност на контролно-прирастния метод на Биоле, метода BDq и предимствата и 
разликите между двата метода 
 
По въпроса за Изборните гори много е говорено и публикувано. Тук целта е да 
разгледаме начина на приложението му на територията на бившето ДЛ ”Боровец” в 
горскостопанския план от 2017 година. 
   
Контролно-прирастният метод на Биоле се основава на сравнение между действителния 
запас, увеличен с текущия прираст и оптималния запас, което определя годишното 
ползване по формулата: 
 
                              E = V + Z - Vопт 
 
където: 
Е    – размер на ползването за 10 години 
V    – действителен (актуален) запас 
Z    – текущ прираст за 10 години 
Vопт – оптимален запас 
 
Оптималният запас се определя на базата на типа гора, независимо от 
производителността на конкретното насаждение. Изборните гори се групират в три 
групи на производителност, съобразно продуктивността на типовете гора и величината 
на оптималния запас, който трябва да бъде поставен като цел на бъдещото 
стопанисване. 
 
      -------------------------------------------------------------------- 
       Група по   Тип гора   №   Оптимален   Оптимална структура  Най- 
       произво-                  запас       по класове на        голям 
       дителност (по Пенев)      на 1 ха     дебелина             диаметър 
       ------------------------------------------------------------------- 
         I       в ЕБС     (107)    400       по запас             74 
                                              5:35:60  
                                              по брой  
                                              35:45:20 
       ------------------------------------------------------------------- 
        II      св ББСр    ( 93)    300       по запас             70 
                   СЕБб    (104)              7:38:55 
                   Сзм/б   (106)              по брой 
                св ЕСББ    (110)              40:42:18 
                   СЕБ св  (117) 
                вп СБМ     (122) 
       ------------------------------------------------------------------- 
        III     вп С б/св  (120)    250       по запас             66 
                вп С б/бр  (121)              10:40:50 
                са С       (124)              по брой 
                к  БМС     (128)              45:40:15 
                   БМ р    (130) 
                вп/к БМ    (131) 
       ------------------------------------------------------------------- 
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Определените типове гора за Изборния ”условен” стопански клас са показани в 
следната таблица: 
 

Таблица № 35 
 

Разпределение на площта на Изборния ”условен” стопански клас  
по типове гора 

--------------------------------------------- 
Тип гора    №       Гори общинска собственост 
(по Пенев)               ха              % 
--------------------------------------------- 
в  ЕБС    (107)       547.0           44.5 
св ЕСББ   (110)       156.1           12.6 
С зм/б    (106)       212.8           17.3 
СЕБ св    (117)       121.7            9.9 
СЕБ б     (104)        68.4            5.6 
св ББСр   ( 93)        97.2            7.9 
вп С б/св (120)         1.5            0.1 
без тип гора           26.3            2.1 
--------------------------------------------- 
ОБЩО                 1231.1          100.0 
--------------------------------------------- 

Забележка: Тип гора не е определен на изкуствено създадените култури и на 
елшовите насаждения попадащи в определената за Изборен клас територия.  

 
Същността на контрола при метода BDq се състои в сравнението на целевото 
разпределение на дърветата по степени на дебелина от приетата за оптимална крива 
на това разпределение характеризирана с параметрите B, D и q с действителното 
разпределение на дърветата по степени на дебелина. Действителното разпределение от 
своя страна може да се определя по данни от измервания на диаметри на дърветата в 
пробни площи (временни, постоянни или контролни) или в цялото насаждение (пълно 
клупиране). Параметър B представлява оптималната кръгова площ на изборните гори, 
която осигурява оптимални условия за естествено възобновяване на насажденията и 
развитието на подраста. D е максималната степен на дебелина. Коефициентът q е 
стойността, която определя равномерното изменение на броя на дърветата между 
съседните степени на дебелина. 
 
На основание растежните условия и произвоителността на насажденията, са възприети 
три групи на производителност, със следните параметри: 
 
I-ва група - Насаждения от I бонитет 

  Оптимален запас Vопт = 400 м3/ха 
  Оптимална кръгова площ В = 39.5 м2/1ха 
  Коефициент за оптимално разпределение на бройките стъбла по 
  степенини на дебелина q = 1.28 
  Максимална степен на дебелина Dmax = 74 (2 бр.) 

 
II-ра група - Насаждения от II бонитет 

  Оптимален запас Vопт = 300 м3/ха 
  Оптимална кръгова площ В = 34.9 м2/1ха 
  Коефициент за оптимално разпределение на бройките стъбла по 
  степенини на дебелина q = 1.30 
  Максимална степен на дебелина Dmax = 70 (2 бр.) 

 
III-ра група - Насаждения от III и IV бонитет 

  Оптимален запас Vопт = 250 м3/ха 
  Оптимална кръгова площ В = 24.5 м2/1ха 
  Коефициент за оптимално разпределение на бройките стъбла по 
  степенини на дебелина q = 1.36 
  Максимална степен на дебелина Dmax = 66 (2 бр.) 
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Разпределение на оптималния брой стъбла по степени на дебелина и параметри за 
всяка група по метода BDq: 
 

 BDq параметри I–ва група

d1.3 G n G N/ха Опт.брой 
6 0.0028 133 0.3758 193

554 бр./ха 
млади 

до 40 год. 

10 0.0079 104 0.8156 151

14 0.0154 81 1.2489 118

18 0.0254 63 1.6129 92

22 0.0380 50 1.8823 72
233 бр./ха 
средно-
възрастни 
до 80 год. 

26 0.0531 39 2.0539 56

30 0.0707 30 2.1363 44

34 0.0908 24 2.1438 34

38 0.1134 18 2.0921 27

42 0.1385 14 1.9966 21

85 бр./ха 
зрели 

до 120 год. 

46 0.1662 11 1.8711 16

50 0.1963 9 1.7271 13

54 0.2290 7 1.5738 10

58 0.2642 5 1.4185 8

62 0.3019 4 1.2663 6

66 0.3421 3 1.1211 5

70 0.3848 3 0.9852 4

74 0.4301 2 0.8602 2

78 0.4778  

82 0.5281  

86 0.5809  

90 0.6362  

94 0.6940  

Общ брой събла: 601 27.1815 872 бр./ха 
B 39.5 1.4532  

 

D 74 (2) 
(2)

 

q 1.28  
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 BDq параметри  II–ра група 
d1.3 g n G N/ха Опт.брой 

6 0.0028  133  0.3763  216
608 бр./ха 

млади 
до 40 год. 

10 0.0079  102  0.8040  166

14 0.0154  79  1.2122  128

18 0.0254  61  1.5414  98

22 0.0380  47  1.7713  75
238 бр./ха 
средно-
възрастни 
до 80 год. 

26 0.0531  36  1.9030  58

30 0.0707  28  1.9489  45

34 0.0908  21  1.9256  34

38 0.1134  16  1.8503  26

42 0.1385  13  1.7387  20

75 бр./ха 
зрели 

до 120 год. 

46 0.1662  10  1.6043  16

50 0.1963  7  1.4581  12

54 0.2290  6  1.3082  9

58 0.2642  4  1.1609  7

62 0.3019  3  1.0204  5

66 0.3421  3  0.8895  4

70 0.3848  2  0.7697  2

74 0.4301      

78 0.4778      

82 0.5281      

86 0.5809      

90 0.6362      

94 0.6940      

Общ брой събла: 570 23.2830 921 бр./ха 

B 34.9 1.4990  

 

D 70 (2) 
(2)

 

q 1.30  
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 BDq параметри  III–та група 
d1.3 G n G N/ха Опт.брой 

6 0.0028 201 0.5695 201
538 бр./ха 

млади 
до 40 год. 

10 0.0079 148 1.1632 148

14 0.0154 109 1.6764 109

18 0.0254 80 2.0377 80

22 0.0380 59 2.2382 59
174 бр./ха 
средно-
възрастни 
до 80 год. 

26 0.0531 43 2.2986 43

30 0.0707 32 2.2502 32

34 0.0908 23 2.1251 23

38 0.1134 17 1.9519 17

42 0.1385 13 1.7533 13

43 бр./ха 
зрели 

до 120 год. 

46 0.1662 9 1.5464 9

50 0.1963 7 1.3434 7

54 0.2290 5 1.1522 5

58 0.2642 4 0.9774 4

62 0.3019 3 0.8212 3

66 0.3421 2 0.6842 2

70 0.3848    

74 0.4301    

78 0.4778    

82 0.5281    

86 0.5809    

90 0.6362    

94 0.6940    

Общ брой събла: 755 24.5889 755 бр./ха 

B 24.5 0.9964  

 

D 66 (2) 
(2)

 

q 1.28  
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Спецификата на Изборния стопански клас изисква достигане и поддържане на 
възприетото оптимално разпределение на бройките дървета и запаси по степени на 
дебелина, с оглед осигуряване на максимално и редовно ползване съобразно 
оптималната крива на тяхното разпределение. За доближаване на действителното до 
целевото разпределение на дърветата, в насажденията се планират следните 
мероприятия: 

 
- Когато действителната кръгова площ и разпределение на дърветата по степени 
на дебелина в насаждението, повече или по-малко съвпадат с целевите, е 
предвидено извеждането на изборна сеч. Изборната сеч съчетава отглеждане и 
възобновяване на насажденията и се прилага за поддържане на пространствената 
и възрастовата им структура. 

 
- Когато действителните параметри се различават от оптималната крива на 
разпределение на дърветата по степени на дебелина, но запасът на 
насаждението надхвърля приетият за оптимален, е предвидено извеждането на 
изборно прореждане. Изборното прореждане е сеч за трансформация и се прилага 
за постигане на неравномерност на пространствената и възрастова структура на 
насажденията до достигане на целевата изборна структура, както и за 
подобряване на количествените и качествени показатели на гората. 

 
- Когато действителната кръгова площ е много по-малка от целевата, 
насаждението е със силно разстроена структура и оптималният запас не е 
достигнат, не се предвижда сеч. 

 
Контролно-прирастния метод е основан на съвременните познания за прираста на 
гората и е доказал своята ефективност, но поради своята трудоемкост и причини от 
организационен характер не може да се прилага масово на големи площи. От друга 
страна, по този метод не се представят действителните разпределения на дърветата 
по степени на дебелина и не се дават точни указания от кои степени и дървесни 
видове следва да се реализира планираното ползване. 
 
Методът BDq е съвременен високотехнологичен и икономичен метод за оценка и контрол 
на структурата на насажденията, стопанисвани изборно. Позволява предварителното 
определяне на размера и ползване по степени на дебелина, по категории дървесина и 
дървесни видове. Най-голямото достойнство на метода е, че той визуализира 
действителната структура на насажденията за сравнение спрямо оптималната. 
 
Съгласно Протокола от Второ съвещание и становището от представителите на ЛТУ – 
гл.ас.д-р Нено Александров - катедра ”Лесовъдство” и гл.ас.д-р Тома Тончев – 
катедра ”Лесоустройство” ползването в Изборния стопански клас в горскостопанския 
план на ТП ”ДГС Самоков” – ГСУ ”Боровец” беше преработено по метода BDq. 
 
Както се спомена по-горе за постигне на еднаквост в стопанската дейност на 
Изборните гори в района, ползването в Изборния стопански клас на горите общинска 
собственост също беше преработено по метода BDq. 
 
2. Характеристика  на горите в Изборния “условен“ стопански клас 
 
2.1. Обща площ на Изборния “условен“ стопански клас в  ОП ”Общинско лесничейство” 
гр.Самоков 
 
Общата площ на Изборния ”условен” стопански клас е 1231.1 ха общински гори. 
Разпределението на общата площ по вид на земите е показано в таблица № 36. 
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    Таблица № 36 

 
    Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ на Изборните гори по ВИД НА ЗЕМИТЕ 

-------------------------------------------------------------- 
Вид на подотдела    иглолистни  широколистни    Всичко     % 
                                високостъблени  
-------------------------------------------------------------- 
А. Насаждения 
 
а) С пълн. 0.4-1.0       313.8         3.1       316.9   25.7 
                    ------------------------------------------ 
От естест.произход       291.4         3.1       294.5   23.9 
Склопена култура          22.4           -        22.4    1.8 
-------------------------------------------------------------- 
б) С пълн. 0.1-0.3       913.6         0.6       914.2   74.3 
                    ------------------------------------------ 
От естест.произход       913.0         0.6       913.6   74.2 
Изредена култура           0.6           -         0.6    0.1 
-------------------------------------------------------------- 
Всичко насаждения       1227.4         3.7      1231.1  100.0 
-------------------------------------------------------------- 

 
Както вече се спомена, Изборните гори изцяло са със специални функции. 
Разпределението им по функционална група е дадено в следващата таблица. В отделна 
колона са дадени и площите по категории, които се водят в числото на друга 
функционална група. 
 

   Таблица № 37 
 

     Разпределение на Изборните гори по ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА 
--------------------------------------------------------------------- 
Функционална категория  Водеща функц.категория В друга категория Общо 
                                    ха      %           ха        ха 
--------------------------------------------------------------------- 
СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ  
 
1.Гори с висока консервационна стойност 
- ГВКС 2                         1231.1   100.0           -    1231.1 
- ГВКС 3                              -       -      1106.8    1106.8 
- ГВКС 4                              -       -       196.2     196.2 
 
2.Защитни горски територии за защита на водите 
- Водосборен басеин                   -       -         1.0       1.0 
 
3.Защитни горски територии за защита на техническата инфраструктура 
- Защитна ивица II-класен път         -       -       121.1     121.1 
 
4.Защитни горски територии за защита на почвите 
- Скално-урвести терени               -       -         2.4       2.4 
 
5.Защитни горски територии за защита на рекреационните гори 
- Курортна гора                       -       -      1231.1    1231.1 
 
6.Семепроизводствени насаждения и градини 
- Семепроизводствени насаждения       -       -       128.1     128.1 
--------------------------------------------------------------------- 
Общо СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ           1231.1   100.0 
--------------------------------------------------------------------- 
Само в горите общинска собственост 
--------------------------------------------------------------------- 
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През ревизионния период са настъпили промени в собствеността и фондовата 
принадлежност на горите в този стопански клас. В предишния лесоустройствен проект 
от 2007/2008 година площта на Изборния стопански клас е била 1277.0 ха, а сега е 
1231.1 ха, или с 45.9 ха по-малко. Част от тях са изключени с различни заповеди, а 
част са продадени на физически и юридически лица (заповедите за изключване и 
продажба на общински имоти подробно са описани в записката на общинския 
горскостопански план). На места по санитарни причини (ветровали) част от 
насажденията са изсечени на голо.   
 
По землища площта на изборните гори се разпределя както следва: 
 

Таблица № 38 
 

Разпределение на площта на Изборния ”условен” стопански клас по землища 
---------------------------------------- 
Землище       Гори общинска собственост 
                  ха              % 
---------------------------------------- 
Самоков        1226.9           99.7 
Радуил            4.2            0.3 
---------------------------------------- 
ОБЩО           1231.1          100.0 
---------------------------------------- 

 
2.2. Таксационна  характеристика  на Изборния “условен“ стопански клас в                  
ОП ”Общинско лесничейство” гр.Самоков 
 
След преработването на таксационната характеристика и описването по елементи гора 
в три условни възрастови поколения се получиха известни промени в запаса и в 
средните таксационни показатели на насажденията в Изборния стопански клас, а 
именно: 
 
При описването на насажденията обобщено, като един етаж за всички класове на 
възраст, производителността е била II (1.8) бонитет, средната възраст - 89 години, 
средната пълнота - 0.66, общият запас – 546145 куб.м плюс 35 куб.м от надлесни 
дървета, средният запас на 1 ха - 444 куб.м, общият среден прираст – 6273 куб.м,  
средният прираст на 1 ха - 5.10 куб.м. 
 
При описването на насажденията по елементи гора в три условни възрастови поколения 
производителността се запазила същата II (1.8) бонитет. Средната възраст се е 
увеличила на 112 години, защото в следващата таблицата се взима възрастта само на 
първия етаж, съставен от най-възрастните дървостои. По същата причина средната 
пълнота е намаляла на 0.32. В Изборния стопански клас обаче, пълнотата на 
насажденията се определя като сума от пълнотата на трите възрастови поколения, 
така че изчислената средна масова пълнота е 0.62, което до голяма степен се 
доближава до средната масова пълнота изчислена по метода на Биоле – 0.64.  
 
Общият запас възлиза на 504015 куб.м плюс 35 куб.м от надлесни дървета, а средният 
запас на 1 ха е 409 куб.м, което е с 42130 куб.м по-малко от усреднените 
изчисления за цялата площ или с 35 куб.м по-малко на хектар. Това се дължи на 
редуцираната височина за всеки възрастов етаж. От тук и общият среден прираст е 
намалял на 4541 куб.м и средният прираст на 1 ха на 3.69 куб.м. 

Общият запас с клони е 572650 куб.м (465 куб.м/ха) плюс 35 куб.м от надлесни 
дървета. Средният прираст с клони е 5165 куб.м (4.20 куб.м/ха). 
 
Разпределението на площта на стопанския клас по класове на възраст е неравномерно, 
като най-много са дървостоите от VI-ти клас на възраст (101-120 години) общо – 
78.4 %. 
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От дървесните видове с най-голяма площ е смърча с 42.8 %, следван от елата –    
40.4 %, белия бор – 13.9 %, бука – 1.7 %, бялата мура – 0.6 % и 0.6 % различни 
други дървесни видове. 
 
В таблица № 39 е направено сравнение на  площта по дървесни видове при сегашния и 
бъдещия състав на гората.  
 

  Таблица № 39 
 

   Сравнение на площта по дървесни видове 
    при сегашния и бъдещия състав на гората 

-------------------------------------------------- 
Дървесен              Гори общинска собственост 
Вид          ------------------------------------- 

            Сегашен  състав   Бъдещ   състав 
                  площ-ха     %     площ-ха     %  
-------------------------------------------------- 
Бял Бор            170.7    13.9     163.1    13.3 
Бяла мура            7.8     0.7       7.4     0.6 
Ела                497.0    40.4     492.4    40.0 
Лиственица           0.3       -       0.3       - 
Смърч              526.4    42.8     533.6    43.4 
-------------------------------------------------- 
Всичко игл.       1202.2    97.8    1196.8    97.3 
-------------------------------------------------- 
Бреза                0.3       -       0.1       - 
Бук                 21.0     1.7      27.2     2.2 
Бяла елша            3.1     0.2       3.8     0.3 
Ива                  0.3       -       0.2       - 
Офика                0.2       -       0.2       - 
Трепетлика           3.8     0.3       2.6     0.2 
Черна елша           0.1       -       0.1       - 
Явор                 0.1       -       0.1       - 
-------------------------------------------------- 
Всичко шир.         28.9     2.2      34.3     2.7 
-------------------------------------------------- 
Всичко            1231.1   100.0    1231.1   100.0 
-------------------------------------------------- 

 
Както се вижда, разликите са минимални, като малко намаление се забелязва в площта 
на иглолистните видове за сметка на бука. В бъдещия дървесен състав е запазено 
видовото богатство на дървостоите. Запазват се елшовите ивици покрай реките. 
Дървесните видове, които участват единично в състава на горите, остават с почти 
непроменено участие. Такива например са спътниците на иглолистните и бука – бреза, 
явор, офика и други. Единствено трепетликата в района на буковите местообитания се 
предвижда да намалее, за да не измества и заглушава буковия подраст.  
 
3. Турнус на сеч и размер на ползването 
 
Размерът на годишното главно ползване в общинските гори от този стопански клас е 
сума от ползването, предвидено в отделните насаждения, получено като разлика между 
целевия и действителния запас, чрез изчисляване по степани на дебелина и по 
дървесни видове. Към всяко описание на насажденията е приложена диаграма, която 
дава визуална представа за реалното разпределение на дърветата по степени на 
дебелина спрямо оптималната крива. Ползването в описанието е представено не само 
по дървесни видове, но и по възрастови поколения, по брой дървета и по запас.  
 
В Изборния ”условен” стопански клас бяха предвидени само изборни сечи в 
насаждения, в които реалният им запас надвишава оптималния запас и по 
разпределение отговаряха на оптималната структура по запас и по дебелина, 
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разработени от ст.н.с.Кръстанов през 1975 година. Така изчислено, главното 
ползване възлизаше на 46600 куб.м дървесина или по 4660 куб.м годишно.  
 
Имайки предвид препоръките и становището от представителите на ЛТУ – катедри 
”Лесовъдство” и ”Лесоустройство” за определянето размера на ползването в Изборния 
стопански клас, в момента изборна сеч е планирана само за насаждения достигнали 
изборна структура. В останалите насаждения, чийто запас надвишава оптималния, е 
предвидена насока за трансформация (изборно прореждане) с цел постепенно 
трансформиране на структурата на насажденията за достигане целева изборна 
структура.  
 
Изборната структура се определя от равновесното разпределение на дървета по 
степени на дебелина от приетата за оптимална крива на това разпределение, 
характеризирана с параметрите BDq за различните групи на производителност. Към 
всяко описание на насажденията е приложена диаграма, която дава визуална представа 
за реалното разпределение на дърветата по степени на дебелина спрямо оптималната 
крива. Ползването в описанието е представено не само по дървесни видове, но и по 
възрастови поколения, по брой дървета и по запас.  
 
В следващата таблица е представен размерът на ползването по насока на стопанисване 
и видове сечи в Изборния стопански клас, без отгледните сечи предвидени в някои 
култури. 
 

Таблица № 40 
 

Размер на ползуването по ПЛОЩ, ЗАПАС без клони и вид на СЕЧТА 
  ------------------------------------------------------------------------------ 
  Насока на стопанисване          За възобновяване  За трансформация 
  Сечи                    мярка   Изборна сеч       Изборно прореждане     ОБЩО 
  ------------------------------------------------------------------------------ 
  Изборен стопански клас     ха     166.5               827.5              994.0  
                          куб.м     12495               65225              77720  
  ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Както се вижда от таблицата размерът на ползването от сечи за възобновяване е 
намалял с 34105 куб.м за десетилетието или 3410 куб.м годишно (със 73.2 % по-
малко) спрямо предвиденото по метода на Кръстанов. За сметка на това, от сечи за 
трансформация ще се добива много повече дървесина – 65225 куб.м, като в крайна 
сметка в Изборните гори общото ползване ще достигне 77720 куб.м или с       31120 
куб.м за десетилетието (3110 куб.м годишно) в повече от предишното предвиждане.  
 
Увеличението на общото ползване се обяснява с различния начин, по който се 
определя оптималния запас в изборните гори при различните методи за определяне на 
ползването. При метода на Кръстанов оптималният запас се определя на базата на 
типа гора, независимо от производителността на конкретното насаждение. При метода 
BDq групите на производителност са определени на базата на бонитета - I група – 
насаждения I бонитет - 400 куб.м на 1 ха; II група – насаждения II бонитет – 300 
куб.м на 1 ха; III група – насаждения III и по-нисък бонитет –  250 куб.м на 1 ха.  
 
Например 44.5 % от Изборния стопански клас попадат в типа гора Влажна елово-
буково-смърчова (в ЕБС - 107), за който тип гора по метода на Кръстанов е 
определен оптимален запас – 400 куб.м на 1 ха. Към него са причислени само 3.9 % 
насаждения от I бонитет, а останалите 96.1 % са насаждения от II или по-нисък 
бонитет. За същия тип гора по метода BDq реалният запас на насжденията от II и по-
нисък бонитет се сравнява с по-нисък оптимален запас и от там се налага в повече 
насаждения да се влиза със сеч.  
 
- Единично-изборна сеч е планирана на площ 166.5 ха или средногодишно ще се сече 
на 16.6 ха. Предвидената интензивност е от 5 до 20 %. Съгласно Наредба № 8 от 
05.08.2011 година, ограничението в интензивността е до 20 %. При извеждането й се 
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предвижда да се добият 12495 куб.м дървесина за целия ревизионен период или по 
1250 куб.м годишно. 
   
- Изборно прореждане е планирано на площ 827.5 ха или средногодишно ще се сече на 
82.8 ха. Предвидената интензивност е от 5 до 20 %. Съгласно Наредба № 8 от 
05.08.2011 година, ограничението в интензивността е до 20 %. При извеждането му се 
предвижда да се добият 65225 куб.м дървесина за целия ревизионен период или по 
6520 куб.м годишно.  
 
4. Добиви и сортименти 
 
От предвидената за отсичане стояща маса през десетилетието в общинските гори в 
Изборния ”условен” стопански клас ще се добият следните основни групи сортименти: 
 
                  48158 куб.м (54.3 %) едра строителна дървесина, 
                   9512 куб.м (10.7 %) средна строителна дървесина, 
                    418 куб.м ( 0.5 %) дребна строителна дървесина, 
                  10399 куб.м (11.7 %) дърва за огрев и 
                   153  куб.м ( 0.2 %) използваема вършина при 
                   9781 куб.м (22.6 %) отпад.  
 
Разпределението на предвидената за отсичане през десетилетието стояща маса (без 
клони и с клони) по дървесни видове, видове сечи и основни групи сортименти в  
изборните гори общинска собственост е дадено в таблица № 41. 

 
Таблица № 41 

 
Разпределение на предвидената за отсичане през деситилетието стояща маса в 

изборните гори - общинска собственост  
по видове СЕЧИ, дървесни ВИДОВЕ и основни групи СОРТИМЕНТИ - плътни куб.м 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вид сеч/дърв.вид        Без    Стоя-   Отпад   Лежа-    Едра   Сред-   Дреб-    Общо   Дърва   Вър-  
                       клони    ща              ща      стр.   на ст   на ст    стр.           шина  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ – единично-изборна сеч 
 
Бял Бор                  400     455     120     335     272      20       -     292      43       - 
Бяла мура                  5       5       1       4       3       -       -       3       1       - 
Ела                     5925    6750    1492    5258    3523     847      33    4403     841      14 
Смърч                   6060    6825    1558    5267    3778     678      36    4492     769       6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Иглолистни        12390   14035    3171   10864    7576    1545      69    9190    1654      20 
%                       88.3   100.0    22.6    77.4    54.0    11.0     0.5    65.5    11.8     0.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Бук                      105     115      14     101      30       8       -      38      61       2 
%                       91.3   100.0    12.2    87.8    26.1     7.0       -    33.1    53.0     1.7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Високостъблени    12495   14150    3185   10965    7606    1553      69    9228    1715      22 
%                       88.3   100.0    22.5    77.5    53.7    11.0     0.5    65.2    12.1     0.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО ВЪЗОБНОВ. СЕЧИ    12495   14150    3185   10965    7606    1553      69    9228    1715      22 
%                       88.3   100.0    22.5    77.5    53.7    11.0     0.5    65.2    12.1     0.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.СЕЧИ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ – изборно прореждане 
 
Бял Бор                 9470   10485    2523    7962    6056     841      46    6943    1011       8 
Бяла мура                165     170      27     143     111       8       -     119      24       - 
Ела                    30520   34715    7604   27111   18767    4224      81   23072    3961      78 
Лиственица                60      70      20      50      39       4       -      43       7       - 
Смърч                  23455   26535    6233   20302   15110    2320     134   17564    2722      16 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Иглолистни        63670   71975   16407   55568   40083    7397     261   47741    7725     102 
%                       88.5   100.0    22.8    77.2    55.7    10.3     0.4    66.4    10.7     0.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                              Таблица № 41 продължава 
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                                                                            Таблица № 41 продължение 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вид сеч/дърв.вид        Без    Стоя-   Отпад   Лежа-    Едра   Сред-   Дреб-    Общо   Дърва   Вър-  
                       клони    ща              ща      стр.   на ст   на ст    стр.           шина  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Бреза                      5       5       -       5       -       -       -       -       5       - 
Бук                     1425    1605     191    1414     454     219       7     680     721      13 
Ива                       10      10       -      10       -       -       -       -      10       - 
Трепетлика               115     130      11     119       -       -       3       3     115       1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Широколистни       1555    1750     202    1548     454     219      10     683     851      14 
%                       88.9   100.0    11.5    88.5    26.0    12.5     0.6    39.1    48.6     0.8 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо СЕЧИ ТРАНСФОРМ.   65225   73725   16609   57116   40537    7616     271   48424    8576     116 
%                       88.5   100.0    22.5    77.5    55.0    10.3     0.4    65.7    11.6     0.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.ОТГЛЕДНИ СЕЧИ 
 
3.1. Прореждания 
 
Бял Бор                   10      10       1       9       2       5       -       7       2       - 
Бяла мура                 30      30       6      24       -      17       1      18       6       - 
Ела                       15      20       6      14       -       5       5      10       3       1 
Смърч                    355     420     111     309       -     185      59     244      55      10 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Иглолистни          410     480     124     356       2     212      65     279      66      11 
%                       85.4   100.0    25.8    74.2     0.4    44.2    13.5    58.1    13.8     2.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Прореждания         410     480     124     356       2     212      65     279      66      11 
%                       85.4   100.0    25.8    74.2     0.4    44.2    13.5    58.1    13.8     2.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.2. Пробирка 
 
Бял Бор                   70      80      17      63       4      43       2      49      13       1 
Лиственица                 5       5       1       4       3       -       -       3       1       - 
Смърч                    155     185      54     131       6      88      11     105      23       3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Иглолистни          230     270      72     198      13     131      13     157      37       4 
%                       85.2   100.0    26.7    73.3     4.8    48.5     4.8    58.1    13.7     1.5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Черна елша                 5       5       -       5       -       -       -       -       5       - 
%                      100.0   100.0       -   100.0       -       -       -       -   100.0       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо Пробирка            235     275      72     203      13     131      13     157      42       4 
%                       85.5   100.0    26.2    73.8     4.7    47.6     4.7    57.0    15.3     1.5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Общо ОТГЛЕДНИ СЕЧИ       645     755     196     559      15     343      78     436     108      15 
%                       85.4   100.0    26.0    74.0     2.0    45.4    10.3    57.7    14.3     2.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОБЩО ЗА ВСИЧКИ СЕЧИ    78365   88630   19990   68640   48158    9512     418   58088   10399     153 
%                       88.4   100.0    22.6    77.4    54.3    10.7     0.5    65.5    11.7     0.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
С правилното извеждане на планираните единично-изборни сечи и изборното прореждане 
ще се постигне стабилно подържане на доброто състояние на насажденията и 
равномерно и постоянно ползване в бъдеще. 
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Глава VIII 
  
ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ И ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ 
 
Съгласно Закона за лечебните растения от 07.04.2000 година и Закона за 
биологичното разнообразие от 09.08.2002 година успоредно с инвентаризацията на 
горските територии в обхвата на дейност ОП ”Общинско лесничейство” гр.Самоков 
(частта съвпадаща с територията на бившето ДЛ ”Боровец”) са направени проучвания 
за местоположението на естествените находища на лечебните и защитените растения, 
условията в местообитанията, количеството и състоянието на ресурсите.  
 
1. Описание на местоположението на естествените находища на лечебните растения, 

условията в местообитанията, количеството и състоянието на ресурсите.  
 
1.1. Дървесни видове 
 
Най-разпространените лечебни растения в лесничейството на първо място се явяват 
някои от срещащите се тук дървесни видове, а именно:  
 
Fagaceae – Букови 
 
Fagus sylvatica L. – Бук. Това е най-разпространеният дървесен вид в района. Заема 
1736.0 ха, което е 27.0 % от залесената площ. Среща се в състава на смесените 
иглолистно-широколистни съобщества в Изборния стопански клас и в чисти семенни или 
издънкови насаждения в по-ниските части на лесничейството под 1200 м н.в. 
Състоянието на буковите дървостои е добро. В над 90 % от тях не са установени 
повреди, рядко има суховършия и само по-възрастните гори страдат от гнилоти. С 
лечебна цел се използува кората на младите дървета. Ресурсите му са максимално 
използваеми. 
 
Quercus petrae (Matuschka) Liebl. - Зимен дъб (горун). Той се среща основно в 
Подпояса на нископланинските гори от горун, бук и ела между 700 и 1200 м н.в. 
Площта му е 1102.0 ха или 17.1 % от залесената площ на общинските гори от 
разглежданата територия. Зимният дъб страда от периодичните засушавания в по-
ниския район, а на места слабо е засегнат и от трахеомикоза. На около 5 % от 
дървостоите са установени в различна степен суховършия. В съвременната медицина се 
използуват дъбовите кори от стебла и клони не по-дебели от 10 см (дрога Cortex 
Quercus), обелени рано напролет. Ресурсите му са широко използваеми.  
 
Quercus frainetto Ten. (Q.conferta Kit.) - Благун. Заема 77.6 ха, което е 1.2 % от 
залесената общинска площ. Среща се в същия подпояс заедно със зимния дъб, с който 
образува ксерофитни и мезоксерофитни съобщества, но разпространението му е доста 
по-ограничено. Състоянието на благуновите дървостои е добро, като в 95 % от тях не 
са установени никакви повреди. Отделни насаждения са засегнати от трахеомикоза, 
което е довело до леки суховършия. С лечебна цел се използува кората от клоните 
или стеблата на по-младите дървета, която съдържа дъбилни вещества, танини и 
други. Ресурсите му са използваеми в района до 900 м н.в. 
 
Pinaceae – Борови 
 
Picea abies Karst. – Смърч. Той заема 1134.6 ха, или 17.6 % от залесената площ. 
Среща се повсеместно, като образува смесени иглолистни съобщества с белия бор, 
елата и бука. Съгласно ”Националното ръководство за определяне на гори с висока 
консервационна стойност” е включен към ГВКС 3 - ”Горски територии, представляващи 
редки, застрашени или изчезващи екосистеми” и обхваща две местобитания G3.1Е1 - 
”Монодоминанти и гори с преобладание на смърч в Родопеидите (Витоша, Рила, Пирин и 
Родопите)” и G3.1В - ”Смърчови гори разпространени около горната граница на 
гората”. Санитарното му състояние е добро, като само някои по-възрастни дървета са 
засегнати от суховършия и гнилоти, а по-младите - от снеголом. В шишарките и 
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кората на смърча се съдържат етерични масла, смоли и други. Ресурсите са 
максимално използваеми. 
 
Abies alba Mll. – Ела. Успоредно със смърча в по-ниските части на лесничейството 
се намират и еловите мастообитания. Елата заема 936.3 ха, или 14.6 % от общинските 
гори. Съгласно ”Националното ръководство за определяне на гори с висока 
консервационна стойност” е включен към ГВКС 3 - ”Горски територии, представляващи 
редки, застрашени или изчезващи екосистеми” - местобитание G3.16 - ”Монодоминантни 
гори на обикновена ела”. И нейните ресурси са максимално използваеми. 
 
Pinus sylvestris L. - Бял бор. Той заема 1166.2 ха, което е 18.1 % от залесената 
площ на тази част от лесничейството. В съвременната медицина се употребяват 
боровите пъпки (дрога Turiones Pini), а в народната медицина традиционно се вари 
”боров мед” от младите борови връхчета или шишарки. Използваемите части съдържат 
етерични масла, смоли, витамини и други полезни вещества. Състоянието на зрелите 
дървостои е добро, като в 90 % от тях не са установени никакви повреди. Най-голяма 
опасност за боровите гори са пожарите, но в района на лесничейството не са 
възниквали големи пожари през ревизионния период. Младите насаждения и култури 
сериозно са пострадали от корояди и снеголоми. Ресурсите му са широко използваеми. 
 
Betulaceae – Брезови  
 
Alnus incana L. - Бяла елша. Среща се на тесни ивици в горните течения на реките 
Марица, Малка и Голяма Луковица, Боровецка Бистрица и други – подотдели: 1001 ”е”; 
1004 ”в”; 1005 ”г”; 1006 ”б”; 1008 ”а”; 1035 ”а”; 1046 ”а”; 1047 ”а”; 1049 ”б”; 
1060 ”а”; 1063 ”в”; 1078 ”а”; 1079 ”а”; 1081 ”а”; 1083 ”а”, ”б”; 1565 ”о” и други. 
Съгласно ”Националното ръководство за определяне на гори с висока консервационна 
стойност” са включени към ГВКС 3 - ”Горски територии, представляващи редки, 
застрашени или изчезващи екосистеми” – като местобитание G1.213(1) - ”Нелонгозни 
крайречни съобщества на Alnus incana в горните и средни течения на реките”. 
Ресурсите са сравнително ограничени. 
 
Alnus glutinosa Gaertn. - Черна елша. Среща се по поречието на река Марица до към 
1000 м н.в. в подотдели: 1522 ”в”; 1531 ”ф”; 1541 ”г”; 1555 ”г”; 1562 ”а1”; 1576 
”м”; 1580 ”б”; 1634 ”в” и други. Образува самостоятелни насаждения, но единично 
влиза в състава и на смесените широколистни гори в нископланинския подпояс. Цъфти 
през март. В съвременната медицина се използуват зрелите шишарки (дрога Fruktus 
Alnii), листата (дрога Folia Alnii) и кората (дрога Cortex Alnii). Съгласно 
”Националното ръководство за определяне на гори с висока консервационна стойност” 
са включени към ГВКС 3 - ”Горски територии, представляващи редки, застрашени или 
изчезващи екосистеми” – като местобитание G1.213(1) - ”Нелонгозни крайречни 
съобщества на Alnus glutinosa в горните и средни течения на реките”. Ресурсите са 
слабо използваеми. 
 
Alnus viridis L. - Планинска елша. Среща се във високите части на района над 1500 
м н.в. Не образува самостоятелни популации, а най-често участва в подлеса на 
смесените иглолисни гори - подотдели: 1307 ”в”; 1354 ”б”; 1573 ”л” и други. 
Ресурсите й са много слабо използваеми. 
 
Betula pendula Roth. – Бреза. Разпространена е повсеместно, но главно с единично 
участие в състава на естествените иглолистно-широколистни гори – подотдели: 1008 
”а”; 1010 ”б”; 1053 ”а”; 1061 ”а”; 1069 ”б”; 1095 ”а”; 1124 ”а”; 1564 ”п”; 1582 
”з”; 1583 ”в”, ”к”; 1585 ”д”; 1590 ”б”; 1591 ”д”; 1592 ”ж”; 1595 ”в”; 1597 ”б”; 
1626 ”к”; 1627 ”е”; 1628 ”а”, ”г”, ”д”, ”е”;; 1629 ”е”; 1631 ”е”; 1633 ”б”, ”д”; 
1634 ”ж”; 1637 ”ж” и други. В културите е залесявана предимно като спътник на 
белия бор – подотдели: 1003 ”в”; 1042 ”б”; 1043 ”б”; 1066 ”б”; 1531 ”ц”; 1550 ”в”; 
1562 ”л”, ”п”, ”у”; 1569 ”и”; 1570 ”б”, ”г”, ”и”, ”р”,”х”; 1571 ”з”, ”н”, ”о”, 
”у”; 1574 ”м”; 1576 ”д”, ”к”; 1580 ”б”, ”в”; 1632 ”в”, ”д”, ”е” и т.н. С лечебна 
цел се използуват листата (дрога Folia Betulaе) и неразвитите листни пъпки (дрога 
Gemmae Betulaе). Поради голямата си разпръснатост, практически е неизползваема в 
ресурсно отношение. 
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Carpinus betulus L. - Обикновен габър. Рядко се среща в чисти насаждения в най-
ниските части на склоновете, а по-често участва в състава на буковите и дъбови 
насаждения с по 1-2 десети - подотдели: 1519 ”е”; 1530 ”а”, ”в”, ”г”; 1533 ”с”; 
1538 ”и”; 1555 ”а”; 1556 ”а”; 1557 ”м1”; 1558 ”г1”; 1559 ”р”, ”с”, ”т”; 1565 ”м”, 
”н”; 1576 ”е”; 1582 ”ж”; 1583 ”а”, ”в”; 1594 ”г”; 1595 ”в”, ”г”; 1634 ”к”, ”л”; 
1641 ”а”; 1643 ”о” и други. Площта, която заема в лесничейството е 34.7 ха, но 
ресурсите са твърде разпръснати, за да може масово да бъдат използвани. 
 
Salicaceae – Върбови 
 
Populus tremula L. - Трепетлика. Среща се единично в състава на смесените 
иглолистно-шириколистни гори в Среднопланинския подпояс, както и в буковите и 
дъбови насаждения от Нископланинския подпояс на по-каменливи терени – подотдели: 
1002 ”а”, ”б”; 1003 ”б”; 1010 ”в”; 1011 ”б”; 1026 ”а”; 1028 ”б”; 1036 ”г”; 1037 
”а”; 1038 ”а”; 1039 ”а”; 1043 ”б”; 1060 ”а”; 1519 ”в”; 1533 ”ж”; 1538 ”ж”, ”з”; 
1539 ”г”, ”и”, ”к”, ”ч”; 1544 ”г”, ”з”; 1548 ”р”; 1565 ”ц”; 1567 ”и”; 1568 ”б”; 
1569 ”а”; 1573 ”и”; 1576 ”б”; 1579 ”б”; 1581 ”н”, ”р”, ”с”; 1582 ”з”, ”и”; 1583 
”б”, ”г”; 1584 ”д”, ”ж”, ”з”, ”и”; 1585 ”д”, ”е”; 1586 ”б”, ”г”; 1593 ”д”; 1594 
”и”, ”к”, ”л”; 1596 ”л”, ”н”; 1626 ”е”; 1632 ”в”; 1634 ”ж”, ”з”; 1636 ”в”, ”г”; 
1638 ”е”; 1639 ”е”; 1641 ”в” и други. Рядко образува чисти трепетликови 
насаждения, които заемат сравнително малки площи – подотдели: 1027 ”а”; 1539 ”ч”; 
1545 ”п”; 1554 ”к”; 1643 ”я”. От трепетликата могат да се добиват ценни лечебни 
дроги, но ресурсите са слабо използваеми, имайки предвид разпръснатостта и 
единичното участие в състава на горите.  
 
Salix caprea L. - Ива (козя върба). Този вид е поставен под режим за опазване и 
регулирано ползуване от Закона за биологичното разнообразие в България. Среща се 
единично в насажденията, главно в подлеса на иглолистно-широколистните гори – 
подотдели: 1025 ”а”; 1036 ”б”; 1042 ”б”; 1095 ”а”; 1142 ”б”; 1150 ”а”; 1155 ”а”, 
”б”; 1569 ”и”; 1570 ”и”, ”х”; 1572 ”и”; 1597 ”в”; 1626 ”к”; 1628 ”г”, ”д”, ”е”;     
1633 ”з”, ”м”; 1645 ”ж” и други. Ресурсите му са доста разпръснати и оттам твърде 
ограничени и трудноизползваеми.  
 
Salix alba L. - Бяла върба. Среща се много рядко в района и обикновено участва 
само единично в съставана на насажденията – подотдели: 1002 ”в”, ”г”; 1024 ”1”; 
1148 ”2”; 1555 ”г”; 1562 ”а1”; 1576 ”м”. Обитава крайречните месторастения 
успоредно с елшите. Ресурсите му са практически неизползваеми. 
 
Rosaceae – Розоцветни  
 
Това основно са горскоплодни видове, които се използуват предимно с ловностопанска 
цел. Състоянието им е добро, но ресурсите са в незначителни количества, за да имат 
някакво значение за билкосъбиране. 
 
Sorbus aucuparia L. – Офика. Офиката е характерн вид за района на лесничейството и 
се среща по-масово отколкото на други места в страната. В зрелите насаждения е 
разпространена единично или като част от подлеса, поради по-малката си височина, 
но в по-младите дървостои заема до 1-2 десети от състава им. Подотделите, в които 
по-често се среща офиката са: 1043 ”в”; 1045 ”а”; 1050 ”а”; 1051 ”а”; 1061 ”а”; 
1063 ”г”; 1064 ”а”; 1081 ”а”; 1083 ”в”; 1084 ”а”; 1085 ”а”; 1108 ”а”; 1116 ”а”; 
1118 ”а”; 1121 ”а”; 1124 ”а”; 1137 ”а”; 1142 ”б”; 1150 ”а”; 1154 ”б”; 1155 ”а”, 
”б”; 1167 ”а”; 1550 ”д”; 1565 ”и”, ”с”; 1567 ”р”; 1577 ”г”; 1584 ”ж”; 1590 ”б”, 
”д”, ”з”; 1591 ”д”; 1592 ”д”; 1593 ”в”; 1597 ”в”; 1625 ”г”, ”ж”; 1626 ”к”; 1627 
”а”, ”е”, ”з”; 1628 ”в”, ”г”, ”д”, ”е”; 1629 ”б”; 1631 ”д” и други. Като любопитен 
факт може са се спомене, че на подложка от офика се ашладисва арония, която иначе 
е храстов вид. Такива фиданки могат да се видят по дворовете в с.Радуил. 
 
Prunus cerasifera L. – Джанка. Среща се повсеместно, но участва единично в състава 
на горите или като единични дървета всред голите площи. Установена е в подотдели: 
1001 ”е”, ”4”; 1002 ”г”; 1004 ”в”; 1005 ”г”; 1024 ”1”; 1058 ”а”; 1063 ”в”, ”г”; 
1073 ”б”; 1086 ”а”; 1506 ”б”, ”г”, ”о”; 1514 ”а”, ”п”; 1518 ”е”; 1521 ”г”; 1534 
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”п”; 1535 ”г”; 1539 ”а”, ”д”; 1542 ”в”; 1545 ”м”; 1556 ”д”; 1565 ”ф”; 1566 ”и”; 
1567 ”г”, ”д”, ”п”; 1569 ”р”; 1576 ”ф”; 1645 ”ж” и други. 
 
Prunus avium L. – Дива череша. За този вид може да се каже същото, но ареала му 
обхваща освен мезофитните буково-дъбови гори и иглолистно-широколистните 
насаждения от Изборния стопански клас - подотдели: 1026 ”а”; 1033 ”б”; 1034 ”в”, 
”г”; 1036 ”б”; 1037 ”а”; 1038 ”а”; 1039 ”б”; 1044 ”а”; 1060 ”а”; 1063 ”г”; 1190 
”а”; 1519 ”н”; 1522 ”а”, ”б”; 1525 ”а”; 1539 ”а”, ”д”; 1542 ”г”; 1545 ”м”; 1562 
”л”; 1565 ”ф”; 1567 ”д”, ”е”; 1568 ”б”, ”г”; 1569 ”и”; 1570 ”а”, ”д”; 1571 ”д”, 
”з”, ”к”; 1575 ”з”, ”и”; 1576 ”б”, ”е”, ”р”; 1577 ”г”, ”р”; 1579 ”х”; 1581 ”ж”, 
”л”; 1582 ”и”; 1594 ”б”; 1595 ”и”, ”л”; 1633 ”в”, ”д”; 1634 ”е”, ”з”; 1642 ”о”; 
1643 ”о” и други.  
 
Pirus communis L. – Дива круша. Среща се много често всред обработваемите площи, 
по слогове и пътища, но в горските територии участва единично, като предпочита 
покрайнините на насажденията, където има повече светлина и простор, за да 
плодоноси - подотдели: 1506 ”г”, ”о”; 1514 ”н”, ”р”, ”с”; 1521 ”г”; 1535 ”г”; 1539 
”д”; 1540 ”д”; 1545 ”м”; 1565 ”ф”; 1567 ”д” и други. 
 
Malus sylvestris Mill. – Киселица. И киселицата, като дивата круша предпочита по-
слънчеви места по края на горските комплекси, в изредени насаждения, по поляни и 
селскостопански територии -  подотдели: 1506 ”г”, ”о”; 1521 ”г”; 1530 ”б”; 1533 
”х”; 1573 ”1” и други. 
 
Sorbus torminalis (L.) Crantz. – Брекиня. Среща се само единично в отделни 
насаждения: 1518 ”г”; 1519 ”в”, ”и”, ”н”; 1569 ”и”; 1582 ”з”; 1641 ”б” и други. 
Накрая могат да се споменат някои дървесни видове, които не са характерни за 
района или по една или друга причина се срещат твърде рядко. 
 
Fabaceae – Бобови (Пеперудоцветни) 
  
Robinia pseudoacacia L. – Бяла акация. Видът е култивиран у нас и се стопанисва 
издънково. С акация е залесявано главно с озеленителна цел покрай някои селища или 
пътища – подотдели: 1509 ”л”; 1510 ”а”, ”щ”; 1556 ”к”, ”о”; 1561 ”б”, ”к”, ”н”, 
”р”; 1562 ”б”; 1576 ”х”; 1594 ”а”; 1636 ”в”. Цветове й съдържат много полезни 
вещества, които могат да се използуват както във фармацията, така и в народната 
медицина, но много по-голямо значение имат при пчеларството, за добив на 
висококачествен акациев мед. На по-сериозни ресурси от това лечебно растение 
обаче, не може да се разчита, защото то е извън ареала си и трудно цъфти на тази 
надморска височина. 
 
Aceraceae – Кленови 
 
Acer heldreichii L. - Планински явор (Жешля). Балкански ендемит - рядък вид, 
разпространен както в буковия, така и иглолистния район от 1200 до 1800 м н.в. 
Видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие в България. Среща се 
единично в състава на насажденията. Отделни дървета са установени в смесени 
иглолистно-широколистни насаждения – подотдели: 1308 ”б”; 1309 ”в”; 1538 ”о”; 1568 
”е”; 1580 ”д”; 1633 ”а”, ”л” и т.н.  
 
Oleaceae – Маслинови 
 
Fraxinus ornus L. – Мъждрян. Среща се често, като характерен вид в ксеротермни или 
мезоксеротермни дъбови гори, на нелесопригодни площи и девастирани терени, 
предимно като единичен вид или като подлес – подотдели: 1506 ”б”, ”г”; 1514 ”у”; 
1528 ”к”; 1531 ”ц”; 1533 ”б”; 1540 ”и”; 1556 ”о”; 1561 ”к”, ”н”; 1582 ”б”, ”г”, 
”д”; 1583 ”ж”; 1594 ”о”; 1596 ”и”, ”к”; 1626 ”а”, ”б”; 1634 ”в”, ”е”; 1636 ”в” и 
други. В съвременната медицина се използува обелената рано напролет и изсушена 
кора (дрога Cortex Fraxini). Ресурсите му са твърде разпръснати, за да са от 
значение. 
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Tiliaceae – Липови 
 
Род Tilia – Липи. Срещат се единично в състава на дървостоите или са внесени 
изкуствено с естетична цел в подотдели: 1505 ”ж”, ”и”; 1525 ”а”; 1536 ”д”, ”з”; 
1537 ”а”; 1569 ”п”; 1594 ”а”, ”б”; 1625 ”в” - Сребролистна липа (Tilia tomentosa 
Moench.); 1036 ”в”; 1107 ”а”; 1506 ”б”; 1516 ”б”, ”з” - Едролистна липа (Tilia 
platyphyllos Scop.); 1063 ”б”; 1521 ”в”; 1562 ”р”, ”т”; 1572 ”и”; 1580 ”б”;   1583 
”ж”; 1596 ”и”, ”к”; 1630 ”в” - Дребнолистна липа (Tilia cordata Mill.). Макар да 
са едни от най-ценните билки в страната, нямат ресурсно значение в този район. 
 

1.2. Храстови видове 
 
Боровите и дъбовите гори в района са светлолюбиви и в част от тях под склопа са се 
настанили храстови видове. Повечето от тях са лечебни растения: 
 
Betulaceae – Брезови  
 
Corylus avellana L. – Леска. Тя е най-разпространена тук и заема 481.4 ха под 
склопа на насажденията или на голи площи – подотдели: 1001 ”в”; 1002 ”а”, ”г”; 
1003 ”б”, ”в”; 1004 ”в”; 1005 ”б”, ”в”, ”1” (50%); 1006 ”б”, ”1”; 1011 ”б” (20%); 
1013 ”в”; 1019 ”а”; 1024 ”а”; 1025 ”а”, ”в” (40%); 1033 ”б”; 1036 ”а”; 1037 ”а” 
(20%), ”1” (100%); 1038 ”а”; 1039 ”а”; 1046 ”а” (30%); 1052 ”б”; 1063 ”а”, ”в” 
(50%); 1064 ”а” (30%); 1077 ”б” (40%); 1083 ”в” (20%); 1518 ”в”; 1519 ”б”, ”в” 
(40%), ”з” (40%); 1520 ”д” (40%), ”и” (50%); 1521 ”г”; 1528 ”к”; 1533 ”с” (20%); 
1534 ”б”; 1536 ”ж”, ”г1”, ”и1”, ”л1” (40%); 1537 ”а” (20%); 1538 ”е”; 1542 ”м” 
(90%); 1548 ”н” (70%); 1556 ”е”; 1562 ”м”; 1565 ”т”; 1566 ”а” (50%); 1567 ”г”, ”д” 
(20%), ”к” (20%), ”п” (30%); 1568 ”в” (20%), ”д” (20%), ”ж” (30%); 1569 ”а” (20%), 
”ж”, ”п”; 1570 ”ж”, ”и”, ”ф”, ”х” (30%), ”2” (30%); 1571 ”д”, ”з”, ”х” (20%), ”ч” 
(20%); 1573 ”л”;     1573 ”и”, ”м”, ”о” (50%), ”п” (40%); 1574 ”м”, ”о”; 1576 ”б”, 
”в”, ”р”; 1577 ”а”, ”б”, ”к”, ”у” (40%); 1580 ”б”, ”е”; 1581 ”к”; 1583 ”к” (20%); 
1584 ”д”, ”2”;  1587 ”г”; 1589 ”а”, ”б”; 1590 ”а”; 1593 ”е”; 1596 ”к” (20 %), ”л”; 
1627 ”е”;  1628 ”а”; 1629 ”г”, ”е”, ”2”; 1630 ”б”, ”г”, ”е”; 1634 ”з”; 1641 
”д”(30%); 1642 ”о” (20%); 1643 ”з”; 1644 ”е”; 1645 ”е” и много други. С лечебна 
цел се използуват листата (дрога Folia Corylс avellanaе) и кората (дрога Cortex 
Corylс avellanaе) на леската, които се добиват пролетно време – през април и май 
месец. Листата съдържат глюкозиди, етерични масла, витамини и други, а корите 
освен тези вещества имат още смоли, танини и багрила. Използват се главно при 
бъбречни заболявания. Плодовете на леската са ядливи, с много добри вкусови 
качества и се използват в кулинарията. Съдържат големи количества скорбяла, имат 
53 % масленост и 19 % протеинови вещества. Берат се в началото на есента. 
Ресурсите са неограничени. 
 
Cupressaceae - Кипарисови 
 
Juniperus communis L. – Хвойна. Има широко разпространение, но предпочита предимно 
припечните склонове. Обхваща 163.2 ха площи с надморска височина над 1400 м. Най-
добре се развива под борови насаждения, в клековите формации и на голи площи 
главно по билата – подотдели: 1001 ”а”; 1055 ”а”; 1056 ”б”; 1057 ”а”; 1126 ”а”; 
1175 ”а”; 1501 ”к”, ”л”, ”п” (30%); 1505 ”д”; 1506 ”н”, ”о”; 1510 ”щ” (20%); 1514 
”с”; 1518 ”б” (20%), ”е”; 1521 ”г”; 1523 ”б”, ”е”; 1524 ”г”, ”з”; 1527 ”и”; 1528 
”з”; 1530 ”б” (20%); 1534 ”б”, ”з”, ”п”; 1541 ”в; 1560 ”в; 1628 ”б”; 1636 ”в” и 
други. Хвойната плодоноси обилно. Използваемите части са главно плодовете (дрога 
Frustus Juniperi), но се търсят и корените на това растение. Узрелите плодове 
съдържат етерични масла, глюкозидът юниперин, терпенът юнен, смолисти вещества, 
танини, органични киселини и други. Берат се през септември, октомври и ноември. 
При брането трябва да се знае, че понеже плодовете зреят на втората година след 
цъфтежа, на един храст обикновено има и зрели и зелени плодове. Тази билка масово 
се използува във фармацевтиката у нас и се изнася в чужбина. 
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Oleaceae – Маслинови 
 
Ligustrum vulgare L. - Птиче грозде. Има ограничено разпространение в някои 
издънкови букови или дъбови насаждения в землищата на гр.Самоков и с.Гуцал – 
подотдели: 1001 ”а”; 1002 ”г”; 1536 ”е1”, ”з1”, ”и1”; 1537 ”г”. Цветовете и 
листата съдържат смоли, глюкозиди, танини и други, но ресурсите са твърде 
символични, за да са от значение за билкосъбиране. 
 
Rosaceae – Розоцветни  
 
Rosa canina L. – Обикновена шипка. Тя е установена на 154.8 ха главно на голи 
площи в храстовите съобщества, но на места и под склопа на насажденията – 
подотдели: 1006 ”1”; 1024 ”а”; 1025 ”а”; 1030 ”1”; 1031 ”1”; 1056 ”б”; 1098 ”а”; 
1105 ”1”, ”2”; 1126 ”3”; 1127 ”2”; 1171 ”а”; 1501 ”л”, ”п” (30%); 1505 ”а” (10%); 
1506 ”о”; 1514 ”а”, ”н”, ”с”; 1520 ”и” (50%); 1521 ”г”; 1533 ”ц” (60%); 1562 ”и”, 
”р”; 1565 ”т”, ”ф”; 1567 ”и”, ”п”; 1576 ”р”, ”3”; 1580 ”г”; 1628 ”2”; 1630 ”4”; 
1634 ”з”; 1636 ”в” и други. Плодовете (дрога Frustus Cynosbati) на шипките се 
използуват в медицината и в хранително-вкусовата промишленост за приготвяне на 
мармалади, сиропи и други. Те се отличават с високото си съдържание на витамин С.  
 
Освен обикновената шипка, над 1300 м н.в. се срещат по-ниски полухрастови видове 
шипки: 
 
Rosa oxyodon Boiss. - Остролистна шипка. Тя е разпространена до 1600 м н.в. в 
подотдели: 1171 ”а”; 1541 ”а”; 1587 ”г”; 1590 ”е”, ”з”; 1628 ”б”, ”2”; 1630 ”4” и 
други. Има тясноелипсовидни червени плодове, източени в горната част като шийка и 
е много ниска – достига не повече от 50-60 см на височина. 
 
Crataegus monogina Jacq. – Червен глог. Видът е умерено светлолюбив мезофит. Среща 
се на 205.5 ха, в смесени храсталачни формации. Смесен е с други видове в подлеса 
най-вече на дъбовите насаждения, но често формира и храстови формации извън 
горите. Използваемите части на червения глог са цветовете и плодовете. Лечебният 
ефект се дължи на съдържащята се в тях флавоноидна смес, която се прилага при 
сърдечносъдови заболявания. Той плодоноси предимно по периферията на гората и на 
открити площи, но е доста продуктивен и има значителни потенциални ресурси от цвят 
и плодове. Установен е в подотдели: 1001 ”г”, ”4”; 1058 ”а”;  1059 ”а”; 1505 ”с”; 
1508 ”ж”; 1509 ”б”, ”в”; 1520 ”д” (40%), ”е” (60%), ”и” (50%); 1528 ”к”; 1529 ”д” 
(20%); 1530 ”г”; 1531 ”ц”; 1533 ”б” (30%), ”г” (30%), ”р” (30%), ”ц” (60%); 1534 
”б”, ”п”; 1536 ”г1”, ”и1”; 1538 ”е”; 1541 ”а”; 1545 ”м”; 1562 ”и”, ”р”; 1565 ”х”; 
1567 ”д”; 1576 ”р”; 1580 ”г”; 1636 ”в”; 1644 ”е” и други. 
 
Prunus spinosa L. – Трънка. Видът е светлоюбив, студоустойчив ксеромезофит и 
мезофит, който е разпространен в най-ниските части на лесничейството и основно 
участва в състава на храстови формации извън горските територии. Рядко се 
настанява под склопа на насажденията (подотдели: 1534 ”п”; 1536 ”г1”, ”и1”, ”м1”; 
1556 ”е” и т.н.), като предпочита по-крайните, разредени и осветлени места. 
Образува характерни пояси и живи плетове край горите и край обработваемите площи, 
по синори, пустеещи места и други. Цъфти обилно рано напролет – април-май, а 
плодовете му узряват късно есен – берат се от октомври до декември. На местата, 
където е разпространен, ресурсите му са максимално използваеми.  
 
Cornaceae – Дрянови 
 
Cornus mas L. – Дрян. Употребяват се плодовете както като хранителен продукт, така 
и с лечебна цел (дрога Fructus Corni). Те съдържат витамини, глюкозиди, плодови 
киселини и други полезни вещества. Цъфти много рано на пролет – още през февруари, 
но плодовете узряват късно есента – чак през октомври. Среща се често всред 
храстовите формации в по-ниския район на лесничейството или като подлес с други 
храсти на площ 233.6 ха в подотдели: 1001 ”г”; 1003 ”б”; 1005 ”б”, ”в”; 1027 ”1”; 
1502 ”з”; 1503 ”и”, ”м”, ”у”; 1504 ”а”, ”е”; 1506 ”б” (20%), ”г”; 1508 ”ж”; 1509 
”в”; 1512 ”е”; 1513 ”б”; 1514 ”б”; 1515 ”д” (20%), ”и” (10%), ”м” (10%); 1516 ”и”; 
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1517 ”г”, ”е”; 1518 ”в”; 1519 ”б”, ”з”; 1520 ”д” (40%), ”и” (50%), ”н” (20%); 1521 
”з”; 1528 ”к”; 1529 ”д” (20%); 1533 ”б” (30%), ”р” (30%), ”ц” (60%); 1534 ”б”; 
1536 ”г1”, ”и1”; 1538 ”е”; 1556 ”е”; 1565 ”м”; 1570 ”ж”; 1577 ”у” (20%) и други. 
 
Celastraceae – Целастрови 
 
Evonymus verrucosus Scop. - Брадавичест чашкодрян. Среща се в по-ниския подпояс 
единично като подлес из различни типове разсветлени, предимно ксерофитни дъбови 
гори, но и в букови и смесени широколистно-иглолистни гори. Разпространен е докъм 
1200 м н.в., а по поречията на реките и по-високо. Ресурсите му са трудно 
използваеми, защото в повечето случаи се среща като единичен храст и по-рядко на 
малки групи – подотдели: 1002 ”а”; 1003 ”а”; 1006 ”а”; 1013 ”в”; 1025 ”а”, ”б”; 
1026 ”а”, ”2”; 1098 ”а”; 1503 ”у”; 1504 ”н”; 1515 ”г”, ”д”, ”ж”, ”з”, ”и”; 1516 
”б”; 1517 ”г”, ”е”; 1521 ”д” и други. 
 
Evonymus latifolius L. - Широколистен чашкодрян. В по-високия подпояс в смесени 
иглолистни и иглолистно-широколистни гори – до 1600 м н.в. Горите в които се 
среща, са на богати и влажни месторастения, където видът достига оптимално 
развитие и се среща не само като единичен храст, но образува и по-големи или по-
малки групи – подотдели: 1001 ”а”; 1003 ”а”; 1012 ”а”; 1014 ”а”; 1020 ”а”, ”б”; 
1025 ”б”; 1026 ”а”; 1032 ”а”; 1034 ”а”, ”г”; 1035 ”в”; 1045 ”б”; 1050 ”а”; 1058 
”г”; 1063 ”б”; 1131 ”а”; 1195 ”а”; 1508 ”т”; 1521 ”а”; 1570 ”и” и други. 
 
Caprifoliaceae – Бъзови 
 
Sambucus nigra L. – Черен бъз. Видът се среща единично около деретата на по-влажни 
места или в храстови съобщества около пътищата - примерно в подотдели: 1005 ”а”; 
1020 ”а”; 1024 ”1”; 1032 ”а”; 1040 ”а”; 1045 ”1”; 1050 ”а”; 1079 ”а”; 1083 ”б”; 
1110 ”а”; 1112 ”а”, ”в”; 1536 ”т”; 1537 ”а”; 1542 ”м”, ”о”; 1545 ”м”; 1550 ”г”; 
1565 ”б”; 1567 ”с”; 1571 ”д”, ”з”; 1575 ”б”; 1576 ”б”, ”г”, ”ф” и други. За 
медицински цели се използуват всички части на растението, но по-често цветовете 
(дрога Flores Sambuci) и корените (дрога Radix Sambuci), а по-рядко плодовете, 
листата и кората. Цветовете се берат преди пълното им разцъфтяване – май-юни, а 
плодовете след - пълното им узряване – август-септември. В големи количества 
растението е отровно. Ресурсите му са сравнително слабо използваеми. 
 
Sambucus racemosa L. - Червен бъз. На много места по поречието на реките и 
деретата могат да се намерят отделни растения или малки храстови групи от червен 
бъз – подотдели: 1024 ”а”; 1070 ”б”; 1093 ”б”; 1095 ”а”; 1111 ”б”; 1125 ”б”; 1127 
”а”; 1131 ”а”; 1132 ”а”; 1134 ”а”; 1157 ”а”, ”б”; 1165 ”1”; 1167 ”а”; 1168 ”а”; 
1171 ”а”; 1172 ”а”; 1173 ”а”; 1586 ”з”; 1587 ”г”; 1589 ”б”; 1590 ”ж”; 1627 ”е”; 
1628 ”а”, ”в”, ”г”, ”д”, ”е”; 1630 ”е” и други. Видът е ограничено използваем в 
лечебно отношение и се употребява предимно в народната медицина. 
 
Viburnum opulus L. – Червена калина. Расте по места с висока почвена и въздушна 
влага, край реки и потоци. Тя е мезофит и хигромезофит и понася добре 
засенчването, затова се среща като подлес в смесените елово-смърчови гори – 
подотдели: 1010 ”б”; 1012 ”а”; 1014 ”а”; 1026 ”2”; 1043 ”в”; 1072 ”б”; 1078 ”а”; 
1082 ”а”; 1083 ”б”; 1094 ”а”; 1185 ”в”. Ресурсите му са сравнително ограничени. 
 
Lonicera xylosteum L. – Обикновен нокът. Този вид също е хигромезофит и понася 
добре засенчването под склопа на еловите и смърчови гори, но по-обилно плодоноси 
по разсветлените места и покрайнините на горските комплекси, където има повече 
слънчева светлина. Храстови формации от този вид са установени в подотдели: 1001 
”в”; 1013 ”в”; 1021 ”а”; 1025 ”а”; 1027 ”б”; 1028 ”а”; 1033 ”б”; 1036 ”б”; 1039 
”б”; 1042 ”а”; 1056 ”б”, ”в”; 1057 ”а”; 1059 ”б”; 1061 ”а”; 1063 ”д”; 1064 ”а” 
(30%); 1069 ”б”; 1072 ”б”; 1073 ”г”; 1080 ”а”; 1084 ”а”; 1086 ”а”; 1093 ”б”; 1098 
”а”; 1107 ”а”; 1111 ”а”; 1112 ”а”, ”в”; 1114 ”а”; 1120 ”а”; 1124 ”а”; 1125 ”а”; 
1126 ”3”; 1127 ”2”; 1130 ”а”; 1131 ”а”; 1133 ”а”; 1137 ”в”; 1138 ”а”; 1139 ”а”, 
”б”; 1140 ”а”; 1142 ”а”; 1143 ”а”; 1146 ”а”; 1147 ”а”; 1149 ”а”; 1150 ”а”; 1155 
”а”, ”б”; 1156 ”г”; 1157 ”а”, ”б”; 1159 ”д”; 1165 ”а”; 1166 ”б”; 1175 ”а”; 1186 
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”б”; 1550 ”г”; 1570 ”ж”, ”и”; 1590 ”б”, ”в”; 1593 ”в”; 1625 ”ж”; 1627 ”е”; 1630 
”в”, ”г” и други. Ресурсите са използваеми.  
 
1.3. Полухрастови видове 
 
В горските комплекси, по голите площи, около пътищата и по просеките в този район 
масово се настаняват полухрастови видове, повечето от които имат ядливи плодове с 
високи вкусови качества, съдържащи витамини и ценни лечебни вещества. 
 
Ericaceae - Пиренови 
 
Vaccinium myrtillus L. - Черни боровинки (брусници). Срещат се под склопа на 
бялборовите насаждения и по-рядко под смърчови и елови дървостои или на голи 
площи, предимно на по-сенчести изложения от 1200 до 2000 м н.в. Като по-
влаголюбиви, те са разпространени на по-сенчести и влажни места. В смърчовите и 
елови гори са разположени групово и по-рядко плодоносят, но по-добрата влажност 
тук спомага за по-добрият им растеж и плодовете им са доста по-едри. По-големи 
количества черни боровинки са установени в подотдели: 1005 ”а”; 1008 ”а”; 1043 
”в”; 1067 ”а”; 1075 ”а”; 1076 ”а”; 1077 ”а”; 1080 ”а”; 1081 ”а”; 1083 ”б”, ”в”; 
1084 ”а”; 1106 ”а”; 1110 ”а”; 1111 ”б”, ”в”; 1126 ”а”; 1138 ”а”; 1149 ”а”; 1152 
”а”; 1167 ”а”; 1169 ”а”; 1170 ”а”; 1172 ”б”; 1175 ”а”; 1182 ”б”; 1531 ”ж”; 1593 
”г”, ”д”; 1628 ”б”, ”в”, ”г”, ”д”, ”е” и други. Използваемите части са листата 
(дрога Folia Myrtilli) и плодовете (дрога Fructus Myrtilli). Листата имат 
глюкозиди, арбутин, флавоноиди, органични киселини и други, а плодовете съдържат 
предимно витамини от групите В, С, РР, провитамин А, минерални соли, инозит, 
пектинови и слузни вещества. Употребяват се както в съвременната, така в народната 
медицина.  
 
Vaccinium vitis-idaea L. - Червени боровинки (кокози). Те се срещат не само в 
смесени формации с другите боровинки, но на места и в самостоятелни комплекси. По-
сухоустойчиви са и заемат по-високите части на склоновете и билата. Пълнотата им 
много зависи от склопеността на основното насаждение, като в по-светлите борови 
гори те заемат до 50-60 % от площта под склопа. Някои от подотделите, в които са 
установени по-големи количества червени боровинки са: 1046 ”б”; 1051 ”б”; 1052 
”а”; 1126 ”а”; 1134 ”а”; 1169 ”а”; 1170 ”а”; 1175 ”а”; 1177 ”а” и други. В 
съвременната медицина се използуват листата (дрога Folia Vitis-idaeae), които се 
събират преди цъфтежа. Плодовете се използуват предимно от местното население като 
хранителен продукт. Те съдържат големи количества танини.  
 
Rosaceae – Розоцветни 
 
Rubus sp. diversae – Къпини. Това са редица видове от рода Rubus, които най-общо 
имат бодливи, пълзящи стебла, черни плодове и са известни под името ”къпини”. 
Отделните видове трудно се различават, което обаче не е от значение за 
билкосъбирането, защото всичките съдържат полезни дроги. Използваемите части са 
листата  (дрога Folia Rubi fruticosi), плодовете (дрога Fructus Rubi fruticosi) и 
корените (дрога Radix Rubi fruticosi). Листата се събират през лятото, а корените 
се изкопават късно есента. Плодовете освен с медицинска цел се използуват и за 
направата на сокове, сиропи, сладка и други кулинарни продукти. Ресурсите са 
максимално използваеми. 
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Някои видове къпини се различават по разпространението си, примерно: 
 
Rubus serpens Wejhe.ex Lej. – Пълзяща къпина. Среща се в смесените иглолистно-
широкилистни гори и в боровите култури, като на места покрива до 50 % от площта на 
насажденията под склопа – подотдели: 1001 ”а”, ”в”, ”г”; 1002 ”а”; 1003 ”а”; 1004 
”б”; 1005 ”а”; 1006 ”а” (70%), ”б”; 1009 ”а”; 1010 ”а”, ”г” (70%); 1013 ”в”; 1017 
”б”; 1020 ”б” (60%); 1028 ”а”; 1030 ”б”; 1031 ”а”; 1035 ”а”; 1040 ”б”; 1043 ”а”, 
”в” (40%); 1058 ”а”, ”в”; 1059 ”а”, ”б”; 1061 ”а” (70%); 1062 ”а”; 1063 ”б” (70%); 
1064 ”а” (70%); 1065 ”б”; 1066 ”а”; 1070 ”а” (50%); 1077 ”б”; 1078 ”а”; 1079 ”а”; 
1080 ”а”, ”б”; 1083 ”а” (80%), ”б” (80%); 1086 ”а”; 1093 ”б”; 1094 ”а” (60%); 1095 
”а”; 1096 ”а” (70%); 1099 ”а”; 1104 ”а”; 1107 ”а”; 1111 ”б” (50%); 1114 ”а”; 1118 
”а”; 1134 ”а”; 1139 ”б”; 1142 ”б”; 1149 ”а”; 1161 ”а”; 1182 ”б”; 1183 ”б”, ”в” 
(30%); 1508 ”в” (40%), ”ж”, ”з”, ”ц” (50%); 1512 ”б”, ”р”, ”с”; 1545 ”а”; 1550 ”в” 
(70%); 1565 ”б” (40%), ”г”, ”2” (70%), ”3” (90%); 1566 ”ж”, ”и”; 1567 ”а”, ”б”, 
”в”, ”с”; 1569 ”в”, ”ж”; 1570 ”б”, ”и”; 1575 ”б” (40%); 1576 ”д”, ”м”; 1593 ”б”; 
1629 ”г” (40%); 1630 ”д”, ”е”; 1645 ”е”, ”о” и други. При условията на силно 
засенчване тя трудно плодоноси, но ресурсите от листа и коренова маса са много 
добри. 
 
Rubus caesius L. – Горска къпина. Напротив, този вид вирее предимно по края на 
гората, покрай пътища, на поляни, сечища и други голи площи - подотдели: 1005 ”1”; 
1021 ”а”; 1025 ”б”, ”1”; 1033 ”а”; 1111 ”2”; 1509 ”в”; 1514 ”р”; 1516 ”1” (70%); 
1519 ”б”; 1523 ”б”; 1562 ”р”; 1567 ”д”; 1570 ”1” (70%); 1576 ”2”, ”3” и други. По-
доброто осветяване на тези места дава възможност за обилно да плодоносене. 
Горската къпина е взета за основа за създаването на редица хибридни плодни къпини 
с обощено название Rubus fruticosus. 
 
Rubus idaeus L. – Малина. По-масово в този район се срещат малините. Те са 
формирали гъст подлес под склопа на по-светлите борови гори, а в по-сенчестите 
елово-смърчови дървостои заемат просветлените покрайнини около камионните пътища, 
поляните и другите голи площи. Малини могат да се събират в подотдели: 1002 ”г”; 
1003 ”в”; 1006 ”1”; 1020 ”а”; 1021 ”а”, ”2” (70%); 1025 ”а”; 1026 ”2”; 1030 ”1”; 
1032 ”а”; 1033 ”а”; 1037 ”1”; 1040 ”б”; 1045 ”б”, ”1” (70%); 1061 ”а”; 1063 ”1”, 
”3”; 1064 ”в”; 1069 ”а”; 1075 ”а”; 1076 ”а”; 1077 ”б”; 1081 ”а”; 1083 ”в”; 1084 
”а”; 1111 ”б”; 1114 ”а; 1126 ”3”; 1127 ”2”; 1131 ”а”; 1143 ”1” (80%); 1154 ”а”; 
1158 ”а”; 1160 ”а”; 1161 ”а”; 1184 ”б”; 1545 ”и”; 1557 ”г” (30%); 1565 ”г”; 1567 
”д”, ”и”, ”п”; 1569 ”г”, ”п”; 1570 ”т”, ”у”, ”2”; 1573 ”о” (50%); 1584 ”и”, ”2” 
(50%); 1587 ”а”, ”г”; 1589 ”б”; 1590 ”а”, ”д”, ”з”, ”3” (70%); 1628 ”б”, ”г” 
(90%), ”д” (50%), ”е” (50%); 1629 ”г”, ”2”; 1630 ”д”, ”е”; 1645 ”1” и на много 
други места. Плодовете се отличават с вкусовите си качества и със високото 
съдържание на витамини. Употребяват се както в хранително-вкусовата промишленост, 
така и в медицината. Освен плода като билкова дрога се ползуват и листата на 
малините (дрога Folia Rubi idaei), които съдържат флавони, органични киселини, 
минерални соли, танини и т.н. 
 
Saxifragaceae – Каменоломкови 
 
Daphne mezereum L. - Бясно дърво. Интересен, силно отровен вид, който се среща 
изключително рядко в Рила над 1300-1400 м н.в. Единични фиданки от него са 
установени в подотдели: 1064 ”а”; 1072 ”б”; 1083 ”б”; 1087 ”а”; 1096 ”а”; 1099 
”а”; 1105 ”а”; 1106 ”а”; 1107 ”а”; 1134 ”а”; 1570 ”и”, ”с”; 1573 ”н”; 1590 ”д”;    
1628 ”б”; 1629 ”д” и т.н. 
 
Ribes nigrum L. – Черно френско грозде. Видът е включен в ”Червената книга на 
България” в категория критично застрашен и е защитен от Закона за биологичното 
разнообразие в България. Отделни храстчета са установени в подотдели: 1099 ”а”; 
1118 ”а”; 1130 ”а”; 1131 ”а”; 1138 ”а”; 1140 ”а”; 1146 ”а”; 1156 ”г”; 1157 ”а”, 
”б”; 1159 ”б”; 1171 ”а”; 1590 ”б”, ”в”. Характерено за вида е голямото съдържание 
на витамин С в плодовете му, които се използват за храна, плодови сокове, сладки 
вина и т.н. 
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Ribes uva-crispa L. – Бодливо френско грозде (Цариградско грозде). В средно-
планинския и високопланинския район всред храстовите формации се появяват единични 
храстчета от Бодливо френско грозде – подотдели: 1064 ”а”; 1073 ”б”; 1084 ”а”; 
1093 ”б”; 1131 ”а”; 1140 ”а”; 1199 ”в”; 1590 ”д”, ”з”и други. И този вид е 
характерен с голямото съдържание на витамин С в плодовете си, които също се 
използват за храна. Ресурсите са сравнително ограничени. 
 

1.4. Лиани и паразитни видове 
 
Освен дървесни и храстови видове в медицината се използуват и някои паразитни 
растения и лиани:  
 
Araliaceae – Аралиеви 
 
Hedera helix L. – Бръшлян. Единични растения се срещат смесени мезофитни 
иглолистни гори, с участието на смърч и ела и по-рядко в букови или дъбови 
дървостои и храсталачни съобщества. Той покрива не само свободната от растител-
ност повърхност, но и с помощта на адвентивните си корени обвива отделни дър-вета. 
Може да се намери в подотдели: 1032 ”б”, ”в”; 1034 ”в”, ”г”; 1110 ”а”;  1113 ”а”; 
1514 ”б”; 1516 ”б”; 1518 ”г”; 1519 ”г”, ”н”; 1559 ”н”; 1641 ”в”; 1642 ”а”, ”б”, 
”в” и другаде. Растението е отровно. Ресурсите му са неизползваеми. 
 
Ranunculaceae – Лютикови 
 
Clematis vitalba L. – Обикновен повет. Расте из горите и храсталаците предимно на 
по-влажни места. Среща се най-често по периферните части на съобществата и особено 
около пътищата, тъй като е светлолюбив мезофит – подотдели: 1512 ”о”; 1514 ”с”; 
1528 ”к”, ”л”; 1533 ”х”; 1536 ”ж1”; 1541 ”а”; 1543 ”о”; 1559 ”п”; 1565 ”н”, ”ф”; 
1576 ”б”, ”в”, ”д”, ”м”, ”р”, ”3”; 1579 ”б”, ”и”, ”к”; 1636 ”в”; 1643 ”ж”, ”з” и 
други. В свежо състояние е отровен. В съвременната медицина се употребяват листата 
(дрога Folia Clematis vitalbaе), корените (дрога Radix Clematis vitalbaе) и 
цветовете (дрога Flores Clematis vitalbaе). Ресурсите му на територията на 
лесничейството са слабо използваеми. 
 

1.5. Тревни видове 
 
Много ценни билки са и повечето тревисти растения, които се срещат в района: 
 
Asclepiadaceae – Асклепиадови 
 
Vincetoxicum hirundinaria Medic. – Лечебен устрел. Среща се като единично 
растение, нарядко в ксеротермни чисти дъбови или смесени гори - подотдели: 1501 
”в”, ”е”, ”ж”; 1505 ”б”, ”г”, ”е”; 1525 ”б”, ”в”, ”г”; 1539 ”9”; 1540 ”в”, ”г”, 
”з”; 1542 ”о”, ”ш”; 1546 ”а”; 1548 ”ш”; 1561 ”г”; 1576 ”р”, ”с”; 1595 ”б”, ”д”; 
1642 ”б”, ”к” и други. В съвременната медицина се употребява подземната част 
(дрога Radix Cynanchi). Видът е отровен и има сравнително ограничено ресурсно 
значение. 
 
Apiaceae – Сенникоцветни 
 
Angelica pancicii Vandas. – Панчичева пищялка. Рядък вид според ”Червената книга 
на България” – балкански ендемит. Среща се на влажни и каменливи места, край 
планинските реки и потоци. В медицината се употребяват корените (дрога Radix 
Angelicii pancicii) и плодовете (дрога Fruktus Angelicii pancicii). Установена е 
всред тревните съобщества в подотдели: 1142 ”а”; 1157 ”а”, ”б”; 1175 ”а”; 1541 
”а”; 1628 ”а”. 
 
Carum calvi L. - Кимион. Намира се по горските поляни и ливади до 1600 м н.в. 
Установени са негови находища в местностите ”Симеонов рид”, ”Бела поляна”, по 
голите места и в покрайнините на насажденията в горските територии – подотдели: 
1111 ”а”; 1160 ”а”; 1545 ”р”; 1550 ”д”; 1593 ”г”; 1645 ”б” и т.н. В съвременната 
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медицина се използуват плодовете му (дрога Fruktus carvi). Употребява се още и 
като подправка. Ресурсите са използваеми.   
 
Eryngium campestre L. – Ветрогон. Видът е многогодишно бодливо растение, 
разпространено из цялата страна. Расте из сухи и умерено влажни пасища, полски или 
полупланински ливади, из храсталаци, често като бурен край пътища и селища. В 
горските територии се среща почти по всички голи площи, край камионните пътища, 
голини, сечища и поляни, подотдели: 1025 ”2”; 1502 ”ч”; 1506 ”о”; 1512 ”в”; 1514 
”а”; 1521 ”4”; 1537 ”1”, ”2”, ”3” и други. Светлолюбив, студоустойчив ксерофит-
ксеромезофит. За медицински нужди се ползува коренът (дрога Radix Eryngii). В 
гъсто облесения район на лесничейството тази билка се среща сравнително рядко. 
 
Asteraceae – Сложноцветни 
 
Achillea millefolium L. - Бял равнец. Среща се повсеместно из ливади, поляни и 
храсталаци до към 1600 м н.в. в местностите ”Бела поляна”, ”Богдана”, ”Бялата 
бука”, ”Дъбравица”, ”Симеонов рид”, подотдели: 1001 ”4”; 1105 ”1”, ”2”; 1508 ”х”; 
1531 ”е”; 1537 ”1”, ”2”, ”3”; 1569 ”4”, ”7”; 1570 ”2”; 1576 ”2”, ”4”; 1629 ”2”; 
1645 ”1” и други. Цъфти от май до септември. В съвременната медицина се използуват 
цветните кошнички (дрога Flores millefolii). Ресурсите са широко използваеми. 
 
Arctium Lappa L. - Репей. Двугодишно растение, което расте по буренясали, 
запустели и необработени места, като превел по дворовете, край пътищата, по 
ливади, ниви и слогове около реките и доловете до към 1500 м н.в. Установени са 
популации в подотдели: 1024 ”1”; 1040 ”а”; 1099 ”б”, ”1”; 1105 ”1”, ”2”; 1165 ”1”; 
1175 ”а”; 1537 ”ж”; 1593 ”г”; 1628 ”а”; 1634 ”б”; 1645 ”б” и други. В съвременната 
медицина се използува коренът (дрога Radix Bardanae), който се изважда през есента 
на първата година или през пролетта на втората. Ресурсите са слабо използваеми. 
 
Artemisia vulgaris L. - Див Пелин. Видът е разпространен повсеместно из храсти, 
сметища, край сгради, по пътища до към 1300 м н.в. Среща се в горските територии, 
обикновено на голи площи или в покрайнините на насажденията: 1004 ”в”; 1005 ”г”; 
1063 ”б”, ”в”, ”г”, ”1”, ”3”; 1064 ”1”; 1111 ”1”; 1508 ”ф”; 1521 ”4”; 1537 ”е”, 
”1”, ”2”, ”3”; 1565 ”н”, ”о”, ”т”; 1576 ”б”, ”в” и други. Във фармацията се 
употребяват връхната стъблена част (дрога Herba Artemisiae) и коренът (дрога Radix 
Artemisiae). Съдържа много танини, откъдето е и силно горчивия му вкус. Ресурсите 
са използваеми. 
 
Bellis perennis L.- Паричка. Паричката е светлолюбив мезофит, който расте предимно 
из по-влажните ливади. Масово се използува за декоративни цели в паркове и 
градини. В горския фонд се среща рядко, главно по поляните и в покрайнините на 
някои насаждения – подотдели: 1105 ”а”; 1171 ”а”; 1536 ”т”; 1564 ”г”; 1629 ”а”, 
”б” и други. Цветовете се посещават главно от пчели за прашец и цветен нектар, но 
се събират и с лечебна цел (дрога Flores Bellidis perennis). Ресурсите са 
разпръснати и с твърде малка биомаса, за да са от значение за масово 
билкосъбиране. 
 
Cichorium intybus L. - Синя жлъчка (цикория). Видът е един от най-масово 
разпространените билки в цялата страна. Като светлолюбив мезофит, расте навсякъде 
по голите площи в госките територии и извън него по затревените места на ”Бела 
поляна”, ”Вражелица”, ”Симеонов рид”, ”Соколец”, ”Широката поляна”, ”Юрушки друм”, 
подотдели: 1058 ”а”; 1059 ”а”; 1508 ”ф”; 1514 ”н”; 1537 ”е”, ”1”, ”2”, ”3”; 1565 
”ф”; 1576 ”д”, ”3”, ”4”; 1632 ”7”, ”8” и други. В съвременната медицина се 
използува коренът (дрога Radix Cichorii), който се изважда през есента. 
 
Eupatorium cannabinum L. - Дъбровник. Среща се на влажни местообитания, около 
водни течения (Ибър, Влашка река), покрай пътища, в покрайнините на насажденията и 
по-рядко на голи площи – подотдели: 1537 ”ж”, ”1”, ”2”, ”3”; 1593 ”д”; 1634 ”б”, 
”в” и други, защото предпочита леко засенчване. Цъфти много дълго време от юни до 
октомври. За медицински нужди се употребява цялото растение заедно с корена (дрога 
Herba Euratorii). Ресурсите са запазени и в достатъчни количества. 
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Onopordon acanthium L. - Mагарешки бодил. Расте из пустеещи рудерализирани и 
изоставени площи, край пътища и селища като вторичен елемент на растителната 
покривка. В горските територии се среща край камионните и трупчийски пътища, по 
поляните, сечищата и голините – подотдели: 1001 ”а”, ”д”, ”4”; 1025 ”2”; 1030 ”1”; 
1080 ”а”; 1537 ”е”; 1570 ”2”; 1576 ”2”; 1632 ”7”, ”8”; 1645 ”1” и други. Отделни 
индивиди са се настанили и по скалните комплекси. Видът е светлолюбив ксеромезофит 
и при добри условия образува многочислени и плътни популаци. Цветовете му са 
особено привлекателни за медоносните пчели, които събират нектар и цветен прашец 
от тях. Освен това с лечебна цел се използуват почти всички части на растението 
цветните кошнички (дрога Flores Onopordi), листата (дрога Folia Onopordi) и 
връхните стъблени части (дрога Herba Onopordonis acanthi). 
 
Tanacetum vulgare L. – Вратига. Среща се по тревисти, буренясали места, край 
пътища и огради, из храсталаци и горски поляни: 1508 ”ф”; 1537 ”1”, ”2”, ”3”; 1565 
”х”; 1566 ”о”; 1570 ”у”; 1589 ”а”; 1590 ”ж” и други. Събират се кошничките по 
време на цъфтежа - (дрога Flores Tanacetii). Билката е отровна и трябва да се 
внимава с употребата й. Съдържа горчиви вещества (танацетин), флавоноиди, смоли, 
галова киселина и 15 % етерични масла. Ресурсите му са ограничено използваеми. 
 
Taraxacum officinale Web. – Глухарче. Разпространено е в цялата страна по тревисти 
места, край пътища, много често като бурен, но и култивирано като декоративен вид 
в паркове и градини. В района на лесничейсвото се намира по голите площи: 1001 
”д”, ”4”; 1025 ”2”; 1063 ”б”, ”1”; 1064 ”1”; 1569 ”1”, ”5”, ”7”; 1570 ”2”, ”4” и 
много други. Цъфти през целия вегетационен сезон – от март до ноември. В 
съвременната медицина се използува коренът (дрога Radix Taraxaci), а от листата му 
напролет може да се прави салата, поради високото им съдържание на витамини. Може 
да се събира неограничено навсякъде по територията на лесничейството. 
 
Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. – Чернокос. Това е хигрофитен вид, разпространен 
по влажни, често мочурливи терени, около потоци, по ливади и в горските комлекси 
под склопа на насажденията до към 2000 м н.в. Установени са находища от чернокос в 
подотдели: 1020 ”2”; 1036 ”в”; 1043 ”а”; 1048 ”а”; 1049 ”а”; 1058 ”1”, ”2”; 1071 
”а”; 1111 ”а”; 1119 ”а”; 1139 ”а”, ”б”; 1143 ”а”; 1149 ”а”; 1151 ”а”; 1154 ”б”, 
”2”; 1165 ”1”; 1168 ”а”; 1550 ”д”; 1567 ”с”; 1587 ”а”; 1590 ”д”; 1593 ”г”, ”д”; 
1628 ”а”; 1645 ”о” и на други места. Употребява се в народната медицина. Ресурсите 
са използваеми. 
 
Tussilago farfara L. – Подбел. Видът се среща повсеместно в цялата страна. Заема 
особено често рудерализираните терени – изкопи и насипи край шосета и камионни 
пътища, влажни брегове край реки и канали, дворове и строежи. Той е светлолюбив 
мезофит и хигромезофит. В народната медицина се използува от дълбока древност. С 
фармацефтична цел се употребяват младите листа (дрога Folia Farfarae), които се 
събират заедно с дръжките от май до август. Може да събира в подотдели: 1024 ”1”; 
1040 ”а”; 1056 ”в”; 1059 ”б”; 1064 ”б”; 1096 ”а”; 1099 ”б”, ”1”; 1105 ”а”; 1109 
”а”; 1111 ”б”; 1118 ”а”; 1121 ”а”; 1125 ”б”; 1149 ”а”; 1154 ”б”, ”1”; 1157 ”а”, 
”1”; 1167 ”а”, ”1”; 1584 ”д”; 1587 ”а”; 1589 ”а”, ”б”; 1590 ”б”; 1593 ”в”, ”г”; 
1627 ”е”; 1628 ”а”, ”г”, ”д”, ”е”; 1629 ”б”; 1630 ”в”, ”г”; 1645 ”е” и много 
други. 
 
Boraginaсeae - Грапаволистни 
 
Pulmonaria officinalis L. – Лечебна медуница. Среща се често, но само като 
единични растения под склопа на смесените буково-смърчово-елови гори - подотдели: 
1001 ”б”; 1002 ”б”; 1004 ”б”; 1025 ”а”; 1027 ”б”; 1032 ”а”; 1033 ”б”; 1034 ”а”, 
”г”; 1035 ”в”; 1112 ”а”, ”в”; 1506 ”з”; 1514 ”г”; 1537 ”а”, ”е”; 1545 ”и”; 1550 
”к”; 1565 ”е”, ”ж”, ”л”; 1566 ”в”, ”д”; 1569 ”а”, ”ж”, ”к”; 1570 ”б”, ”и”, ”ф”; 
1630 ”е”; 1645 ”б”. За медицински цели се ползува надземната част (дрога Herba 
Pulmonariaе). Няма голямо ресурсно значение за района. 
 
Brassicaceae - Кръстоцветни 
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Capsella bursa-pastoris Med. - Овчарска торбичка. Видът е разпространен из цялата 
страна, а в района на лесничейството обитава повечето голи площи, като съставна 
част на тревните съобщества. Може да се събира по ”Бела поляна”, ”Широка поляна”, 
”Андъковица”, ”Черешата”, ”Богданица”, в подотдели: 1533 ”1”, ”2”, ”3”, ”5”;  1539 
”в”, ”г”, ”д”, ”е”, ”ж”, ”м”, ”н”, ”о”; 1540 ”1”; 1551 ”1”, ”3”; 1570 ”1”, ”2”, 
”3”, ”4” и на много други места, но растенията са с много малка биомаса. В 
съвременната медицина се използува надземната част (дрога Herba Bursae pastoris). 
 
Caprifoliaceae – Бъзови 
 
Sambucus ebulus L. – Тревист бъз. Тревистият бъз е мезофитен вид и се среща в 
тревистите съобщества главно около реки и потоци – подотдели: 1001 ”д”, ”4”;  1002 
”в”, ”г”; 1003 ”в”; 1004 ”в”; 1024 ”1”; 1026 ”2”; 1027 ”1”; 1028 ”1”, ”2”; 1030 
”1”; 1063 ”а”, ”в”, ”2”, ”3”; 1105 ”1”, ”2”; 1508 ”ф”; 1516 ”н”; 1537 ”ж”, ”1”, 
”2”, ”3”; 1518 ”ж”; 1550 ”д”; 1565 ”т”; 1569 ”п”, ”1”; 1570 ”в”; 1576 ”б”, ”в”, 
”г”, ”ф”, ”2”, ”4”; 1593 ”в”; 1645 ”б”, ”е”, ”ж” и други. За медицински цели се 
използуват плодовете (дрога Fruktus Ebuli), цветовете (дрога Flores Ebuli) и 
корените (дрога Radix Ebuli). В големи количества растението е отровно. 
 
Dipsacaceae – Лугачкови 
 
Dipsacus sylvestris Huds. - Горска лугачка. Масово се среща и доминира в тревните 
съобщества особено по изоставените земи, покрай селища, пътища, слогове из цялата 
страна. Популации от този вид се намират около хотелите и в дворните места в КК 
”Боровец”, в околностире на селата Гуцал, Радуил и Марица, в някои подотдели от 
горските територии: 1576 ”а”, ”б”, ”в”, ”3”, ”4”; 1632 ”7”, ”8” и на други места. 
Семената му са важен хранителен ресурс за птиците през зимата. Ресурсите му са 
слабо изпозваеми. 
 
Euphorbiaceae - Млечкови 
 
Euphorbia amygdaloides L. – Горска (бадемолистна) млечка. Среща се сравнително 
често в горите до 2000 м н.в. – подотдели: 1002 ”а”, ”в”; 1009 ”а”; 1016 ”а”; 1020 
”а”; 1021 ”а”; 1023 ”а”; 1027 ”в”; 1031 ”б”; 1037 ”а”; 1041 ”б”; 1054 ”а”; 1056 
”в”; 1058 ”б”, ”в”; 1060 ”а”; 1063 ”д”; 1069 ”б”; 1077 ”а”; 1080 ”а”; 1084 ”а”; 
1137 ”а”; 1145 ”а”; 1502 ”щ”, ”я”; 1508 ”м”; 1512 ”у”; 1519 ”з”; 1528 ”е”; 1537 
”г”; 1545 ”и”; 1565 ”е”, ”л”, ”у”; 1566 ”е”; 1569 ”к”; 1570 ”б”, ”и”; 1576 ”р”; 
1587 ”в”; 1593 ”б”; 1629 ”а”; 1630 ”в”, ”г”; 1645 ”о” и други. Растението намира 
приложение главно в народната медицина. Ресурсите му са широко използваеми. 
 
Euphorbia cyparissias L. - Кипарисова млечка. Напротив, кипарисовата млечка 
предпочита голите места и може да се намери и по поляните на ”Бела поляна”, ”Белио 
камък”, ”Вражелица”, ”Симеонов рид”, ”Соколец”, ”Широката поляна”, ”Юрушки друм”, 
в подотдели: 1001 ”4”; 1024 ”1”; 1025 ”в”; 1044 ”а”; 1058 ”1”, ”2”; 1124 ”а”; 1126 
”а”; 1143 ”а”; 1146 ”а”; 1153 ”а”, ”б”; 1155 ”б”; 1156 ”б”; 1508 ”ц”; 1516 ”а”; 
1537 ”1”, ”2”, ”3”;1576 ”2”; 1628 ”2”; 1630 ”4”; 1645 ”1” и други. Масово се среща 
по селските ливади и изоставените земи. В медицината се използува цялата надземна 
част (дрога Herba Euphorbiae cyparissias). Ресурсите са широко използваеми.  
 
Fabaceae – Бобови (Пеперудоцветни) 
 
Chamaecytisus hirsutus (L.) Link. – Космат зановец. Среща се често като характерен 
вид за боровите дървостои по билата, предимно в разсветлените им части. По-големи 
количества са установени в подотдели: 1001 ”а”; 1005 ”а”; 1025 ”а”; 1506 ”н”; 1508 
”т”, ”у”, ”х”; 1512 ”р”, ”с”, ”т”; 1521 ”з”; 1531 ”ф”; 1541 ”а”, ”г”; 1593 ”а”; 
1634 ”б”, ”в” и други. Той е особено ценно медоносно растение и в пчеларската 
литература е известен под името ”зайча метла”. Ресурсите му са използваеми, 
въпреки, че растението не е многочислено.  
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Lotus corniculatus L. - Обикновен звездан. Среща се по влажни ливади, пасища и 
храсталаци из цялата страна. При таксацията е установено на много места всред 
тревните съобщества край р.Марица, в местностите ”Бела поляна” и ”Симеонов рид”, 
поляните и другите голи площи от горските територии -  подотдели: 1185 ”г”, ”1”, 
”4”, ”5”; ; 1186 ”3”; 1196 ”б”; 1537 ”е”, ”1”, ”2”, ”3”; 1576 ”3”, ”4” и други. 
Употребява се главно в народната медицина. Ресурсите са използваеми.  
 
Ononis spinosa L. – Бодлив гръмотрън. Среща се по периферията на насажденията, по 
поляните, край храсталаци, слогове и пътища, в подотдели: 1308 ”а”; 1521 ”4”; 1523 
”1”; 1576 ”4”; 1636 ”2”, ”3”, ”4” и други. В съвременната медицина се използуват 
корените (дрога Radix Ononidis), които се изкопават през есента след узряването на 
плодовете. Ресурсите му са слабо използваеми. 
 
Trifolium pratense L. – Червена детелина. Може да се намери из влажни ливади, 
пасища и тревисти места в цялата страна, като е разпространена до към 2000 м н.в. 
Среща се, като основен вид в тревните съобщества по поляните в местностите  ”Бела 
поляна”, ”Белио камък”, ”Богданица”, ”Бялата бука”, ”Дъбравица”, ”Вражелица”, 
”Симеонов рид”, ”Соколец”, ”Черешата”, ”Широката поляна”, ”Юрушки друм”, 
подотдели: 1001 ”д”, ”е”, ”4”; 1025 ”б”, ”1”; 1033 ”1”; 1057 ”2”; 1063 ”2”;   1111 
”2”; 1126 ”3”; 1127 ”2”; 1137 ”1”; 1165 ”1”; 1175 ”1”; 1537 ”1”, ”2”, ”3”; 1569 
”1”, ”5”; 1570 ”2”, ”4”; 1584 ”2”; 1627 ”3”; 1629 ”2”; 1645 ”е” и други. За 
медицински цели се употребяват изсушените цветове (дрога Flores pratensаe), които 
се берат през май и юни месец. Ресурсите му са използваеми. 
 
Gentianaceae – Тинтявови 
 
Gentiana criciata L. - Синя тинтява. Като мезофитен вид синята тинтява се среща на 
по-свежи местообитания, по поляни, ливади, край потоци и в покрайнините на 
смесените иглолистни гори – подотдели: 1061 ”а”; 1064 ”а”; 1067 ”а”; 1079 ”а”; 
1081 ”а”; 1112 ”а”, ”б”, ”в”; 1125 ”а”; 1140 ”а”; 1154 ”а”; 1167 ”а”; 1177 ”б”; 
1587 ”в”, ”г”; 1590 ”д”; 1591 ”г”; 1627 ”е”; 1628 ”б”; 1629 ”б”, ”2”; 1630 ”г”, 
”е” и други. Цъфти от юни до септември. В медицината се използуват всички части на 
растението - надземната част (дрога Herba Gentianae), листата (дрога Folia 
Gentianae) и корените (дрога Radix Gentianae). Надземните части се събират по 
време на цъфтежа, а корените се изваждат през есента. Ресурсите му са използваеми. 
 
Gentiana pneumonanthe L. – Мочурна тинтява. Тя е хигрофит и се намира главно по 
мочурливи терени, влажни ливади и торфища – подотдели: 1027 ”1”; 1028 ”1”, ”2”; 
1030 ”1”; 1031 ”1”; 1079 ”а”; 1080 ”а”; 1083 ”а”, ”б”, ”1”, ”2”; 1099 ”а”, ”б”, 
”1”; 1109 ”а” и други. Цъфти също от юли до септември и се употребява главно в 
народната медицина. Ресурсите са твърде ограничени. 
 
Освен Синята и Мочурната тинтява се срещат още редица видове, част от които са 
определени като застрашени видове в ”Червената книга на България” и са защитени в 
цялата страна със Закона за биологичното разнообразие, например: 
  
Gentiana lutea L. - Жълта тинтява. Медицинско значение имат корените (дрога Radix 
Gentianae) на този вид, които се изкопават през август-ноември след отмирането на 
надземната част на 3-4 годишни екземпляри. Жълтата тинтява е поставена под режим 
за ограничено ползуване, но отдавна вече се срещат само единични растения от нея 
по сенчестите поляни на 1800-1900 м н.в. в горната граница на гората. 
 
Gentiana punctata L. - Петниста тинтява. Корените й също са събирани с лечебна 
цел. Тя е застрашен вид като природозащитен статут и е поставена под режим за 
ограничено ползуване. 
 
Centaurium erythraea Raf. - Червен кантарион. Може да се намери всред тревните 
съобщества по горските поляни, из ливади и захрастени места. Може да се събира в 
подотдели: 1545 ”з”; 1557 ”ж”, ”1”; 1565 ”р”, ”с”, ”т”, ”3”; 1570 ”1”, ”2”, ”3”, 
”4”, в местностите ”Бела поляна”, ”Широка поляна” ”Андъковица”, ”Черешата”, 
”Богданица” и други. Характерният горчив вкус на червения кантарион се дължи на 
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съдържащите се в него горчиви глюкозиди – еритаурин, еритроцентаурин, генциопикрин 
и други вещества. В съвременната медицина се употребяват цъфтящите стръкове (дрога 
Herba Centaurii), отрязани на 15 см под върха. 
 
Geraniaceae – Здравецови 
 
В рода Geranium са включени различни видове здравец, които се срещат повсеместно в 
лесничейството из влажни, сенчести, каменливи и скални места от 1200 до над  1700 
м н.в. В медицината се използува цялата надземна част на растенията (дрога Herba 
Geranii), която се събира по време на цъфтежа им. Има голямо приложение и в 
народната медицина.  
 
Geranium macrorrhizum L. – Обикновен здравец. Видът е характерен за каменливите 
терени и е разпространен както под склопа на насажденията, така и на голи площи – 
подотдели: 1069 ”б”; 1142 ”а”; 1151 ”а”; 1153 ”а”, ”б”; 1155 ”б”; 1156 ”б”; 1175 
”а”; 1584 ”и”; 1590 ”а”, ”б”, ”в”, ”д”; 1593 ”б”, ”д”; 1628 ”в”, ”г”, ”д”, ”е”; 
1634 ”б”, ”в” и други. Ресурсите са в големи количества. 
 
Geranium phaeum L. - Кафявоцветен здравец. Този вид е по-влаголюбив от останалите 
видове здравец и може да се намери на по-висока надморска височина в подотдели: 
1001 ”б”; 1002 ”б”; 1027 ”1”; 1550 ”г”; 1570 ”и”, ”2”; 1576 ”е”; 1593 ”в”, ”г”; 
1629 ”а”; 1630 ”е” и т.н. Ресурсите са по-ограничени. 
 
Geranium robertianum L. - Зловонен здравец. Разпространен е на сенчести места, в 
гори и храстови формации, на много каменливи и скални терени – подотдели: 1006 
”б”; 1020 ”б”, ”1”; 1025 ”а”; 1032 ”а”; 1034 ”а”; 1037 ”а”; 1084 ”а”; 1164 ”а”; 
1537 ”а”; 1545 ”и”; 1550 ”г”; 1565 ”а”, ”г”, ”б”; 1566 ”з”; 1567 ”р”; 1570 ”и”; 
1575 ”а”; 1576 ”е”; 1584 ”ж”, ”и”; 1587 ”г”; 1590 ”б”; 1593 ”в”; 1629 ”б”; 1630 
”г”; 1645 ”б” и други. Ресурсите са широко използваеми.  
 
Hypericaceae – Звъникови 
 
Hupericum perforatum L. - Жълт кантарион (лечебна звъника). Всред огромното 
разообразие от тревисти растения в района на лесничейството се намира и лечебната 
звъника, която е международно признато и търсено лечебно растение. Жълтият 
кантарион се среща главно по поляните, ливадите и другите голи площи, но често се 
настанява и под склопа на по-светлите гори. По време на таксацията бяха установени 
известни количества от тази билка в горските територии в подотдели: 1020 ”а”; 1024 
”1”; 1030 ”1”; 1065 ”3” (70%); 1077 ”б”; 1097 ”а”; 1105 ”1”, ”2”; 1111 ”2”; 1119 
”а”; 1126 ”3”; 1127 ”2”; 1134 ”а”; 1137 ”1”; 1160 ”а”; 1167 ”а”; 1168 ”а”; 1171 
”а”; 1174 ”б”; 1175 ”1”; 1177 ”б”; 1514 ”и”; 1537 ”е”, ”1”, ”2”, ”3”; 1569 ”2”; 
1576 ”2”, ”3”, ”4”; 1589 ”б”; 1593 ”г”; 1628 ”б”, ”г”, ”д”, ”е”, ”2”; 1629 ”а”, 
”г”, ”2”; 1630 ”д”, ”4”; 1632 ”7”, ”8”; 1645 ”1” и на много други места. Извън 
площите обект на този план жълт кантарион има по ливадите в местностите ”Бела 
поляна”, ”Белио камък”, ”Богданица”, ”Бялата бука”, ”Дъбравица”, ”Вражелица”, 
”Симеонов рид”, ”Соколец”, ”Черешата”, ”Широката поляна”, ”Юрушки друм”. Ресурсите 
са максимално използваеми. 
 
Lamiaceae – Устоцветни 
 
Clinopodium vulgare L. - Черновръх (котешка стъпка). Разпространен е по поляните, 
редините в насажденията, по обрасли пътища, в подотдели: 1021 ”а”; 1025 ”б”, ”1”; 
1041 ”б”; 1093 ”б”; 1096 ”а”; 1099 ”а”, ”б”, ”1”; 1143 ”а”; 1144 ”а”; 1502 ”и”; 
1508 ”и”; 1512 ”и”; 1521 ”в”; 1537 ”е”; 1541 ”а”; 1567 ”г”; 1569 ”с”; 1570 ”у”; 
1576 ”2”; 1645 ”о”, ”1” и други. Използува се в народната медицина, а напоследък 
се правят опити за приложението на билката при лечение на ракови заболявания. 
Ресурсите му са сравнително ограничени. 
 
Mentha piperita L. – Обикновена мента. Видът е много полиморфен. У нас има повече 
от 20 вида мента, които съдържат ментол и ментово масло, но медицинската мента не 
се среща в диво състояние, а е получена от кръстосването на диворастящи видове. 
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Различните видове мента обитават по-влажни тревисти места край реки и дерета и в 
покрайнините на горските масиви – подотдели: 1016 ”а”; 1024 ”1”; 1083 ”а”, ”б”; 
1185 ”1”; 1188 ”3”; 1567 ”к”; 1576 ”3”, ”4”; 1584 ”2”; 1627 ”2”; 1629 ”2” и други. 
Ресурсите на територията на лесничейството са използваеми. 
 
Mentha spicata L. - Див джоджен. Среща се обикновено заедно с различните видове 
мента или в самостоятелни съобщества – подотдели: 1002 ”г”; 1024 ”1”; 1040 ”а”; 
1083 ”б”; 1099 ”б”, ”1”; 1111 ”2”; 1123 ”а”; 1521 ”4”; 1537 ”1”, ”2”, ”3”; 1576 
”д”, ”3”, ”4”; 1629 ”2”; 1645 ”1” и т.н. Видът се култивира и като подправка. 
Ресурсите са в максимални количества. 
 
Origanum vugare L. – Лечебен риган. Среща се навсякъде по открити места, поляни и 
изредени гори, но предимно на малки групи. Употребяват се цветоносните връхни 
части на растението (дрога Herba Origanii) както в съвременната, така и в 
народната медицина. Може да се събира по всички поляни извън горските територии, 
както и в подотдели: 1521 ”4”; 1537 ”ж”, ”1”, ”2”, ”3”; 1567 ”г”; 1569 ”3”, ”7”; 
1570 ”2”; 1576 ”3”, ”4”; 1593 ”г”; 1632 ”7”, ”8” и други. Ресурсите му са широко 
използваеми. 
 
Teucrium chamaedrys L. – Обикновено подъбиче. Расте предимно на сухи до свежи 
местообитания, в дъбовите гори, предимно под церово-благунови насаждения – 
подотдели: 1001 ”г”; 1502 ”б”, ”д”; 1503 ”и”, ”к”; 1508 ”ч”; 1511 ”ц”; 1521 ”б”; 
1528 ”к”; 1537 ”1”, ”2”, ”3”; 1576 ”в” и други. Поради малката биомаса на 
индивидите възможностите за събиране са ограничени. 
 
Thymus sp. diversae – Мащерки. На по-сухите места, предимно по билата на голи 
площи се срещат различни видове мащерка. Тя е силно полиморфен вид и е представен 
от редица трудноразличими разновидности. Това няма практическо значение за 
билкосъбирането, тъй като всички видове съдържат етерични масла и се използуват 
еднакво в официалната и в народната медицина. По-мсови находища са установени в 
подотдели: 1506 ”н”; 1508 ”х”; 1512 ”в”, ”р”, ”с”;   1514 ”а”; 1528 ”к”; 1530 ”б”; 
1537 ”1”, ”2”, ”3”; 1593 ”а”; 1628 ”2”; 1630 ”4”; 1634 ”б”, ”л” и много други. 
Ресурсите са използваеми. 
 
Liliaceae – Кремови 
 
Colchicum autumnalе L. - Мразовец. Той е отровно растение. Цъфтежът му започва 
през есента – септември-октомври. Среща се повсеместно, предимно по поляните (1569 
”3”, ”5”, ”7”) и изредените покрайнини на горите. В съвременната медицина се 
използуват семената (дрога Semen Colchici) и грудките (дрога Bulbus Colchici). 
Ресурсите му са слабо използваеми и безконтролното му събиране и употреба не са 
желателни.  
 
Lilium martagon L. - Петров кръст. Видът много рядко се среща и е поставен под 
режим за опазване и регулирано ползуване от Закона за биологичното разнообразие в 
България. От него при таксацията са забелязани единични екземпляри над 1300 м н.в. 
в подотдели: 1020 ”а”; 1093 ”б”; 1134 ”а”; 1164 ”а”. 
 
Paris quadrifolia L. – Вранско око. Среща се из сенчести смесени иглолистни гори. 
Предпочита богати на хумус и влажни почви. Всички части на растението са отровни и 
имат възбуждащо действие. Може да се намери само като единични растения в 
подотдели: 1014 ”а”; 1046 ”б”; 1059 ”б”; 1062 ”а”; 1083 ”б”; 1112 ”1”; 1191 ”в”; 
1630 ”в” и други. 
 
Polygonatum officinale - Момкова сълза. Този вид е поставен под режим за опазване 
и регулирано ползуване от Закона за биологичното разнообразие в Бълга-рия. Среща 
се в подпояса на нископланинските гори от горун, бук и ела – подотдели: 1036 ”д”; 
1508 ”ч”; 1512 ”и”; 1514 ”г”; 1516 ”з”, ”м”; 1520 ”н”, ”о”; 1529 ”а”, ”б”; 1533 
”а”, ”б”; 1534 ”ж”, ”з”; 1535 ”а”, ”в”; 1537 ”а”, ”в”; 1540 ”к”; 1545 ”с”; 1642 
”а”, ”б”, ”в”, ”п”, ”р”, ”с” и други. За медицински цели се използува свежото 
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коренище (дрога Rhizoma Polygonati). Ресурсите са използваеми, но събирането му 
трябва строго да се следи.  
 
Veratrum album L. – Бяла чемерика. Расте из влажни и умерено влажни планински 
поляни край реки и потоци. Среща се рядко в района на лесничейството, само по най-
високите части на Рила, но притежава висока жизненост и бързо се самовъзобновява. 
Установени са предимно единични растения всред тревните формации в подотдели: 1126 
”3”; 1127 ”2”; 1166 ”б”; 1168 ”а”; 1174 ”а”, ”б”; 1176 ”а” и други. Чемериката е 
отровно растение, което я прави потенциално опасна за събиране. 
 
Onagraceae - Върбовки 
 
Epilobium angustifolium L. - Теснолистна върбовка (Пожарика). Видът е хелиофит с 
широк екологичен ареал, пригоден за укрепване на насипи, брегови откоси и други 
оголени места. Среща се масово по сечища, кариери, крайпътни изкопи и насипи. 
Установени находища има в подотдели: 1025 ”а”; 1026 ”а”, ”2”; 1040 ”а”; 1063 ”г”; 
1086 ”а”; 1093 ”б”; 1094 ”а”; 1115 ”а”; 1119 ”а”; 1121 ”а”; 1125 ”б”; 1137 ”б”, 
”в”; 1140 ”а”; 1143 ”а”; 1159 ”б”; 1168 ”а”; 1514 ”а”; 1569 ”н”; 1587 ”а”, ”г”; 
1589 ”б”; 1590 ”д”; 1593 ”б”; 1626 ”в”; 1628 ”г”, ”д”, ”е” и други. Цъфти 
продължително време – от юни до октомври. Растението е медоносно - цветовете му 
имат много нектар – 12- 16 мг на цвят. Листата му се използуват за чай, а от 
дугите части може да се прави салата. Ресурсите му са използваеми, но са твърде 
разпръснати и на екологично неприемливи места. 
 
Orchidaceae - Салепови 
 
Orchis morio L. - Обикновен салеп. Светлолюбив вид, който се среща предимно по 
поляни, ливади или други затревени места. Обитава свежи и свежи до влажни 
месторастения – подотдели: 1019 ”2”, ”3”; 1020 ”2”; 1064 ”1”; 1065 ”3”; 1084 ”а”; 
1111 ”1”; 1593 ”г” и други. Ресурсите са ограничени и видът е поставен под режим 
за опазване и регулирано ползуване от Закона за биологичното разнообразие в 
България. От грудките му, събрани по време на цъфтежа се получава дрога Tubera 
Salep. 
 
Orchis militaris L. - Шлемов салеп. Това е рядък вид, който има медицинско 
значение, но събирането му е забранено. Срещат се отделни растения по горските 
поляни в буковия пояс на сравнително мощни и влажни почви успоредно с Обикновения 
салеп. Забелязан е в някои тревни съобщества на 900-1000 м н.в. в землището на 
с.Радуил. 
 
Oxalidaceae – Киселичеви 
 
Oxalis acetosella L. - Заешки киселец. Този вид предпочита по-високата влага и 
засенчването под склопа на насажденията. Той е индикатор на особено влажни и 
богати месторастения и се среща предимно в букови, смърчови и елови гори в 
подотдели: 1017 ”б”; 1032 ”а”; 1033 ”а”; 1034 ”в”; 1035 ”б”; 1039 ”в”; 1058 ”б”, 
”в”;  1062 ”а”; 1065 ”б”; 1078 ”а”; 1080 ”а”; 1084 ”а”; 1106 ”а”; 1112 ”а”, ”в”; 
1121 ”а”; 1134 ”а”; 1144 ”а”; 1176 ”а”; 1184 ”в”; 1521 ”ж”; 1550 ”е”; 1565 ”в”, 
”г”; 1569 ”о”; 1570 ”к”, ”с”; 1575 ”в”; 1584 ”е”, ”з”; 1585 ”д”; 1587 ”б”; 1590 
”з”; 1593 ”г”; 1645 ”б”, ”о” и на други места. Листата му са богати на оксалова 
киселина и витамин С и се употребяват в народната медицина и като подправка. 
 
Plantaginaceae - Живовлекови 
 
Plantago major L. - Широколистен живовляк. Среща се като бурен по влажни тревисти, 
песъчливи и наводнени места, край реки, изкопи, край пътища и сечища, предимно в 
по-ниските части на лесничейството. В горските територии се среща в подотдели: 
1063 ”2”; 1096 ”а”; 1099 ”б”, ”1”; 1105 ”1”, ”2”; 1157 ”а”, ”б”; 1514 ”с”; 1537 
”1”, ”2”, ”3”; 1569 ”2”; 1576 ”4”; 1584 ”2”; 1593 ”б”; 1632 ”7”, ”8” и други. 
Видът е светлолюбив мезофит и мезохигрофит. В съвременната медицина се използуват 
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напълно развитите листа (дрога Folia Plantaginis majoris). Ресурсите са максимално 
използваеми. 
 
Polygonaceae - Лападови 
 
Rumex acetosa L. – Киселец. Видът обитава влажните ливади в района на ”Бела 
поляна”, ”Бялата бука”, ”Симеонов рид”, ”Соколец”, ”Широката поляна” до към  1500 
м н.в. Среща и по някои голи площи от горските територии: 1569 ”2”; 1570 ”2”, ”4” 
и други. В съвременната медицина се употребяват листата или цялата надземна част 
(дрога Herba Rumicis asetosae). Намира широко приложение в народната медицина и 
кулинария.  
 
Rumex alpinus L. - Алпийски лапад. Разпространен е по влажни каменливи места във 
високопланинската част на лесничейството в подотдели: 1628 ”2”; 1630 ”4” и други. 
Ресурсите са доста ограничени и трудно използваеми. Употребяват се предимно 
корените (дрога Radix Rumici alpini). 
 
Ranunculaceae – Лютикови 
 
Helleborus odorus W.K. – Kукуряк. Видът цъфти, както навсякъде в страната, рано 
напролет - март-април. Среща се предимно в нископланинските части - в дъбово-
буковия район на лесничейството. При таксацията са установени находища в 
подотдели: 1514 ”и”, ”у”; 1534 ”б”; 1537 ”а”, ”ж”; 1545 ”и”, ”с”; 1550 ”ж”; 1565 
”г”, ”е”, ”р”; 1566 ”в”; 1570 ”ф”; 1576 ”е”, ”р”; 1584 ”д”, ”е” и много други. 
Лечебният ефект на коренището (дрога Rhizoma et Radix Hellebori) на кукуряка се 
дължи на сърдечнодействащите глюкозиди, но трябва да се ползува само по лекарско 
указание, защото е отровен. Ресурсите са в достатъчни количества. 
 
Anemone ranunculoides L. – Съсънка. Съсънката също цъфти рано на пролет – април-
май. Тя е сенкоиздържлив вид и може да се намери под склопа на буковите насаждения 
до 1500 м н.в. – подотдели: 1033 ”а”; 1039 ”а”; 1569 ”т”; 1573 ”д”, ”ж”; 1577 ”а”, 
”б” и други. Употребява се в народната медицина. Ресурсите в буковия район са 
максимално използваеми. 
 
Ranunculus acris L. - Лютиче. Разпространено е из цялата страна по влажни ливади и 
поляни до към 2000 м н.в. Установено е всред тревните формации по голите площи в 
подотдели: 1019 ”2”, ”3”; 1020 ”2”; 1065 ”3”; 1185 ”1” и други. Употребява се 
предимно в народната медицина. Ресурсите са сравнително ограничени, поради малката 
биомаса на растението. 
 
Aconitum variegatum L. – Синя самакитка. Среща се из каменливи, скални места, 
храсталаци, край потоци от 1200 до 2200 м н.в. Отровна билка със слабо ресурсно 
значение. 
 
Rosaceae – Розоцветни 
 
Agrimonia eupatoria L. – Лечебен камшик. Видът е широко разпространен в по-ниския 
район на лесничейството, но се среща като единичен вид и по поляните и около 
пътищата в планинската част.  Може да се намери по по-свежите поляни или в 
разредените букови и горунови гори – подотдели: 1002 ”в”; 1508 ”р”; 1521 ”4”; 1523 
”б”; 1528 ”1”; 1533 ”а1”, ”1”, ”2”, ”3”, ”5”; 1534 ”г”, ”д”; 1536 ”4”, ”5”; 1537 
”ж”, ”1”, ”2”, ”3”; 1539 ”в”, ”г”, ”д”, ”е”, ”ж”, ”м”, ”н”, ”о”; 1540 ”1”; 1541 
”а”; 1551 ”3”; 1567 ”д”; 1629 ”2”; 1570 ”1”, ”2”, ”3”, ”4”. Има го много и извън 
горските територии по затревените необработвани земи. В официалната и в народната 
медицина се употребява надземната част на растението (дрога Herba Agrimoniae). 
Събира се по време на цъфтежа от юни до септември, като стеблото се отрязва високо 
- на 25 см от основата. Ресурсите му са използваеми.  
 
Alchemilla vulgaris L. – Шапиче. То е светлолюбив мезофит и много търсена билка. В 
съвременната медицина се използуват листата (дрога Folia Alchemillae) или цялото 
растение (Herba Alchemillae), които се събират по време на цъфтежа – юни, юли 
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месец. Масово се среща в подотдели: 1001 ”д”, ”4”; 1005 ”1”; 1020 ”а”, ”1”, ”2”; 
1028 ”1”, ”2”; 1030 ”1”; 1031 ”1”; 1033 ”1”; 1043 ”в”; 1063 ”2”; 1064 ”1”; 1096 
”а”; 1099 ”б”, ”1”; 1105 ”1”, ”2”; 1126 ”3”; 1127 ”2”; 1137 ”1”; 1157 ”а”, ”б”; 
1167 ”а”; 1175 ”1”; 1177 ”б”; 1567 ”п”; 1569 ”2”; 1570 ”2”, ”3”, ”4”; 1590 ”а”, 
”д”; 1627 ”2”; 1628 ”в”, ”г”, ”д”, ”е”; 1629 ”2”; 1645 ”1” и други. Видът е много 
полиморфен и е представен от редица варианти (често определяни като различни 
видове), което няма практическо значение за билкосъбирането. 
 
Geum cocsineum - Червено омайниче. Повсеместно разпространен вид по влажните и 
мокри тревисти поляни и мочури – подотдели: 1027 ”1”; 1028 ”1”, ”2”; 1030 ”1”; 
1031 ”1”; 1058 ”б”, ”1”, ”2”; 1097 ”а”; 1099 ”а”, ”б”, ”1”; 1137 ”а” и други. 
Ресурсите на места са в достатъчни количества, но видът е забранен за събиране. 
 
Geum urbanum L. – Градско омайниче. Среща се по сенчести места в горските 
комплекси, край пътеките, по сечищата и голините, а може да се намери и в селата, 
покрай оградите. Има го в подотдели: 1001 ”г”; 1003 ”б”, ”в”; 1025 ”а”; 1058 ”б”, 
”1”, ”2”; 1063 ”г”; 1199 ”в”; 1502 ”п”, ”р”; 1508 ”п”; 1512 ”х”; 1513 ”п”; 1514 
”б”; 1518 ”в”; 1528 ”г”; 1534 ”д”; 1537 ”1”, ”2”, ”3”; 1545 ”д”, ”п”; 1565 ”л” и 
други. Цъфти от май до август месец. За медицински нужди се употребяват изкопаните 
през пролетта коренища (дрога Rhizoma et Radix Gei urbani) или цъфтящата надземна 
част (дрога Herba Gei urbani). Ресурсите са изпозваеми, но в повечето случаи 
растението се среща поединично и събирането му е трудно. 
 
Filipendula ulmaria Maxim. – Блатен тъжник (Брястолистно орехче). Разпространено е 
край планинските потоци и по влажните ливади по течението на Малка Луковица в 
подотдели: 1064 ”1”; 1114 ”а” и други. В съвременната медицина се използуват 
връхните части (дрога Herba ulmariae), които се събират в началото на цъфтежа юли-
август. Ресурсите са много разпръснати и малко по обем.  
 
Fragaria vesca L. - Горска ягода. По специално внимание може да се отдели на този 
вид, който е повсеместно разпространен, както в смесени тревни съобщества, така и 
в самостоятелни формации, а често и под склопа на боровите дървостои – подотдели: 
1002 ”в”; 1033 ”а”; 1054 ”а”; 1081 ”а”; 1084 ”а”; 1086 ”а”; 1145 ”а”; 1160 ”а”; 
1161 ”а”; 1186 ”г”; 1508 ”в”, ”ч”; 1512 ”у”; 1514 ”с”, ”у”; 1521 ”4”; 1530 ”г”, 
”ж”; 1537 ”1”, ”2”, ”3”; 1541 ”а”; 1550 ”а”; 1565 ”л”, ”у”; 1576 ”2”; 1593 ”в” и 
други. Плодовете имат много добри вкусови качества и през юни и юли туристите и 
местното население масово ги събират за варене на сладка, сиропи и други. С 
лечебна цел се употребяват листата (дрога Folia Fragariae), които съдържат витамин 
С, флавоноиди, етерични масла, силициева киселина и други. 
 
Potentilla erecta Rauschel. - Планински очиболец. Среща се на места заедно с 
горските ягоди под склопа на боровите гори – подотдели: 1001 ”в”; 1003 ”б”; 1010 
”а”; 1020 ”б”; 1032 ”а”; 1033 ”а”; 1061 ”а”; 1081 ”а”; 1084 ”а”; 1521 ”л”; 1537 
”1”, ”2”, ”3”; 1565 ”а”, ”г”, ”п”; 1575 ”а”; 1576 ”е”; 1629 ”а”; 1645 ”б”, ”о” и 
други. Цъфти юли-август. За медицински нужди се използува коренището (дрога 
Rhizoma Tormentillae), което се изкопава през есента след отмирането на надземните 
части на растението – септември-октомври месец. Събирането му трябва да се 
извършва много внимателно и под строг контрол, за да не се застрашават находищата 
му. 
 
Rubiaceae – Брошови 
 
Asperula odorata L. – Лазаркиня. В широколистните гори е едно от най-
разпростанените лечебни растения. Лазаркинята е индикатор за буковите типове гора 
на богати и свежи месторастения. В лесничейството се среща под склопа на смесените 
с бук насаждения в подотдели: 1001 ”б”, ”в”; 1002 ”а”; 1003 ”а”; 1004 ”а”; 1010 
”в”; 1011 ”а”; 1012 ”а”; 1013 ”а”, ”б”; 1015 ”б”; 1017 ”а”; 1019 ”б”; 1020 ”а”, 
”б”; 1021 ”а”; 1026 ”а”; 1027 ”б”, ”в”; 1028 ”б”; 1029 ”а”; 1030 ”а”; 1033 ”а”; 
1034 ”а”; 1035 ”в”; 1036 ”г”; 1037 ”а”; 1038 ”а”; 1039 ”а”; 1040 ”б”; 1041 ”б”; 
1042 ”а”; 1043 ”а”; 1058 ”г”; 1059 ”б”; 1060 ”а”; 1070 ”б”; 1077 ”а”; 1084 ”а”; 
1093 ”б”; 1105 ”а”; 1111 ”в”; 1112 ”а”, ”в”; 1114 ”а”; 1118 ”а”; 1119 ”а”; 1124 
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”а”; 1125 ”а”; 1130 ”а”; 1137 ”а”, ”в”; 1141 ”а”; 1142 ”а”; 1144 ”а”; 1150 ”а”; 
1151 ”а”; 1152 ”а”; 1154 ”а”; 1155 ”а”, ”б”; 1156 ”б”, ”г”; 1172 ”б”; 1537 ”а”, 
”б”, ”ж”, ”з”; 1545 ”е”, ”ф”; 1550 ”г”, ”з”, ”и”; 1565 ”в”, ”д”, ”ж”, ”л”; 1566 
”в”, ”г”, ”и”; 1567 ”е”, ”р”; 1569 ”а”, ”н”, ”ф”; 1570 ”а”, ”з”, ”ф”; 1575 ”в”; 
1584 ”д”;    1593 ”б”, ”в”; 1629 ”б”; 1630 ”б”; 1634 ”и”; 1635 ”г”, ”е”; 1645 ”о” 
и други – от 1000 до 1600 м н.в. Използуват се целите стръкове главно като 
болкоуспокояващо средство, които съдържат глюкозиди, танини, смолисти и горчиви 
вещества. Ресурсите в района са максимално използваеми. 
 
Galium aparine L. – Лепка. Среща се масово на територията на цялото лесничейство, 
както в дъбовите и букови гори, така и в смесените иглолистни насаждения и 
култури, по голини и поляни, край храсталаци, пътища, слогове и т.н. В горските 
територии е установена в подотдели: 1011 ”б”, ”в”; 1025 ”б”; 1026 ”а”; 1028 ”а”; 
1186 ”г”; 1502 ”ц”; 1508 ”б”; 1512 ”б”; 1514 ”б”, ”и”; 1516 ”з”; 1519 ”г”; 1530 
”б”; 1534 ”д”; 1541 ”а”, ”г”; 1570 ”и”; 1576 ”б”, ”в”; 1593 ”г”, ”е” и много 
други.  В съвременната медицина се използува цъфтящата надземна част (дрога Herba 
Galii aparinae). Ресурсите му са максимално използваеми. 
 
Galium verum L. – Същинско еньовче. Обитава предимно свежи до сухи месторастения и 
се среща в съобщества с други тревни видове по поляните на ”Бела поляна”, ”Белио 
камък”, ”Богданица”, ”Бялата бука”, ”Дъбравица”, ”Вражелица”, ”Симеонов рид”, 
”Черешата”, ”Широката поляна” и други. В горските територии може да се намери 
главно по голите площи – поляни, голини, сечища и други, но го има и в 
поизредените места в насажденията – подотдели: 1063 ”1”; 1188 ”3”; 1531 ”г”; 1569 
”3”, ”7”; 1576 ”2”, ”4”; 1645 ”1” и т.н. Употребява се главно в народната 
медицина. Ресурсите му са максимално използваеми.  
 
Scrophulariaceae – Живеничеви 
 
Digitalis viridiflora Ehrh. - Зеленоцветен напръстник.  Зеленоцветният напръстник е 
балкански ендемит - расте единствено в страните на Балканския полуостров. 
Разпространен е повсеместно от 1200 докъм 2000 м надморска височина, но се среща 
най-често като единични растения – подотдели: 1537 ”е”; 1567 ”г”; 1593 ”г”; 1634 
”е”, ”з”; 1645 ”о”, ”1”. Ресурсите са ограничени и твърде разпръснати. 
 
Linaria vulgaris Mill. – Луличка. Рядко се намира в покрайнините на горите 
(примерно в подотдели: 1576 ”2”; 1584 ”д”) главно по границите с сенокосните площи 
на ”Бела поляна”, ”Симеонов рид” и други. Понякога участва и в тревните съобщества 
по голините и поляните. Биологичната продуктивност и запасите са ограничени.  
 
Verbascum phlomoides L. – Мъхнат лопен (лечебен). Като светлолюбив мезофит 
предпочита по-свежите местообитания. Расте из храсталаци и изредени гори, по 
слънчеви тревисти места край реки и потоци. Среща се сред тревните съобщества на и 
по-рядко в покрайнините на насажденията – подотдели: 1001 ”4”; 1078 ”а”; 1512 ”в”; 
1576 ”2”, ”4”; 1628 ”г”, ”д”, ”е” и други. В съвременната медицина се употребяват 
листата (дрога Folia Verbasci) и цветовете (дрога Flores Verbasci). При събирането 
им трябва да се знае, че видът е отровен. Ресурсите са слабо използваеми.  
 
Solanaceae - Картофови 
 
Atropa bella-donna L. - Лудо биле. Това е една от най-отровните билки в страната. 
Расте край пътища, в разсветлени места с достатъчна почвена и въздушна влага. Тя е 
термофит, срещащ се сравнително рядко и характеризиращ се с подвижност на 
местообитанието. Намирани са отделни растения в подотдели: 1565 ”н”, ”х”; 1576 
”е”. Ресурсите в района на лесничейството практически са неизползваеми. В 
”Червената книга на България” Лудото биле е класифицирано като рядък вид. 
 
Solanum dulcamara L. - Червено кучешко грозде. Среща се по влажни местообитания, 
главно в сенчестите гори. Растението е отровно. В съвременната медицина се 
използува надземната част заедно с листата (дрога Herba Dulcamaraе), която се 
събира от март до май или през октомври-ноември. Ресурсите са слабо използваеми, 
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защото обикновено се намират единични растения (примерно в подотдели: 1111 ”а”; 
1550 ”г”; 1593 ”в”, ”г”).  
 
Urticaceae – Копривови 
 
Urtica dioica L. - Коприва. Предпочита по-влажни и сенчести места край реките 
Марица, Малка и Голяма Луковица, Боровецка Бистрица и други. В подотдели: 1001 
”д”; 1002 ”в”, ”г”; 1005 ”г”; 1016 ”а”; 1024 ”1”; 1027 ”1”; 1028 ”1”, ”2”; 1031 
”1”; 1032 ”а”; 1033 ”а”; 1034 ”а”; 1036 ”а”; 1037 ”1”; 1063 ”а”, ”в”, ”3”; 1111 
”б”, ”2”; 1142 ”б”; 1154 ”б”, ”2”; 1514 ”н”; 1516 ”м”; 1537 ”1”, ”2”, ”3”; 1550 
”д”; 1565 ”е”; 1566 ”ж”; 1567 ”с”; 1569 ”н”, ”1”; 1570 ”в”, ”т”, ”у”, ”1”; 1576 
”ц”; 1586 ”з”; 1587 ”а”, ”г”; 1590 ”а”, ”д”; 1627 ”2” (50%); 1629 ”а”, ”2”; 1630 
”д”, ”е”; 1645 ”е”, ”о” има до 50 % покритие с коприва. В съвременната медицина се 
използуват листата (дрога Folia Urticaе), които се берат от май до септември и 
коренищата (дрога Rhizoma Urticaе), които се изкопават през септември. Употребява 
се и като хранителен продукт за приготвяне на супи, пюрета и други. Ресурсите му 
са максимално използваеми. 
 
Violaceae - Теменугови 
 
Viola tricolor L. – Трицветна теменуга. Среща се навсякъде по теритирията на 
лесничейството до към 1600 м н.в., но предпочита откритите места – подотдели: 1121 
”2”, ”5”; 1174 ”б”; 1175 ”1”; 1184 ”б”; 1508 ”б”; 1569 ”5”, ”7”; 1584 ”2” и други. 
Тя е светлолюбив, студоустойчив мезофит. В съвременната медицина се използува 
надземната част (дрога Herba Violaе tricoloris), която се събира по време на 
цъфтежа от май до август месец. Ресурсите й са в достатъчни количества. 
 
Viola silvestris Lam. – Горска теменуга. Този вид, както подсказва името му, вирее 
под склопа на насажденията - подотдели: 1001 ”в”; 1042 ”а”; 1111 ”в”; 1121 ”а”; 
1508 ”ч”; 1530 ”г”; 1537 ”а”; 1545 ”а”, ”п”; 1550 ”г”; 1565 ”е”, ”р”; 1566 ”и”; 
1570 ”б”; 1576 ”б”, ”в”, ”е”; 1593 ”г”; 1629 ”б”; 1634 ”г”, ”и”; 1645 ”о”, но 
предимно като единични растения. Използува се главно в народната медицина. 
Биомасата му е много малка и може да се събира само за лични нужди. 
 
1.6. Папратови видове и хвощ 
 
Aspidiaceae - Мъкжопапратови 
 
Dryopterix filix-mas Schott. – Мъжка папрат. Мъжката папрат е разпространена по 
по-високите части, на по-влажни места, на голи площи и под склопа на насажденията 
– подотдели: 1015 ”а”; 1020 ”а”; 1026 ”а”; 1027 ”б”; 1031 ”а”; 1032 ”в”; 1033 ”а”; 
1034 ”а”; 1036 ”г”; 1038 ”а”; 1039 ”в”; 1042 ”а”; 1043 ”б”; 1048 ”а”; 1049 ”а”; 
1060 ”а”; 1062 ”а”; 1063 ”д”; 1064 ”а”; 1065 ”б”; 1069 ”а”, ”б”; 1070 ”б”; 1077 
”а”; 1078 ”а”; 1083 ”в”; 1086 ”а”; 1111 ”а”, ”в”; 1114 ”а”; 1115 ”а”; 1118 ”а”; 
1120 ”а”; 1122 ”а”; 1137 ”а”, ”в”; 1139 ”а”, ”б”; 1140 ”а”; 1142 ”а”; 1144 ”а”; 
1146 ”а”; 1147 ”а”; 1149 ”а”; 1150 ”а”; 1151 ”а”; 1153 ”а”, ”б”; 1155 ”а”, ”б”; 
1156 ”г”; 1164 ”а”; 1166 ”б”; 1159 ”б”, ”д”; 1508 ”б”; 1537 ”а”, ”б”; 1550 ”к”; 
1565 ”а”; 1566 ”а”, ”и”; 1569 ”н”, ”п”; 1570 ”а”, ”и”, ”к”; 1575 ”а”; 1576 ”е”; 
1584 ”и”; 1585 ”г”; 1586 ”з”; 1587 ”г”; 1589 ”а”, ”б”; 1590 ”б”, ”в”, ”д”; 1593 
”в”, ”г”, ”е”; 1628 ”б”; 1629 ”б”; 1630 ”а”, ”в”, ”г”, ”е”; 1635 ”г”, ”д” и други. 
Тя е отровен вид. В медицината се използува коренището (дрога Radix Rhizoma 
Filicis-maris). Ресурсите са в максимални количества.  
 
Аspleniaceae - Изтравничеви 
 
Phyllitis scolopendrium New. - Волски език. Намира се на отделни, предимно 
скалисти места в дъбовия подпояс, но ресурсите са твърде ограничени. Използува се 
предимно в народната медицина цялата надземна част, която се събира през лятото. 
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Athyriaceae - Женскопапратови 
 
Athyrium filix-femina Roth. - Женска папрат. Успоредно с мъжката папрат, но главно 
в по-високите части - до 1750 м н.в., се среща женската папрат. Нейните коренища 
широко се използуват в народната медицина. По-големи ресурси от нея има в 
подотдели: 1031 ”а”; 1032 ”в”; 1036 ”г”; 1038 ”а”; 1042 ”а”; 1062 ”а”; 1070 ”б”; 
1080 ”а”; 1111 ”в”; 1167 ”а”; 1584 ”д”, ”и”; 1590 ”ж”; 1593 ”в”, ”г”; 1628 ”б”, 
”г”, ”д”, ”е”; 1629 ”б”; 1630 ”а”, ”в”, ”г”, ”е”; 1634 ”и” и други. 
 
Hypolepidiaceae - Орловопапратови 
 
Pteridium aquilinum Kuhn. - Орлова папрат. Това е най-разпространената папрат в  
страната и обитава райони с най-различни надморски височини. На територията на 
лесничейството се среща навсякъде - подотдели: 1003 ”в”; 1005 ”а”, ”б”, ”в”, ”1”; 
1006 ”а”; 1007 ”а”; 1008 ”а”; 1010 ”г”;  1011 ”в”; 1013 ”в”; 1015 ”а”; 1016 ”а”; 
1019 ”а”; 1025 ”а”; 1030 ”б”; 1031 ”а”; 1032 ”а”; 1033 ”а”, ”б”; 1036 ”г”; 1037 
”а”, ”1”; 1040 ”б”; 1058 ”г”, ”1”, ”2”; 1061 ”а”; 1065 ”в”; 1066 ”б”; 1067 ”а”; 
1070 ”а” (50%); 1077 ”б”; 1105 ”1”, ”2”; 1111 ”а”; 1175 ”а”; 1508 ”к”, ”о”; 1512 
”и”; 1514 ”р”, ”с”; 1516 ”б”; 1517 ”5” (60%); 1518 ”е”; 1519 ”е”; 1522 ”1” (100%), 
”2” (100%), ”3” (100%); 1534 ”д”, ”з”, ”п”, ”4” (50%); 1537 ”г” (40%), ”1”, ”2”, 
”3”; 1541 ”а”; 1545 ”а”; 1550 ”д”; 1564 ”4” (50%); 1565 ”а”, ”б”, ”д” (50%); 1566 
”е”, ”и”, ”м”, ”о”; 1567 ”д”, ”е”, ”ж”, ”з”, ”п”; 1569 ”г”, ”е” (70%), ”и”, ”р”, 
”с” (70%), ”у”, ”7”; 1570 ”2”, ”3”; 1575 ”а”, ”б”; 1576 ”а”, ”г”, ”д”, ”р”, ”2”; 
1584 ”ж”;    1585 ”г”; 1586 ”з”; 1634 ”ж”, ”з”; 1645 ”е”, ”ж” и други. В народната 
медицина се използуват коренището и листата, които се събират през лятото. 
Ресурсите са в максимални количества.  
 
Polypodiaceae - Сладкопапратови 
 
Polypodium vulgare L. - Сладка папрат. У нас расте по влажни, сенчести, каменливи 
места в горите из цялата страна. В горските територии се среща на свежи до влажни 
местообитания, близо до водните течения. Намирани са отделни растения в подотдели: 
1003 ”б”; 1005 ”а”; 1027 ”б”; 1031 ”а”; 1032 ”а”; 1062 ”а”; 1077 ”а”; 1097 ”а”; 
1111 ”в”; 1112 ”а”, ”в”; 1123 ”а”; 1138 ”а”; 1514 ”б”; 1565 ”з”, ”о”; 1584 ”е”, 
”з”, ”и”; 1593 ”в”, ”г”, ”е”; 1630 ”г” и други. С лечебна цел се използува 
изсушеното коренище. Ресурсите не са толкова много, колкото от другите папарати. 
 
Equisetaceae - Хвощови 
 
Equisetum silvaticum L. – Горски хвощ. Среща се по северните склонове на влажни, 
крайречни местобитания по реките Марица, Малка и Голяма Луковица, Боровецка 
Бистрица и притоците им. Използваемата му част е лятното безполово стебло (дрога 
Herba Equisetii minoris), което се бере от юни до октомври. Съдържа алкалоидите 
еквизетин и никотин, органични киселини, провитамин А, витамин С, дъбилни, 
смолисти и горчиви вещества и много други химични съединения. По-големи количества 
от тази билка могат да се намерят в подотдели: 1025 ”а”; 1064 ”б”; 1029 ”б”; 1056 
”в”; 1099 ”а”; 1109 ”а”; 1576 ”3” и други. 
 
2. Анализ на дейностите за опазване на екосистемите, включващи лечебните растения, 

за осигуряване на устойчивото им ползуване и опазване на ресурсите. 
 
През ревизионния период Общинското лесничейство, заедно с ръководството на ТП ”ДГС 
Самоков”, на НП ”Рила”, на гражданско дружество ”Кардам” и с редица екологични 
организации са развивали дейност за опазване на екосистемите, включващи лечебните 
растения, за осигуряване на устойчивото им ползване и опазване на ресурсите. 
Стопанисващите органи са упражнявали строг контрол върху добива на билки. 
Нерегланентираното събиране на лечебни растения е било санкционирано. 
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3. Приоритетни  мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на лечебните 
растения, включително на редки или застрашени от изчезване видове. 

 
Лечебните растения в естествените им находища трябва да се опазват от увреждане и 
унищожаване, с цел осигуряване на устойчивото им ползуване като част от 
естествения растителен генетичен фонд. Опазването трябва да се извършва чрез 
система от мерки и дейности, целящи запазване на биологичното разнообразие на 
лечебните растения и на техните ресурси. Особено важно е в лесничейнството да се 
засили контрола върху събирането на черните боровинки, за да не се влоши 
качеството им или да се унищожат находищата. Опазването трябва да включва и 
поддържането и съхраняването на екосистемите и естествените им местообитания.  
 
С формирането на Горите с висока консервационна стойност са определени 
застаршените, изчезващи и ендемични видове с нацонално значими стойности за 
биоразнообразието и растения съдържащи се в редки екосистеми. От тях в района на 
лесничейството с най-голямо значение са:  

 
- Бяла елша (Alnus incana L.)         - ГВКС 3 - местобитание G1.213(1)  
- Черна елша (Alnus glutinosa Gaertn.)- ГВКС 3 - местобитание G1.213(1)  
- Смърч (Picea abies Karst.)          - ГВКС 3 - местобитания G3.1Е1 и G3.1В 
- Ела (Abies alba Mll.)               - ГВКС 3 - местобитание G3.16 
- Бяла мура (Pinus peuce Griseb.)     - ГВКС 3 - местобитание G3.62 
- Смесени широколистно-иглолистни гори- ГВКС 3 - местобитание G4.6 

 
Част от застаршените, изчезващи и ендемични видиве и лечебните растения са 
защитени или са поставени под режим за опазване и регулирано ползуване от Закона 
за биологичното разнообразие, други са с различна степен на защита, в зависимост 
от категоризацията им в ”Червената книга на България”, а именно: 

 
- Ива (козя върба (Salix caprea L.) 
- Планински явор (Жешля) (Acer heldreichii L.) - ”балкански ендемит”,  
                                                 ”рядък вид” 
- Черно френско грозде (Ribes nigrum L.) – ”критично застрашен вид”  
- Панчичева пищялка (Angelica pancicii Vandas.) - ”балкански ендемит”, 
                                                  ”рядък вид”                          
- Жълта тинтява (Gentiana lutea L.) - ”застрашен вид” 
- Петниста тинтява (Gentiana punctata L.) - ”застрашен вид” 
- Петров кръст (Lilium martagon L.) 
- Обикновен салеп (Orchis morio L.) 
- Шлемов салеп (Orchis militaris L.) - ”рядък вид” 
- Лудо биле (Atropa bella-donna L.) - ”рядък вид” 
- Зеленоцветен напръстник (Digitalis viridiflora Ehrh.) - ”балкански 
                                                           ендемит” 

 
4. Избор и регламент на територии, които не са защитени, но изискват подходящо 

управление с цел устойчиво ползуване на лечебните растения в тях. 
 
Съвместно с органите на РИОСВ гр.София, могат да бъдат определени територии и 
регламентиран съответен режим на опазване за находищата на различните видове 
лечебни растения. 
 
Ежегодно стопанисващите органи трябва да влизат в контакт с РИОСВ гр.София и 
получават информация за лечебните растения под квотен режим на събиране за 
конкретната година. 
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ОБЩИ  БЕЛЕЖКИ  
 
Горскостопанският план е изготвен от лесоустройствена група при фирма ”Пролес 
инженеринг” ООД - гр.София, с отговорник инж.Станислав Красимиров Станов. 
 
Участие в цялостното им изработване взеха следните проектанти: инж.Емилия 
Йорданова Георгиева, инж.Ангел Винков Ненов, инж.Драгомир Михайлов Петков – 
инженери по горско стопанство, Иван Георгиев Сугарев, Ася Русланова Сугарева – 
картографи, инж.Итил Яворов Гадженаков – ловоустроител, инж.Антоний Стефанов 
Стефанов – специалист отговарящ за качеството - КТК.  
 
Картният материал е изработен на графична система GIS-ArcView, а горско-
стопанският план е изработен със компютърната програма ”LesProject”. 
 
Теренните проучвания бяха извършени през лятото и есента на 2016 година, а 
камералните работи - за периода декември 2016 – май 2018 година. За картна основа 
са използвани топографски карти в мащаб 1:10000 получени по фотомеханичен път от 
такива в мащаб 1:5000, покриващи цялата територия на лесничейството, които са 
коригирани с кадастралните планове на землищата. За точното картиране са 
използвани аерофотоснимки от 2013 година в мащаб 1:10000, взети от МЗХ. 
 
Насажденията в Изборните гори с площ 19.0 ха са клупирани пълно, а 1188.0 ха са 
клупирани по метода на контролните пробни площи. Останалите зрели насаждения са 
клупирани по метода на Битерлих – 406.8 ха. 
 
Запасът на останалите насаждения и култури е определен по опитни таблици както 
следва: 

- бял бор – естествен            - Тюрин 
- бял бор – култури              - Кръстанов, Беляков, Шиков 
- бяла мура                      - Кръстанов 
- смърч                          - Тюрин 
- ела                            - Герхард 
- високостъблен бук              - Недялков 
- издънков бук                   - Недялков, Кръстанов, Беляков 
- високостъблен зимен дъб        - Недялков  
- издънков дъб                   - Шустов   
- трепетлика                     - Тюрин 
- бреза                          - Тюрин  
- акация                         - Ж.Георгиев  

 
Запасите са изчислени по средната височина на насажденията за всички с височина 
по-голяма от 3 метра включително. Запасът на 1 ха е закръглен до 1 куб.м, а 
запасът на цялата площ на 5 и 10 куб.м. 
 
Лесоустройството е направено на типологична основа, съгласно ”Инструкцията за 
установяване и картиране на типовете горски месторастения и определяне състава на 
дендроценозите” - 2011 година. 
 
Настоящият горскостопански план влиза в сила от 01.01.2016 година, след 
утвърждаването му.  
 
Продължителността на ревизионния период е 10 години до 2026 година включително. 
 
 
 
 
 
                                      Oтговорник на обекта:..................... 
                                                           (инж.Станислав Станов) 


