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РЕЗЮМЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИЯ ПЛАН 
  
.  
 

 

 I. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 

 

1. ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ. ТИПОВЕ ГОРСКИ МЕСТОРАСТЕНИЯ  
 

Териториално поделение Държавно ловно стопанство “Несебър” е получило името си от 
гр.Несебър, където се намира и седалището на стопанството. Лесоустройството е извършено в 
границите на общините Несебър, Поморие и Руен. 

Районът на държавното ловно стопанство се обслужва от различни държавни и частни 
автобусни, и микробусни линии, като най-важен е маршрута Бургас - Слънчев бряг - Обзор - 
Варна. 

Съобщителните и транспортните връзки на територията на стопанството са добре развити. 
Пътищата са построени в миналото или през изтеклия ревизионен период и свързват гората с 
областната и общинските пътни мрежи. 

Главните пътища, които имат горскостопанско значение са: 
1) Дюлински проход: Бургас - Каблешково - Паницово - Дюлино - Варна 
2) Бургас - Слънчев бряг - Обзор - Бяла - Варна. 
Други важни пътища са Обзор - Приселци - Раковсково - Паницово - Каблешково - Дъбник – 

Габерово; Медово - Бата - Страцин - Гълъбец - Горица и други. 
Пътната мрежа, собственост на стопанството, е достатъчна и в сравнително добро състояние. 

Съществуващите автомобилни пътища изискват постоянна подръжка. 
Най-близката ж.п.гара е Бургас, на 30 км от Несебър. Има възможност за ползване на 

пристанищата в градовете Несебър и Поморие. 
Държавното ловно стопанство е разделено на 3 горскостопански участъка: I - “Горица”; II - 

“Раковсково” и III - “Несебър”. Управлението му е в гр.Несебър. 
В горско-административно отношение ТП “ДЛС Несебър” се числи към Регионална дирекция 

на горите (РДГ)  –  гр.Бургас. 
 
ТП “ДЛС Несебър” обхваща два склона и множество странични разклонения на централното 

било на Източна Стара планина и централната част на подобласт Варненско-Бургаско 
Черноморие. Горите на стопанството представляват поредица от малки комплекси и един голям 
приблизително компактен комплекс. Очертанията на двете формации наподобяват един малък и 
един голям бъбрек, които имат приблизителни размери в двете посоки “ЮИ-СЗ” и “ЮЗ-СИ” 
съответно около 17 км и 10 км за първата и 39 км и 15 км за втората формация. 

 

Преобладаващата част от територията на ТП “ДЛС Несебър”, по-специално северните,  
северозападните и североизточни райони имат предимно хълмисто-планински релеф със 
сравнително ниски и заравнени била, прорязани от дълбоки долове. 

Южните и югозападни райони имат равнинен и слабо хълмист релеф. 
През територията на стопанството преминава централното било на Стара планина - от 

м.Корията през с.Козичино, откъдето се отделя странично било на североизток  завършващо в 
долината на река Двойница. Централното било продължава на изток до м.”Телевизионната кула”, 
където се разделя на два главни клона - северен, който минава през с.Паницово, с.Раковсково и 
с.Приселци и южен - минаващ през м.”Плазовец” и “Горска барака” и завършва на Черноморския 
бряг при н.Емине. 

На територията на стопанството не се забелязват значителни разлики в надморските 
височини (от 0 до 500 м.н.в.), което обуславя и сравнително неголямото разнообразие на 
месторастения от един лесорастителен подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори (Т-I-2). 

Най-високата точка в района на стопанството се намира западно от с.Козичино - връх “Балева 
чука” - 524 м.н.в., а най-ниската е в м.”Калината” и горите разположени по брега на Черно море – 
1 м н.в. 

Преобладават терените с надморска височина от 151 до 200 метра, което представлява 17,8% 
от дървопроизводителната площ. 

Средната надморска височина на дървопроизводителната площ на стопанството е 218 метра. 
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По отношение на наклоните, теренът на стопанството е сравнително разнообразен. 
Преобладават наклонените терени – 47,9%. Много стръмните терени заемат незначителна част – 
3,2%, срещащи се предимно по Черноморския бряг. Големите наклони водят до бързо оттичане 
на повърхностните води, недостатъчното им проникване в почвата, а по оголените склонове и 
изредени насаждения и до появата на ерозирани процеси. Върху тези терени са формирани 
средно богати и бедни месторастения, а от там и по-малоценни насаждения. 

Равнинните терени се срещат предимно в м.”Калината” и около с.Порой. Те заемат 3,2% от 
дървопроизводителната площ на стопанството. Отличават се с дълбоки и богати почви, като 
върху тях са се настанили ценни продуктивни насаждения. 

Преобладание имат сенчестите изложения (53,8% от дървопроизводителната площ), което се 
дължи на общото изложение на главното било, което има посока СЗ-ЮИ. Върху терените със 
сенчести изложения са формирани най-продуктивните насаждения на стопанството, докато  
припечните са характерни с по-бедни и сухи месторастения, където са формирани по-слабо 
продуктивни растителни формации. 

Тези особености на релефа се отразяват върху разпределението на светлината, топлината, 
влагата, богатството на почвата и други екологични фактори, а от там и на формирането на 
различни типове горски месторастения.    

 
Силно нагънатият терен в района на ТП “ДЛС Несебър”  е позволил да се образува гъста 

речна мрежа. По-главни реки тук са р.Двойница, Паницовска река, Пиперинска река, Хаджийска 
река, р.Ахелой. Повечето водни течения извират от района на ДГС “Айтос”, преминават през ДЛС 
“Несебър” и се вливат в Черно море. 

Река Двойница извира от землището на с.Просеник, Руенска община, преминава през 
землищата на селата Козичино, Горица, Паницово, Раковсково и се влива в Черно море - 
северно от град Обзор. Тази река служи за граница между ДЛС “Несебър” и ДГС “Старо 
Оряхово”. 

Хаджийска река извира от землището на с.Ръжен - Руенска община, тече през землищата на 
селата Страцин, Порой и Тънково, и се влива в Черно море в южната част на комплекс “Слънчев 
бряг”. 

Река Ахелой извира от землището на с.Мъглен и преминава през землищата на селата 
Емирско (Руенска община), Медово и Александрово и се влива в Черно море - южно от с.Ахелой. 

В района на стопанството падат недостатъчно валежи, малко са и изворите с постоянен 
дебит. Вследствие на това по-големите водни течения не са пълноводни и са с непостоянен 
воден отток. Годишното му разпределение се характеризира с: 

а) есенно-зимно пълноводие - от края на ноември до март 
б) лятно маловодие - започва от юли и продължава до края на октомври. През този период по-

малките реки и долове пресъхват. 
 
Територията на ДЛС “Несебър” попада към Южнобългарската подзона на канелените горски 

почви, в Старопланинско-Черноморската почвеногеографска провинция. 
За разпространението на типовете почви на територията на ДЛС “Несебър” е използувана 

почвената карта на Бургаска област – 1984 г. и данни от лабораторните анализи на 35 бр. 
почвени разрези заложени при устройствата през 1976, 1987 и 1998 година. Резултатите от 
заложените почвени профили – за морфологията, механичния и химичния състав на почвите са 
поместени във ведомост за почвените разрези дадени в Приложение I.4 на настоящата записка. 

 
Съгласно горско-географското райониране на България (Класификационна схема на типовете 

горски месторастения в Р.България” - София 2011 година) ДЛС “Несебър” попада в Тракийската 
горско-растителна област, като обхваща част от подобласт Източна Стара планина и част от 
подобласт Варненско-Бургаско Черноморие. 

По отношение на вертикалното райониране територията на стопанството се намира в Долния 
равнинно-хълмист и хълмисто предпланински пояс на дъбовите гори (Т-I, 0-700 м.н.в.), като 
обхваща два подпояса: Подпояса на крайречните и лонгозни гори (Т-I-1, 0-700 м.н.в.) и Подпояса 
на равнинно-хълмистите дъбови гори (Т-I-2, 0-500 м.н.в.). 

 
 
Типът месторастене се разглежда, като основна таксационна единица, формирана под 

въздействието на климатичните и хидрологичните условия. Той представлява горски площи с 
еднакъв лесорастителен ефект и относително еднакви екологични условия, които обуславят 
еднородност в състава и продуктивност на дървесната растителност. 

При относително еднороден климат, типовете месторастения се определят на базата на 
подтиповото разнообразие на генетичния тип почва, релефа и изложението. 
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В района на ТП “ДЛС Несебър” съгласно използваната методика за определяне на типовете 
горски месторастения са определени 10 типа месторастения.  

Разпределението на дървопроизводителната площ по лесорастителни подпояси, типове 
месторастения в тях и съкратените им обозначения са дадени в таблица № 1. 

  

Таблица № 1 
За разпределение на дървопроизводителната площ 

на ТП “ДЛС Несебър” по типове месторастения 
 

№ Наименование на типовете месторастения 
Съкратено 

обозна- 
чение 

Дървопроизводи- 
телна площ 

ха % 

Тракийската горско-растителна област 

Подобласт Източна Стара планина и Подобласт Варненско-Бургаско Черноморие 

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

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

1 Крайречно, свежо, на алувиална ненаситена почва С2(53) 321.7 0.9 

2 Крайречно, свежо, на алувиална ненаситена почва В2(54) 41.3 0.1 

 Общо за подпояса  363.0 1.0 

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

3 Свежо до влажно на обикновена канелена почва      СD2,3 (55) 
3996.

9 
11.4 

4 Свежо до сухо на обикновена канелена почва    С2,1 (56) 
11085

.1 
31.6 

5 Сухо на обикновена канелена почва В1(57) 
4235.

0 
12.1 

6 Сухо, на обикновена канелена почва С1(59) 
8207.

1 
23.4 

7 Сухо до свежо на ерозирана об. канелена почва      В1,2 (131) 631.8 1.8 

8 Мн. сухо до сухо на сил. ерозирана об. кан. почва      А0,1 (132) 150.0 0.4 

9 Свежо на обикновена канелена почва      СD2 (141) 
3342.

7 
9.5 

10 Сухо на обикновена канелена почва      D1 (147) 
3081.

8 
8.8 

      Общо за подпояса 
34730

.4 99.0 

       ВСИЧКО 
35093

.4 
100.0 

 
 

2. ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 
 
 
ТП “Държавно ловно стопанство Несебър” заема най-източните части на Стара планина и 

хълмистите райони на юг от нея. Територията му се намира в северозападната част на Бургаска 
област. На север граничи с ТП “ДЛС Шерба”, на изток с Черно море, на юг с работни земи и с ТП 
“ДГС Бургас”, на запад с ТП “ДГС Айтос”. 

Стопанството контролира горските територии в общините Поморие, Несебър и част от тези на 
община Руен. В района попадат 34 населени места, от които 6 града и 28 села на територията на 
тези общини. Община Несебър включва градовете: Несебър, Обзор, Св.Влас и селата Баня, 
Гюльовца, Емона, Кошарица, Козница, Оризаре, Паницово, Приселци, Равда, Раковсково и 
Тънково. Община Поморие включва гр.Поморие, гр.Каблешково, гр.Ахелой и селата 
Александрово, Бата, Белодол, Габерово, Горица, Гълъбец, Дъбник, Каменар, Козичино, Косовец, 
Лъка, Медово, Порой, Страцин. Към община Руен са селата Рожден, Рудина и Сини рид. 

Лесистостта на района е 42,9%. 
 
 

Справка към 31.12.2018 г.  Площ/дка/ Горска площ Население Мъже Жени 
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Община Несебър 420443 234697 27879 13662 14217 

Община Поморие 413190 112308 27233 13273 13960 

Община Руен 39876 27628 1203 605 598 

/Рожден, Ридина, С.рид/           

Общо 873509 374633 56315 27540 28775 

 

В общи линии през последните десет години се наблюдава намаление на броя на жителите в 
селата, а в градовете те се запазват приблизително едни и същи, като има леко увеличение. Към 
2013 г. населението е общо 53212 души, а към 31.12.2018 г. е 56315 души, т.е. има увеличение с 
5,8%. Броят на жените е 28775 души(51,1%), а на мъжете 27540(48,9%). Тези в трудоспособна 
възраст са 66,5%. Средната гъстота на населението е около 61 души на квадратен километър, 
като за страната към 31.12.2018 г. е 63 души.  

 
В района най-силно развит е туризма осигуряващ над 80% от приходите в общините Несебър 

и Поморие. Брутният вътрешен продукт се повишава с темпове над средните за страната. Това 
води до нарастване броя на заетите лица. 

Промишлеността в района е слабо развита. Тя осигурява 11,4% от нетните приходи. 
Моноструктурността на икономика ни крие висок риск при силната зависимост от динамичните и 
висококонкурентни туристически пазари. Приходите и заетостта извън туризма са ниски. 
Вложените инвестиции са значителни, но едностранни – в сектора на услугите и са с ниска 
добавена стойност. Липсват инвестиции във високотехнологични производства, икономическата 
структура не е диверсифицирана, затова не може да се създаде постоянна заетост и траен 
икономически растеж. Предприемачеството е добре развито, с нарастващ дял на финансово 
независимите стопански субекти. 

Производствено-търговските отношения със социално-икономическия и административен 
център на Южното Черноморие – гр.Бургас са едностранчиво развити. 

Всичко това води до засилено използване и антропогенно претоварване на морските и 
крайбрежни ресурси, носещо висок риск от загубване на естественото състояние на природните 
дадености. 

 
Съществуват благоприятни почвено-климатични условия за отглеждане на характерните за 

общините земеделски култури. Местното население притежава потенциален опит и има традиции 
в земеделието. В района има стабилни стопански субекти – земеделски кооперации , крупни 
арендатори и зърнопроизводители. Като резултат от членството на България в ЕС и достъпа до 
средства от европейските фондове, в района има изявен интерес към създаване на лозови 
масиви и активно търсене на земеделски земи. 

Като проблемни в сектора могат да се посочат слабото, разпокъсано и неефективно 
животновъдство; в последно време особено е засилен пазара на земи с цел промяна на 
предназначението им. 

 
И за в бъдеще туризмът в района на общините Несебър и Поморие ще има приоритетно 

значение. Количествено туристическата база е достигнала пределно ниво на територията затова 
бъдещото развитие трябва да се фокусира върху качествените характеристики на туристическия 
продукт. Туристическата индустрия страда от подчертана сезонност.  

Няма ясна и консолидирана стратегия за развитие на туризма на общинско ниво, като 
резултат от липса на такава стратегия на национално ниво. 

 
В района има потенциал за развитие на алтернативни форми на туризъм – културен, селски и 

екотуризъм, както по крайбрежието така и във вътрешността. Затова е необходима координирана 
политика на няколко нива – устройство на територията, инфраструктурата, екологията и 
туристически маркетинг.  
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2.3. РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТП “ДЛС НЕСЕБЪР” ЗА 

ИКОНОМИКАТА НА РАЙОНА 
 
Горите в района на стопанството, като източник на дървесина, странични ползвания и други 

полезни функции имат важно значение за икономиката на близките общини и областта. 
На територията на ДЛС “Несебър” няма дървопреработващи предприятия. Добитата дървесина 

се реализира в дървопреработващите заводи: “Кроношпан” - гр. Бургас;  “Свилоза” - гр. Свищов и 
“Тича” - гр. Долен Чифлик. 

За задоволяване нуждите на местното население, ежегодно се отпускат дърва за огрев и  
средна строителна дървесина. 

Имат значение и страничните ползвания от горите на стопанството, като паша, сено, 
листников фураж, кори от мъждрян, новогодишни елхички, горски плодове, билки,гъби и други. 

Добре развитото ловно стопанство създава условия за допълнителни доходи, чрез отстрел на 
дивеч за месо и ловни трофеи, а така също и за валутни постъпления. 

Територията на стопанството е обект на туризъм и курортолечение, особено насажденията 
около Черноморското крайбрежие. Комплексите “Слънчев бряг” и “Елените” и многобройните 
хотели по крайбрежието допълват картината на един курортен край, който гората прави още по 
привлекателен.  

Наред с традиционния морски туризъм, в региона се разви и ловния туризъм. Добиват се 
много капитални трофеи от благороден елен и дива свиня, които са на световно равнище. В 
стопанството е организирана трофейна сбирка с много и интересни експонати.  

Общият запас от дървесината в горския фонд днес възлиза на 4 676 280 куб.м. Като най- 
разпространените дървесни видове са благунът, церът, източния бук, източния горун, келявия 
габър и косматия дъб. Мащабните залесявания от близкото минало са довели до значително 
присъствие на иглолистните видове - черен и бял бор, като те съставляват близо една десета от 
насажденията на територията на стопанството.  

Разнообразието на релефа, почвите и климата, са важни предпоставки за широкото 
флористично разнообразие на територията на ДЛС “Несебър”. Защитените местности “Иракли”, 
“Калината”, “Смриките”, “Ортото”, както и природните забележителности, “Пясъчни дюни”, нос 
“Емине” и “Корията”, могат да задоволят интереса не само на специалистите, но и на всички 
любители на природата. Опазването трябва да включва поддържане и съхраняване на 
екосистемите и естествените местообитания. 

Директорът на стопанството организира охраната на лечебните растения и режима на тяхното 
ползване. За целта той или упълномощено от него лице издава позволителни за добив на билки 
в района на стопанството. 

С цел съхраняване на социалната значимост на горите в ТП “ДЛС Несебър” могат да се 
направят следните общи препоръки за управлението им: 

– да не се извършват голи сечи за подмяна на естествената горска растителност; 
– да се ползват възможностите за допълнителни приходи от събиране на такси по 
съответните тарифи за ползванията от недървесни горски продукти и за извършване на 
туристически дейности при запазване предназначението на земите като горски фонд; 
– да не се извършват залесявания с нетипични и не местни видове; 
– мероприятията да се провеждат равномерно по цялата територия на горскостопанските 
единици; 
- да не се превишават по обем и интензивност ползванията, определени по ГСП. 
Всичко това определя важното значение на горите в ТП “ДЛС Несебър” за икономиката на 

района, общината, областта и държавата. 
 

 

 

3. ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ОБЕКТИ 
 
На територията на ТП “ДЛС Несебър” се намират следните защитени природни обекти: 
 

3.1. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ  

3.1.1. Природни забележителности 
 
Общата им площ е 72,4 ха, от която залесена 41,5 ха и незалесена 30,9 ха. 
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3.1.1.1. Природна забележителност “Пясъчни дюни – 5 бр.” гр. Несебър(Код в 

регистъра:248)  - обявена със  Заповед № 1187 от 19.04.1976 г., бр. 44/1976 на Държавен 
вестник – отдели и подотдели: 562:18, 27; 563:е, 8, 9, 18 - с обща площ 7,4 ха, от която залесена 
0,3 ха и незалесена 7,1 ха. 

 

3.1.1.2. Природна забележителност “Пясъчни дюни м. Бабата” Сл. Бряг(Код в 

регистъра:471)  - обявена със заповед № 2109 от 20.12.1984 г., бр. 3/1985 на Държавен вестник 
– отдели и подотдели: 561:а, б, г, д, 1, 4, 5; 562:а, б, д, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30; с обща площ 45,8 
ха, от която залесена 24,6 ха и незалесена 21,2 ха. 

 

3.1.1.3. Природна забележителност “Корията – вековна брястова гора”(Код в 

регистъра:241)  - обявена със Заповед № 3384 от 08.12.1966 г, бр. 19/1967 на Държавен 
вестник – отдели и подотдели: 147:д, е, ж, з, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - с обща площ 18,7 ха, от която 16,6 
ха залесена и 2,1 ха незалесена.   

3.1.1.4. Природна забележителност “Нос Емине”(Код в регистъра:247)  - обявена 

със Заповед №1187 от 19.04.1976 г., ДВ бр. 44/1976 – подотдел: 408:7  - с обща площ 0,5 ха, 
цялата незалесена. 

 
Освен тях на територията на стопанството попадат още две природни забележителности, в 

които няма горски територии: 
 

- Природна забележителност “Добровански гъби” (код в регистъра:146), обявена 

със Заповед № 4051 от 29.12.1973 г., ДВ бр.29/1974 с площ 5,0 ха, в землището на с.Бата.   

- Природна забележителност “Чаирите – блатно кокиче” (код в регистъра:20), 

обявена със Заповед № 1938 от 03.07.1970 г, ДВ бр. 65/1970 г. с площ 2,0 ха, в землището на 
с.Горица.   

 

3.1.2. Защитени местности 
Общата им площ е 722,3 ха, от която 653,7 ха залесена и 68,6 ха незалесена. 
 

3.1.2.1. Защитена местност “Смриките – естествено находище на червена 

пираканта”(Код в регистъра:130)  - обявена със заповед № РД-420 от 14.11.1995 г., ДВ бр. 

105/1995 г. – отдел 311 - с обща площ 57,8 ха, от която 52,3 ха залесена и 5,5 ха незалесена.   
 

3.1.2.2. Защитена местност “Ортото”(Код в регистъра:147)  - обявена със заповед  № 

РД470 от 11.07.2001 г., ДВ бр. 73/2001 г.  – отдели и подотдели: 375:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 7; 
376; 377; 378; 379; 435; 436; 437; 438; 439;  с обща площ 513,8 ха, от която 493,1 ха залесена и 
20,7 ха незалесена.   

 

3.1.2.3. Защитена местност “Иракли”(Код в регистъра:113)  - обявена със заповед № 

РД110 от 06.05.1994 г, ДВ бр. 42/1994 г.; Промяна в режима на дейностите със Заповед № РД-
1267 от 02.12.2004 г., ДВ бр. 112/2004 г.; Промяна в режима на дейностите със Заповед № РД-
141 от 18.02.2014 г., ДВ бр. 24/2014 г. – отдели и подотдели - 406:1; 407:б, в, 11, 12, 14; с обща 
площ е 41,9 ха, от която 35,2 ха залесена и 6,7 ха незалесена. 

   

3.1.2.4. Защитена местност “Калината” (Код в регистъра:19) - обявена със заповед 

№ 1938 от 03.07.1970 г, бр. 65/1970 на Държавен вестник; Промяна в площта - увеличаване със 
Заповед № 871 от 07.11.1991 г., бр. 97/1991 на Държавен вестник; Промяна в площта - 
увеличаване със Заповед № РД1459 от 12.12.2003 г., бр. 6/2004 на Държавен вестник – отдел 
554 - с обща площ 108,8 ха, от която 90,6 ха залесена и 18,2 ха незалесена. 

 
Освен тях на територията на стопанството попада още една защитена местност, в която няма 

горски територии: 
 

- Защитена местност “Поморийско езеро” (с код в регистъра:144), обявена със 

заповед № РД-31 от 23.01.2001 г., ДВ бр.16/2001 г. с площ 760,83 ха, в землището на гр.Поморие. 
Припокрива се със защитена зона за птиците “Поморийско езеро” BG0000152. 
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3.1.3. Вековни дървета 

 

3.1.3.1. Благун – 2 броя, обявени със заповед № 1762 от 28.06.1972 г, бр. 59/1972 г. на 

Държавен вестник, в землището на гр.Свети Влас, община гр.Несебър - подотдел 372:и. 

3.1.3.2. Благун – обявен със заповед № 511 от 24.02.1976 г, бр. 36/1976 г. на Държавен 

вестник, в землището на гр.Обзор, община гр.Несебър - подотдел 315:б. 

3.1.3.3. Цер – обявен със заповед № 511 от 24.02.1976 г, бр. 36/1976 г. на Държавен 

вестник, в землището на гр.Обзор, община гр.Несебър - подотдел 314:а. 

3.1.3.4. Благун – обявен със заповед № 736 от 06.08.1987 г, бр. 71/1987 г. на Държавен 

вестник, в землището на с.Баня, община гр.Несебър - подотдел 338:г. 

3.1.3.5. Източен горун – обявен със заповед № 736 от 06.08.1987 г, бр. 71/1987 г. на 

Държавен вестник, в землището на с.Кошарица, община гр.Несебър - подотдел 365:к. 

3.1.3.6. Благун – обявен със заповед № 736 от 06.08.1987 г, бр. 71/1987 г. на Държавен 

вестник, в землището на с.Раковсково, община гр.Несебър - подотдел 256:д. 

3.1.3.7. Цер – обявен със заповед № 736 от 06.08.1987 г, бр. 71/1987 г. на Държавен 

вестник, в землището на с. Кошарица, община гр.Несебър - подотдел 367:б. 

3.1.3.8. Благун – 2 броя, цер – 1 брой, обявени със заповед № 383 от 29.03.2005 г, бр. 

43/2005 г. на Държавен вестник, в землището на с.Баня, община гр.Несебър – подотдели 340:б, в. 

3.1.3.9. Летен дъб – обявен със заповед № РД-725 от 28.11.2018 г, в землището на 

гр.Каблешково, община гр.Поморие - подотдел 131:ж. 
 

 

3.2. ЗАЩИТЕНИ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ И РЕДКИ  

РАСТЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДЛС НЕСЕБЪР” 
 
Посочените по долу растителни видове са съобразени с Приложение № 3 (чл.40) и 

Приложение № 4 (чл.41) от Глава IІІ на Закона за биологичното разнообразие, приет от НС на 
02.08.2002 г. (ДВ бр. 77/2002 г.). 

 

Приложение № 3 от ЗБР: Растителни видове защитени на територията на цялата страна. 

Забранява се: 
- брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на 

екземпляри в техните естествени области на разпространение. 
- притежаването, пренасянето, превозването, изнасяне зад граница, търговията и 

предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри. 
Забраните са валидни за всички жизнени стадии от развитието на растенията. 
 
Пясъчна лилия - Pancratium maritimum L Сем. Кокичеви – Amaryllidaceae 

     Снежно кокиче - Galanthus nivalis L. Сем. Кокичеви – Amaryllidaceae 
Битински синчец - Scilla bithynica Boiss  Сем.Кремови –Liliaceae 
Морски ранилист - Stachys maritima Gouan  Сем.Устоцветни - Lamiaceae 
Приморски ветрогон - Eringium maritimum Сем.Сенникоцветни - Apiaceae 

     Черноморска ведрица - Fritillaria pontic)  Сем. Кремови - Liliaceae 
      Пясъчна млечка - Euphorbia peplis L Сем. Млечкови – Euphorbiaceae 

Българска круша (Pyrus bulgarica)Сем. Розови – Rosaceae 

 
 Приложение №4 от ЗБР. Растителни видове поставени под режим на опазване и 

регулирано ползване от природата. 
Режимите и условията на ползване са: 
- предписания за достъп до определени райони; 
- временна или местна забрана за ползване на вида или определени популации; 
- срокове, правила и методи на ползване; 
- условия за покупка, продажба, изнасяне зад граница и други; 
- условия за отглеждане и размножаване на животински  и растителни видове при 
  контролирани от човека условия; 
- въвеждане на разрешителен режим или определяне на квоти за ползване на екземпляри. 
Режимите и условията за ползване се въвеждат с ежегодна заповед на министъра на 

околната среда и водите, обнародвана в “Държавен вестник”. 
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За територията на ТП “ДЛС “Несебър растителните видове са следните: 

     Блатно кокиче - Leucojum aestivum)      Сем. Кокичеви – Amaryllidaceae 
Зайча сянка – Asparagus OfficinalisСем. Аспаргусови - Аsparagaceae   
 Бодлив залист - Ruscus aculeata, Butchers broom Сем. Аспаргусови -Аsparagaceae    
Подезичен залист - Ruscus hypoglossum Сем. Аспаргусови - Аsparagaceae    

 

3.3. ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ В РАЙОНА НА ТП “ДЛС НЕСЕБЪР” СПОРЕД  

ХОРОЛОГИЧНИЯ АТЛАС НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
 
ТП “ДЛС Несебър” съвместно с РИОСВ гр.Бургас и други обществени организации трябва да 

организира контрола при добиване на лечебните растения, съгласно чл.50, ал.4 от Закона за 
лечебните растения на територията общините Несебър, Поморие и Руен. 

Лечебните растения в естествените им находища трябва да се опазват от увреждане и 
унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване като част от естествения 
растителен генетичен фон със сегашна или бъдеща ценност. 

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

 
- Бял равнец (Achillea millefolium var setacea) 
 - Черна елша (Alnus glutinosa) 
 - Обикновен пелин (Artemisia absinthium)  
- Лечебен ранилист (Betonica officinalis).  
- Червен кантарион (Centaurium erythraea). 
- Змийско мляко (Chelidonium majus). 
- Синя жлъчка (Cichorium intybus).  
- Обикновен повет (Clematis vitalba).  
- Обикновен дрян (Cornus mas).  
- Обикновена леска (Corylus avellana).  
- Смардлика (Cotinus coggygria)  
- Червен (обикновен) глог (Crataegus monogyna)  
– Черен глог (Crataegus pentagyna). 
- Кукувича прежда (Cuscuta europaea).  
- Вълнест напръстник (Digitalis lanata).  
- Полски хвощ (Equisetum arvense).      
- Див божур (Paeonia peregrina).  
- Горска ягода (Fragaria vesca). 
- Елшовиден зърнастец (Frangula alnus).     
- Мъждрян (Fraxinus ornus.  
- Еньовче (Galium verum).  
- Градско омайниче (Geum urbanum).  
- Бръшлян (Hedera helix).  
- Жълт кантарион (звъника) (Hypericum perforatum). 
- Дяволски уста (Leonurus cardiaca).  
- Лечебна комунига (Melilotus officinalis).  
- Мащерка (Thymus vulgaris).  
- Маточина (Melissa officinalis).  
- Обикновена мента (джоджен) (Mentha spicata complex).  
- Обикновен гръмотрън (Ononis spinosa).  
- Обикновен риган (Origanum vulgare).  
- Пипериче (Persicaria hydropiper).  
- Теснолистен живовлек (Plantago lanceolata).  
- Широколистен живовлек (Plantago major). 
- Пача трева (Polygonum aviculare).  
- Трънка (Prunus spinosa).  
- Жълтурче (Ranunculus ficaria).  
- Обикновена шипка (Rosa canina).  
- Обикновен киселец (Rumex acetosa).  
- Бяла върба (Salix alba).  
- Черен бъз (Sambucus nigra).  
- Бъзак (бъзлян, тревист бъз, бъзовина) (Sambucus ebulus). 
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- Лечебно сапунче (Saponaria officinalis).  
- Черно кучешко грозде (Solanum nigrum).  
- Вратига (Tanacetum vulgare).  
- Обикновено подъбиче (Teucrium chamaedrys).  
- Сребролистна липа (Tilia tomentosa)  
- Подбел (Tussilago farfara)  
- Висок лопен (Verbascum thapsiforme).      
- Мъхнат лопен (Verbascum phlomoides).  
- Миризлива теменуга (Viola odorata). 
- Трицветна теменуга (Viola tricolor).  
– Космат зановец (Chamaecytisus hirsutus). 
– Звънколистен тъжник (Spiraea hypericifolia). 
– Дъбилен шмак (Rhus coriaria).  
– Червена смрика (хвойна) (Juniperus oxycedrus) на разпространение, като появата му 

вероятно се дължи на разпръснати от птици семена. 
 

Отрицателно действащи фактори върху лечебните растения  
 
Изсичане на горите –  най-съществения и значим за биоразнообразието изобщо, и в частност 

за лечебните видове, отрицателен фактор. Влиянието му се изразява в унищожаване на цели 
популации и прекъсване обмена на генетична информация, поради фрагментация на 
местообитанията. Особено значителни поражения нанася голата сеч, която за много кратки 
срокове оказва необратимо въздействие и унищожава разнообразието на дървесни и храстови 
видове. 

Залесяване с неподходящи дървесни видове – създавани са върху терени на мястото на 
смесени дъбови и буково-дъбови формации т.е. тези култури се изграждат на мястото на най-
богатите видове хабитати в района. Загубите на биоразнообразие, без да се оставят рефугиуми 
за естествената флора и фауна са огромни. Например залесяването с иглолистни трябва да се 
ограничава само върху силно ерозирали терени или площи, където се извършва рекултивация на 
терена.   

Горски пожари – в района те могат да бъдат значителен екологичен фактор, поради голямата 
лесистост, като могат да имат локално катастрофално значение и е необходимо постоянното 
поддържането на противопожарна готовност по време на пожароопасния сезон  за 
предотвратяването им.  

Други отрицателно действащи фактори са туризма и свързания с него движения на компактни 
човешки маси, както и пашата на домашни животни. 

 
Приоритетни мерки за опазване на лечебните растения и разнообразието им 
 
Лечебните растения и естествените им находища трябва да се опазват от увреждане и 

унищожаване с цел осигуряване устойчивото им ползуване като част от естествения растителен 
генофонд. Опазването трябва да се извършва чрез система от мерки и дейности, целящи 
запазване на биологичното разнообразие и ресурси. Трябва да се обърне специално внимание 
на режима за бране на жълт кантарион, липов цвят и някои други широко използвани билки за да 
не се унищожат находищата им. Опазването трябва да включва поддържане и съхраняване на 
екосистемите и естествените местообитания. Стриктно трябва да се спазва ежегодната заповед 
на министъра на МЗХГ за забранителен и ограничителен режим на ползване на определени 
видове лечебни растения. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 

 

4.1. ОБЩА ПЛОЩ НА ТП “ДЛС НЕСЕБЪР” И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО Й ПО 

ГРУПИ ГОРИ, СПОРЕД ОСНОВНИТЕ ИМ ФУНКЦИИ 
 
Общата площ на ТП “ДЛС Несебър” е 37463,3 ха. Разпределението й по вид на земите и вид 

на горите е посочено в таблица № 2. 
 

Таблица № 2 
Разпределение на общата площ по вид на земите и вид на горите 

 

 Общо за стопанството 

Вид на подотдела 

Група гори 

% иглолистни 
широколистни 
високостъбл. 

издън.за 
превръщане 

ниско-
стъблени 

Всичко 

хектари 

естествен произход 0.4-1.0 0.6 8786.3 16643.3 4197.5 29627.7 79.1 

склопени култури 2899.0 468.1 0.0 78.4 3445.5 9.2 

несклопени култури 3.5 45.7 0.0 0.0 49.2 0.1 

естествен произход 0.1-0.3 0.0 1015.2 694.7 149.5 1859.4 5.0 

Вид на подотдела 

Група гори 

% иглолистни 
широколистни 
високостъбл. 

издън.за 
превръщане 

ниско-
стъблени 

Всичко 

хектари 

изредени култури 26.4 6.9 0.0 4.2 37.5 0.1 

всичко залесена площ 2929.5 10322.2 17338.0 4429.6 35019.3 93.5 

сечище 1.1 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 

пожарище 1.4 6.1 0.0 0.0 7.5 0.0 

голина 3.7 61.8 0.0 0.0 65.5 0.2 

всичко незал.дървопр. 6.2 67.9 0.0 0.0 74.1 0.2 

поляна 71.3 114.3 718.2 376.6 1280.4 3.4 

обработваема площ 0.0 15.8 1.6 0.0 17.4 0.1 

дворно място 2.0 11.7 87.5 33.5 134.7 0.4 

временен склад 0.0 0.4 0.2 0.0 0.6 0.0 

просека 15.3 31.5 71.4 8.7 126.9 0.3 

лесонепригодна голина 9.7 5.9 32.7 50.0 98.3 0.3 

лесонепригодна площ 0.0 0.0 3.6 161.4 165.0 0.5 

скали 0.2 0.8 7.2 5.1 13.3 0.0 

блато 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 

мочур 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 

сипей 1.5 10.4 37.7 11.7 61.3 0.2 

кариера 0.0 0.0 0.4 11.8 12.2 0.0 

гьол 0.1 0.5 0.1 0.0 0.7 0.0 

ровина 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 

дивечова нива 6.5 60.4 85.1 4.5 156.5 0.4 

дивечова ливада 0.0 3.9 1.3 0.0 5.2 0.0 

горски разсадник 0.0 12.8 13.3 0.0 26.1 0.1 

ловна просека 11.8 32.1 26.8 1.1 71.8 0.2 

пясъци 0.0 2.3 0.0 52.5 54.8 0.1 

свлачище 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0 

бряг 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 

изк.нелес.голина 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 

изкоп 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 

насип 0.0 0.1 1.8 0.0 1.9 0.0 

дига 0.0 1.3 0.0 0.0 1.3 0.0 

разливище 3.6 0.0 0.8 3.0 7.4 0.0 
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речно корито 0.0 5.2 5.6 0.0 10.8 0.0 

водна площ 0.5 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 

калище 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 

канал 0.0 0.6 0.0 1.4 2.0 0.0 

паркинг 0.1 0.2 0.3 0.5 1.1 0.0 

застроена площ 0.1 0.0 3.1 10.8 14.0 0.0 

каптаж 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 

игрище 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 

сметище 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 

противопожарна просека 23.5 0.0 0.8 0.0 24.3 0.1 

дивечово сечище 0.0 2.4 0.0 0.0 2.4 0.0 

авт. път I категория 0.0 1.0 1.9 2.1 5.0 0.0 

авт. път III категория 1.0 11.6 10.5 0.3 23.4 0.1 

авт. път IV категория 10.2 13.4 16.5 5.3 45.4 0.1 

пчелин 0.0 0.0 0.6 0.3 0.9 0.0 

всичко недървопр. площ 157.5 340.1 1130.9 741.4 2369.9 6.3 

всичко инвент. площ 3093.2 10730.2 18468.9 5171.0 37463.3 100.0 

в т.ч. дървопр. площ 2935.7 10390.1 17338.0 4429.6 35093.4 93.7 

От цялата площ на стопанството, залесена е 35019,3 ха (93,5%), а недървопроизводителна – 
2369,9 ха (6,3%). 

От залесената площ 31487,1 ха (84,1%) са гори с естествен произход, а 3532,2 ха (9,4%) са 
култури.  

От недървопроизводителната площ най-много са поляните – 1280,4 ха (3,4%), следвани от 
лесонепригодните площи – 165,0 (0,5%), дивечова нива – 156,5 ха (0.4%) и други. 

В приложение І.3.2 на Том ІА е даден списък за разпределение площта на горските територии 
по землища, отдели и подотдели, вид територия и собственост. 

Землищата на отделните населени места са нанесени с различен цвят в карта на землищата 
в М 1:75 000. 

Инвентаризираната площ е съгласно Задание за инвентаризация на горските територии и 
изработване на горскостопански план, план за ловностопанската дейност и план за дейностите 
по опазване на горите от пожари на ТП “ДЛС Несебър”. Инвентаризацията е извършена в 
границите на зададената територия. 

В общата инвентаризирана площ, разположена на територията на стопанството, влизат 
горите и земите върху горски територии (ГТ) и горите в земеделски територии. 

ТП “ДЛС Несебър” при предишната инвентаризация е било разположено на обща площ 
37160,3  ха от която: 

 
- залесена - 34619,3 ха 93,2 % 

- незалесена дървопроизводителна - 147,3 ха 0,4 % 

- недървопроизводителна - 2393,7 ха 6,4 % 

  Общо - 37160,3 ха 100,0 % 

 
Според функциите си тази площ се е разпределяла, както следва: 
 

- гори и земи с основно дървопроизводителни    
  и средообразуващи функции - 8081,4 ха 
- гори и земи със защитни и рекреационни функции     581,1 ха 
- гори и земи в защитени територии - 28497,8 ха 
Общо  - 37160,3 ха 

 
По собственост тази площ се е разпределяла, както следва: 
 

Държавна собственост - 13397.8 ха - 36.1% 
Общинска собственост - 21503.1 ха -  57.8% 
Частна собств на физ. и  юр. лица - 917.0 ха - 2.5% 
ВСО - 1342.4 ха -  3.6% 
Общо - 37160.3 ха - 100.0% 

 
При сегашната инвентаризация бяха констатирани гори и голи горски площи на обща площ 

37463,3 ха , от която: 
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Според функциите, които изпълняват горските територии се разпределят, както следва: 
 

- гори и земи със стопански функции - 980.9 ха 
- гори и земи със защитни функции -    2336.7 ха 
- гори и земи със специални функции - 34145.7 ха 
Общо  - 37463.3 ха 

 

Освен посочените по-горе площи при инвентаризацията бяха констатирани гори по 
чл.83 от ЗГ на площ 3,6 ха, от които 0,8 ха са устроени през 2008 г. и 2,8 ха са новоустроени. 
Те не присъстват в коментарите за разпределение на горите по условни стопански класове 
и видове гора, както и за цялата залесена площ. Списък на тези гори е даден в Приложение 
I.3.3. 

 
Разпределението на тези гори по класове на възраст е посочено в таблица №3.  

 

Таблица № 3 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, oбщия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ по 

класове на ВЪЗРАСТ  
Гори по чл.83 от ЗГ 

Класове на възраст 
Площ 

Запас на основното 
насаждение Надлесни 

куб.м 

Среден 
прираст 

куб.м хектари % куб.м % 

II 6-10 0.5 13.9 - - - - 

III 11-15 1.6 44.4 70 50.0 - 5 

IV 16-20 1.0 27.8 40 28.6 - 2 

V 21-25 0.5 13.9 30 21.4 - 1 

всичко 3.6 100.0 140 100.0 - 8 

средна възраст: 17 години 
среден запас: 39 куб.м/ха 
среден прираст: 2,22 куб.м/ха 

За изтеклия ревизионен период общата площ на ТП “ДЛС Несебър” се е увеличила с  303,0 
ха, което представлява увеличение с 0,8%. 

 
Залесената площ се е увеличила с 400,0 ха, дължащо се основно на новоустроените гори 

(289,7 ха) и залесяване и самозалесяване на голи площи.  
    
Незалесената дървопроизводителна площ е намаляла със 73,2 ха и се дължи основно на 

залесяване и самозалесяване на тези голи площи.   
 
Недървопроизводителната площ е намаляла със 23,8 ха и се дължи на уточняване на  

контурите на горските територии при използване на актуални ортофотоснимки. Към 
недървопроизводителната горска площ на ТП “ДЛС Несебър” е отнесен и един горски 
разсадник – държавна горска територия, в землището на гр. Поморие, отдел и подотдел 42: 
1, с обща незалесена площ 13,3 ха.  

 

- залесена - 35019.3 ха - 93.5% 

- незалесена дървопроизводителна - 74.1 ха  - - 0.2% 

- недървопроизводителна -   2369.9 ха - 6.3% 

Общо - 37463.3 ха - 100.0% 
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Таблица № 4 

Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ на новоустроените площи  
по вид на ЗЕМИТЕ и ГРУПА ГОРИ 

 

Вид на земите иглолистни 
шир. 
вис. 

изд.за 
прев. 

нискостъб- 
лени 

Всичко Процент 

ест. произход 0.4-1.0 - 123.0 126.2 16.1 265.3 87.6 

склопени култури 0.5 0.2 - 2.5 3.2 1.1 

ест. произход 0.1-0.3 - 4.1 16.2 - 20.3 6.6 

изредени култури - - - 0.9 0.9 0.3 

всичко насаждения 0.5 127.3 141.2 19.5 288.5 95.6 

всичко залесена площ 0.5 127.3 141.2 19.5 288.5 95.6 

горски разсадник - - 13.3 - 13.3 4.4 

всичко недървопр. площ - - 13.3 - 13.3 4.4 

всичко инвент. площ 0.5 127.3 155.7 19.5 303.0 100.0 

в т.ч. дървопр. площ 0.5 127.3 142.4 19.5 289.7 95.6 

 

Таблица № 5 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, oбщия дървесен ЗАПАС и средния ПРИРАСТ на 

новоустроените гори по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ 
  новоустроена гора 

Класове на 
възраст 

Подкласове на 
възраст 

         Площ 
Запас на 

основното 
насаждение 

Надлесни 
куб.м 

Среден 
прираст 

куб.м 
хектари % куб.м % 

I 
1-10 - - - - - - 

11-20 6.5 2.3 205 0.8 - 13 

II 
21-30 22.4 7.7 1945 7.5 30 65 

31-40 27.0 9.3 2590 10.0 - 66 

III 
41-50 96.4 33.3 12600 48.7 - 254 

51-60 94.4 32.6 5420 21.0 - 90 

IV 
61-70 25.4 8.8 1730 6.7 - 25 

71-80 3.0 1.0 295 1.2 - 4 

V 
81-90 8.5 2.9 485 1.9 - 5 

91-100 1.2 0.4 45 0.2 - - 

VIII 
141-150 - - - - - - 

над 150 4.9 1.7 530 2.0 - 3 

Всичко 289.7 100.0 25845 100.0 30 525 

средна възраст: 55 години 
среден запас: 89 куб.м/ха 
среден прираст: 1,81 куб.м/ха 

Съгласно Указания, дадени с писмо № 91-00-315 от 19.12.2000 г. на НУГ при МЗГ, при 
изработване на ГП са взети предвид и са отразени на горскостопанските карти всички територии, 
имащи характеристика на гора, съгласно чл.2 (1) от ЗГ, неотразени в КВС. Общо за ТП “ДЛС 
Несебър” при сегашната инвентаризация са обособени 2891,5 ха гори, разположени в 
земеделски територии(таблица № 6).Изготвен е списък на подотделите в земеделски територии, 
придобили характеристики на гора попадащи под разпоредбите на &49 от ЗГ (Приложение I.3.5). 

 

Таблица № 6 
Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ на горите извън горските територии според КВС по вид 

на ЗЕМИТЕ и ГРУПА  ГОРИ 
      Земеделски територии 

Вид на земите иглолистни 
широкол. 

високостъблени 
изд.за 

превръщане 
нискостъблени Всичко Процент 

ест произход 0.4-1.0 - 411.9 1861.3 378.5 2651.7 91.7 

склопени култури 87.8 7.1 - 2.5 97.4 3.4 

несклопени култури - - - - - - 
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ест.произход 0.1-0.3 - 91.0 48.9 1.6 141.5 4.9 

изредени култури - - - 0.9 0.9 - 

всичко насаждения 87.8 510.0 1910.2 383.5 2891.5 100.0 

 залесeна площ 87.8 510.0 1910.2 383.5 2891.5 100.0 

 
    Собствеността на горските територии е определена по актуалните карти на възстановената 
собственост (КВС) и кадастрална карта (КК) на съответното землище, предоставени от 
инвеститора, както и от протоколните решения на комисиите по чл. 19 от ЗСПЗЗ, предоставени 
от общините гр.Несебър, гр.Поморие и с.Руен. Горите и земите в ТП “ДЛС Несебър” се 
диференцират по вид територия и вид собственост както следва (Таблица № 7): 
 

Таблица №17 
Разпределение на устроената площ по вид собственост и вид територия 

по ГСП от 2019 година 

Oбщо 
в т.ч. Горски 
територии 

в т.ч. Земеделски 
територии 

в т.ч. 
Урбанизирани 

територии 

вид 
собственост 

обща 
площ 

% 

в т.ч. 
залес. 
площ 

% 

обща 
площ 

% 

обща 
площ 

% 

обща 
площ 

% ха ха ха ха ха 

Държавна 
собственост 18792.0 50.2 17771.6 50.7 18770.4 54.5 17.0 0.6 4.6 2.6 

Общинска 
собственост 17497.0 46.7 16200.0 46.3 15085.6 43.9 2332.2 80.7 79.2 45.1 

Частна собств. 
на физ и юр.лица 1174.3 3.1 1047.7 3 540.2 1.6 542.3 18.7 91.8 52.3 

Всичко 37463.3 100.0 35019.3 100.0 34396.2 100.0 2891.5 100.0 175.6 100.0 

  
Съгласно ЗП следва да се устроят териториите, които са били горски към 1990 година, а към 

настоящия момент попадат в околовръстни полигони на населени места и селищни образувания, 
без да е приключила процедура по промяна на предназначение по ЗГ. При предишната 
инвентаризация те са били 73,5 ха. При сегашната инвентаризация площта им е определена на 
175,6 ха. Списък на урбанизираните територии, за които не са предоставени документи за 
промяна на предназначението е даден в Приложение I.3.8. 

 
Разпределението на измененията в площта по видове собственост през ревизионния период 

е дадено в таблица № 7а.  
 

Таблица № 7а 

Сравнение на ГТ на ТП “ДЛС Несебър”  
по собственост при двете инвентаризации 2009 - 2019 година 

Година 
на 

държавата 
на община 
Несебър 

на община 
Поморие 

на община 
Руен 

на физ. и 
юр. лица ВСО Общо 

2008/09 13397.8 11688.1 9781.0 34.0 917.0 1342.4 37160.3 

% 36.1 31.5 26.3 0.1 2.5 3.6 100.0 

                

2018/19 18792.0 11804.1 5639.5 53.4 1174.3 - 37463.3 

% 50.2 31.5 15.1 0.1 3.1 - 100.0 

                

Разлика 5394.2 116.0 -4141.5 19.4 257.3 -1342.4 303.0 

 
Промените в собствеността през ревизионния период в ТП “ДЛС Несебър” е следното: 
 
През периода между двете инвентаризации площта на държавните горски територии се е 

увеличила с 5394,2 ха.Това увеличение е основно за сметка на намалението на общинските гори 
на община Поморие и община Несебър, след влезли в сила съдебни решения възстановяващи 
правото на държавна собственост с площ 5370,7 ха, както следва:  

 
1. С Решение №266/05.12.2014 год. на Районен съд - гр.Поморие; Решение №V-46/22.05.2015 

год. на Бургаски областен съд и Определение №375/29.10.2015 год. на Върховния касационен 
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съд - гр.София, горски територии с площ 4443,7 ха /44 437,3 дка/, възстановени като собственост 
на община Поморие от землището на с.Козичино, се възстановяват на държавата. 

2. С Решение №374/09.08.2016 год. на Бургаски окръжен съд и Решение №9/08.08.2017 год. 
на Бургаски апелативен съд, горски територии с площ 927,0 ха /9270,445 дка/ - ПИ №11538.15.9, 
възстановени като собственост на община Несебър от землището на гр.Свети Влас, се 
възстановяват на държавата. 

 
- държавна: +5394,2 ха (+ 5370,7 ха по документи; - 0,6 ха по документи - изключени; + 17,3 ха 

новоустроени площи;  + 6,8 ха по ЦМ); 
 
- на община Несебър: +116,0 ха (- 927,1 ха по документи; - 71,2 ха – по кадастрална карта 

собственост на юридически лица; + 8,0 ха новоустроени гори; + 1106,2 ха гори ВСО в земеделски 
територии по ЛУП 2009 г); 

- ВСО на община Несебър: – 1106,2 ха (- 1106,2 ха гори ВСО в земеделски територии по ЛУП 
2009 г.);  

  
- на община Поморие: – 4141,5 ха (– 4443,7 ха по документи; + 111,7 ха новоустроени гори;  + 

226,0 ха гори ВСО в горски и земеделски територии по ЛУП 2009 г; - 35,5 ха при по точно 
картиране на земеделски територии, имащи характеристика на гора от предходното устройство, 
на база на актуални ортофотоснимки); 

- ВСО на община Поморие: – 226,0 ха  
 
- на община Руен: +19,4 ха  (+ 4,6 ха новоустроени гори; + 10,2 ха гори ВСО в земеделски 

територии по ЛУП 2009 г; + 4,6 ха при по точно картиране на земеделски територии, имащи 
характеристика на гора от предходното устройство); 

- ВСО на община Руен: - 10,2 ха   (- 10,2 ха гори ВСО в земеделски територии по ЛУП 2009 
г.); 

 
     - частна собственост на физически и юридически лица: + 257,3 ха ( - 1,8 ха по документи – 
изключени; + 71,2 ха – по кадастрална карта собственост на юридически лица;  + 161,4 ха 
новоустроени гори;  + 26,5 ха при по точно картиране на земеделски територии, имащи 
характеристика на гора от предходното устройство, на база на актуални ортофотоснимки). 
 

В таблица № 8 e посочено разпределението на горските територии по категории и функции. 
 

Таблица № 8 
Разпределение на горските територии по категории и функции 

Горски територии по 
категории и функции 

Иглолистни Широколистни Всичко 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ,ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

вододайна зона пояс II 2.0 0.4 30 6.1 5.0 115 8.1 5.4 145 

вододайна зона пояс III 227.0 221.3 34090 2097 1803.6 107945 2324 2024.9 142035 

Всичко защита на водите 229.0 221.7 34120 2103.1 1808.6 108060 2332.1 2030.3 142180 

наклон над 30 градуса - - - 4.6 4.6 650 4.6 4.6 650 

Всичко защита на почвите - - - 4.6 4.6 650 4.6 4.6 650 

  

Общо защитни функции 229.0 221.7 34120 2107.7 1813.2 108710 2336.7 2034.9 142830 

  

природна забележ. 0.8 0.8 230 71.6 40.7 4135 72.4 41.5 4365 

защитени местности - - - 722.3 653.7 124800 722.3 653.7 124800 

защитена зона птици 1557.8 1460.0 249595 13862.8 13209.3 1518445 15420.6 14669.3 1768040 

защитена зона местооб. 680.7 636.0 102945 11758.5 10646 1038845 12439.2 11282.0 1141790 

защитени зони смесени - - - 26.2 26.2 1900 26.2 26.2 1900 

Защитени зони Натура  2238.5 2096.0 352540 25647.5 23881.5 2559190 27886.0 25977.5 2911730 

  

Общо спец функции по т.1 2239.3 2096.8 352770 26441.4 24575.9 2688125 28680.7 26672.7 3040895 
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Горски територии по 
категории и функции 

Иглолистни Широколистни Всичко 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ,ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

курортна гора 83.8 80.4 17195 76.1 74.7 7105 159.9 155.1 24300 

Всичко горски територии 
с рекреационно значение 83.8 80.4 17195 76.1 74.7 7105 159.9 155.1 24300 

гори във фаза на старост - - - 80.4 80.4 9880 80.4 80.4 9880 

ГВКС 1 0.3 0.2 30 69 68.9 9255 69.3 69.1 9285 

ГВКС 2 441.2 432.3 88145 4692.0 4583.7 560770 5133.2 5016 648915 

ГВКС 3 - - - 0.6 0.6 50 0.6 0.6 50 

ГВКС 4 - - - 21.6 12.2 560 21.6 12.2 560 

Горски територии по 
категории и функции 

Иглолистни Широколистни Всичко 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ,ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

Всичко ГВКС 441.5 432.5 88175 4863.6 4745.8 580515 5305.1 5178.3 668690 

Общо спец функции по т.3 525.3 512.9 105370 4939.7 4820.5 587620 5465 5333.4 692990 

  

Общо специални функции 
по т.1+т.3 2764.6 2609.7 458140 31381.1 29396.4 3275745 34145.7 32006.1 3733885 

  

Общо защитни и 
специални функции 2993.6 2831.4 492260 33488.8 31209.6 3384455 36482.4 34041.0 3876715 

  

Всичко стопан. функции 99.6 98.1 21600 881.3 880.2 96435 980.9 978.3 118035 

Всичко 3093.2 2929.5 513860 34370.1 32089.8 3480890 37463.3 35019.3 3994750 

 
Категориите гори и земи със защитни и специални функции са обособени съгласно 

нормативните документи, с които са обявени. 
 
 

4.2. ТАКСАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСАЖДЕНИЯТА  
 

Залесената площ на ТП “ДЛС Несебър” е 35019,3 ха. При сегашното устройство 97,4% от на 
територията са гори и земи със защитни и специални функции и 2,6 % със стопански функции.  

 
В таблици № 9 и № 10 е показано разпределението на залесената площ и общия дървесен 

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

 

Таблица № 9 
За разпределение на залесената площ по класове на възраст 

при двете последователни инвентаризации 

 
Година 

К л а с о в е    н а    в ъ з р а с т  

на инвен- I II III IV V VI VII VIII Всичко 
тариза- 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 над 140  

цията х   е   к   т   а   р   и  

2009 1969.7 5779.3 14697.7 6130.2 1108.0 1001.8 2448.3 1484.3 34619.3 
% 5.7 16.6 42.5 17.7 3.2 2.9 7.1 4.3 100.0 

2019 878.7 4185.6 9906.9 12728.1 2079.7 1132.4 1720.3 2387.6 35019.3 
% 2.5 11.9 28.3 36.4 6.0 3.2 4.9 6.8 100.0 

+    6597.9 971.7 130.6  903.3 400.0 
Разлика          

- -1091 -1593.7 -4790.8    -728.0   

 
Залесената площ се увеличава с 400,0 хектара. Основната причина за това увеличение са 

новоустроените при настоящата инвентаризация гори (289,7 ха). Втора причина е залесяването и 
самозалесяването на голи площи, и преминаването им към залесената територия на 
стопанството, както и по-точното определяне на залесените територии.  



 17 

Всичките промени в площите на класовете на възраст са в границите на нормалното и се 
дължат на неравномерното преминаване на насажденията от един клас на възраст в друг. Най-
голямо е увеличението в IV клас на възраст.  

 

Таблица № 10 
За разпределение на дървесния запас (с клони)  по класове на възраст 

при двете последователни инвентаризации 

Година К л а с о в е    н а    в ъ з р а с т  

на инвен- I II III IV V VI VII VIII Всичко 
тариза- 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 над 140  

цията к у б и ч е с к и   м е т р и  

2009 93550 980280 1623250 674425 127565 173250 507540 237720 4417580 
% 2.1 22.2 36.7 15.3 2.9 3.9 11.5 5.4 100.0 

2019 33040 660585 1537790 1364920 201315 159500 302600 416530 4676280 
% 0.7 14.1 32.9 29.2 4.3 3.4 6.5 8.9 100.0 

+    690495 73750   178810 258700 
Разлика          

- -60510 -319695 -85460   -13750 -204940   

 
Общият дървесен запас на стопанството през 2009 година е бил 4417580 куб.м, средният 

прираст на гората за ревизионния период е 679020 куб.м, ползването е било 445270 куб.м 
(204485 куб. м. oт държавни, 238680 куб.м. от общински гори и 2105 куб.м. от частни гори) или 
вероятният запас в началото на 2019 година трябва да е 4651330 куб.м.  

Установеният сега запас е 4676280 куб.м и е с 24950 куб.м в повече от предвиденото, като се 
дължи на общото увеличение на залесената площ и прираста на младите и средновъзрастни 
гори. Общото увеличение на дървесния запас (с клони) е със 258700 куб.м или 5,9%.  

По класове на възраст разликите в запаса са аналогични на тези по площ, като изключение 
прави VI клас на възраст, където залесената площ се е увеличила, а запаса е намалял в 
следствие на извежданите възобновителни сечи и намалената пълнота на насажденията.  

В таблица № 11 са дадени средните таксационни показатели за горите при двете 
последователни инвентаризации. Всичките данни касаещи запаса и прираста са без клони. 

 

Таблица № 11 
Средни таксационни показатели при двете последователни инвентаризации 

Показатели Мярка 
Година на инвентаризация Разлика 

2009 2019 +/- 

Залесена площ ха 34619.3 35019.3 
400.

0 

Общ запас куб.м 3773975 3994750 
+220

775 

Запас на 1 хектар куб.м/ха 109 114 +5 

Среден годишен прираст на 1 ха куб.м/ха 1.96 1.84 -0.12 

Общ среден годишен прираст куб.м 67902 64601 
-

3301 

Средна възраст години 64 73 + 9 

Среден бонитет  IV (3.7) IV (3.8) + 0.1 

Средна пълнота  0.68 0.62 - 0.06 

 
При избраните показатели се наблюдава както увеличение така и намаление, но като цяло се 

наблюдава леко влошаване на общото състояние на дървостоите в стопанисваната от ТП “ДЛС 
Несебър” територия. Причините са в застаряването на основните насаждения, увеличаване на 
повредите (специално съхненето при дъба), влиянието на природните фактори, по-лошите 
таксационни показатели на новоустроените гори и влошаване състоянието на иглолистните 
култури.  

 
В таблица № 12 са дадени средните таксационни показатели на отделните условни стопански 

класове по функции и общо. 
 

 

 

 

Таблица № 12 
средни таксационни показатели по функции, 
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      условни стопански класове и общо за гората 
 

Стопански класове 

Залесена 
площ 

Средна 
възраст 

Среден 
бонитет 

Средна 
пълнота 

Среден 
запас 

на 1 ха 

Среден 
прираст 
на 1 ха 

Общ 
среден 
прираст 

Общ дървесен 
запас 

Надлесни 
запас 

без 
клони 

с 
клони 

без 
клони 

с 
клони 

ха % години     куб.м/ха куб.м/ха куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м 

А. Горски територии със защитни и специални функции 

Бялборови култури 162.4 0.5 49 III (3.0) 0.63 218 4.49 729 35320 43085   

Черборови култури 2094.1 6.0 41 IV (3.6) 0.73 179 4.43 9280 375710 466835 65 70 

Смес. Игл.Шир. култури 574.9 1.6 40 IV (3.6) 0.70 141 3.48 1998 81230 99300 90 100 

Източнобуков Ср 1356.8 3.9 107 III (3.0) 0.66 223 2.76 3750 303025 356485 965 1060 

Изтонобуков Н 468.1 1.3 150 IV (4.0) 0.54 199 1.91 894 93240 107615   

Източногорунов В 228.0 0.7 57 II (2.4) 0.75 203 3.63 828 46210 59550 10 10 

Благунов В 1530.0 4.4 74 III (2.5) 0.71 201 3.20 4902 306775 386035 1175 1310 

Източногорунов СрН 255.9 0.7 88 III (3.1) 0.64 148 2.36 604 37840 46415 90 100 

Благунов СрН 3327.3 9.5 105 IV (3.5) 0.55 138 1.76 5853 460600 550970 4440 5020 

Церов 1930.6 5.5 93 III (3.4) 0.59 153 2.01 3885 294860 356740 910 1030 

Липов 213.1 0.6 59 IV (3.8) 0.76 162 3.17 675 34535 40565 120 130 

Габъров 419.6 1.2 56 III (3.0) 0.76 176 3.36 1408 73845 93320 540 600 

Широколистен В 387.4 1.1 49 III (3.0) 0.68 129 2.78 1078 49910 58920   

Благунов В П 499.2 1.4 70 III (3.0) 0.70 145 2.12 1056 72245 79565   

Благунов СрН П 4247.8 12.1 69 IV (4.1) 0.58 91 1.37 5806 386795 425840 235 260 

Източногорунов СрН П 327.9 0.9 76 IV (3.6) 0.60 112 1.56 513 36870 40670   

Церов П 4288.0 12.2 67 IV (4.1) 0.57 89 1.36 5830 380695 420235 50 55 

Смесен В П 908.4 2.6 68 III (2.5) 0.76 171 2.60 2359 154890 177790 125 140 

Смесен СрН П 6402.4 18.2 64 IV (4.3) 0.60 79 1.33 8487 505205 566855 645 740 

Акациев 220.3 0.6 22 IV (4.2) 0.70 39 2.27 501 8605 9280 25 35 

Келявгабъров 4198.8 12.0 73 V (4.7) 0.65 33 0.48 2006 138310 153190 65 70 

Всичко горски територии 
със ЗСпФ 

34041.0 97.0 73 IV (3.8) 0.62 114 1.84 62442 3876715 4539260 9550 10730 

Б. Горски територии със стопански функции 

Черборови култури 98.1 0.3 41 III (3.2) 0.79 220 5.68 557 21600 27120   

Източнобуков Ср 36.2 0.1 150 IV (3.5) 0.60 242 1.63 59 8770 9780   

Източногорунов СрН 3.3  25 IV (3.6) 0.70 55 2.12 7 180 230   

Благунов СрН 27.8 0.1 101 V (4.5) 0.27 107 1.91 53 2980 3780   

Церов 91.7 0.3 69 IV (3.5) 0.51 144 2.13 195 13155 15650   

Липов 21.4 0.1 44 III (3.3) 0.83 173 4.02 86 3710 4430   

Габъров 24.6 0.1 38 III (2.6) 0.80 145 3.86 95 3560 4780 300 340 

Широколистен В 0.4  25 III (3.0) 0.60 150 5.00 2 60 70   

Благунов СрНП  229.4 0.7 63 IV (3.6) 0.58 99 1.57 360 22610 24960   

Церов П 172.7 0.5 61 IV (3.9) 0.59 93 1.57 271 16110 17765   

Смесен В П 44.6 0.1 65 III (2.6) 0.74 160 2.47 110 7150 8260   

Смесен СрН П 164.6 0.5 62 IV (3.8) 0.56 94 1.52 250 15535 17290   

Акациев 42.9 0.1 16 V (4.6) 0.70 34 1.98 85 1460 1540   

Келявгабъров 20.6 0.1 46 IV (4.3) 0.69 56 1.36 28 1155 1365   

Всичко горски територии 
със СтФ 

978.3 3.0 62 IV (3.6) 0.61 121 2.21 2158 118035 137020 300 340 

ОБЩО 35019.3 100.0 73 IV (3.8) 0.62 114 1.84 64600 3994750 4676280 9850 11070 

 
Стопанските класове при предишното устройство са били 18 на брой, вкл. за горите държавна 

собственост. Съгласно ЗП и действащите нормативни документи при сегашното устройство в 
горите са обособени 21 условни стопански класа. Организацията на залесената площ на 
стопанството при двете последователни инвентаризации е посочено в Таблица № 25, след която 
следва сравнение в наименованията и площите на условните стопански класове между двете 
последователни инвентаризации. 

  Условен стопански клас Иглолистни култури при предишното устройство е бил с площ 
3620,2 ха (в т.ч. 1278,1 ха държавни горски територии). Съгласно утвърденото ЗП сега се 
разделя на три нови условни стопански класа: Бялборови култури, Черборови култури и 
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Смесени иглолистно-широколистни култури, като общата им площ е 2929,5 ха (в т.ч. 1419,2 
ха държавни горски територии) и намалява със 690,7 ха. Това се дължи на изведените 
санитарни и възобновителни сечи и в следствие на това преобладаващо участие на 
широколистни дървесни видове със семенен и издънков произход..  

Условен стопански клас Бялборови култури е с площ 162,4 ха (в т.ч. 123,6 ха държавни 
горски територии).  

Условен стопански клас Черборови култури е с площ 2192,2 ха (в т.ч. 953,2 ха държавни 
горски територии).  

Условен стопански клас Смесени иглолистно-широколистни култури е с площ 574,9 ха (в 
т.ч. 342,4 ха държавни горски територии). Обособен е от иглолистни култури, в които 
участието на иглолистните видове (основно вследствие на изведени санитарни и 
възобновителни сечи) е намаляло до половината от състава, а останалата половина е от 
семенни или издънкови широколистни видове. 

Условен Буков среднобонитетен стопански клас се преименува в  Източнобуков  
среднобонитетен, с площ 1393,0 ха (в т.ч. 1070,5 ха държавни горски територии), като се 
увеличава с 93,9 ха. Причините са в прецизиране на някои насаждения от Буковия 
нискобонитетен стопански клас и преминаването им към среднобонитетния.  

Условен Буков нискобонитетен стопански клас се преименува в  Източнобуков  
нискобонитетен, с площ 468,1 ха (в т.ч. 463,1 ха държавни горски територии), като намалява 
със 649,8 ха. Причините са: прецизиране на някои насаждения от Буковия нискобонитетен 
стопански клас и преминаването им към среднобонитетния, както отделянето на насажденията с 
преобладание на габър в Габъров условен стопански клас.  

Условни Дъбови високобонитетни стопански класове: общата им площ е 1758,0 ха. При 
миналото устройство тя е била 1783,3 ха, като това е била площта на Дъбовия високобонитен 
стопански клас. От него при сегашното устройство са образувани два нови стопански класа 
показани по-долу. Намалението с 25,3 ха на високобонитетните дъбови стопански класове се 
дължи на преминаването на част от насажденията от високобонитетния стопански клас в средно 
и нискобонитетните, в следствие на влошаване на санитарното им състояние. 

Условен Източногорунов високобонитетен стопански клас е новообособен стопански клас 
с площ 228,0 ха (целият държавни горски територии). Обособен е от семенни източногорунови 
насаждения в добро състояние, с добра продуктивност, които при предишното устройство са 
били част от Дъбовия високобонитен стопански клас. 

Условен Благунов високобонитетен стопански клас е новообособен и е с площ 1530,0 ха 
(в това число 1248,3 ха държавни горски територии). Обособен е от семенни благунови 
насаждения и култури в добро състояние, с добра продуктивност, които при предишното 
устройство са били част от Дъбовия високобонитен стопански клас. 

Условни Дъбови средно и нискокобонитетни стопански класове: общата им площ е 
3609,3 ха. При миналото устройство тя е била 3527,5 ха, като това е била площта на Дъбовия 
средно и нискобонитен стопански клас. От него при сегашното устройство са образувани два 
нови стопански класа показани по-долу. Увеличението на площта с 81,8 ха се дължи на 
преминаване на някои насаждения от Дъбовия високо бонитетен стопански клас и стопански клас 
Реконструкция. 

Условен Източногорунов средно и нискокобонитетен стопански клас е новообособен 
стопански клас с площ 259,2 ха (в т.ч. 247,2 ха държавни горски територии). Обособен е от 
семенни източногорунови насаждения в добро до средно състояние, които при предишното 
устройство са били част от Дъбовия средно и нискобонитетен стопански клас. 

Условен Благунов средно и нискобонитетен стопански клас е новообособен и е с площ 
3350,1 ха (в това число 2525,3 ха държавни горски територии). Обособен е от семенни 
благунови насаждения в добро до средно състояние, които при предишното устройство са били 
част от Дъбовия средно и нискобонитетен стопански клас. 

Условен Церов стопански клас се запазва със същото име, с площ 2022,3 ха (в т.ч. 1410,5 
ха държавни горски територии), като се увеличава с 133,9 ха, в следствие на новоустроени 
гори. 

Условен Габъров стопански клас е новообособен. Площта му е 444,2 ха (в т.ч. 354,5 ха  
държавни гори). При предишното устройство тези гори са били включени към Буковия 
нискобонитетен стопански клас. 

Условен Широколистен високостъблен стопански клас се запазва със същото име с площ 
394,4 ха (в това число 329,3 ха държавни горски територии), като площта му се увеличава с 
14,2 ха. Основната причина е включването на издънкови ясенови насаждения в този стопански 
клас, отнесени при предишното устройство към Смесен средно и нискобонитетен стопански клас 
за превръщане, както и новоустоени гори с площ 11,0 ха. Липовите насаждения и култури са 
обособени в условен Липов стопански клас. 
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Условен Липов стопански клас е новообособен. Площта му е 234,5 ха (в т.ч. 183,6 ха  
държавни гори). При предишното устройство тези гори са били включени към Широколистния 
високостъблен стопански клас. 

Условен Благунов високобонитетен стопански клас за превръщане се запазва със 
същото име с площ 499,2 ха (в това число 208,0 ха държавни горски територии), като площта 
му намалява с 316,8 ха. Намалението се дължи на преминаването на част от насажденията от 
високобонитетния стопански клас в средно и нискобонитетния, в следствие на влошаване на 
санитарното им състояние, извеждане на санитарни сечи и започнали възобновителни процеси. 

Условен Смесен високобонитетен стопански клас за превръщане се запазва със същото 
име с площ 953,0 ха (в това число 593,8 ха държавни горски територии), като площта му 
намалява минимално с 3,2 ха. 

Условен Източногорунов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане е 
аналогичен на Зимендъбовия средно и нискобонитетен стопански клас от миналото устройство. 
Той е с площ  327,9 ха (в това число 267,0 ха държавни горски територии), като площта му се 
увеличава минимално с 8,8 ха.  

Условен Благунов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане се запазва 
със същото име с площ 4477,2 ха (в това число 1422,8 ха държавни горски територии), като 
площта му се увеличава със 558,7 ха. Увеличението се дължи на преминаване към този 
стопански клас на: 316,8 ха от Благуновия високобонитетен стопански клас за превръщане; 
насаждения от бившите стопански класове Иглолистни култури, Церово-Благунов Средностъблен, 

Нискостъблен и Реконструкция; новоустроени гори.  
Условен Церов стопански клас за превръщане се запазва със същото име с площ 4460,8 ха 

(в това число 1817,0 ха държавни горски територии), като площта му се е увеличила със 
773,1 ха. Причините за това увеличение  са аналогични като в коментара за горния стопански 
клас. 

Условен Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане се запазва със 
същото име с площ 6567,0 ха (в това число 2427,8 ха държавни горски територии),  като 
площта му се увеличава с 1559,3 хектара. Причините за това увеличение  са аналогични като в 
коментара за горния стопански клас. 

Условен Акациев стопански клас се запазва със същото име с площ 263,2 ха (в това число 
142,9 ха държавни горски територии), като площта му се увеличава минимално с 1,7 ха. 

Условен Келявгабъров стопански клас се запазва със същото име с площ 4219,4 ха (в това 
число 1413,0 ха държавни горски територии), като площта му се увеличава с 1399,1 ха, което 
се дължи на преминаване към този стопански клас на насаждения от бившите стопански класове 
Нискостъблен и Реконструкция.  

 
В горите със защитни и специални функции са обособени условни стопански класове по 

същите критерии, както и в горите със стопански функции.  
В Таблица № 13 е посочено разпределението на залесената площ по условни стопански 

класове и групи гори, съобразно техните функции. 
 

Таблица № 13 
разпределение на залесената площ по условни стопански класове 

и групи гори съобразно техните функции 

Стопански класове 

Защитни 
функции 

Специални 
функции 

Общо защитни и 
специални 

Стопански 
функции 

Всичко 
функции       % 

хектари 

Бялбор. култури - 162.4 162.4 - 162.4 0.5 

Чербор. култури 154.7 1939.4 2094.1 98.1 2192.2 6.3 

Смес. Игл.Шир. 
култури 

67.0 507.9 574.9 - 574.9 1.7 

Източнобуков Ср 4.6 1352.2 1356.8 36.2 1393.0 4.0 

Източнобуков Н - 468.1 468.1 - 468.1 1.3 

Източногорунов В - 228.0 228.0 - 228.0 0.6 

Благунов В - 1530.0 1530.0 - 1530.0 4.4 

Източногор. СрН - 255.9 255.9 3.3 259.2 0.7 

Благунов СрН 90.3 3237.0 3327.3 27.8 3355.1 9.6 

Церов 0.8 1929.8 1930.6 91.7 2022.3 5.8 

Липов 22.6 190.5 213.1 21.4 234.5 0.7 
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Стопански класове 

Защитни 
функции 

Специални 
функции 

Общо защитни и 
специални 

Стопански 
функции 

Всичко 
функции       % 

хектари 

Габъров - 419.6 419.6 24.6 444.2 1.3 

Широколистен В 5.0 382.4 387.4 0.4 387.8 1.1 

Благунов В П - 499.2 499.2 - 499.2 1.4 

Смесен В П  908.4 908.4 44.6 953.0 2.7 

Източногор СрН П - 327.9 327.9 - 327.9 0.9 

Благунов СрН П 885.9 3361.9 4247.8 229.4 4477.2 12.8 

Церов П 169.6 4118.4 4288.0 172.7 4460.7 12.7 

Смесен СрН П 195.2 6207.2 6402.4 164.6 6567.0 18.7 

Акациев 8.4 211.9 220.3 42.9 263.2 0.7 

Келявгабъров 430.8 3768.0 4198.8 20.6 4219.4 12.1 

  

Всичко 2034.9 32006.1 34041.1 978.3 35019.3 
100.

0 

 

 

4.4. ТУРНУСИ НА СЕЧ 
 

4.4.1. Условен стопански клас Бялборови култури – ББК  
Общата площ на условния стопанският клас е 162,4 ха. Санитарното състояние на културите е 

от добро до средно. Има установени леки повреди от суховършия и снеголом на площ 25,2 ха. В 
част от културите се наблюдава възобновяване с характерната за района растителност. Всичко 
това налага да се премине към планиране на мероприятия за ускорена трансформация на 
горите, при което възобновителните сечи могат да започнат след преминаване на 
количествената зрелост на културите, която за района на стопанството е около 40 годишна 
възраст. Всички бялборови култури са със специални функции. 
     Целта на стопанисване ще бъде съобразена със специалните им функции и провеждане на 
мероприятия за възстановяване на характерната за района растителност - трансформация. 
Култури в добро състояние на подходящи месторастения ще се стопанисват с цел производство 
на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при ориентировъчен турнус 
80 години. Култури с влошено състояние, със започнали възобновителни процеси ще се 
стопанисват с цел производство на средна и по рядко едра строителна дървесина при 
ориентировъчен турнус 60 години. Площта на културите на възраст над 40 години е 162,1 ха. 
 

4.4.2. Условен стопански клас Черборови култури - ЧБК 
Общата площ на условния стопанският клас е 2192,2 ха. Санитарното състояние на културите 

е от добро до лошо. Установени са леки и средни повреди от снеговал, снеголом, пожар и най-
много от суховършия на обща площ 104,0 ха. В част от културите се наблюдава възобновяване с 
характерната за района растителност. Всичко това налага да се премине към планиране на 
мероприятия за ускорена трансформация на горите, при което възобновителните сечи могат да 
започнат след преминаване на количествената зрелост на културите, която за района на 
стопанството е около 40 годишна възраст. Основната част от стопанският клас е със ЗСпФ – 
2094,1 ха или 95,5% от площта му.  
     Целта на стопанисване ще бъде съобразена със със защитните им и специални функции и 
провеждане на мероприятия за възстановяване на характерната за района растителност - 
трансформация. Култури в добро състояние на подходящи месторастения ще се стопанисват с 
цел производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при 
ориентировъчен турнус 80 години. Култури с влошено състояние, със започнали възобновителни 
процеси ще се стопанисват с цел производство на средна и по рядко едра строителна дървесина 
при ориентировъчен турнус 60 години. Площта на културите на възраст над 40 години е 901,3 ха. 

 

4.4.3. Условен стопански клас Смесени иглолистно-широколистни  

култури - СмИШК 
Общата площ на условния стопанският клас е 574,9 ха. Санитарното състояние на културите е 

от добро до средно. Установени са леки и средни повреди от снеголом, пожар и най-много от 
суховършия на обща площ 24,5 ха. В част от културите се наблюдава възобновяване с 
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характерната за района растителност. Всичко това налага да се премине към планиране на 
мероприятия за ускорена трансформация на горите, при което възобновителните сечи могат да 
започнат след преминаване на количествената зрелост на културите, която за района на 
стопанството е около 40 годишна възраст. Всички култури са със защитни и специални функции. 

Целта на стопанисване ще бъде съобразена със със защитните им и специални функции и 
провеждане на мероприятия за възстановяване на характерната за района растителност - 
трансформация. Култури в добро състояние на подходящи месторастения ще се стопанисват с 
цел производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при 
ориентировъчен турнус 80 години. Култури с влошено състояние, със започнали възобновителни 
процеси ще се стопанисват с цел производство на средна и по рядко едра строителна дървесина 
при ориентировъчен турнус 60 години. Площта на културите на възраст над 40 години е 255,2 ха. 
 

4.4.4. Условен стопански клас Източнобуков среднобонитетен – ИзбкСр 
Общата площ на условния стопанският клас е 1393,0 ха. Санитарното състояние на 

насажденията е от добро до средно, като са установени леки повреди от гниене и суховършие на 
обща площ 81,6 ха. Основната част от стопанският клас е със ЗСпФ – 1356,8 ха или 97,4% от 
площта му, като 129,6 ха са гори във фаза на старост и представителни образци от основните 
екосистеми – 154,0 ха. При последните целта на стопанисване е запазване на основния 
дървостой в естественото му състояние, като не се планира насока на стопанисване.  
     Целта на стопанисване ще бъде съобразена с функциите им и производство на едра 
строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 50 см при турнус на сеч 140 години за 
насажденията от І и част от ІІ бонитет. За насажденията - част от ІІ (които не отговарят на 
критериите за високобонитетни), ІІІ и част от ІV бонитет -  производство на едра строителна 
дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см при турнус на сеч 120 години. Зрелите 
насаждения са с площ 901,9 ха. 

 

4.4.5. Условен стопански клас Източнобуков нискобонитетен - ИзбкН 
Общата площ на условния стопанският клас е 468,1 ха. Санитарното състояние на 

насажденията е от добро до средно, като са установени леки повреди от гниене и суховършие на 
обща площ 60,3 ха. Всички насаждения са със специални функции, като 55,9 ха са гори във фаза 
на старост и представителни образци от основните екосистеми – 57,4 ха. При последните целта 
на стопанисване е запазване на основния дървостой в естественото му състояние, като не се 
планира насока на стопанисване. 

Целта на стопанисване ще бъде съобразена със специалните им функции и производство на 
едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 100 години. 
Всички насаждения от този стопански клас са зрели. 

 

4.4.6. Условен стопански клас Източногорунов високобонитетен – ИзгрВ 
Общата площ на условния стопанският клас е 228,0 ха. Санитарното състояние на 

насажденията е добро. Те са със специални функции, като 2,6 ха са гори във фаза на старост и 
представителни образци от основните екосистеми. При последните целта на стопанисване е 
запазване на основния дървостой в естественото му състояние, като не се планира насока на 
стопанисване. 

Целта на стопанисване ще бъде съобразена със специалните им функции и производство на 
едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см при турнус на сеч 140 години. 
Зрелите насаждения са с площ 2,6 ха. 
 

4.4.7. Условен стопански клас Благунов високобонитетен - БлВ 
Общата площ на условния стопанският клас е 1530,0 ха. Санитарното състояние на 

насажденията и културите е добро, като са установени леки повреди от суховършие на обща 
площ 15,3 ха. Те са със специални функции, като 13,4 ха са гори във фаза на старост и 
представителни образци от основните екосистеми. При последните целта на стопанисване е 
запазване на основния дървостой в естественото му състояние, като не се планира насока на 
стопанисване. 

Целта на стопанисване ще бъде съобразена със специалните им функции и производство на 
едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см при турнус на сеч 140 години. 
Зрелите насаждения са с площ 324,4 ха. 

 

4.4.8.Условен стопански клас Източногорунов средно и 

нискобонитетен - ИзгрСрН  
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Общата площ на условния стопанският клас е 259,2 ха. Санитарното състояние на 
дървостоите е сравнително добро, като са установени леки и средни повреди от суховършие и 
гниене на обща площ 12,7 ха. 98,7% от дървостоите в стопанския клас са със специални 
функции, като 31,4 ха са гори във фаза на старост и представителни образци от основните 
екосистеми – 73,1 ха. При последните целта на стопанисване е запазване на основния дървостой 
в естественото му състояние, като не се планира насока на стопанисване. 

Целта на стопанисване ще бъде съобразена със специалните им функции и производство на 
едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 120 години. 
Зрелите насаждения са с площ 115,0 ха.  

 

4.4.9. Условен стопански клас Благунов средно и нискобонитетен - БлСрН 
Общата площ на условния стопанският клас е 3355,1 ха. Санитарното състояние на 

дървостоите е от добро до средно, като са установени леки и средни повреди от суховършие, 
гниене и черен имел на обща площ 641,2 ха. 99,2% от дървостоите в стопанския клас са със 
ЗСпФ, като 338,2 ха са гори във фаза на старост и представителни образци от основните 
екосистеми – 317,0 ха. При последните целта на стопанисване е запазване на основния 
дървостой в естественото му състояние, като не се планира насока на стопанисване. 

Целта на стопанисване ще бъде съобразена със функциите им и производство на едра 
строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 120 години. 
Зрелите насаждения са с площ 1904,7 ха.  

 

4.4.10. Условен стопански клас Церов - Ц 
Общата площ на условния стопанският клас е 2022,3 ха. Санитарното състояние на 

дървостоите е добро до средно, като са установени леки и средни повреди от суховършие и 
гниене на обща площ 81,1 ха. 98,7% от дървостоите в стопанския клас са със ЗСпФ, като 413,3 ха 
са гори във фаза на старост и представителни образци от основните екосистеми – 352,2 ха.  

Целта на стопанисване ще бъде съобразена със функциите им и производство на едра 
строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 100 години. 
Зрелите насаждения са с площ 904,8 ха.  

 

4.4.11. Условен стопански клас Липов – Л  
Общата площ на условния стопанският клас е 234,5 ха. Санитарното състояние на 

дървостоите е добро, като са установени леки повреди от паша на площ 0,7 ха. 90,9% от 
дървостоите в стопанския клас са със ЗСпФ, като представителни образци от основните 
екосистеми са 31,7 ха. При последните целта на стопанисване е запазване на основния 
дървостой в естественото му състояние, като не се планира насока на стопанисване. 

Целта на стопанисване ще бъде съобразена със функциите им и производство на едра 
строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 90 години. Зрелите 
насаждения са с площ 31,7 ха.  
 

4.4.12. Условен стопански клас Габъров – Г 
Общата площ на условния стопанският клас е 444,2 ха. Санитарното състояние на 

насажденията е добро, като са установени леки повреди от гниене на обща площ 2,5 ха. 94,5% от 
насажденията в стопанския клас са със ЗСпФ, като 21,3 ха са гори във фаза на старост 
представителни образци от основните екосистеми. При последните целта на стопанисване е 
запазване на основния дървостой в естественото му състояние, като не се планира насока на 
стопанисване. 

Целта на стопанисване ще бъде съобразена със функциите им и производство на едра 
строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 100 години. 
Зрелите насаждения са с площ 28,4 ха.  
 

4.4.13. Условен стопански клас Широколистен високостъблен - ШВ 
Общата площ на условния стопанският клас е 387,8 ха. Санитарното състояние на 

дървостоите е добро, като са установени леки и силни повреди от суховършие на площ 5,1 ха. 
99,9% от дървостоите в стопанския клас са със ЗСпФ, като 16,1 ха са гори във фаза на старост и 
представителни образци от основните екосистеми – 76,2 ха. При последните целта на 
стопанисване е запазване на основния дървостой в естественото му състояние, като не се 
планира насока на стопанисване. 
     Целта на стопанисване ще бъде съобразена с функциите им и на второ място оптимално 
производство на строителна дървесина в зависимост от произхода на дървесните видове, 
формирали отделните насаждения и култури, както следва: 
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- за културите от орех не се поставя производствена цел; 
- за насаждението от трепетлика, целта на стопанисване е добив на едра строителна 

дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 40 години; 
- за тополите целта е производство на едра и средна строителна дървесина при турнус на сеч 

15 години; 
- за насажденията от хинап и бяла топола целта е запазване на биоразнообразието при 

неопределен турнус; 
- за всички останали дървесни видове целта на стопанисване е производство на едра 

строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при ориентировъчен турнус на сеч 
100 години.  

Зрелите насаждения и култури са с площ 19,6 ха.  
 

4.4.14.Условен стопански клас Благунов високобонитетен за 

превръщане – БлВП 
Общата площ на условния стопанският клас е 499,2 ха. Санитарното състояние на 

дървостоите е добро, като са установени леки повреди от суховършие и гниене на обща площ 
18,3 ха. Насажденията са със специални функции. 

Целта на стопанисване ще бъде съобразена със специалните им функции, превръщането на 
издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на едра строителна 
дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 90 години. Зрелите 
насаждения са с площ 49,7 ха. 

 

4.4.15.Условен стопански клас Смесен високобонитетен за 

превръщане - СмВП  
Общата площ на условния стопанският клас е 499,2 ха. Здравословното състояние на 

насажденията е много добро, като повреди не се наблюдават, с изключение на отделни дървета.  
95,3% от насажденията са със специални функции, като 30,7 ха са гори във фаза на старост и 
представителни образци от основните екосистеми – 18,7 ха. При последните целта на 
стопанисване е запазване на основния дървостой в естественото му състояние, като не се 
планира насока на стопанисване. 

Целта на стопанисване е съобразена със специалните им функции и превръщането им в 
семенни. На второ място е производство на едра строителна дървесина при турнус на сеч 80 
години с диаметър на тънкия край над 18 см. Не на последно място целта ще бъде опазване на 
оставащите на корен дървета и подпомагане на естествения семенен подраст. Зрелите 
насаждения са с площ 234,6 ха. 

 

4.4.16.Условен стопански клас Източногорунов средно и 

нискобонитетен за превръщане - ИзгрСрНП 
Общата площ на условния стопанският клас е 327,9 ха. Санитарното състояние на 

дървостоите е добро, като са установени леки и силни повреди от суховършие на площ 4,8 ха. 
Насажденията са със специални функции. 

Целта на стопанисване ще бъде съобразена със специалните им функции, превръщането на 
издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на средна строителна 
дървесина при турнус на сеч 55 години. Стопанисването е подчинено на целта за опазване и 
подпомагане на естествения семенен подраст. Зрелите насаждения са с площ 298,7 ха. 

 

4.4.17. Условен стопански клас Благунов средно и нискобонитетен за 

превръщане - БлСрНП 
Общата площ на условния стопанският клас е 4477,2 ха. Санитарното състояние на 

насажденията е от добро до средно, като са установени леки и силни повреди от суховършие и 
гниене на обща площ 161,4 ха. 94,9% от дървостоите в стопанския клас са със ЗСпФ, като 41,8 ха 
са гори във фаза на старост и представителни образци от основните екосистеми – 56,9 ха. При 
последните целта на стопанисване е запазване на основния дървостой в естественото му 
състояние, като не се планира насока на стопанисване. 

Целта на стопанисване ще бъде съобразена с функциите им, превръщането на издънковите 
насаждения в семенни високостъблени и производство на средна строителна дървесина при 
турнус на сеч 55 години. За насажденията на бедни месторастения, както и за тези с влошено 
санитарно състояние, целта е подобряване санитарното състояние и добив на дърва. 
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Стопанисването е подчинено на целта за опазване и подпомагане на естествения семенен 
подраст. Зрелите насаждения са с площ 4215,6 ха. 

 

4.4.18. Условен стопански клас Церов за превръщане – ЦП 
Общата площ на условния стопанският клас е 4460,7 ха. Санитарното състояние на 

насажденията е добро, като са установени леки и силни повреди от суховършие и гниене на 
обща площ 57,8 ха. 96,1% от дървостоите в стопанския клас са със ЗСпФ, като 169,8 ха са гори 
във фаза на старост и представителни образци от основните екосистеми – 200,4 ха. При 
последните целта на стопанисване е запазване на основния дървостой в естественото му 
състояние, като не се планира насока на стопанисване. 

Целта на стопанисване ще бъде съобразена с функциите им, превръщането на издънковите 
насаждения в семенни и производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 
години. Стопанисването ще има цел за опазване на оставащите на корен дървета и подпомагане 
на естествения семенен подраст. Зрелите насаждения са с площ 4053,1 ха. 

 

4.4.19. Условен стопански клас Смесен средно и нискобонитетен за  

превръщане - СмНП  
Общата площ на условния стопанският клас е 6567,0 ха. Санитарното състояние на 

насажденията е от добро до средно, като са установени леки и силни повреди от суховършие, 
гниене и пожар на обща площ 375,9 ха. 97,5% от дървостоите в стопанския клас са със ЗСпФ, 
като 589,4 ха са гори във фаза на старост и представителни образци от основните екосистеми – 
299,0 ха. При последните целта на стопанисване е запазване на основния дървостой в 
естественото му състояние, като не се планира насока на стопанисване. 

Целта на стопанисване е съобразена с функциите им и превръщането им в семенни, а за 
насажденията на бедни и ерозирани месторастения и за тези от космат дъб – запазване и 
поддържане на жизнеността им, което да осигури техните екологични и защитни функции. На 
второ място е производство на средна строителна дървесина при турнус на сеч 55 години. Друга 
важна цел ще бъде опазване и подпомагане на естествения семенен подраст. Зрелите 
насаждения са с площ 5234,2 ха. 

 

4.4.20. Условен стопански клас Акациев – А 

Общата площ на условния стопанският клас е 263,2 ха. Санитарното състояние на 
дървостоите е от добро до средно, като са установени леки повреди от суховършие на площ 21,7 
ха. 83,7% от дървостоите в стопанския клас са със ЗСпФ.   

Целта на стопанисване е съобразена с функциите им и на второ място - производство на 
средна и дребна строителна дървесина и дърва за огрев при турнус на сеч 20 години. Зрелите 
насаждения и култури и тези, които ще станат зрели през десетилетието са с площ 219,9 ха.  

 

4.4.21. Условен стопански клас Келявгабъров – Кгбр 
Общата площ на условния стопанският клас е 4219,4 ха. 99,5% от дървостоите в стопанския 

клас са със ЗСпФ, като 82,5 ха са гори във фаза на старост и представителни образци от 
основните екосистеми – 5,5 ха. При последните целта на стопанисване е запазване на основния 
дървостой в естественото му състояние, като не се планира насока на стопанисване. 

Целта на стопанисване е съобразена с функциите им и поддържане жизнеността на 
дървостоите, запазване на биологичното разнообразие и добив на дърва за огрев при турнус на 
сеч 40 години. Насажденията над 40 години са с площ 3975,3 ха. 

 

4.5. ВИДОВЕ ГОРИ 
За всички залесени площи е определен вида гора съгласно Приложение № 5 от Наредба № 18 

за инвентаризация и планиране в горските територии. В Таблица № 14 е посочено 
разпределението на залесената площ по видове гора и условни стопански класове. 

В таблица № 15 са дадени средните таксационни показатели на отделните видове гори и 
общо за гората. 

В Приложение І.2.2 са изготвени в електронен вариант таксационни таблици (№№ от 1 до 128) 
по видове гори.  



 26 

Таблица № 14 
Разпределение на залесената площ по видове гори и условни стопански класове 

Видове гори 

Условни стопански класове 

Общо 
% ББК ЧБК 

См 
ИШК 

Избк 
Ср 

Избк 
Н 

Изгр 
В 

БлВ 
Изгр 
СрН 

Бл 
СрН 

    Ц     Л     Г ШВ 
Бл 
В П 

Бл 
СрН П 

Изгр 
СрНП 

Ц П 
См 
В П 

См 
СрН П 

    А Кгбр 

хектари 

1. Гори от 
бял бор 

139.0 - 55.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 194.2 0.5 

1.3Култ. от бял 
бор – извън 
естеств. зона 
на разпростр. 

139.0 - 55.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 194.2 0.5 

2. Гори от 
черен бор 

- 2168.7 505.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2674.0 7.6 

2.3Култ. от 
черен бор – 
извън естеств. 
зона на разпр. 

- 2168.7 505.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2674.0 7.6 

9.Култ. от 
чужди иглол. 
видове 

23.4 23.5 14.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61.3 0.2 

11.Термоф. 
букови гори 

- - - 1393.0 468.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1861.1 5.3 

11.1Сем. 
тер.букови гори 

- - - 1393.0 468.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1861.1 5.3 

13.Смес. 
дъбови гори  

- - - - - 228.0 1530.0 259.2 3350.1 2016.5 - - 138.4 - - - - - - - - 7522.2 21.5 

13.1 Естест. 
семенни 
дъбови гори 

- - - - - 213.1 1495.6 249.8 3254.9 1877.3 - - - - - - - - - - - 7090.7 20.3 

13.2Култури от 
дъбове 

- - - - - 14.9 34.4 9.4 95.2 139.2 - - 138.4 - - - - - - - - 431.5 1.2 

15. Гори от 
космат дъб 

- - - - - - - - - 5.8 - - - - - - - - 1562.9 - - 1568.7 4.5 

15.1Ест.гори от 
космат дъб 

- - - - - - - - - 5.8 - - - - - - - - 1562.9 - - 1568.7 4.5 

16.Край- 
речни гори 

- - - - - - - - - - - - 22.9 - - - - - - - - 22.9 0.1 

16.1Естест. 
крайречни гори 

- - - - - - - - - - - - 4.8 - - - - - - - - 4.8 - 

16.2 Култ. 
 от хиб. тополи  

- - - - - - - - - - - - 18.1 - - - - - - - - 18.1 0.1 

17.Лонгоз. 
гори  

- - - - - - - - - - - - 185.8 - - - - - - - - 185.8 0.5 

18. Гори от об. - - - - - - - - - - - - 0.6 - - - - - - - - 0.6 - 
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Видове гори 

Условни стопански класове 

Общо 
% ББК ЧБК 

См 
ИШК 

Избк 
Ср 

Избк 
Н 

Изгр 
В 

БлВ 
Изгр 
СрН 

Бл 
СрН 

    Ц     Л     Г ШВ 
Бл 
В П 

Бл 
СрН П 

Изгр 
СрНП 

Ц П 
См 
В П 

См 
СрН П 

    А Кгбр 

хектари 

кестен 

18.2 Кест. 
култури 

- - - - - - - - - - - - 0.6 - - - - - - - - 0.6 - 

19. Гори от об. 
габър 

- - - - - - - - - - - 444.2 - - - - - - - - - 444.2 1.3 

19.1 Семен. 
гори от габър 

- - - - - - - - - - - 444.2 - - - - - - - - - 444.2 1.3 

20. Гори от 
липи 

- - - - - - - - - - 234.5 - - - - - - - - - - 234.5 0.7 

20.1 Естест. 
липови гори 

- - - - - - - - - - 158.3 - - - - - - - - - - 158.3 0.5 

20.2 Култ. от 
липа 

- - - - - - - - - - 76.2 - - - - - - - - - - 76.2 0.2 

21.Смес. 
широкол. гори  

- - - - - - - - - - - - 34.0 - - - - - - - - 34.0 0.1 

23. Група изд. 
за превр. 

- - - - - - - - - - - - 1.5 499.2 4477.2 327.9 4460.8 953.0 5004.1 - - 15723.7 44.9 

23.1 Изд. 
термофилни  
букови гори 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 274.9 25.4 - - 300.3 0.9 

23.4 Изд. 
смесени 
дъбови гори 

- - - - - - - - - - - - - 499.2 4477.2 327.9 4460.8 448.5 4890.8 - - 15104.4 43.1 

23.6 Изд. гори 
от об. габър 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 229.6 87.9 - - 317.5 0.9 

23.7 Ест. гори 
от трепетлика 

- - - - - - - - - - - - 1.5 - - - - - - - - 1.5 - 

24. Гори 
 от акация 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 263.2 - 263.2 0.7 

25. Гори от 
келяв габър 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4219.4 4219.4 12.1 

27.Орех. 
култури 

- - - - - - - - - - - - 9.6 - - - - - - - - 9.6 0.0 

ВСИЧКО 162.4 2192.2 574.9 1393.0 468.1 228.0 1530.0 259.2 3350.1 2022.3 234.5 444.2 392.8 499.2 4477.2 327.9 4460.8 953.0 6567.0 263.2 4219.4 35019.3 100.0 

 

Таблица № 15 
Средни таксационни показатели по видове гори и общо за гората 

Вид гора 
Залесена 

площ 
Средна 
възраст 

Среден 
бонитет 

Средна 
пълнота 

Среден 
запас 

на 1 ха 

Среден 
прираст 
на 1 ха 

Общ 
среден 
прираст 

Общ  дървесен 
запас 

Надлесни 
запас 

без с без с 
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клони клони клони клони 

ха %  години   куб.м/ха куб.м/ха    куб.м    куб.м    куб.м куб.м куб.м 

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

194.2 0.6 49 III (3.3) 0.62 200 4.07 790 38780 46865 - - 

2.3 - Култури от черен бор – извън естеств. зона на 
разпростр. 

2674.0 7.6 41 IV (3.6) 0.73 173 4.29 11483 462705 573820 155 170 

9 - Култури от чужди иглолистни видове 61.3 0.2 40 III (2.6) 0.72 202 4.75 291 12375 15655 - - 

11.1 - Семенни термофилни букови гори 1861.1 5.3 119 III (3.2) 0.63 218 2.53 4702 405035 473880 965 1060 

13.1 - Естествени семенни смесени дъбови гори 7090.7 20.2 96 III (3.2) 0.60 161 2.23 15811 1142850 1393345 6595 7430 

13.2 - Култури от дъбове 431.5 1.2 29 IV (3.5) 0.71 81 2.22 958 34845 45285 30 40 

15.1 - Естествени гори от космат дъб 1568.7 4.5 70 V (4.9) 0.55 43 0.65 1016 66790 74015 65 80 

16.1 - Естествени крайречни гори 4.8 0.0 75 III (3.1) 0.47 125 1.88 9 600 675 - - 

16.2 - Култури от хибридни тополи и др. бързораст. 
видове 

18.1 0.1 12 III (2.8) 0.48 58 4.53 82 1050 1215 - - 

17 - Лонгозни гори (естествени) 185.8 0.5 65 III (3.0) 0.68 152 2.36 439 28245 31770 - - 

18.2 - Кестенови култури 0.6 0.0 45 II (2.0) 0.50 133 3.33 2 80 110 - - 

19.1 - Семенни гори от обикновен габър 444.2 1.3 55 III (3.0) 0.77 174 3.38 1502 77405 98100 840 940 

20.1 - Естествени липови гори 158.3 0.5 65 IV (3.7) 0.76 176 3.20 507 27870 32725 120 130 

20.2 - Култури от липа 76.2 0.2 41 IV (3.9) 0.78 136 3.33 254 10375 12270 - - 

21 - Смесени широколистни гори (пляс, яв, лп) - естеств. 34.0 0.1 53 III (3.0) 0.57 119 2.32 79 4050 4850 - - 

23.1 - Издънкови термофилни букови гори 300.3 0.9 72 II (2.2) 0.76 181 2.62 786 54435 63915 65 80 

23.4 - Издънкови смесени дъбови гори 15104.3 43.1 66 IV (4.0) 0.60 95 1.48 22417 1428015 1583605 725 805 

23.6 - Издънкови гори от обикновен габър 317.5 0.9 61 III (2.8) 0.75 155 2.60 826 49225 58105 200 230 

23.7 - Естествени гори от трепетлика 1.5 0.0 10 V (4.6) 0.40 - - - - - - - 

24 - Гори от акация 263.2 0.8 21 IV (4.3) 0.70 38 2.23 587 10065 10820 25 35 

25 - Гори от келяв габър 4219.4 12.0 73 V (4.7) 0.65 33 0.48 2035 139465 154555 65 70 

27 - Орехови култури 9.6 0.0 21 III (2.6) 0.78 51 2.50 24 490 700 0 0 

ОБЩО 35019.3 100.0 73 IV (3.8) 0.62 114 1.84 64600 3994750 4676280 9850 11070 
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II. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ 

ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ 
 

1. ОБЩИ ДАННИ 
Всички противопожарни мероприятия са планирани съгласно чл. 136 от ЗГ от 08.03.2011 г., 

съгласно Наредба № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии 
(притурка към ДВ бр. 82 от 23.10.2015 г.) и съобразени с Наредба № 8 от 11.05.2012 г. “За 
условията и реда за защита на горските територии от пожари”.  

 
Горите в териториалния обхват за контрол от ТП ДЛС “Несебър” са обособени в три 

противопожарни блока, съответно в I-ви ГСУ “Горица”, II-ри ГСУ “Раковсково” и III-ти ГСУ “Несебър”, за 
които са планирани необходимите противопожарни мероприятия по участъци.  

 
Противопожарните дялове са обособени от участъци с еднакъв клас на пожарна опасност 

и са показани на стопанска карта в мащаб 1:25000 – съществуващите противопожарни 
мероприятия с черен цвят и новопланираните със син цвят. На същите карти са оцветени и 
класовете на пожарна опасност: със тъмночервен цвят – І клас, със светлочервен цвят – ІІ клас, 
със зелен цвят – III клас, както и пътищата за движение на противопожарна техника – с червена 
непрекъсната линия. Всички водни площи са оцветени със светлосин цвят. На картите са 
нанесени и всички съществуващи и планирани противопожарни мероприятия: бариерни прегради, 
лесокултурни прегради, минерализовани ивици, водоизточници за противопожарни нужди, места 
за палене на огън, места за паркиране и почивка и други. 

 
Горите в териториалния обхват за контрол от ТП ДЛС “Несебър” са разпределени според 

степента на пожарен риск в три класа:  
 

Към I клас с висока пожарна опасност са отнесени всички иглолистни насаждения и 

култури на много сухи, сухи и сухи до свежи месторастения, както и намиращите се в съседство 
голи площи, с обща площ 1939,8 ха (5,2%). 

 

Към II клас със средна пожарна опасност са отнесени всички иглолистни 

насаждения и култури на свежи и свежи до сухи месторастения, всички широколистни 
дървостои на много сухи, сухи и сухи до свежи месторастения, както и намиращите се в 
съседство голи площи, с обща площ 17309,0 ха (46,2%). 

 

Към III клас с ниска пожарна опасност са отнесени всички иглолистни насаждения и 

култури на свежи до влажни и влажни месторастения, всички широколистни дървостои на 
свежи до сухи, свежи, свежи до влажни и влажни месторастения както и намиращите се в 
съседство голи площи, с обща площ 18214,5 ха (48,6%). 

 
При определяне класовете на пожарна опасност са взети предвид следните таксационни 

характеристики: 
– за иглолистни – участие на дървостоя; пълнота; процент на покритие на площта с подлес 

и храсти от следните видове – келяв габър, трънка, шипка, мъждрян; месторастене. 
– за широколистни – процент на покритие с подлес и храсти, като изброените по-горе 

видове, месторастене.  
– за незалесени площи – покритие и големина на тревната покривка и месторастенето. 
 
За най-малката единица за обособяване на клас на пожарна опасност в ГСП се приема 

отделът (определя се като среднопретеглена стойност от класовете на подотделите). На 
изработените карти за защита от пожари в М 1:25 000 на ТП “ДЛС Несебър” площите, отнесени 
към съответните класове на пожарна опасност, са определени по подотдели и са оцветени с 
различни цветове. 

В таблица № 16 е показано разпределението на площта по класове на пожарна опасност и 
по горскостопански участъци, като класифицирането  е извършено по подотдели (насаждения).  
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Таблица № 16 

Разпределение на площта по насаждения по класове на пожарна опасност 
в ТП “ДЛС Несебър”  

 

Tериториален обхват 

Kласове на пожарна 
опасност 

Всичко 
I клас 

висока 
II клас 
средна 

III клас 
ниска 

хектари 

Първи ГСУ “Горица” 

площ 561.2 7038.2 5853.3 
134

52.7 

проце
нти 

1.5 18.8 15.6 35.9 

  

Втори ГСУ 
“Раковсково”   

площ 213.0 2673.2 6132.0 
901

8.2 

проце
нти 

0.6 7.1 16.4 24.1 

  

Трети ГСУ “Несебър”  

площ 1165.6 1359.0 6229.2 
149

92.2 

проце
нти 

3.1 20.3 16.6 40.0 

  

ВСИЧКО 

площ 1939.8 
17309.

0 
18214.

5 
374

63.3 

проце
нти 

5.2 46.2 48.6 
100.

0 

 
 
Основните фактори за възникване на горските пожари са: небрежна, непредпазлива или 

умишлена дейност на човека или природни явления. 
Най-честите причини са следните: 
-  Изгаряне на треви и храсти при почистване на ливади и ниви, които граничат непосредствено 

с гора; 
-  Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове; 
-  Небрежно боравене с огън от работници, пастири, туристи; 
-  Техническа неизправност на машини и превозни средства, работещи в гората; 
-  Самозапалване на лесно запалими вещества и материали; 
-  Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост 

до горите; 
-  Умисъл; 
-  Самозапалване на сухи треви или дървета при природни явления (мълнии). 

 

2. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

І. ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРЕГРАДИ 
 

2.1. БАРИЕРНИ ПРЕГРАДИ 
 
Техните функции се изпълняват от пътищата с асфалтова настилка, просеки на 

електропроводите и реки минаващи през територията на стопанството. Дължината на 
съществуващите бариерни прегради е 208,6 км. Нови не са проектирани, тъй като 
съществуващите такива разделят гората на дялове не по-големи от 4000 ха. 

 

2.2. ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ 
 
Това са широки 5 – 10 метра специално просечени за целта просеки, по средата на които 

има минерализована ивица. Планират се и се изграждат с цел да се забави и евентуално 

http://money.bg/news/id_1874891337
http://money.bg/news/id_1874891337
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преустанови разпространението на низови пожари с определени характеристики и да се 
създадат условия за успешното им гасене, да послужат за придвижване на гасачи и евентуално 
техника по време на пожар, както и да се използват за опорна линия за косвена атака срещу 
настъпващ пожар. 

Общата дължина на съществуващите е 267,1 км.  
     Направата на нови лесокултурни прегради не се предвижда.  

Всички противопожарни просеки следва на няколко години (минимум два пъти през периода 
на действие на плана) да се почистват, като за целта се заделят средства в годишните разчети.  

Съществуващите и планираните лесокултурни прегради са означени на противопожарните 
карти съответно с черен и син цвят съгласно Наредба № 8. 

 

2.3. МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ 
 
Минерализованите ивици са изкуствено създадени линейни обекти, с ширина поне 1.5 м, 

като почвената покривка и постилка се отстраняват до минералния слой.  
Общата дължина на съществуващите минерализовани ивици е 267,1 км. Не е планирана 

направата на нови минерализовани ивици. 
Препоръчва се на собствениците на поземлени имоти в земеделски територии, граничещи с 

горски територии да поддържат минерализовани ивици с широчина не по-малко от 3 м в 
пожароопасния сезон. 

 

2.4. ПОЖАРОЗАЩИТНИ ПОЯСИ  
 

Това са залесени ивици създадени от пожароустойчиви широколистни дървесни и храстови 
видове с ширина от 100 до 300 метра, разположени напречно на преобладаващите ветрове или 
по влажни дерета за разделяне на по-големите комплекси иглолистни култури. 
Пожарозащитния пояс се почиства от сухата маса, отпада, сухата трева и подлеса. В 
широколистните насаждения се прави само това почистване, а в иглолистните насаждения 
дърветата се окастрят на височина до 2,5 метра височина и склопеноста се свежда до 65-70%. 
В младите иглолистни насаждения кастрене не се извършва, поради увреждане на короната. 

Общата дължина на съществуващите пожарозащитни пояси на територията на ТП “ДЛС 
Несебър” е 20,9 км. Не са планирани нови пожарозащитни пояси. 

 

 2.5. САНИТАРНИ ИВИЦИ 
 
Представляват ивици с широчина 15-25 м, в които се използва горско-дървесна 

растителност, където чрез регулиране на гъстотата и склопеността се цели подтискане на 
ниската растителност. Санитарните ивици се почистват от сухата маса, отпада, сухата трева и 
подлеса. В иглолистните насаждения дърветата в ивицата са окастрени до височина минимум 2 
метра, а склопеността е 65-70%. Те са покрай иглолистните култури, покрай пътищата с 
интензивно движение на хора и селскостопанска техника.  

След окастрянето на дърветата в пожарозащитните и санитарни ивици отпадъците да се 
изнасят вън от насажденията и да се депонират на пожаробезопасно място. 

В незалесените територии санитарните ивици да са окосени и обезхрастени, а тревната 
растителност и храстите да са изнесени от тях. Общата дължина на съществуващите санитарни 
ивици територията на ТП “ДЛС Несебър” е 147,9 км. Не се предвижда направата на санитарни 
ивици. 

 

2.6. САНИТАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Покрай пътищата е необходимо ежегодно при настъпването на пожароопасния сезон да се 
окосява и изнася тревната растителност, да се почиства от лесно запалими отпадъци от двете 
страни на пътищата. Да се прокарат минерализовани ивици покрай иглолистните култури и други 
силно застрашени от пожари горски площи. Да се ограничи достъпа на МПС към горските масиви 
през пожароопасния сезон.  

 

ІІ. Противопожарни лесотехнически мероприятия 
 

2.7. ПЪТИЩА ЗА ПРИДВИЖВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА 
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На територията на стопанството съществуващите пътища за движение на противопожарна 
техника през горските територии са с обща дължина 192,1 км. На всеки 3 – 5 км са проектирани 
подходящи площадки за обръщане (общо 33 броя). 

На места, които са бивши временни складове, поляни и кръстовища на автомобилните 
пътища има уширения за разминаване. Тези места са обозначени съгласно Наредба № 8 от 
11.05.2012 г. на противопожарните карти в М 1:25 000.  

На тези пътища трябва да се извършва ремонт и поддръжка минимум през три години или 
средногодишно по 64,03 км. При средна цена от 250 лв/км са необходими годишно 16008,3 лв. 

Списък на подотделите, в които ще се водят технически сечи за подръжка на тези пътища е 
даден в Приложение III.3.7. 

 

2.8. ВОДОИЗТОЧНИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОПАЗВАНЕТО НА ГОРИТЕ  
 
Съществуват 9 бр. водоизточници и площадки към тях пригодени за противопожарни цели, 

означени на картите със син цвят. Те са от естествени водоизточници и са достатъчни са за 
нуждите на стопанството. Противопожарните хидранти, установени на територията на ТП “ДЛС 
Несебър” са 42 броя. 

 

2.9. СТАЦИОНАРНИ НАБЛЮДАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ 
 
Организиране на патрулно-наблюдателна служба 
На територията на ТП ДЛС “Несебър” са разположени четири стационарни наблюдателни 

пунктове, който са достатъчни за осигуряването на противопожарната защита. Те се намират в 
отдели и подотдели: 133:9; 297:а; 372:9; 533:с. 

Съгласно Национална схема за разполагане на средства за наблюдение и откриване на 
пожари в горските територии, приета от ЕС на ИАГ е планирано да се изгради нов стационарен 
наблюдателен пункт в подотдел 372:9 на мястото на стария. Той трябва да бъде оборудван с 
инфрачервена камера, която да засича скрито и открито горене, като разстоянието на действие 
е от 200 м до 15 км, площ на сканиране 360 градуса с диапазон до 700 кв.км. Време за 
сканиране 10 сек. Време за потвърждение 60 сек. 

 

ІІІ. Други мероприятия по противопожарно устройство 
 

2.10. БАРИЕРИ НА ГОРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПЪТИЩА 
 

На всички горски автомобилни пътища, които не са за обща употреба и водят в горските 
масиви от първи до трети клас на пожарна опасност е желателно да се поставят бариери за 
ограничаване достъпа във вътрешността на горите при висока пожарна опасност. В горските 
територии на ТП “ДЛС Несебър” не е планирано поставянето на нови бариери на автомобилни 
пътища.  

 

2.11. МЕСТА ЗА ОБРЪЩАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ АВТОЦИСТЕРНИ  
 

Общо на територията на ТП “ДЛС Несебър” са обособени 33 (тридесет и три) броя места 
за обръщане на противопожарни цистерни. Тези места са обозначени на картите в М 1:25 000, на 
които са нанесени противопожарните мероприятия. 

 

2.12. ТАБЕЛИ С ПРОТИВОПОЖАРНО СЪДЪРЖАНИЕ 
 
Предвижда се да се поставят на входовете в по-големи горски масиви и пътища независимо 

от класа на пожарна опасност на пътя. Общият им брой е 56. 
Предупредителните табели трябва да се обозначат съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 

година. При тяхното захабяване, повреда или изчезване следва да бъдат своевременно 
подменени. 

 

2.13. МЕСТА ЗА ПОЧИВКА, ПАРКИРАНЕ И ПАЛЕНЕ НА ОГЪН 
 
На територията на  ТП ДЛС “Несебър”  са направени и се поддържат 11 места за палене 

на огън  - отдели и подотдели: 164:1; 249:м; 293:1; 294:4; 355:3; 422:з; 461:4; 462:3; 463:2; 
465:12; 490:з. Места за почивка и паркиране – 9 бр. - отдели и подотдели: 101:б; 142:1; 264:1;  
307:4; 355:3; 451:11; 490:з; 552:2. Те трябва да се обозначат съгласно БДС. 
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2.14. УСТРОЙВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ ДЕПА 

 
На територията на стопанството съществуват 8 депа за противопожарен инвентар, които се 

намират в административната сграда на гр.Несебър, с.Горица, с.Козичино, гр.Каблешково, 
м.“Горска барака”, м.“Дапча”, с.Раковсково, гр.Обзор. Депата са оборудвани съгласно 
наредбата. Те се нуждаят от постоянна подръжка, съгласно Наредбата за условията и реда за 
извършване на противопожарни мероприятия в горите и опазване на горите от пожари.  

 

2.15.  УСТРОЙВАНЕ НА ПЛОЩАДКИ ЗА КАЦАНЕ НА АВИАЦИОННА ТЕХНИКА 
 
На територията на ТП “ДЛС Несебър” съществуват 5 хеликоптерни площадки, които се 

намират до яз.Порой, с.Козница, гр.Обзор, м.“Тихия залив” и вак.селище “Елените”. Те са 
достатъчни за авиационно обслужване на противопожарната дейност. 

 

2.16. МАРШРУТИ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНО ПАТРУЛИРАНЕ 
 

В горите от първи и втори клас на пожарна опасност да се осигурява в рамките на деня поне 
5-7 кратно преминаване на патрула покрай избраните за наблюдение пожароопасни територии, 
а в горите от трети клас на пожарна опасност 3-5 кратно преминаване. Маршрутите да се 
подбират така, че да осигуряват максимална видимост към опазваните от пожари горски 
масиви. 

 

2.17. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ГРУПИ ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ 
 
На територията на ТП “ДЛС Несебър”, следва да се сформират и поддържат 

специализирани групи (доброволни формирования), които да се отзовават при необходимост. 

 

2.18. ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ ПОЖАРИ 
 
Районни служби “Противопожарна безопастност и защита на населението” (РС “ПБЗН”) има 

в град Несебър и град Поморие. Ако е необходимо се прибягва до помощта и на 
противопожарната служба в гр.Бургас. През пожароопасния сезон връзката с тях се 
осъществява чрез денонощни дежурства, давани от служители на стопанството, снабдени с 
мобилни телефони, МПС и съответния оперативен план. Всички предвидени противопожарни 
мероприятия ще се реализират само в горите държавна собственост. При установяване на 
пожар незабавно да се информират противопожарните служби. Организацията на гасене да 
става по ежегодно изготвян план. 

  
Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 8 от 11.05.2012 г. ръководството на ТП “ДЛС Несебър” 

трябва ежегодно, преди обявяването на пожароопасния сезон, да изготви план за защита на 
горските територии от пожари, които освен посочените по-горе методи и средства за 
предотвратяване, наблюдение и борба с пожари в горските територии, да съдържа описание на 
конкретните действия, насочени към предотвратяване на факторите, създаващи опасност от 
пожари (както е посочено в Наредба № 8). 

Необходимо е всички служители и горски работници на ТП “ДЛС Несебър” периодично да се 
инструктират и запознават с Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на 
горските територии от пожари.  

 
 Набелязаните мероприятия са достатъчни за предотвратяването, а при нужда и 

за бързото потушаване на евентуално възникнали пожари, но трябва да се изпълнят 
през първите пет години от влизане в сила на ГСП. 

 
На основание чл. 136, ал. 3 от Закона за горите, изпълнението на противопожарните 

мероприятия в горските територии различни от държавните е за сметка на собствениците на 
горските територии.  
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III. ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН 
 
Всички данни, таблици и разчети отнасящи се за ТП “ДЛС Несебър” дадени в тази 

глава и отразяващи природната и стопанско-икономическата характеристика, и горско-
стопанското планиране за следващия десетгодишен период, са направени само за 
горските територии – държавна собственост.  

 

 

3. ДОСЕГАШНО СТОПАНИСВАНЕ 
 

3.1. КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ДОСЕГАШНИТЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
 
На 1 януари 1910 г. в гр.Анхиало (сега гр.Поморие) е открито административно лесничейство 

с район на действие Анхиалска околия,  включващо и територията на днешното ДЛС “Несебър”, 
което прави споменатото лесничейство първото в  историята на района. 

Съгласно заповед № 178 от 23.02.1937 година на Министерството на земеделието и 
държавните имоти се извършва прегрупиране на лесничействата в страната и Анхиалското 
административно лесничейство се закрива, а няколко дни по-късно със заповед N 208 от 
28.02.1937 година неговите функции се поемат от Еменското държавно ревирно лесничейство в 
с.Раковсково – Анхиалска околия. Районът на това лесничейство обхваща 65000 дка гора 
според Справка 988 от 31.07.1937 година. До кога то е било към Еменското държавно ревирно 
лесничейство не е ясно, тъй като от тази година ведомостите за заплати на Поморийското 
административно лесничейство липсват до 01.01.1944 година. 

От 01.01.1944 година Поморийското лесничейство е отново възстановено като 
Административно лесничейство със седалище в гр.Поморие. В този си вид то съществува до 
31.12.1949 година. От 01.01.1950 година се преименува в Държавно горско стопанство 
гр.Поморие. От 01.12.1951 година съгласно Постановление на МС № 1172 от 24.09.1951 година 
същото става Промишлено горско стопанство – Поморие, цех на горското промишлено 
предприятие гр.Бургас, но съществува само един месец. 

Територията на горското стопанство е била разделена на три участъка: 
I участък – “Несебърски”, с площ около 1500 ха и седалище в м.”Горска барака”; II участък – 

“Раковски” с площ около 700 ха и седалище в с.Раковсково; III участък – “Горицки” с около 9000 
ха площ и седалище в с.Горица. 

Горското стопанство упражнява контрол по експлоатация на общинските гори до 1948 година 
залесяване и възобновяване на горите, контрол по лова и риболова и други. Първите 
залесявания датират от 1939 година. Залесяването на нови площи се е извършвало предимно с 
доброволен труд на населението. Наред с горско стопанство Поморие са действували и 
ревирните лесничейства в с.Раковсково и Козиченското със седалище с.Горица. 

На 01.11.1951 година дейността на трите горски стопанства се трансформира в две със 
седалище град Поморие. Едното с дейност стопанисване и охрана на горите под название 
горско стопанство, а второто с промишлена дейност под название Горско промишлено 
стопанство “Поморие”. Дейността си двете стопанства продължават до 20.10.1952 година. 

От 01.01.1952 година Промишлено горско стопанство “Поморие” отново се преименува в 
Поморийско държавно горско стопанство със седалище гр.Поморие. Промишлената дейност на 
бившата Поморийска околия се поема от Еменското промишлено горско стопанство в 
с.Раковсково, в състава на което се включва в бившите ревирни лесничейства в Баня, Горица и 
Козичино. В тази структурна форма горско стопанство Поморие има за задача да стопанисва, 
залесява и укрепва голите и свличащи се площи на района, съгласно спуснатите му планове.  

От 01.03.1960 година съгласно Постановление N 28 от 29.01.1960 година на Министерския 
съвет и заповед N 224 от 23.02.1960 година на МЗГ стопанската и промишлена дейност на 
горските предприятия се сливат и съгласно т.1, 2 и 3 от същото Постановление в страната се 
закриват 172 горски промишлени стопанства, като горските стопанства поемат цялостната 
стопанска и промишлена дейност, дърводобива и охраната на горите. В тази връзка горско 
промишлено стопанство в село Раковсково се закрива и целият му актив и пасив преминава 
към горско стопанство в гр.Поморие. 

От 01.03.1964 година седалището на Поморийското горско стопанство се премества в 
гр.Несебър, където и до сега е там. От земите на горския фонд са раздадени на ТКЗС, съгласно 
Постановление N 13 на МС от 19.02.1961 и N 113 от 06.07.1961 година за паркове, пасища и 
изкореняване 1098 хектара. 
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През 1952 година за пръв път се извършва цялостно лесоустройство, в резултат на което е 
бил съставен общ лесоустройствен проект на всички гори, попадащи в сегашните граници на 
ловното стопанство. Следват лесоустройствата през 1964, 1976, 1987, 1998 и 2008 година. 

При последното устройството на ловното стопанство през 2008/2009 година за картна 
основа са използвани топографски карти в М 1:10000, репродукция от топографски карти в М 
1:5000. Запасът на зрелите високостъблени насаждения е бил изчислен чрез пълно клупиране 
679,6 хектара и с пробни площадки по метода на Битерлих –  1993,8 хектара. 

За определяне на запасите на младите, средновъзрастните, дозряващите насаждения и 
култури и за зрелите издънкови насаждения са използвани следните опитни таблици: за 
семенните дъбове и цера - на Вименауер; за семенния бук и габър - на Герхард; за липата - на 
Матеев - Мотин; за тополите - на Кръстанов, Беляков, Попски; за акацията - на Георгиев; за 
черен бор, бял бор, морски бор и кедрите на Тюрин; за дуглазката - на Герхард; за издънковите 
дъбове и цера - на Шустов; за издънковия бук и габър - на Недялков, Кръстанов, Беляков и за 
келявия габър - на Георгиев. 

При устройството през 2008/2009 година стопанството е било разделено на три 
горскостопански  участъка: 

 

I горскостопански участък “Горица” 
Горите на участъка са заемали западната част на стопанството. На запад от шосето 

гр.Каблешково - с.Оризаре - с.Гюльовци - с.Козичино. На запад граничи с ДГС “Бургас и ДГС 
“Айтос”, на север с ДЛС “Шерба”, на изток с ІІ и ІІІ ГСУ, на юг с ДГС “Бургас” и земеделски земи. 

Територията на участъка се намира в землищата на селата Рожден, Рудина и Сини рид от 
община Руен; селата Александрово, Бата, Белодол, Габерово, Горица, Гълъбец, Дъбник, 
Козичино, Косовец, Медово, Порой, Страцин и гр.Каблешково от община Поморие. 

Обхваща 181 отдела: от 1 до 41 вкл. (тези отдели преминават от ДГС “Айтос” като по време 
на теренната работа са преномерирани), от 50 до 96 вкл., от 100 до 188 вкл. и от 564 до 567 
вкл. с обща площ 12215,9 ха. 

Седалището на участъка е в Несебър. 
 

II горскостопански участък “Раковсково” 
Заемал е североизточната част на стопанството на север от линията м.”Тихия залив” - 

с.Баня - с.Приселци - Морско - Петкова махала. На запад участъка граничи с І ГСУ, на север 
граничи с ДГС “Старо Оряхово” и поземлен фонд, на изток граничи с Черно море, а на юг с ІІІ 
ГСУ. 

Територията на участъка се намира в землищата на гр.Обзор и селата Баня, Емона, 
Козница, Паницово, Приселци и Раковсково, община Несебър. 

Обхваща 150 отдела: от 189 до 334 вкл.; 553; 568; 569 и 570 с обща площ 9953,0 ха. 
Седалището му се намира в Несебър. 
 

III горскостопански участък “Несебър” 
Участъкът е заемал централната и югоизточна част на стопанството.  
Горите на участъка са  разположени в югоизточната част на стопанството на юг от линията 

м.”Тихия залив” - с.Баня – с.Приселци – Морско, от там в посока юг към с.Гюльовца и по шосето 
за Каблешково. Граничи на запад с І ГСУ и земеделски земи, на север с ІІ ГСУ, на изток е 
крайбрежите на Черно море, а на юг са земеделски земи. 

Територията на участъка се намира в землищата на гр.Несебър и гр.Св.Влас, и селата Баня, 
Гюльовца, Емона, Кошарица, Оризаре и Тънково, община Несебър. 

Обхваща 228 отдела: от 335 до 475 вкл.; от 477 до 552 вкл.; от 554 до 563 вкл. и 571 с обща 
площ 14991,4 ха. 

Седалището на участъка е в гр.Несебър. 
 
Обособени са били следните стопански класове: Иглолистни култури с ориентировъчен 

турнус 80 години, заемащ 10,5% от залесената площ; Дъбов високобонитетен с турнус 140 
години – 5,1%; Дъбов средно и нискобонитетен – 120 години – 10,2%; Буков среднобонитетен – 
120 години – 3,7%;  Буков нискобонитетен – 100 години – 3,2%; Широколистен високостъблен – 
60 години за липите и 100 години за другите дървесни видове – 1,1%; Церов – 100 години – 
5,4%; Акациев – 20 години – 0,8%; Зимендъбов средно и нискобонитетен за превръщане -- 55 
години - 0,9%; Нискостъблен - обособен само в ОГ Несебър (не е обект на проучване); 
Келявгабъров - 40 години - 8,2%; Благунов високобонитетен за превръщане – 100 години – 
2,4%; Церов за превръщане – 60 години – 10,6%; Смесен високобонитетен за превръщане – 90 
години – 2,8%; Благунов средно и нискобонитетен за превръщане – 90 години – 11,3%; Смесен 
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средно и нискобонитетен за превръщане – 55 години – 14,5%; Церово-Благунов средностъблен 
– турнус на сеч за оставените семенници 100 години, а за останалите дървостои 35 години – 
0,5%; Стопански клас за реконструкция със срок за реконструкция 60 години – 8,4%. 
 

 

3.2. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПОЛЗВАНЕТО ПРЕЗ РЕВИЗИОННИЯ ПЕРИОД 
 
По Лесоустройственият проект от 2009 година (влязъл в сила от 01.01.2009 г.) за 

територията на ДЛС “Несебър” са били предвидени следните видове сечи: възобновителни 
сечи съобразно възприетите турнуси по стопански класове, отгледни, санитарни и технологични 
сечи. Предвидено е било ползване на площ 6593,6 ха, а изпълненото ползване е на площ 
4870,2 ха или 73,9% от предвиденото.  

 

3.2.1. Възобновителни сечи 
 
За отчетния 10 (десет) годишен период, съгласно лесоустройствения проект от 2009 год, 

възобновителни сечи са предвидени на обща площ 3074,1 ха (средногодишно по 307,4 ха). 
Предвидено е било да се водят следните възобновителни сечи: краткосрочно постепенна, 

постепенно-котловинна, неравномерно-постепенна, групово-постепенна, гола и гола на малки 
площи. 

В действителност възобновителни сечи са изведени на площ 2646,2 ха (средногодишно по 
264,6 ха), което представлява 85,0% спрямо предвиденото по проект (данни за това са показани 
в Таблица № 17). 

Възобновителните сечи са проектирани, съгласно биологичните особености на дървесните 
видове, типовете горски месторастения, състоянието на насажденията, хода на 
възобновяването и целта на стопанисването.  

Като основни видове възобновителни сечи са предвидени тези, при които има добри 
възможности за естествено възобновяване.  

 

3.2.1.1. Краткосрочно-постепенна сеч е проектирана в насаждения със сравнително 

равномерен строеж и пълнота, както и в насаждения с неравномерен строеж, но с достатъчно 
подраст по цялата площ, нуждаещ се от осветляване и освобождаване. 

Постепенната сеч е изведена на три фази, в зависимост от индивидуалните особености на 
всяко насаждение (пълнота и ход на естественото възобновяване) – осеменителна, 
осветлителна и окончателна или комбинация от тях, върху обща площ от 1752,4 ха, а 
изпълнението е 1409,8 ха, което представлява 86,1% изпълнение. 

 
– осеменителна фаза – проектирана е в семенни и издънкови насаждения на площ 210,2 ха 

– подотдели: 76-г; 110-г; 314-к; 279-н,о; 234-б,в; 33-в и др.  
При извеждането на сечта с интензивност 20–25%, склопеността на насажденията е сведена 

до 0,6–0,7, като след осеменителната фаза възобновяването е имало групов характер на места 
и сечта е продължила като постепенно-котловинна. В насажденията, в които имало подлесна 
растителност сечта е била съпроводена с изсичането и, а наличието на подраст дори и в малко 
количество е бил толериран. 

- осветителна фаза - проектирана е в семенни и издънкови насаждения със започнал 
напреднал възобновителен процес до 50-60% и склопеност 0,6, като след сечта пълнотата е 
сведена до 0,3-0,4. Общата площ на изведените сечи е 577,6 ха, като към площа е включена и 
еднa иглолистнa култура – подотдел 353-н, която не е била предвидена. Изведена е в 
подотдели: 353-н; 226-г; 232-а; 238-а; 353-л; 354-з. Интензивността на сечта е била 30-40%. В 
част от насажденията осветлителната фаза е изведена в края на десетилетието, като целта е 
била подраста да бъде укрепнал, след което е извършено и отглеждане.  

- окончателна фаза - тази фаза на краткосрочно-постепенната сеч е изведена в 
широколистни семенни и издънкови насаждения в подотдел 232-г и др. с площ 37,9 и заложена 
по ЛУП 40,1 ха, което прави изпълнението 94,5%, при склопеност на дървостоя не по-голяма от 
0,4 и покритие над 80% на площта с достатъчно количество укрепнал подраст. При 
провеждането на окончателната фаза в площните сечища са оставени от 3 до 5 биотопни 
дървета на един хектар, като е спазена Наредба №8 за сечите в горите. 

При осветителната и окончателна фаза на краткосрочно-постепенната сеч в по-голямата 
част от насажденията е извършено и отглеждане на подраста.  
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Таблица № 17 

за разпределение на проектираните и изведени сечи по площ в хектари 
№ 

 по ред 
Вид на сечта  

по видове гори 
 Предвидено 
      по ЛУП  изпълнено 

        % на 
 изпълнение 

І. Възобновителни сечи       

А. В иглолистни - 35.2 -  

1 Краткосрочно-постепенна - 1.1 -  

1.1 осветителна фаза -  1.1 -  

2 Постепенно-котловинна  34.1  

Б. Във високостъблени 1471.3 1440.9 97.9 

1 Краткосрочно-постепенна 142.4 141 99.0 

1.1 осеменителна фаза 48.4 47.9 99.0 

1.2 осветителна фаза 62.1 61.5 99.0 

1.3 окончателна фаза 31.9 31.6 99.1 

2 Постепенно-котловинна 977.2 967.3 99.0 

3 Групово-изборна 7.4 7.3 98.6 

4 Неравномерно-постепенна 77.9 77.1 99.0 

5 Групово-постепенна 250.7 248.2 99.0 

В. В издънкови за превръщане 1521.8 1164.4 76.5 

1 Краткосрочно-постепенна 733.8 563.9 76.8 

1.1 осеменителна фаза 211.2 162.3 76.8 

1.2 осветителна фаза 514.4 395.3 76.8 

1.3 окончателна фаза 8.2 6.3 76.8 

3 Постепенно-котловинна 781.4 600.5 76.8 

Г. Нискостъблени 81.5 5.7 7.0 

1 Гола 29.2 5.7 19.5 

2 Гола на малки площи 52.3 - - 

  Всичко възобновителни сечи: 3074.1 2646.2 86.1 

ІІ. Отгледни сечи       

А. Иглолистни 855.3 632.4 73.9 

1 Осветления 17.2 -  - 

2 Прочистки 47.1 26.9 57.1 

3 Прореждане 774.2 574.8 74.2 

4 Пробирки 16.8 30.7 182.7 

Б. Във високостъблени 1709.5 956.5 56.0 

1 Осветление 88.2 12.8 14.5 

2 Прочистки 75.6 -  - 

3 Прореждане 1437.4 809.3 56.3 

4 Пробирка 80.3 108.5 135.1 

5 Селекционна 28 25.9 92.5 

В. В издънкови за превръщане 526.5 241.8 45.9 

2 Прочистки 2.8 -  - 

3 Прореждане 130.9 60.3 46.1 

4 Пробирка 392.8 181.5 46.2 

  Всичко отгледни сечи 3091.3 1830.7 59.2 

ІІІ. Санитарни сечи 318.2 319.7 100.5 

  В иглолистни 2.5 99.0 3960.0 

  Във високостъблени 211.1 116.9 55.4 

  В издънкови за превръщане 104.6 103.8 99.2 

ІV. Сечи за оформяне на котли  8.0 -  - 

V. Технологични сечи 102.0 73.6 72.2 

1 Сечи за ловни мероприятия 87.2 62.3 71.4 

2 Сечи за противоп. мероприятия 14.8 11.3 76.4 

Общо всички видове сечи 6593.6 4870.2 73.9 

 

3.2.1.2. Постепенно-котловинна сеч – предвидена е в дъбови семенни и издънкови 

насаждения с пълнота 0,5–0,8 и неравномерно възобновяване или неравномерен строеж, с 
обща площ 1758,6 ха, като е изведена на площ 1601,9 ха - 91,1% от предвиденото. Сечта е 
била изведена на котли, там където се е появил достатъчен по количество и качество подраст. 
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Подотделите, в които е водена такъв вид сеч са: 314-а,б; 313-б,в; 239-а,б; 29-д,е,ж; 34-а и др. В 
иглолистни култури с площ 34,4 ха, в подотдели: 54-и, к; 55-б; 374-е, л, м, тази сеч е водена 
като сеч за трансформация, без да е била предвидена, имайки предвид наличното 
възобновяване. Подраста е бил  освободен, а в останалата част от насажденията пълнотата на 
зрелия дървостой е намалена, за да се създадат условия за възобновяване. За освободения в 
котлите подраст е извършено осветление и отглеждане, което е изведено един или два пъти 
през десетилетието, а наличната подлесна растителност е била  изсечена. 

 

3.2.1.3.  Неравномерно-постепенна – изведена е върху площ 77,1 ха при заложена 

по проект площ 77,9 ха или изпълнение 99,0%. Проектирана е изцяло в групата гори ЗРЗТ, в 
букови и дъбови семенни насаждения в добро състояние, равномерен строеж, без налично или 
слабо възобновяване. Възобновителният период е с неопределена продължителност. 
Интензивността е била 15–20%. Изведена е в подотдели: 34-б; 35-б, ж. 

 

3.2.1.4.  Групово-постепенна – проектирана е изцяло в групата гори със ЗРЗТ върху 

площ 250,7 ха, в семенни и издънкови букови и дъбови насаждения в подотдели: 9-к; 10-б; 24-а; 
33-б и др., а е изведена на площ 248,2 ха, което е 99,0% изпълнение на плана. 

При сечта се разчитало на естественото възобновяване, като възобновителният период е 
20–40 години. Подраста е групов в различните части на насаждениета, а в останалите части 
липсва възобновяване. Интензивността на ползване е 20–25%. Извършено е отглеждане на 
подраста, което включва и изсичане на подлесната растителност. 

 

    3.2.1.5.  Групово изборна – проведена е в едно насаждение от източен бук - 

подотдел 272-к. При групово-изборната сеч по цялата площ на насаждението са се отсичали 

групи дървета с цел оформяне на котли с диаметър от 1 до 1,5 пъти от височината на 
дървостоя, приоритетно в местата с налично възобновяване. Интензивността на сечта е била 
20%. Предвидената за отсичане площ през десетилетието е била 7,4 ха, а изпълнението е 7,3 
ха – 98,6%. 

 

3.2.1.6. Гола сеч - била е предвидена да се изведе на площ 29,2 ха в акациеви 

насаждения и култури за издънково възобновяване, както и в келявгабърови насаждения за 
подмладяване. Стопанството отчита площ 5,7 ха или 19,5% изпълнение - подотдели: 177-в; 
531-ж. 
 

3.2.1.7. Гола сеч на малки площи - била е предвидена да се изведе на площ 52,3 ха 

в келявгабърови насаждения за подмладяване. Стопанството не отчита ползване. 
 

3.2.2. ОТГЛЕДНИ СЕЧИ 
 
За регулиране състава на насажденията и повишаване на устойчивостта им, за използване 

на естествения отпад, поддържане на добро санитарно състояние и съкращаване срока за 
производство на технически ценна дървесина, през  десетилетието е предвидено да се водят 
отгледни сечи върху площ 3091,3 ха, като са отчетени за ревизионния период 1830,7 ха или 
59,2% изпълнение. 

 

3.2.2.1. Осветление – били са предвидени в млади култури и насаждения до 10 годишна 

възраст, в които има опасност да бъдат заглушени главните дървесни видове.  
През десетилетието осветления е трябвало да се водят на площ 105,4 ха, а са изведени на 

площ 12,2 ха – изпълнение 11,6%. 
           

3.2.2.2. Прочистка – е трябвало да се изведе в склопените култури и насаждения на 

възраст до 20 години, с пълнота 0,9 и 1,0. Интензивността е от 15–20%. В семенните 
широколистни младиняци не е начислен материален добив. Тази сеч е предвидена върху площ 
от 98,4 ха, подотдели 3-а; 74-в и др, но изпълнението и е на площ 26,9 ха, което е едва 27% от 
предвиденото по ЛУП.                      

 

3.2.2.3. Прореждане –  планирано е в насаждения и култури на възраст 21–40 години 

(при семенния дъб до 60 години) и средна пълнота 0,8–1,0, а при неравномерен строеж само в 
гъстите групи (0,9-1,0) на площ 2342,5 ха, а е изведено на площ 1444,4 ха или 61,7% 
изпълненение – подотдели: 4-в; 7-г; 27-з,и; 359-а; 277-е и др. Интензивността на сечта е била 
10–25%, в някои иглолистни култури до 30% и е в зависимост от пълнотата, наклона на терена, 
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бонитета на дървостоя, месторастенето, изложението и схемата на залесяване. В семенните 
широколистни насаждения и култури до 30 годишна възраст не е начислен материален добив. 

 

3.2.2.4. Пробирка – изпълнена е с интензивност 10–20% в насаждения и култури с 

възраст над 40 години. Интензивността е в зависимост от пълнотата, продуктивността, 
месторастенето и др. 

През десетилетието пробирки са били предвидени да бъдат изведени в насаждения с обща 
площ 489,9 ха, а е изведена на площ 306,8 ха, което е 63% изпълнение – подотдели: 7-з; 63-а; 
279-з; 318-б и др. 

  

3.2.2.5. Селекционна сеч – е изведена в две млади (40 – 45 годишни) 

семепроизводствени насаждения (широколистни култури с червен дъб и сребролистна липа в 
състава) след определяне на плюсовите дървета с прилагане на индивидуален метод на отбор 
при строга последователност подробно описана в Наредба № 8 за сечите в горите. 
Насажденията, в които е водена  тази сеч, както и интензивността и са съгласувани с Горска 
семеконтролна станция – гр.Пловдив. През ревизионния период селекционна сеч е проектирана 
да се изведе върху площ 28,0 ха, а е изведена на площ 25,9 ха, което е 92% изпълнение на 
предвиденото по ЛУП  - подотдели: 146-в, г.  

                                                        

     3.2.3. САНИТАРНИ СЕЧИ   

 
 Тези сечи са предвидени да се водят както в широколистни високостъблени и издънкови 

насаждения, така и в иглолистни култури на площ 318,2 ха, независимо от тяхната възраст, 
пълнота, изложение, месторастене и т.н.. Целта е била усвояване на засегната каламитетна 
маса и подържане на добро санитарно състояние. Интензивността на сечта е била в 
зависимост от степента на повреда от 10 до 30%. Площта, върху която са изведени в 
действителност е 319,7 ха или 100,5% изпълнение, като превес взимат санитарните сечи в 
иглолистните култури. 
 
     - иглолистни - предвидени по ЛУП са били 2,5 ха, а са отсечени 99,0 ха, което е 3960% от 
предвиденото. Това се дължи на лошото състояние на културите, в следствие на пожар, както и 
съхнене и снеголом – подотдели: 18-е; 22-в; 156-е; 157-е; 161-г, д и др. 

 
     - широколистни високостъблени - по ЛУП са били предвидени да се водят на площ 211,1 ха, 
а през ревизионния период са изведени на площ 116,9 ха, което е 55,4% от предвиденото - 
подотдели: 33-а; 313-г; 332-а, б и др. 

 
     - издънкови за превръщане - по ЛУП са били предвидени да се водят на площ 104,6 ха, а са 
изведени на площ 103,8 ха, което е 99,2% от предвиденото - подотдели: 6-б; 41-б и др. 
 

3.2.4. СЕЧ ЗА ОФОРМЯНЕ КОТЛИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ 
 
Тази сеч е била  проектирана на площ 8,0 ха, но не е изпълнена. 
 

3.2.5. ТЕХНОЛОГИЧНИ СЕЧИ – тези сечи са били предвидени на площ 102,0 ха при 

различни по произход насаждения. Изпълнението е на площ 73,6 ха или 72,2%. 
 

3.2.5.1.  За ловностопански мероприятия 

 
– за дивечова нива – предвидена е да се изведе на площ 28,9 ха, а е изведена на площ 22,0 

ха – подотдели: 19-г, ж; 20-о; 345-л; 347-в и др. или изпълнение 76,1%. 
– за дивечова просека – предвидена е да се изведе на площ 61,6 ха, а е изведена на площ 

39,2 ха – подотдели: 18-в, ж; 24-в; 365-м; 366-г, е и др. или изпълнение 63,6%. 
– за дивечово сечище – предвидена е да се изведе на площ 1,9 ха, а е изведена на площ 1,1 

ха - подотдел 365-г или изпълнение 57,9%. 

3.2.5.2.  За противопожарни мероприятия – изведени са в иглолистни култури с 

цел намаляване на пожарната опастност в голям комплекс от иглолистни в ІІІ ГСУ за 
лесокултурни прегради - подотдели 536-а, в, д; 538-п, с, т и др., с обща площ 11,3 ха, при 
предвидена такава 14,8 ха или изпълнение 76,4%. 

 

3.2.6.  ПОЧИСТВАНЕ НА СЕЧИЩАТА 



 

 41 

 
През изминалото десетилетие почистването на сечищата се е извършвало: при извеждане 

на постепенната и постепенно-котловинната сечи отпадъците са се събирали на купчини, а при 
голите са изгаряни. Там, където е имало опасност от ерозия, отпадъците са се използвали с 
противоерозионна цел – за задръстване на ровините и доловете или са се събирали на ивици 
по хоризонталите.   

Изгарянето е ставало върху заболелите пънове за да се унищожава мицела на 
паразитиращата гъба, а събирането на купчини е ставало на места, свободни от подраст. 

При отгледните сечи отпадъците са разхвърляни равномерно върху площта, а при 
санитарните са изнасяни от насажденията или са изгаряни. 
 

3.2.7. ОБЩ РАЗМЕР НА ПОЛЗВАНЕТО И РЕАЛИЗИРАНА СОРТИМЕНТНА 

СТРУКТУРА  
 
Общият размер на ползването през периода 2009–2018 год. по лесоустройствен проект е 

264 640 куб.м. стояща маса с клони. 
Средното годишно ползване варира от 13905 куб.м (2015 година) до 26380 куб.м (2018 

година), като през целия ревизионен период е по-малко от предвиденото по ЛУП. 
По проект размера на ползването от възобновителни сечи е 150 990 куб.м, а са добити 

102205 – 67,7%; от отгледни - 90 690 куб.м, а са добити 65865 куб.м – 72,6%;  от санитарни – 8 
260 куб.м, а са добити 25395 куб.м – 307,4%  и от технически(технологични по ЛУП 2009 г.) – 
14 700 куб.м, а са добити 10980 куб.м – 74,7%.   

Общо за ревизионния период сечите са изпълнени 77,3% (отсечени са 204 485 куб.м) в 
сравнение с предвиденото по проект. В отчетените данни са включени и дървата за местното 
население. Тук се вижда, че плана за ползване не е изпълнен с 22,7% или това са 60 155 куб. 
м. стояща маса (6015 куб. м. годишно). 
 

Диференциацията на видовете сечи по видове гори, дадена в таблица № 18 е както следва: 
 

I. Иглолистни гори – възобновителни сечи не са проектирани, а  са добити 1950 куб.м. 

Проектираните отгледни сечи са 32240 куб.м. по запас, като са добити 25980 куб.м., което 
представлява 80,6% от предвиденото и е за сметка на санитарните сечи, при които са 
предвидени 320 куб.м, а са добити 19385 куб.м. в следствие на оползотворената дървесина 
след пожар, което представлява 6057,8% от предвиденото. От технически сечи е планирано да 
се добият 4910 куб.м., като са добити 3345 куб.м, което представлява 68,1% изпълнение. 

 

    ІІ. Широколистни високостъблени гори – възобновителни сечи са проектирани в 

размер на 81 800 куб.м. Добити са 60 380 куб.м, представляващо 73,8%.  
    Проектираните отгледни сечи са 45 830 куб.м. по запас, като са добити 31 815 куб.м., което 
представлява 69,4% от предвиденото. От санитарните сечи са предвидени 6270 куб.м., а са 
добити 3140 куб.м, което представлява 50,1% от предвиденото. От технически сечи е 
планирано да се добият 8290 куб.м., като са добити 6645 куб.м, което представлява 80,2% 
изпълнение. 

 

ІІІ. Издънкови гори за превръщане – възобновителни сечи са проектирани в размер 

на 66 490 куб.м, а са добити 39 655 куб.м.  Изпълнението на предвижданията е 59,6%. 
Проектираните отгледни сечи са 12 620 куб.м. по запас, като са добити 8070 куб.м, което 

представлява изпълнение 63,9%.
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Таблица № 18 
за сравнение на предвиденото ползване по ЛУП и отсеченото през ревизионния период по видове сечи, видове гори и общо куб.м. 

Г
о

д
и

н
и

 

Възобновителна сеч  Отгледна сеч Санитарна  Техническа В с и ч к о 

Плани-
рано 

по ЛУП Отсечено 

В сравнение с 
предвиденото Плани-

рано 
по 

ЛУП Отсечено 

В сравнение с 
предвиденото Плани-

рано 
по 

ЛУП Отсечено 

В сравнение с 
предвиденото Плани-

рано 
по 

ЛУП Отсечено 

В сравнение с 
предвиденото Плани-

рано 
по 

ЛУП Отсечено 

В сравнение с 

предвиденото 

в 
повече 

в по-
малко 

в 
повече 

в по- 
малко 

в 
повече 

в по-
малко 

в 
повече 

в по-
малко 

в 
повече 

в по-
малко 

К у б и ч е с к и  м е т р и  стояща  м а с а с клони 

І.  ИГЛОЛИСТНИ 

2009 0       3224 4960 1736   32 0   32 491 510 19   3747 5470 1723   

2010 0       3224 5730 2506   32 0   32 491 1030 539   3747 6760 3013   

2011 0 570 570   3224 2290   934 32 0   32 491     491 3747 2860   887 

2012 0       3224 2195   1029 32 0   32 491 460   31 3747 2655   1092 

2013 0 30 30   3224 70   3154 32 8665 8633   491     491 3747 8765 5018   

2014 0       3224 770   2454 32 10450 10418   491 1345 854   3747 12565 8818   

2015 0       3224 2515   709 32     32 491     491 3747 2515   1232 

2016 0       3224 640   2584 32     32 491     491 3747 640   3107 

2017 0       3224 3360 136   32 80 48   491     491 3747 3440   307 

2018 0 1350 1350   3224 3450 226   32 190 158 32 491     491 3747 4990 1243   

Общо: 0 1950 1950   32240 25980   6260 320 19385 19033   4910 3345   1565 37470 50660 13190   

%           80.6       6057.8       68.1       135.2     

ІI ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 

2009 8180 5640   2540 4583 2310   2273 627 70   557 829 425   404 14219 8445   5774 

2010 8180 5780   2400 4583 400   4183 627 0   627 829 1850 1021   14219 8030   6189 

2011 8180 5830   2350 4583 2760   1823 627 325   302 829     829 14219 8915   5304 

2012 8180 5160   3020 4583 3225   1358 627 310   317 829 1390 561   14219 10085   4134 

2013 8180 5430   2750 4583 1960   2623 627 1925 1298   829 1280 451   14219 10595   3624 

2014 8180 4140   4040 4583 1730   2853 627     627 829 420   409 14219 6290   7929 

2015 8180 6160   2020 4583 700   3883 627     627 829 230   599 14219 7090   7129 

2016 8180 8990 810   4583 3885   698 627 510   117 829     829 14219 13385   834 

2017 8180 7340   840 4583 6765 2182   627     627 829 250   579 14219 14355 136   

2018 8180 5910   2270 4583 8080 3497   627     627 829 800   29 14219 14790 571   

Общо: 81800 60380   21420 45830 31815   14015 6270 3140   3130 8290 6645   1645 142190 101980   40210 

%   73.8       69.4       50.1       80.2       71.7     
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Г
о

д
и

н
и

 

Възобновителна сеч  Отгледна сеч Санитарна  Техническа В с и ч к о 

Плани-
рано 

по ЛУП Отсечено 

В сравнение с 
предвиденото Плани-

рано 
по 

ЛУП Отсечено 

В сравнение с 
предвиденото Плани-

рано 
по 

ЛУП Отсечено 

В сравнение с 
предвиденото Плани-

рано 
по 

ЛУП Отсечено 

В сравнение с 
предвиденото Плани-

рано 
по 

ЛУП Отсечено 

В сравнение с 

предвиденото 

в 
повече 

в по-
малко 

в 
повече 

в по- 
малко 

в 
повече 

в по-
малко 

в 
повече 

в по-
малко 

в 
повече 

в по-
малко 

К у б и ч е с к и  м е т р и  стояща  м а с а с клони 

IIІ.  ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ 

2009 6649 7760 1111   1262 675   587 167 150   17 125     125 8203 8585 382   

2010 6649 6000   649 1262 440   822 167 710 543   125 570 445   8203 7720   483 

2011 6649 5690   959 1262 320   942 167     167 125     125 8203 6010   2193 

2012 6649 2880   3769 1262 2295 1033   167 1860 1693   125     125 8203 7035   1168 

2013 6649 1100   5549 1262 1300 38   167     167 125     125 8203 2400   5803 

2014 6649     6649 1262 50   1212 167     167 125 80   45 8203 130   8073 

2015 6649 2690   3959 1262 1460 198   167 150   17 125     125 8203 4300   3903 

2016 6649 6105   544 1262     1262 167     167 125 150 25   8203 6255   1948 

2017 6649 2180   4469 1262 230   1032 167     167 125     125 8203 2410   5793 

2018 6649 5250   1399 1262 1300 38   167     167 125     125 8203 6550   1653 

Общо: 66490 39655   26835 12620 8070   4550 1670 2870 1200   1250 800   450 82030 51395   30635 

%   59.6       63.9       171.9       64.0       62.7     

ІV.  НИСКОСТЪБЛЕНИ 

2009 270     270                 25     25 295 0   295 

2010 270     270                 25     25 295 0   295 

2011 270     270                 25     25 295 0   295 

2012 270     270                 25     25 295 0   295 

2013 270     270                 25     25 295 0   295 

2014 270     270                 25 190 165   295 190   105 

2015 270     270                 25     25 295 0   295 

2016 270     270                 25     25 295 0   295 

2017 270 260   10                 25     25 295 260   35 

2018 270     270                 25     25 295 0   295 

Общо: 2700 260   2440                 250 190     2950 450   2500 

%   9.6                       76.0       15.3     
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Г
о

д
и

н
и

 

Възобновителна сеч  Отгледна сеч Санитарна  Техническа В с и ч к о 

Плани-
рано 

по ЛУП Отсечено 

В сравнение с 
предвиденото Плани-

рано 
по 

ЛУП Отсечено 

В сравнение с 
предвиденото Плани-

рано 
по 

ЛУП Отсечено 

В сравнение с 
предвиденото Плани-

рано 
по 

ЛУП Отсечено 

В сравнение с 
предвиденото Плани-

рано 
по 

ЛУП Отсечено 

В сравнение с 

предвиденото 

в 
повече 

в по-
малко 

в 
повече 

в по- 
малко 

в 
повече 

в по-
малко 

в 
повече 

в по-
малко 

в 
повече 

в по-
малко 

К у б и ч е с к и  м е т р и  стояща  м а с а с клони 

ОБЩО  

2009 15099 13400   1699 9069 7945   1124 826 220   606 1470 935   535 26464 22500   3964 

2010 15099 11780   3319 9069 6570   2499 826 710   116 1470 3450 1980   26464 22510   3954 

2011 15099 12090   3009 9069 5370   3699 826 325   501 1470 0   1470 26464 17785   8679 

2012 15099 8040   7059 9069 7715   1354 826 2170 1344   1470 1850 380   26464 19775   6689 

2013 15099 6560   8539 9069 3330   5739 826 10590 9764   1470 1280   190 26464 21760   4704 

2014 15099 4140   10959 9069 2550   6519 826 10450 9624   1470 2035 565   26464 19175   7289 

2015 15099 8850   6249 9069 4675   4394 826 150   676 1470 230   1240 26464 13905   12559 

2016 15099 15095   4 9069 4525   4544 826 510   316 1470 150   1320 26464 20280   6184 

2017 15099 9780   5319 9069 10355 1286   826 80   746 1470 250   1220 26464 20465   5999 

2018 15099 12510   2589 9069 12830 3761   826 190   636 1470 800   670 26464 26330   134 

Общо: 150990 102245   48745 90690 65865   24825 8260 25395 17135   14700 10980   3720 264640 204485   60155 

%   67.7       72.6       307.4       74.7       77.3     
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    От санитарните сечи са предвидени да се добият 1670 куб.м, а са добити 2870 куб.м, което 
представлява 171,9% от предвиденото, в следствие на оползотворената дървесина след 
пожар. От технически сечи е планирано да се добият 1250 куб.м, като са добити 800 куб.м, 
което представлява 64,0% изпълнение. 

 

    ІV. Нискостъблени гори – в този вид гори са проектирани възобновителни сечи в 

размер на 2 700 куб.м, но изпълнението е в размер на едва 260 куб. м. – 9,6% от предвидения 
добив. От технически сечи е планирано да се добият 250 куб.м, като са добити 190 куб.м, което 
представлява 76,0% изпълнение. 

 
Размерът на годишното ползване и добитите материали по групи сортименти за периода 

2009-2018 година са дадени в таблица № 19, а сравнението на предвиденото ползване по 
горскостопански план и изпълнението за ревизионния период по видове сечи и групи 
сортименти в проценти – в таблица № 20. 

. 
Добитата лежаща маса като процент 82,9% е близка до предвидената по ЛУП – 82,1%.  
Строителна дървесина – при заложени 36,9% са отчетени  24,3%; в т.ч. едра съответно 

16,2% и 9,1%; средна – 16,8% и 13,2%; дребна – 3,9% и 2,0%. При дървата се наблюдава 
преизпълнение със 17,0%, като при заложени 41,6% по ЛУП са добити 58,6%, но не е отчетена 
използваема вършина – 3,6% по ЛУП, включена към отчетените дърва. Това вероятно се дължи 
на факта, че дървата за огрев са по-търсен сортимент през десетилетието за разлика от 
строителната дървесина, което обяснява защо плана за строителната дървесина не се 
изпълнява. 

 
Диференциацията на добитите сортименти по видове сечи и видове гори е както следва: 
 

Възобновителни сечи 

 

Отчетените добиви следват общата тенденция на намаляване на строителната дървесина и 
увеличение добива на дърва като цяло, поради ориентирането на пазара към по-лесната им 
реализация. 

 
- иглолистни гори – няма планирани възобновителни сечи, но след изведени такива са 

отчетени добиви с добра сортиментна структура – 67,9% строителна дървесина и 20,1% дърва.  
 
 - широколистни високостъблени гори – сортиментното изпълнение е по-ниско от 

предвижданията по ЛУП. Строителната дървесина е по-малко от предвиденото 38,9%, а са 
добити 22,0%, в т.ч. едра (от 34,1% на 21,2%), средна (от 3,8% на 0,7%) и дребна (от 1,0% на 
0,1%). Това е за сметка на добитите дърва 66,1%, при предвидени по ЛУП 45,0%.  

 
- издънкови гори за превръщане – сортиментното изпълнение е по-ниско от 

предвижданията по ЛУП. Строителната дървесина е по-малко от предвиденото 11,7%,  а са 
добити 4,6%, в т.ч. едра (от 11,7% на 4,5%), средна (от 14,9% на 12,6%) и дребна (от 2,1% на 
0,4%). Това отново е за сметка на добитите дърва 76,3%, при предвидени по ЛУП 53,8%.  

 
- нискостъблени гори – от планиранита за сеч маса е отсечена едва 9,6% и затова 

планираната сортиментна структура не е достигната. Все пак процентът на добитата лежаща 
маса - 78,1% е по-висок от планирания 73,7, което показва добро оползотворяване на добитата 
дървесина.  

 

Отгледни сечи 
 

- иглолистни гори – сортиментно изпълнение е близко до предвиденото. Процентът на 
добитата строителна дървесина е 56,0% и е близък до предвиденото 59,8%. Най-добро е 
изпълнението при средната дървесина – 46,2%, при предвидени 42,7%; дребна – 5,7% при 
предвидени 5,3%. Има неизпълнение на добива на едра строителна дървесина със 7,8%, за 
сметка на дървата - при предвидени по ЛУП 7,2% са добити 22,0% 

 
 
 
 

Таблица № 19 
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За размера на годишното ползуване и добитите материали по групи 
сортименти през ревизионния период (за държавните гори) 

Година Размер на годишното ползване Строителна дървесина - куб.м. Дърва 
куб.м. 

Използв. 
вършина Стояща маса Лежаща маса Едра Средна Дребна Общо 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І. От възобновителни сечи и надлесни дървета 

1. Иглолистни 

2009  -  -  -  -  -  -  -  - 

2010  -  -  -  -  -  -  -  - 

2011 570 507 159 263 21 443 64  - 

2012  -  -  -  -  -  -  -  - 

2013 30 26 26     26    - 

2014  -  -  -  -  -  -  -  - 

2015  -  -  -  -  -  -  -  - 

2016  -  -  -  -  -  -  -  - 

2017  -  -  -  -  -  -  -  - 

2018 1350 1163 790 45 0 835 328  - 

Всичко: 1950 1696 975 308 21 1304 392  - 

% 100.0 87.0 50.0 15.8 1.1 66.9 20.1  - 

2. Широколистни високостъблени 

2009 5640 5044 1909 7 16 1932 3112  - 

2010 5780 5179 1780  -  - 1780 3399  - 

2011 5830 5203 1227  -  - 1227 3976  - 

2012 5160 4499 875 392 33 1300 3199  - 

2013 5430 4853 736  -  - 736 4117  - 

2014 4140 3554 948  - 1 949 2605  - 

2015 6160 5298 1615  -  - 1615 3683  - 

2016 8990 8036 881  -  - 881 7155  - 

2017 7340 6515 2237 3  - 2240 4275  - 

2018 5910 5005 599  -  - 599 4406  - 

Всичко: 60380 53186 12807 402 50 13259 39927  - 

% 100.0 88.1 21.2 0.7 0.1 22.0 66.1  - 

4. Издънкови за превръщане 

2009 7760 7164 323 1684 38 2045 5119  - 

2010 6000 5591 50 1562 76 1688 3903  - 

2011 5690 5349 42 996 16 1054 4295  - 

2012 2880 2707 8 539 24 571 2136  - 

2013 1100 1039 35 224 6 265 774  - 

2014   0       0    - 

2015 2690 2539 131     131 2408  - 

2016 6105 5845 252     252 5593  - 

2017 2180 1960 208   1 209 1751  - 

2018 5250 5043 776     776 4267  - 

Всичко: 39655 37237 1825 5005 161 6991 30246  - 

% 100.0 93.9 4.6 12.6 0.4 17.6 76.3  - 

5. Нискостъблени 

2009  -  -  -  -  -  -  -  - 

2010  -  -  -  -  -  -  -  - 

2011  -  -  -  -  -  -  -  - 

2012  -  -  -  -  -  -  -  - 

2013  -  -  -  -  -  -  -  - 

2014  -  -  -  -  -  -  -  - 

2015  -  -  -  -  -  -  -  - 

2016  -  -  -  -  -  -  -  - 

2017 260 203  -  -  -  - 203  - 

2018  -  -  -  -  -  -  -  - 

Всичко: 260 203  -  -  -  - 203  - 

% 100.0 78.1  -  -  -  - 78.1  - 

Година Размер на годишното ползване Строителна дървесина - куб.м. Дърва 
куб.м. 

Използв. 
вършина Стояща маса Лежаща маса Едра Средна Дребна Общо 
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Общо от възобновителни сечи 

Всичко: 102245 92322 15607 5715 232 21554 70768  - 

% 100.0 90.3 15.3 5.6 0.2 21.1 69.2  - 

ІІ. От отгледни сечи 

1. Иглолистни 

2009 4960 3406 16 2855 207 3078 328  - 

2010 5730 5220 300 3669 275 4244 976  - 

2011 2290 1750 159 1359 81 1599 151  - 

2012 2195 1723 189 781 107 1077 646  - 

2013 70 55 12 30 3 45 10  - 

2014 770 564 24 346 80 450 114  - 

2015 2515 1938  - 1046 262 1308 630  - 

2016 640 480  - 356 56 412 68  - 

2017 3360 2406 242 1074 357 1673 733  - 

2018 3450 2724 103 496 53 652 2072  - 

Всичко: 25980 20266 1045 12012 1481 14538 5728  - 

% 100.0 78.0 4.0 46.2 5.7 56.0 22.0  - 

2. Широколистни високостъблени 

2009 2310 2053 102 808 86 996 1057  - 

2010 400 324  - 5 7 12 312  - 

2011 2760 2228  - 684 243 927 1301  - 

2012 3225 2680 177 182 49 408 2272  - 

2013 1960 1568 7 181 78 266 1302  - 

2014 1730 1294 9 106 31 146 1148  - 

2015 700 426  -  -  -  - 426  - 

2016 3885 2904  - 32 14 46 2858  - 

2017 6765 5366 169 298 140 607 4759  - 

2018 8080 5888 5 826 235 1066 4822  - 

Всичко: 31815 24731 469 3122 883 4474 20257  - 

% 100.0 77.7 1.5 9.8 2.8 14.1 63.7  - 

4. Издънкови за превръщане 

2009 675 609  -  -  -  - 609  - 

2010 440 403  - 83   83 320  - 

2011 320 262  - 70 6 76 186  - 

2012 2295 1935  - 436 93 529 1406  - 

2013 1300 1031  - 207 18 225 806  - 

2014 50 28  - 26 2 28    - 

2015 1460 1137  - 285 137 422 715  - 

2016  -  -  -  -  -  -  -  - 

2017 230 177  - 30 4 34 143  - 

2018 1300 1113  - 14   14 1099  - 

Всичко: 8070 6695  - 1151 260 1411 5284  - 

% 100.0 83.0  - 14.3 3.2 17.5 65.5  - 

Общо от отгледни сечи 

Всичко: 65865 51692 1514 16285 2624 20423 31269  - 

% 100.0 78.5 2.3 24.7 4.0 31.0 47.5  - 

ІІI. От санитарни сечи 

1. Иглолистни 

2009  -  -  -  -  -  -  -  - 

2010  -  -  -  -  -  -  -  - 

2011  -  -  -  -  -  -  -  - 

2012  -  -  -  -  -  -  -  - 

2013 8665 5198 458 1519 366 2343 2855  - 

2014 10450 6261 413 1744 457 2614 3647  - 

2015  -  -  -  -  -  -  -  - 

2016  -  -  -  -  -  -  -  - 

2017 80 56 15 30 3 48 8  - 

2018 190 164  - 6  - 6 158  - 

Година Размер на годишното ползване Строителна дървесина - куб.м. Дърва 
куб.м. 

Използв. 
вършина Стояща маса Лежаща маса Едра Средна Дребна Общо 
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Всичко: 19385 11679 886 3299 826 5011 6668  - 

% 100.0 60.2 4.6 17.0 4.3 25.8 34.4  - 

2. Широколистни високостъблени 

2009 70 57  -  -  -  - 57  - 

2010  -  -  -  -  -  -    - 

2011 325 285 53     53 232  - 

2012 310 249  -  -  -  - 249  - 

2013 1925 1587 55 7 2 64 1523  - 

2014  -  -  -  -  -  -  -  - 

2015  -  -  -  -  -  -  -  - 

2016 510 383  -  -  -  - 383  - 

2017  -  -  -  -  -  -  -  - 

2018  -  -  -  -  -  -  -  - 

Всичко: 3140 2561 108 7 2 117 2444  - 

% 100.0 81.6 3.4 0.2 0.1 3.7 77.8  - 

3. Издънкови за превръщане 

2009 150 126  -  -  -  - 126  - 

2010 710 650  -  -  -  - 650  - 

2011  -  -  -  -  -  -  -  - 

2012 1860 1485 31  -  - 31 1454  - 

2013  -  -  -  -  -  -  -  - 

2014  -  -  -  -  -  -  -  - 

2015 150 106  -  -  - 0 106  - 

2016  -  -  -  -  -  -  -  - 

2017  -  -  -  -  -  -  -  - 

2018  -  -  -  -  -  -  -  - 

Всичко: 2870 2367 31  -  - 31 2336  - 

% 100.0 82.5 1.1  -  - 1.1 81.4  - 

Общо от санитарни сечи 

Всичко: 25395 16607 1025 3306 828 5159 11448  - 

% 100.0 65.4 4.0 13.0 3.3 20.3 45.1  - 

ІV. От технически сечи 

1. Иглолистни 

2009 510 367  - 265 22 287 80  - 

2010 1030 882 63 505 50 618 264  - 

2011  -  -  -  -  -  -  -  - 

2012 460 339 53 41 7 101 238  - 

2013  -  -  -  -  -  -  -  - 

2014 1345 1014   606 84 690 324  - 

2015  -  -  -  -  -  -  -  - 

2016  -  -  -  -  -  -  -  - 

2017  -  -  -  -  -  -  -  - 

Всичко: 3345 2602 116 1417 163 1696 906  - 

% 100.0 77.8 3.5 42.4 4.9 50.7 27.1  - 

2. Широколистни високостъблени 

2009 425 374  - 11 7 18 356  - 

2010 1850 1606  - 170 154 324 1282  - 

2011  -  -  -  -  -  -  -  - 

2012 1390 1234 245 55 33 333 901  - 

2013 1280 1030 30  -  - 30 1000  - 

2014 420 323  -  -  -  - 323  - 

2015 230 122  -  -  -  - 122  - 

2016  -  -  -  -  -  -  -  - 

2017 250 199  -  -  -  - 199  - 

2018 800 607  -  -  -  - 607  - 

Всичко: 6645 5495 275 236 194 705 4790  - 

% 100.0 82.7 4.1 3.6 2.9 10.6 72.1  - 

Година Размер на годишното ползване Строителна дървесина - куб.м. Дърва 
куб.м. 

Използв. 
вършина Стояща маса Лежаща маса Едра Средна Дребна Общо 

4. Издънкови за превръщане 
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2009  -  -  -  -  -  -  -  - 

2010 570 465 48 38 3 89 376  - 

2011  -  -  -  -  -  -  -  - 

2012  -  -  -  -  -  -  -  - 

2013  -  -  -  -  -  -  -  - 

2014 80 40  -  -  -  - 40  - 

2015  -  -  -  -  -  -   - 

2016 150 128  -  -  -  - 128  - 

2017  -  -  -  -  -  -  -  - 

2018  -  -  -  -  -  -  -  - 

Всичко: 800 633 48 38 3 89 544  - 

% 100.0 79.1 6.0 4.8 0.4 11.1 68.0  - 

5. Нискостъблени 

2009  -  -  -  -  -  -  -  - 

2010  -  -  -  -  -  -  -  - 

2011  -  -  -  -  -  -  -  - 

2012  -  -  -  -  -  -  -  - 

2013  -  -  -  -  -  -  -  - 

2014 190 104   17 3 20 84  - 

2015  -  -  -  -  -  -  -  - 

2016  -  -  -  -  -  -  -  - 

2017  -  -  -  -  -  -  -  - 

2018  -  -  -  -  -  -  -  - 

Всичко: 190 104 0 17 3 20 84  - 

% 100.0 54.7 0.0 8.9 1.6 10.5 44.2  - 

Общо от технически сечи 

Всичко: 10980 8834 439 1708 363 2510 6324  - 

% 100.0 80.5 4.0 15.6 3.3 22.9 57.6  - 

Общо от всички сечи 

Всичко: 204485 169455 18585 27014 4047 49646 119809  - 

% 100.0 82.9 9.1 13.2 2.0 24.3 58.6  - 

 
 

Таблица № 20 
за сравнението на предвиденото ползване по ЛУП и изпълнението  

за ревизионния период по видове сечи и групи сортименти 
№ по ред Размер на 

годишното ползване 
Строителна дървесина  Дърва Използваема 

вършина 

Стояща Лежаща Едра Средна Дребна Общо 

плътни кубически метри 

І. ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ 

1. Иглолистни 

по ЛУП - - - - - - - - 

% - - - - - - - - 

Добито 1950 1696 975 308 21 1304 392  - 

% 100.0 87.0 50.0 15.8 1.1 66.9 20.1  - 

2. Широколистни високостъблени 

по ЛУП 81800 70895 27870 3090 815 31775 36805 2315 

% 100.0 86.7 34.1 3.8 1.0 38.9 45.0 2.8 

Добито 60380 53186 12807 402 50 13259 39927 - 

% 100.0 88.1 21.2 0.7 0.1 22.0 66.1 - 

3. Издънкови за превръщане 

по ЛУП 66490 56460 7810 9890 1375 19075 35800 1585 

% 100.0 84.9 11.7 14.9 2.1 28.7 53.8 2.4 

Добито 39655 37237 1825 5005 161 6991 30246 - 

% 100.0 93.9 4.6 12.6 0.4 17.6 76.3 - 

4. Нискостъблени 

по ЛУП 2700 1990 10 255 40 3055 1590 95 
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№ по ред Размер на 
годишното ползване 

Строителна дървесина  Дърва Използваема 
вършина 

Стояща Лежаща Едра Средна Дребна Общо 

плътни кубически метри 

% 100.0 73.7 0.4 9.4 1.5 113.1 58.9 3.5 

Добито 260 203  -  -  -  - 203 - 

% 100.0 78.1  -  -  -  - 78.1 - 

Всичко от възобновителни сечи 

по ЛУП 150990 129370 35695 13240 2230 51165 74205 4000 

% 100.0 85.7 23.6 8.8 1.5 33.9 49.1 2.6 

Добито 102245 92322 15607 5715 232 21554 70768 - 

% 100.0 90.3 15.3 5.6 0.2 21.1 69.2 - 

ІІ. ОТГЛЕДНИ СЕЧИ  

1. Иглолистни 

по ЛУП 32240 24050 3800 13770 1710 19280 2320 2450 

% 100.0 74.6 11.8 42.7 5.3 59.8 7.2 7.6 

Добито 25980 20266 1045 12012 1481 14538 5728 - 

% 100.0 78.0 4.0 46.2 5.7 56.0 22.0 - 

2. Широколистни високостъблени 

по ЛУП 45830 36250 900 9100 5020 15020 19405 1825 

% 100.0 79.1 2.0 19.9 11.0 32.8 42.3 4.0 

Добито 31815 24731 469 3122 883 4474 20257 - 

% 100.0 77.7 1.5 9.8 2.8 14.1 63.7 - 

3. Издънкови за превръщане 

по ЛУП 12620 9920 960 3005 435 4400 5115 405 

% 100.0 78.6 7.6 23.8 3.4 34.9 40.5 3.2 

Добито 8070 6695  - 1151 260 1411 5284 - 

% 100.0 83.0  - 14.3 3.2 17.5 65.5 - 

Всичко от отгледни сечи 

по ЛУП 90690 70220 5660 25875 7165 38700 26840 4680 

% 100.0 77.4 6.2 28.5 7.9 42.7 29.6 5.2 

Добито 65865 51692 1514 16285 2624 20423 31269 - 

% 100.0 78.5 2.3 24.7 4.0 31.0 47.5 - 

ІІI. САНИТАРНИ СЕЧИ 

1. Иглолистни 

по ЛУП 320 200 5 60 15 80 105 15 

% 100.0 62.5 1.6 18.7 4.7 25.0 32.8 4.7 

Добито 19385 11679 886 3299 826 5011 6668 - 

% 100.0 60.2 4.5 17.0 4.3 25.8 34.4 - 

2. Широколистни високостъблени 

по ЛУП 6270 4385 140 965 0 1105 3160 120 

% 100.0 69.9 2.2 15.4 0.0 17.6 50.4 1.9 

Добито 3140 2561 108 7 2 117 2444 - 

% 100.0 81.6 3.4 0.2 0.1 3.7 77.9 - 

3. Издънкови за превръщане 

по ЛУП 1670 1170 15 235 0 250 885 35 

% 100.0 70.1 0.9 14.1 0.0 15.0 53.0 2.1 

Добито 2870 2367 31  -  - 31 2336 - 

% 100.0 82.5 1.1  -  - 1.1 81.4 - 

Всичко от санитарни сечи 

по ЛУП 8260 5755 160 1260 15 1435 4150 170 

% 100.0 69.6 2.0 15.3 - 17.3 50.2 2.1 

Добито 25395 16607 1025 3306 828 5159 11448 - 

% 100.0 65.4 4.0 13.0 3.3 20.3 45.1 - 

ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СЕЧИ 
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№ по ред Размер на 
годишното ползване 

Строителна дървесина  Дърва Използваема 
вършина 

Стояща Лежаща Едра Средна Дребна Общо 

плътни кубически метри 

1. Иглолистни 

по ЛУП 4910 3600 580 2100 195 2875 355 370 

% 100.0 73.3 11.8 42.8 4.0 58.6 7.2 7.5 

Добито 3345 2602 116 1417 163 1696 906 - 

% 100.0 77.8 3.5 42.4 4.9 50.7 27.1 - 

2. Широколистни високостъблени 

по ЛУП 8290 6800 465 1700 740 2905 3605 290 

% 100.0 82.0 5.6 20.5 8.9 35.0 43.5 3.5 

Добито 6645 5495 275 236 194 705 4790 - 

% 100.0 82.7 4.1 3.6 2.9 10.6 72.1 - 

3. Издънкови за превръщане 

по ЛУП 1250 970 50 225 110 385 560 25 

% 100.0 77.6 4.0 18.0 8.8 30.8 44.8 2.0 

Добито 800 633 48 38 3 89 544 - 

% 100.0 79.1 6.0 4.8 0.4 11.1 68.0 - 

4. Нискостъблени 

по ЛУП 250 115 - - - - 115 - 

% 100.0 46.0 - - - - 46.0 - 

Добито 190 104 - 17 3 20 84 - 

% 100.0 54.7 - 8.9 1.6 10.5 44.2 - 

Всичко от технически сечи 

по ЛУП 14700 11485 1095 4025 1045 6125 4635 685 

% 100.0 78.0 7.4 27.4 7.0 41.8 31.5 4.7 

Добито 10980 8834 439 1708 363 2510 6324 - 

% 100.0 80.5 4.0 15.6 3.3 22.9 57.6 - 

ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СЕЧИ 

по ЛУП 264640 217310 42815 44415 10460 97690 110070 9550 

% 100.0 82.1 16.2 16.8 3.9 36.9 41.6 3.6 

Добито 204485 169455 18585 27014 4047 49646 119809 - 

% 100.0 82.9 9.1 13.2 2.0 24.3 58.6 - 

 

- широколистни високостъблени гори – добивът на строителна дървесина е намалял 
значително – от 32,8% на 14,1%. Това е главно за сметка на средната и дребна строителна 
дървесина - средна предвидени 19,9%, отчетени 9,8%; дребна - предвидени 11,0%, отчетени 
2,5%. Едрата строителна е изпълнена почти изцяло – при 2,0% предвиден добив, 1,5% добито. 
За сметка на това добивът на дърва е значително увеличен – от заложени 42,3%, са отчетени 
63,7%. 

  
- издънкови гори за превръщане – отново виждаме подобна картина по отношение на 

размера на добивите. Процентът на добитата строителна дървесина е по-малко от 
предвижданията, основно за сметка на дървата - от заложени 34,9% са отчетени 17,5%, дърва 
– от предвидени 40,5% са отчетени 65,5%. Част от предвиденият по проект отпад е преминал 
към дървата. Главните причини за увеличеният добив на дърва са липса на пазар за 
строителната дървесина, потребност на местното население от дърва за огрев и влошаване 
състоянието на дървостоите. 

 

 

Санитарни сечи 
 

- иглолистни гори – процентното сортиментно изпълнение на добивите е близко до 
предвиденото. Процентът на добитата строителна дървесина е леко увеличен – от 
предвидените 25,0% са добити 25,8%. Имайки предвид голямото количество добита дървесина 
над предвиденото това показва доброто и оползотворяване. При дървата има леко увеличение 
с 1,6% за сметка на вършината. 
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- широколистни високостъблени гори – добивът на строителна дървесина е 3,7%, при 

предвидено по ЛУП 17,6%, като неизпълнението е при средната строителна дървесина - 
предвидени 15,4%, отчетени 0,2%. Добитата едра строителна е с 1,2% в повече от 
предвиденото. Добивът на дърва е значително увеличен – от заложени 50,4% са отчетени 
77,9% за сметка на отпада. 

  
- издънкови гори за превръщане – тенденциите в процентното разпределение на 

добитата дървесина по категории, следват тези при широколистните високостъблени гори. 
Добитата строителна дървесина е 1,1%, при планирани 15,0%. 

 

Технически сечи 
 

Тенденциите в процентното разпределение на добитата дървесина по категории и видове 
гори от технически сечи, следват тези посочени в коментара за санитарните сечи.   

 
Главните причини за увеличеният добив на дърва са липса на пазар за строителната 

дървесина, потребност на местното население от дърва за огрев и влошаване състоянието на 
дървостоите. 

 

3.3. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ЗАЛЕСЯВАНЕ 
 

3.3.1. Естествено възобновяване 

В по-голямата част от естествените насаждения на ТП “ДЛС Несебър” съществуват добри 
условия за естествено възобновяване. Това са насаждения, растящи на богати и средно богати, 
свежи и свежи до сухи месторастения. 

За подпомагане на естественото възобновяване е било проектирано изсичане на подлес и 
храсти на площ 2232,9 ха, като е изведено на площ 2070,5 ха или изпълнението е 67,2%. 
Предвиденото подпомагане без залесяване (разрохкване на почвата) не  е било предвидено 
през десетилетието. 

 

3.3.2. Отглеждане на подраста  
Предвидено е след извеждане на осветлителната фаза на постепенната сеч и след 

откриване на подраста в котлите при постепенно-котловинната, групово постепенна, групово 
изборна и неравномерно-постепенна сеч. Това мероприятие се извършва само под склопа и в 
откритите котли, на два или три пъти през десетилетието, в зависимост от необходимостта. 

Необходимото количество качествен семенен подраст като една от главните цели от ценни 
дървесни видове е била постигната и където е трябвало подлесната растителност като, 
храстите и издънки от малоценни видове застрашаващи от заглушаване ценните фиданки е 
била изсичана. Въпреки всичко повреденият подраст не се изрязвал на пънче над кореновата 
шийка. Отглеждане на подраста е трябвало да се извърши върху площ 3074,1 ха, като през 
ревизионния период са отчетени 2651,5 ха или 86,0% от площта. Това показва много добро 
изпълнение при отгглеждането на подрастта.  

 

3.3.3. Залесяване 
 

Данни за размера на годишното залесяване и общо за залесяването за периода 2009-2018 
година са дадени в таблица № 21. 

През ревизионния период е извършено залесяване на обща площ 33,8 ха при предвидени по 
горскостопански план 12,9 ха – изпълнение от 162,0%. Средногодишно са залесявани по 3,38 
ха. 

По показател “ново залесяване” има изпълнение с 59%. Резултатите не са добри. 
Създадените култури са в лошо състояние и минимална пълнота. 

По показател “попълване на редини”, по данни на горското стопанство е извършвано 
залесяване върху 13,3 ха, спрямо предвидените 2,4 ха което е 554,1% повече от предвиденото. 

По показател “в зрели насаждения” предвижданията са за 0,8 ха, а са отчетени 7,0 ха – 
875,0% изпълнение. Описаното тук показва, че предвиденото залесяване е преизпълнено 
многократно, което е в следствие на изведените санитарни сечи в иглолистните култури поради 
пожар. 

 

Таблица № 21 
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За предвидените по ЛУП и извършените залесявания 
по насоки и употребените фиданки 

Години залесяване Употребени 
фиданки ново 

залесяване 
попълване 
на редини 

възстановяване 
на гори 

в зрели 
насаждения 

всичко 

ха /редуцирана площ/ брой 

2010 5.5 1.3     6.8 37600 

2013   12.0   8.0 20.0 68270 

2016     3.0   3.0 20100 

2017     2.0   2.0 13400 

2018     2.0   2.0 13400 

Всичко: 5.5 13.3 7.0 8.0 33.8 152770 

по ЛУП 9.3 2.4 0.8 0.4 12.9   

В повече   10.9 6.2 7.6 20.9   

В по-малко 3.8           

 
В таблица № 22 е показано сравнение на предвиденото и извършено залесяване по 

дървесни видове общо за стопанството. 

 

Таблица № 22 
сравнение на предвиденото и извършено залесяване по дървесни видове 

Дървесни видове Предвидено по ЛУП Изпълнено % от 
ЛУП площ /ха/ %  площ /ха/ % 

Зимен дъб 0.8 6.2 - - - 

Благун 3 23.3 - - - 

Цер - - 23.6 69.8 - 

Акация 5.1 39.5 - - - 

Брекина 0.6 4.7 - - - 

Сребролистна липа 0.5 3.9 - - - 

Черен орех 1.6 12.3 - - - 

тп І 214 0.5 3.9 - - - 

Летен дъб 0.8 6.2 3.2 9.5 400 

Космат дъб     7 20.7 - 

Всичко:  12.9 100.0 33.8 262 162 

 
Тъй като районът на ТП “ДЛС Несебър” е широколистен, проектираното залесяване е само с 

широколистните дървесни видове.  
Според справката, предоставена от ТП “ДЛС Несебър” става ясно, че в най-голяма степен е 

извършено залесяване с цер – 69,8%. Залесявано е още с космат  дъб – 20,7% и летен дъб – 
9,5%. Залесяване с цер (23,6 ха) и космат дъб (7,0 ха) е извършено без да е предвидено. 
Останалите предвидени залесявания през десетилетието не са извършени за сметка на 
непредвидените залесявания с цер и тези надхвърлящи проектираните по ЛУП на площ от 0,8 
ха залесявания с космат дъб, които са извършени на площ от 3,2 ха (400%). От таблица 42 се 
вижда, че залесяване е извършено на обща площ от 33,8 ха или това е с 20,9 ха над 
предвиденото. 

В горскостопанския план се препоръчва освен спътниците в новосъздадените смесени 
култури да се оставят 1-2 десети от естествената растителност. При извършваните 
залесявания това е било взето предвид. 

 За изпълнение на залесяването по проект са били предвидени 66 800 хил. броя фиданки, а 
са използвани 152 770 хил. броя, което е 228% повече от предвиденото по проект. 
 

СПРАВКА 

за използваните фиданки при залесяванията 

Вид 
Общ 
брой 

в т.ч. от горско стопанство 

Айтос Балчик Несебър Мазалат Мъглиж Средец 
цр 80270 - - 80270 - - - 

лдб 25600 - - 25600 - - - 
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кдб 46900 - - 46900 - - - 

ОБЩО 152770 - - 152770 - - - 
 

Стопанството  разполага със собствен разсадник, от където се снабдява с фиданки.  
Проектирано е било залесяването да се извършва чрез садене на стандартни фиданки. 

Препоръчва се пролетното залесяване, което е показало най-добри резултати до сега. 
В таблица № 23 е показана справка на горското стопанство за изпълнение на предвидената 

по ЛУП почвоподготовка. 
 

Таблица № 2233 
разпределение на предвидената и изпълнена почвоподготовка по вид 

 

Вид на почвоподготовката Проектирано по ЛУП Изпълнено % от ЛУП 

площ /ха/ % площ /ха/ % 

Ръчни тераси 2.8 21.7 12.0 428.5 328.5 

Ръчни площадки - - 8.0 100.0  

Всичко ръчна  2.8 21.7 20.0 714.3 614.3 

Машинни тераси - -  3.6  100.0   

Орни пояси тр. тяга 9.6 74.4 - - - 

Пълна оран тр. тяга - - 11.7 - - 

Дупки с моторен свредел 0.5 3.9 - - - 

Всичко механизирана 10.1 78.3 15.3 151.5 51.5 

Общо:  12.9 100.0 35.3 865.8 665.8 

 
Предвидената почвоподготовка е била съобразена с конкретните условия на предвидените 

за залесяване площи и според горскостопанския план е както следва: общата площ, 
предвидена за почвоподготовка е 12,9 ха, от която механизирана – 78,3% и ръчна – 21,7%. 
Механизирана почвоподготовка е предвидено да се извърши дупки с моторен свредел, 
машинни тераси, орни пояси с тракторна тяга и пълна оран с тракторна тяга. 

По данни на ТП “ДЛС Несебър” почвоподготовката е извършена повече от предвидената по 
ЛУП,  като ръчна – ръчни тераси и ръчни площадки е извършена върху площ от 20.0 ха при 
предвидена 2.8 ха. Механизирана почвоподготовка е предвидена на площ от 10.1 ха, а в 
действителност е изведена на площ от 15.3 ха. 

Препоръчано е сроковете, повторяемостта и начинът на отглеждане да се подбират за всеки 
район и култура така, че да се създадат оптимални условия за растежа на фиданките. 

 

3.4. НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ 
 

Реализираните ползвания от недървесни горски продукти през изтеклия ревизионен период 
са посочени по долу в текста. 

 

3.4.1. Паша  

Разрешената за паша площ удовлетворява многократно нуждите от паша в района на 
стопанството.  

 

3.4.2. Плодове, билки, гъби, сено 

 
Предвидено е в района на ТП “ДЛС Несебър” да се добиват средногодишно по 3  тона горски 

плодове (основно киселица и джанка), билки 1 тон годишно, както и липов цвят по 10 тона 
годишно. От стопанството отчитат общ добив от: 7000 кг горски плодове (основно киселица), 
различни билки – 100 кг, сено – 1,5 тона, кори от мъждрян – 2000 кг, листа 1500 кг, зеленина и 
украса 1000 кг, пръчки и др. 450 бр., инертни материали 10 пл.куб.м., както и временни депа за 
строителни материали 160 дка.   
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3.5. ПОСТРОЕНИ ПРЕЗ РЕВИЗИОННИЯ ПЕРИОД СГРАДИ И ПЪТИЩА 

 

3.5.1. Сгради  
През десетилетието е извършен ремонт, реконструкция и строителство на сгради  както 

следва: 
– реконструкция на кантон в м.”Дапча”; 
– основен ремонт на административната сграда на разсадник “Поморие”;  
– основен ремонт на административната сграда на разсадник “Порой” ; 
– частичен ремонт на ловен дом “Горска барака” и направа на барбекю.  
 

3.5.2. Пътища  

През ревизионния период в ТП “ДЛС Несебър” е било предвидено изграждането на 
стабилизирани и ремонт на съществуващи пътища с обща дължина 22,0 км. Изградените и 
ремонтирани пътища са с обща дължина 14,0 км, както следва: 

- в м. ”Аланаки” – основен ремонт на стабилизиран път с дължина 6,5 км. Начало – 
м.”Аланаки”, край – началото на с.Приселци. Обслужва пряко отдели с №№ 336; от 338 до 343 
вкл; 346.  

- по течението на Карагьоленска река – строителство на нов стабилизиран път с дължина 6,5 
км. Начало в м.”Папрата”, край – м.”Тунела”. Обслужва пряко отдели с №№ 343; 344; 345; 347; 
348; 361; 362; 363.  

- в м.”Ортото” – строителство на нов стабилизиран път с дължина 3,9 км. Начало в 
м.”Ортото”, край – в.с. “Елените”. Този път не е довършен, като от пътя е построен 1,0 км. 

 

3.5.3. Противоерозионни съоръжения 
В района на ДЛС “Несебър” ерозионните процеси имат сравнително ограничен характер, 

така че превантивната работа в това отношение е необходима. 
Борбата с потенциалните ерозионни процеси върху горските територии ще се води чрез 

залесяване и създаване на култури върху голи площи, залесяване за увеличаване пълнотата 
на изредени насаждения и култури и подмладяване на изредените, със слаби 
противоерозионни функции насаждения. Не е необходимо изграждането на противоерозионни 
съоръжения. При сечта вършината на стръмните терени да се събира по хоризонталите за 
задръстване на застрашените от ерозия долове. 

За предотвратяването на ерозията голямо значение ще има правилното извеждане на 
възобновителните и отгледни сечи и начина на почистване на сечищата. Основният дял в 
борбата с ерозията и за в бъдеще ще заема зеленото укрепване на застрашените от развитие 
на ерозионни процеси терени.   

 

3.6. ОПАЗВАНЕ НА ГОРАТА 
 
Санитарното състояние на гората е един от определящите фактори за нейната 

производителност. През ревизионния период в ТП “ДЛС Несебър”  са извършвана авиохимична  
борба с вредителите на площ 2744,7 ха. В следствие на абиотични (снеголом), биотични 
(съхнене) и антропогенни (пожар) фактори са водени санитарни сечи. Повредите от паша са 
незначителни, поради намаляване на козевъдството в района. 

Състоянието на горите в района на ТП “ДЛС Несебър”   е показано подробно в голямата 
записка. От нея става ясно, че 94,8% от дървостоите не са засегнати или броят на засегнатите 
дървета е до 10% от общия брой. При засегнатите дървостои преобладава първа степен на 
повреда (3,5%), при която е достатъчно да се изведе санитарна сеч с интензивност 10-25%. 
Втора и трета степен на повреди е констатирана само на 1,7% от залесената площ. 

 
По-голямата част от повредите са слабо застъпени. Рядко се срещат повреди от снеговал, 

мразобойни и пожар. По-разпространени са повредите: 
 

- гниене (1,4%) – тази повреда е разпространена най-вече в престарелите семенни 

церови, букови и габърови насаждения над 100 годишна възраст. Среща се и при дъбовите, 
кленови, ясенови и липови дървостои. При тази повреда се наблюдава силно влошаване 
качествата на дървесината, понижаване на жизнеността на дървостоите и пълна загуба на 
прираст. Процентът на очакваните загуби е малък - средно 14,2% от запаса на засегнатите 
насаждения. Основно средство за борба ще бъде своевременното извеждане на 
възобновителни сечи и недопускане на престаряване на насажденията. 
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- суховършие (11,4%) – тази повреда засяга иглолистни, но най-вече широколистни 

дървесни видове. Засегнати са борови (черен и бял бор) култури и дъбови – в частност 
благунови и източногорунови насаждения. Главни причини са отслабването на жизнените 
функции на тези гори в комбинация с относителното им застаряване, а в някои от случаите 
ненавременното извеждане на санитарните сечи. Процентът на очакваните загуби средно е 
12,8% от запаса на засегнатите насаждения, като за черния бор е 10,8%, за белия бор – 14,6%, 
за благуна – 12,8% и за цера – 12,8%. Основно средство за борба си остава извеждането на 
възобновителни или по изключение санитарни сечи, в комбинация с мероприятия подпомагащи  
възобновяването на дървостоите. 

 
В таблица № 24 са дадени планираните и проведени противопожарни мероприятия през 

последните две години. 

 

Таблица № 24 
Изпълнение на противопожарните мероприятия през 2017 и 2018 години 

 

Наименование на мероприятието Мярка 
2017 година 2018 година 

план отчет план отчет 

Бариерни прегради км - - - - 

Лесокултурни прегради км 2.00 2.00 2.00 2.00 

Минерализовани ивици км 4.00 4.00 4.00 4.00 

 
Общо за десетилетието изведените противопожарни мероприятия са на стойност 64 980 лв.  
 
В таблица № 25 са дадени извършените нарушения през ревизионния период. 
 

Таблица № 25 
За извършените нарушения през ревизионния период 

 
Не се наблюдава тенденция за намаление на нарушенията от незаконна сеч. Общо за 

десетилетието за борба с нарушенията са изразходвани средства в размер 71 338 лв.  
 

Година Незаконна сеч Незаконна паша Странични ползвания Лов Други 

Брой 
нарушения 

Общо 
отсечена 
маса 

Брой на 
нарушеният
а 

Общо 
брой на 
добитъка 

рибно 
стопанств

о 

Страничн
и 
ползвани
я 

Брой на 
нарушен

ията 

Общо 
убит 

дивеч 
броя 

Брой 
на 
наруше
нията 

2009 61 174.31 11 388 18 17 14 1 9 

2010 89 196.60 19 190 15 12 33 1 4 

2011 29 46.00 3 52   26 2 7 

2012 6 13.30 2 67   4 1 4 

2013 11 11.20 2 176   13  6 

2014 8 30.50 7 26  23 11 4 6 

2015 20 86.12 4 4  31 3 1 6 

2016 26 28.42 3 13  3 17  4 

2017 37 31.21 6 26   3  1 

2018 10 9.71 4 8  7 2  4 

Общо: 297 
627.3

7 61 950 33 93 126 10 51 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 
 

4.1. ПЛОЩ НА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ЛОВНОТО 

СТОПАНСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ИМ ПО КАТЕГОРИИ, СПОРЕД ОСНОВНИТЕ 

ИМ ФУНКЦИИ 

 
Горските територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС “Несебър” заемат 

18792,0 ха. Разпределението на тази площ по група гори и по вид на земите е дадено в таблица 
№ 26. 

Таблица № 26 
разпределение на общата площ по вид на подотдела и група гори 

 
           Държавна собственост 

 Вид на подотдела 

Група гори 

% иглолистни 
широколистни 

високостъблени 
издънкови 
за превр. 

нискостъблени Всичко 

хектари 

ест произх. 0.4-1.0 - 6992.4 6483.0 1447.5 
149

22.9 
7

9.4 

склопени култури 1399.4 324.6 - 45.0 
176
9.0 

9.
4 

нескл. култури - 31.5 - - 31.5 
0.
2 

ест произ. 0.1-0.3 - 709.4 283.6 29.7 
102
2.7 

5.
5 

изредени култури 19.8 2.4 - 3.3 25.5 
0.
1 

всичко насаждения 1419.2 8060.3 6766.6 1525.5 
177

71.6 
9

4.6 

всичко зал. площ 1419.2 8060.3 6766.6 1525.5 
177

71.6 
9

4.6 

сечище 1.1 - - - 1.1 - 

голина 0.6 1.3 - - 1.9 - 

вс. незал. дървопр. 1.7 1.3 - - 3.0 - 

поляна 32.3 58.6 276.3 97.3 
464.

5 
2.
5 

обработв. площ - 6.0 1.6 - 7.6 
0.
1 

автомобилен път 0.9 - 1.9 0.6 3.4 - 

шосе - 0.9 0.6 0.2 1.7 - 

дворно място 0.9 10.8 8.4 4.6 24.7 
0.
1 

временен склад - 0.3 0.2 - 0.5 - 

просека 4.7 23.8 37.0 4.1 69.6 
0.
4 

лесонепр. голина 7.4 3.1 19.5 15.5 45.5 
0.
2 

лесонепр. площ - - 3.6 44.7 48.3 
0.
3 

скали 0.2 0.3 6.3 1.0 7.8 - 

блато - 0.4 - - 0.4 - 

сипей 0.8 7.9 14.3 7.5 30.5 
0.
2 

кариера - - 0.4 - 0.4 - 

гьол - 0.5 0.1 - 0.6 - 

дивечова нива 0.5 60.0 19.6 0.6 80.7 
0.
4 

дивечова ливада - 2.9 - - 2.9 - 

горски разсадник - 12.8 13.3 - 26.1 0.
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 Вид на подотдела 

Група гори 

% иглолистни 
широколистни 

високостъблени 
издънкови 
за превр. 

нискостъблени Всичко 

хектари 

2 

ловна просека 11.4 30.2 16.2 0.8 58.6 
0.
3 

пясъци - 2.3 - 50.7 53.0 
0.
3 

свлачище - 0.6 - - 0.6 - 

бряг - - 0.1 - 0.1 - 

изк.нелес.голина - - - 0.4 0.4 - 

изкоп - - 0.2 - 0.2 - 

насип - 0.1 1.8 - 1.9 - 

разливище - - 0.2 3.0 3.2 - 

речно корито - 5.2 5.6 - 10.8 
0.
1 

калище 0.1 - - - 0.1 - 

канал - 0.6 - 1.4 2.0 - 

паркинг 0.1 0.2 0.3 0.5 1.1 - 

застроена площ 0.1 - 1.3 3.2 4.6 - 

каптаж - - - 0.2 0.2 - 

противопож. прос. 22.3 - 0.8 - 23.1 
0.
1 

дивечово сечище - 2.4 - - 2.4 - 

автомоб. път III кат 0.9 10.6 6.9 0.3 18.7 
0.
1 

автомоб.път IV кат. 3.7 11.1 4.5 1.9 21.2 
0.
1 

вс. недърв. площ 86.3 251.6 441.0 238.5 
101
7.4 

5.
4 

вс. инвентар. площ 1507.2 8313.2 7207.6 1764.0 
187

92.0 
1

00.0 

вт.ч. дървопр. площ 1420.9 8061.6 6766.6 1525.5 
177

74.6 
9

4.6 

 
Залесената площ на държавните гори на ловното стопанство е 17771,6 ха, което е 94,6% от 

общата им площ. Най-голям е делът на насажденията. Общата им площ е 15945,6 ха или 89,7% 
от залесената площ. По групи гори преобладават широколистните високостъблени – 45,3% от 
залесената площ, следвани от издънковите за превръщане – 38,1%, нискостъблените – 8,6% и 
иглолистните – 8,0%. Културите заемат общо 1792,3 ха или 10,1% от залесената площ, като 
преобладават иглолистните – 8,0%. 

Изредените насаждения и култури заемат 1051,7 ха или 5,9% от залесената площ. 
Повечето (67,5%) са в групата гори широколистни високостъблени и са се получили в резултат 
от воденето на санитарни и възобновителни сечи. 

Незалесената дървопроизводителна площ е разпределена така: сечища – 1,1 ха и голини 
– 1,9 ха .  

Недървопроизводителната площ на ловното стопанство е 1017,4 ха или 5,4% от общата 
площ. Най-голям е делът на поляните – 464,5 ха (2,5%), следвани от дивечовите ниви, 
дивечовите просеки, всички останали просеки и др.  

Една част от недървопроизводителната площ - поляни, просеки, дворни места, може да 
бъде използувана за реализиране на недървесни горски продукти. Друга част е необходима за 
провеждане на горскостопанските мероприятия – автомобилни пътища и противопожарни 
просеки. Неизползваемата за горскостопанска дейност площ е 185,1 ха (1,0%). Това са 
лесонепригодни площи и голини, скали, сипеи и др. 

 
През периода между двете инвентаризации площта на държавните горски територии се е 

увеличила с 5394,2 ха.Това увеличение е основно за сметка на намалението на общинските 
гори на община Поморие и община Несебър, след влезли в сила съдебни решения цитирани в 
Глава I, т.4.1, възстановяващи правото на държавна собственост с площ 5370,7 ха.  
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- Увеличение на държавните гори: +5394,2 ха (+ 5370,7 ха по документи; - 0,6 ха по 
документи - изключени; + 17,3 ха новоустроени площи;  + 6,8 ха по ЦМ) 

 
Разпределението на площта и запаса (без клони) на държавните горски територии в ловното 

стопанство по групи гори и водещи функции е дадено в таблица № 27. 
 

Таблица № 27 
Разпределение на горските територии по категории и функции 

 
        Държавна собственост 

Горски територии по 
категории и функции 

Иглолистни Широколистни Всичко 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ,ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

вододайна зона пояс III - - - 3.2 - - 3.2 - - 

Всичко защита на водите - - - 3.2 - - 3.2 - - 

  

Общо защитни функции - - - 3.2 - - 3.2 - - 

  

природна забележ. 0.8 0.8 230 71.6 40.7 4135 72.4 41.5 4365 

защитени местности - - - 709.9 645.8 124350 709.9 645.8 124350 

защитена зона птици 658.2 607.1 112770 5923.2 5627.3 777705 6581.4 6234.4 890475 

защитена зона местооб. 400.4 372.5 59400 5712.6 5292.1 668760 6113 5664.6 728160 

защитени зони смесени - - - 26.2 26.2 1900 26.2 26.2 1900 

Защит. зони Натура 2000 1058.6 979.6 172170 11662.0 10945.6 1448365 12720.6 11925.2 1620535 

  

Общо спец функции по т.1 1059.4 980.4 172400 12443.5 11632.1 1576850 13502.9 12612.5 1749250 

  

курортна гора 6.3 6.3 1310 - - - 6.3 6.3 1310 

Всичко горски територии 
с рекреационно значение 6.3 6.3 1310 - - - 6.3 6.3 1310 

гори във фаза на старост - - - 54.9 54.9 8410 54.9 54.9 8410 

ГВКС 1 0.3 0.2 30 69 68.9 9255 69.3 69.1 9285 

Горски територии по 
категории и функции 

Иглолистни Широколистни Всичко 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ,ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

ГВКС 2 441.2 432.3 88145 4692 4583.7 560770 5133.2 5016 648915 

ГВКС 3 - - - 0.6 0.6 50 0.6 0.6 50 

ГВКС 4 - - - 21.6 12.2 560 21.6 12.2 560 

Всичко ГВКС 441.5 432.5 88175 4838.1 4720.3 579045 5279.6 5152.8 667220 

Общо спец функции по т.3 447.8 438.8 89485 4838.1 4720.3 579045 5285.9 5159.1 668530 

  

Общо специални функции 
по т.1+т.3 1507.2 1419.2 261885 17281.6 16352.4 2155895 18788.8 17771.6 2417780 

  

Общо защитни и 
специални функции 1507.2 1419.2 261885 17284.8 16352.4 2155895 18792.0 17771.6 2417780 

  

Всичко 1507.2 1419.2 261885 17284.8 16352.4 2155895 18792.0 17771.6 2417780 

 

 

 

4.2. ТАКСАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСАЖДЕНИЯТА  
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Всички държавни територии от ТП “ДЛС Несебър” са със защитни и специални функции. 
Категориите гори и земи са обособени съгласно нормативните документи, с които са обявени и 
Закона за горите. В таблица № 28 са дадени средните таксационни показатели за горските 
територии държавна собственост при двете последователни инвентаризации. Всичките данни 
касаещи запаса и прираста са без клони. 

 

Таблица № 28 

Средни таксационни показатели при двете последователни инвентаризации 
 

Показатели Мярка 
Година на инвентаризация Разлика 

+/- 2009 2019 

Залесена площ ха 12566.5 17771.6 5205.1 

Общ запас куб.м 1635885 2417780 781895 

Запас на 1 хектар куб.м/ха 130 136 6 

Среден годишен прираст на 1 ха куб.м/ха  2.27  2.08  -0.19 

Общ среден годишен прираст куб.м 28567 37041 8474 

Средна възраст години 73 81 8 

Среден бонитет  ІІІ (3.5) ІІІ (3.5)               - 

Средна пълнота  0.67 0.63 -0.04 
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Наблюдава се както увеличение, така и намаление на средните таксационни показатели. 
Увеличават се общата площ и запаса на държавните територии, поради промяна на 
собствеността на 5205,1 ха горски територии от общинска в държавна. Увеличават се средната 
възраст, запаса на 1 ха, общ среден годишен прираст. Средният бонитет се запазва същият, а 
намаляват средният годишен прираст на 1 ха и  средната пълнота. Намалението на тези 
показатели се дължи основно на застаряването на горите и провеждането на възобновителни и 
санитарни сечи.  

 
В таблица № 29 са дадени средните таксационни показатели на отделните условни 

стопански класове и общо. Всички държавни горски територии в ДЛС “Несебър” са със защитни 
и специални функции. 

 

Таблица № 29 
Средни таксационни показатели по функции, условни стопански класове 

 и  общо за гората 
 
Държавна собственост - Гори със специални функции 

Условни 
стопански 
класове 

 

Залесена 
площ 

Средна 
възраст 

Среден 
бонитет 

Средна 
пълнота 

Ср. 
запас 
на1 ха 

Ср. 
прираст 
на 1 ха 

Общ 
среден 
прираст 

Общ дървесен 
запас 

Надлесни 
    запас 

без клони с клони 
без 

клони 
с клони 

ха % години   
куб.м/

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

ББК 123.6 0.7 48 III (3.0) 0.58 207 4.28 529 25585 31215 - - 

ЧБК 953.2 5.4 42 III (3.4) 0.72 191 4.60 4384 182390 225520 65 70 

СмИШК 342.4 1.9 42 IV (3.5) 0.70 157 3.75 1284 53910 65630 90 100 

ИзбкСр 1070.5 6.0 112 III (2.9) 0.66 238 2.82 3016 254400 298140 690 750 

ИзбкН 463.1 2.6 150 IV (4.0) 0.54 200 1.92 888 92680 106965 - - 

ИзгрВ 228.0 1.3 57 II (2.4) 0.75 203 3.63 828 46210 59550 10 10 

Условни 
стопански 
класове 

 

Залесена 
площ 

Средна 
възраст 

Среден 
бонитет 

Средна 
пълнота 

Ср. 
запас 
на1 ха 

Ср. 
прираст 
на 1 ха 

Общ 
среден 
прираст 

Общ дървесен 
запас 

Надлесни 
    запас 

без клони с клони 
без 

клони 
с клони 

ха % години   
куб.м/

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

БлВ 1248.3 7.0 79 II (2.4) 0.69 202 3.09 3860 251685 313375 720 800 

ИзгрСрН 247.2 1.4 86 III (3.1) 0.64 146 2.39 592 36170 44545 90 100 

БлСрН 2525.3 14.2 115 III (3.4) 0.52 141 1.64 4142 356800 421135 1825 2040 

Церов 1410.5 7.9 96 III (3.3) 0.63 168 2.11 2983 237570 285050 480 520 

Липов 183.6 1.0 61 IV (3.8) 0.75 164 3.12 572 30065 35285 120 130 

Габъров 354.5 2.0 56 III (3.0) 0.77 177 3.32 1177 62650 78960 540 600 

ШВ 329.3 1.9 51 III (2.9) 0.71 141 2.94 968 46325 54685 - - 

Бл В П 208.0 1.2 65 III (2.9) 0.72 141 2.25 469 29400 32350 - - 

БлСрН П 1422.8 8.0 72 IV (3.9) 0.57 97 1.43 2032 137915 151885 135 150 

ИзгрСрНП 267.0 1.5 77 IV (3.7) 0.58 106 1.47 392 28380 31360 - - 

Церов П 1817.0 10.2 68 IV (3.8) 0.59 100 1.53 2785 182375 201515 45 50 

См В П 593.8 3.3 67 II (2.4) 0.76 171 2.65 1575 101490 116460 125 140 

СмСрН П 2427.6 13.7 65 IV (4.1) 0.61 82 1.40 3400 198800 224945 610 690 

Акациев 142.9 0.8 17 IV (4.1) 0.71 41 2.81 401 5890 6375 20 25 

Кгбр 1413.0 8.0 81 V (4.7) 0.68 40 0.54 766 57090 63525 55 60 

ОБЩО 17771.6 100.0 81 IV (3.5) 0.63 136 2.08 37043 2417780 2848470 5620 6235 
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5. ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСТВОТО 

 

5.1. НАПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСТВОТО 
 
Стопанисването на горите представлява провеждане на система от лесовъдски и 

горскостопански мероприятия за формирането на горските насаждения и увеличаване на 
тяхната продуктивност. Много важни са и други функции на горите и горските екосистеми – 
водорегулиращи, климатични, рекреационни, екологични, ландшафтни. 

От една страна горското богатство трябва да се използва рационално с цел максимално 
производство на строителна дървесина от единица площ, съчетано с усвояване на 
потенциалното плодородие на почвата в съществуващите месторастения и увеличаване 
защитните, водоохранните и други полезни функции на гората. 

С оглед на това са проектирани мероприятия съобразени със сегашното състояние на 
насажденията, от които по-важните са:  

1. Естествено възобновяване на гората чрез извеждане на възобновителните сечи;  
2. Максимално запазване и грижи за семенния подраст при възобновителните сечи; 
3. Залесяване на невъзобновени сечнозрели насаждения;  
4. Регулиране състава на дървостоите чрез извеждане на отгледни сечи; 
5. Залесяване на голи дървопроизводителни площи и други. 

От друга страна съчетаването на различните лесовъдски дейности винаги трябва да се 
съобразява със статута на тези гори като защитени и ще имат за цел запазване и повишаване 
на определените им специални функции. Дървопроизводството остава като основна дейност, 
но то трябва да заема подходящо място, а мероприятията ще се провеждат диференцирано за 
всяко насаждение, съобразно функциите му. 

Насоките са както следва: 
– В рекреационни гори и земи – охрана и поддържане на техния статус, повишаване на 

рекреационното им значение и влияние 
– В защитените природни обекти – запазване на естествената първична горска обстановка и 

формираната биосфера 
– В семепроизводствените насаждения – осигуряване на максимално производство на 

семена с високо качество и запазване на генетичния фонд 
– В горите с ВКС - извършват се горскостопански дейности само съгласно Плановете за 

управление на защитените територии. Да се определи режима на мониторинг на стандартните 
процедури и индикаторите, с цел предотвратяване на отрицателните въздействия на 
дейностите в горскостопанската единица върху ВКС на защитените територии. 

Ползването на природните ресурси ще става в зависимост от настъпилите изисквания за 
устойчиво и природосъобразно стопанисване и ползване на горите. Освен това в горите на 
ловното стопанство трябва да се създават и условия за развъждане и подходяща жизнена 
среда за дивеча, за да се достигнат оптималните му запаси. Това ще осигури по добри условия 
за развитие на лова в района. 

 

5.2. РАЗДЕЛЯНЕ НА СТОПАНСТВОТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИ УЧАСТЪЦИ 
 
За създаване на правилна организация, стопанисване и управление ДЛС “Несебър” е 

разделено на три горскостопански участъка: I – “Горица”, II – “Раковсково” и III – “Несебър”.  
Участъците са обособени съобразно териториалното разположение на  горите, 

особеностите на релефа, пътната мрежа и гравитацията на материалите, с оглед улесняване 
работата на ръководството по организация на работната ръка и провеждането на лесовъдските 
мероприятия. 

Общата площ на стопанството е разделена на 561 отдела като номерата на отделите са 
посочени за всеки ГСУ поотделно.  

 

I горскостопански участък “Горица” 
Горите на участъка заемат западната част на стопанството на запад от шосето 

гр.Каблешково - с.Оризаре - с.Гюльовци - с.Козичино. На запад граничи с ДГС “Бургас” и ДГС 
“Айтос”, на север с ДЛС “Шерба”, на изток с ІІ и ІІІ ГСУ, на юг с ДГС “Бургас” и земеделски земи. 

Територията на участъка се намира в землищата на селата Рожден, Рудина и Сини рид от 
община Руен; селата Александрово, Бата, Белодол, Габерово, Горица, Гълъбец, Дъбник, 
Козичино, Косовец, Медово, Порой, Страцин и гр.Каблешково от община Поморие. 

Обхваща 199 отдела: от 1 до 42 вкл. от 50 до 97 вкл., от 100 до 197 вкл.,от 199 до 203; 207, 
208 и от 564 до 567 вкл. с обща площ 13452.7 ха. 
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Седалището на участъка е в Несебър. 
 

II горскостопански участък “Раковсково” 
Заема североизточната част на стопанството на север от линията м.”Тихия залив” - с.Баня - 

с.Приселци - с.Морско - с.Петкова махала. На запад участъка граничи с І ГСУ, на север граничи 
с ДГС “Старо Оряхово” и поземлен фонд, на изток граничи с Черно море, а на юг с ІІІ ГСУ. 

Територията на участъка се намира в землищата на гр.Обзор и селата Баня, Емона, 
Козница, Паницово, Приселци и Раковсково, община Несебър. 

Обхваща 134 отдела: 198; от 204 до 206; от 209 до 334 вкл.; 553; 568; 569 и 570 с обща площ 
9018.2 ха. 

Седалището му се намира в Несебър. 
 

III горскостопански участък “Несебър” 
Участъкът заема централната и югоизточна част на стопанството.  
Горите на участъка заемат югоизточната част на  на юг от линията м.”Тихия залив” - с.Баня – 

с.Приселци – с.Морско, от там в посока юг към с.Гюльовца и по шосето за Каблешково. ГСУ 
“Емона” граничи на запад с І ГСУ и земеделски земи, на север с ІІ ГСУ, на изток е крайбрежите 
на Черно море, а на юг са земеделски земи. 

Територията на участъка се намира в землищата на гр.Несебър и гр.Св.Влас, и селата Баня, 
Гюльовца, Емона, Кошарица, Оризаре и Тънково, община Несебър. 

Обхваща 228 отдела: от 335 до 475 вкл.; от 477 до 552 вкл.; от 554 до 563 вкл. и 571 с обща 
площ 14992.4 ха ха. 

Седалището на участъка е в гр.Несебър. 
 

общи данни за стопанството по ГСУ 

ГСУ 

общо за стопанството държавни територии запас без клони 

обща площ залесена площ обща площ залесена площ общо държавни 

ха куб.м 

Горица  13452.7 12443.3 7702.7 7394.7 1392235 1065345 

Раковсково  9018.2 8805.8 4456.9 4327.3 1191950 608120 

Несебър  14992.4 13770.2 6632.4 6049.6 1410565 744315 

ОБЩО 37463.3 35019.3 18792.0 17771.6 3994750 2417780 

 
Площта на стопанските участъци е изчертана на горски карти (картни листове със 

съответните номера), както следва: 

I ГСУ “Горица” 
– в М 1:10000 - 17 бр., №№ 1 – 13; 38; 39; 40; 41  
– в М 1:25000 - 4 бр. №№ 1, 2, 3 и 4 

II ГСУ “ Раковсково ”  
– в М 1:10000 - 10 бр., №№ 14 – 23;  
– в М 1:25000 - 2  бр., №№ 5 и 6; 

III ГСУ “Несебър”  
– в М 1:10000 - 14 бр., №№ 24 – 37;  
– в М 1:25000 - 3 бр. №№ 7, 8 и 9. 
 
Цялата площ на ДЛС “Несебър” е изчертана на една карта в М 1:75 000. 

 

5.3. УСЛОВНИ СТОПАНСКИ КЛАСОВЕ 
 

Съобразно определените функции на горите и насоките на стопанисването им, за по-добро 
използване възможностите на месторастенията и на видовото разнообразие, насажденията са 
групирани по таксационни показатели и са отнесени към съответни стопански класове. 

Броят и площта на стопанските класове са променени в сравнение с тези от миналото 
инвентаризация. Това става поради променените виждания и насоки, за по-правилно в 
лесовъдско отношение стопанисване на горите, увеличение на залесената площ и досегашното 
стопанисване в ловното стопанство. 

При предишното инвентаризация стопанските класове са били осемнадесет на брой. 
Съгласно ТИЗ, протокола от първото лесоустройствено съвещание и действащите нормативни 
документи при сегашното инвентаризация са обособени двадесет и един стопански класа. 
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Обособяването им е условно, тъй като цялата им територия или части от нея е защитни и 
специални функции. Организацията на залесената площ на ловното стопанство при двете 
последователни устройства, по отношение на условните стопанските класове е посочено в 
таблица № 30. 

От таблицата се вижда, че дванадесет от старите класове се запазват, като претърпяват 
значителни изменения в площите и са обособени девет нови стопански класа, а шест от 
старите отпадат. Три условни стопански класа са с възприети нови наименования, но поради 
това, че става дума за едни и същи дървесни видове в таблицата са цитирани само новите 
наименования – Източнобуков Ср, Източнобуков Н и Източногорунов СрНП. През 2008 година 
същите са били съответно Буков Ср, Буков Н и Зимендъбов СрНП.  

 

Таблица № 30 
За сравнение на залесената площ по условни  

стопански класове при двете последователни инвентаризации 
 

№ 
Условни стопански 

класове 
Съкращение 

ОБЩО в т.ч. ДЪРЖАВНИ 

2009 г 2019 г разлика 2009 г 2019 г разлика 

Площ - ха Площ - ха +/- Площ - ха Площ - ха +/- 

         

1. Иглолистни култури  3620.2 - -3620.2 1278.1 - -1278.1 

2. Бялборови култури ББК - 162.4 162.4 - 123.6 123.6 

3. Черборови култури ЧБК - 2192.2 2192.2 - 953.2 953.2 

4. Смес. Игл.Шир. култури СмИШК - 574.9 574.9 - 342.4 342.4 

5. Източнобуков Ср ИзбкСр 1299.1 1393.0 93.9 676.6 1070.5 393.9 

6. Източнобуков Н ИзбкН 1117.9 468.1 -649.8 894.3 463.1 -431.2 

7. Източногорунов В ИзгрВ - 228.0 228.0 - 228.0 228 

8. Благунов В БлВ - 1530.0 1530.0 - 1248.3 1248.3 

9. Дъбов В ДВ 1783.3 - -1783.3 914.4 - -914.4 

10. Източногорунов СрН ИзгрСрН - 259.2 259.2 - 247.2 247.2 

11. Благунов СрН БлСрН - 3350.1 3350.1 - 2525.3 2525.3 

12. Дъбов СрН ДСрН 3527.5 - -3527.5 2149.3 - -2149.3 

13. Церов Ц 1888.4 2022.3 133.9 1153.6 1410.5 256.9 

14. Габъров Г - 444.2 444.2 - 354.5 354.5 

15. Широколистен В ШВ 380.2 394.4 14.2 249.7 329.3 79.6 

16. Липов Л - 234.5 234.5 - 183.6 183.6 

17. Благунов В П БлВП 816.0 499.2 -316.8 355.0 208.0 -147.0 

18. Смесен В П СмВП 956.2 953.0 -3.2 386.9 593.8 206.9 

19. Източногорунов СрН П ИзгрСрН П 319.1 327.9 8.8 247.3 267.0 19.7 

20. Благунов СрН П БлСрН П 3918.5 4477.2 558.7 997.6 1422.8 452.5 

21. Церов П ЦП 3687.7 4460.8 773.1 865.6 1817.0 951.4 

22. Смесен СрН П СмСрН П 5007.7 6567.0 1559.3 1320.0 2427.8 1107.8 

23. Церово Благунов СрСт ЦБлСрСт 158.0 - -158.0 49.6 - -49.6 

24. Нискостъблен Н 145.5 - -145.5 - - - 

25. Акациев А 261.5 263.2 1.7 93.6 142.9 49.3 

26. Келявгабъров Кгбр 2820.3 4219.4 1399.1 934.9 1413.0 478.1 

27. Реконструкция Р 2912.2 - -2912.2 - - - 

ОБЩО 34619.3 35019.3 400.0 12566.5 17771.6 5205.1 

 
Промените в площта на обособените условни стопански класове в държавните горски 

територии са идентични с тези за стопанството, обяснени подробно в Глава I, т.4.3. 
 
По отношение на функциите, които изпълняват всички държавни горски територии са със 

специални функции. Разпределението на залесената площ по условни стопански класове и 
групи гори съобразно техните функции е посочено в таблица № 31.  
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Таблица № 31 

разпределение на залесената площ по условни стопански класове 
и групи гори съобразно техните функции 

        Държавна собственост 

Условни стопански 
класове 

Защитни 
функции 

Специални 
функции 

Общо 
защитни и 
специални 

Стопански 
функции 

Всичко 
функции % 

хектари 

Бялборови култури - 123.6 123.6 - 123.6 0.7 

Черборови култури - 953.2 953.2 - 953.2 5.4 

Смес. Игл.Шир. култури - 342.4 342.4 - 342.4 1.9 

Източнобуков Ср - 1070.5 1070.5 - 1070.5 6.0 

Източнобуков Н - 463.1 463.1 - 463.1 2.6 

Източногорунов В - 228.0 228.0 - 228.0 1.3 

Благунов В - 1248.3 1248.3 - 1248.3 7.0 

Източногорунов СрН - 247.2 247.2 - 247.2 1.4 

Благунов СрН - 2525.3 2525.3 - 2525.3 14.2 

Церов - 1410.5 1410.5 - 1410.5 7.9 

Липов - 183.6 183.6 - 183.6 1.0 

Габъров - 354.5 354.5 - 354.5 2.0 

Широколистен В - 329.3 329.3 - 329.3 1.8 

Благунов В П - 208.0 208.0 - 208.0 1.2 

Благунов СрН П - 1422.8 1422.8 - 1422.8 8.0 

Източногорунов СрН П - 267.0 267.0 - 267.0 1.5 

Церов П - 1817.0 1817.0 - 1817.0 10.2 

Смесен В П - 593.8 593.8 - 593.8 3.4 

Смесен СрН П - 2427.6 2427.6 - 2427.6 13.7 

Акациев - 142.9 142.9 - 142.9 0.8 

Келявгабъров - 1413.0 1413.0 - 1413.0 8.0 

всичко - 17771.6 17771.6 - 17771.6 100.0 

 

  

5.4. ТУРНУСИ НА СЕЧ 
 
За постигане на поставените пред ДЛС “Несебър” цели, за всеки условен стопански клас са 

възприети турнуси на сеч съгласно действащата Наредба № 18, указанията на ИАГ за 
стопанисване на горите и Заданието за проектиране. 

Турнусите на сеч са приети от ЕС на ИАГ към МЗХГ на заседание от 15.04.2019 година. 
 

 

 

5.5. ВИДОВЕ ГОРИ 
 
За всички залесени площи е определен вида гора съгласно Приложение № 5 от Наредба № 

18 за инвентаризация и планиране в горските територии. В Таблица № 32 е посочено 
разпределението на залесената площ по видове гора и условни стопански класове. 

 
В таблица № 33 са дадени средните таксационни показатели на отделните видове гори и 

общо за гората.  
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Таблица № 32 
Разпределение на общата площ по вид на горите и по стопански класовe 

Видове гори 

Условни стопански класове 

Общо 
% ББК ЧБК 

См 
ИШК 

Избк 
Ср 

Избк Н 
Изгр 

В 
БлВ 

Изгр 
СрН 

Бл 
СрН 

    Ц     Л     Г ШВ 
Бл 
В П 

Бл 
СрН П 

Изгр 
СрНП 

Ц П 
См 
В П 

См 
СрН П 

    А Кгбр 

хектари 

1. Гори от бял бор 106.7 - 50.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 157.3 0.9 

1.3Култ. от бял бор – извън  106.7 - 50.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 157.3 0.9 

2. Гори от черен бор - 931.6 290.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1221.7 6.9 

2.3Култ. от чер бор – извън  - 931.6 290.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1221.7 6.9 

9.Култ. от чуж. игл. вид. 16.9 21.6 1.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40.2 0.2 

11.Термоф. букови гори - - - 1070.5 463.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1533.6 8.6 

11.1Сем. тер.букови гори - - - 1070.5 463.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1533.6 8.6 

13.Смес. дъбови гори  - - - - - 228.0 1248.3 247.2 2525.3 1404.7 - - 114.5 - - - - - - - - 5768.0 32.5 

13.1 Естест. сем. дъб. гори - - - - - 213.1 1217.1 241.3 2495.6 1295.1 - - - - - - - - - - - 5462.2 30.8 

13.2Култури от дъбове - - - - - 14.9 31.2 5.9 29.7 109.6 - - 114.5 - - - - - - - - 305.8 1.7 

15. Гори от космат дъб - - - - - - - - - 5.8 - - - - - - - - 723.2 - - 729.0 4.1 

15.1Ест.гори от космат дъб - - - - - - - - - 5.8 - - - - - - - - 723.2 - - 729.0 4.1 

16.Крайречни гори - - - - - - - - - - - - 10.8 - - - - - - - - 10.8 0.1 

16.1Естест. крайречни гори - - - - - - - - - - - - 0.7 - - - - - - - - 0.7 - 

16.2 Култ. от хиб. тополи  - - - - - - - - - - - - 10.1 - - - - - - - - 10.1 0.1 

17.Лонгоз. гори  - - - - - - - - - - - - 171.0 - - - - - - - - 171.0 1.0 

19. Гори от об. габър - - - - - - - - - - - 354.5 - - - - - - - - - 354.5 2.0 

19.1 Семен. гори от габър - - - - - - - - - - - 354.5 - - - - - - - - - 354.5 2.0 

20. Гори от липи - - - - - - - - - - 183.6 - - - - - - - - - - 183.6 1.0 

20.1 Естест. липови гори - - - - - - - - - - 139.4 - - - - - - - - - - 139.4 0.8 

20.2 Култ. от липа - - - - - - - - - - 44.2 - - - - - - - - - - 44.2 0.2 

21.Смес. широкол. гори  - - - - - - - - - - - - 23.5 - - - - - - - - 23.5 0.1 

23. Група изд. за превр. - - - - - - - - - - - - 1.5 208.0 1422.8 267.0 1817.0 593.8 1704.4 - - 6014.5 33.9 

23.1 Изд. тер. букови гори - - - - - - - - - - - - - - - - - 235.1 9.0 - - 244.1 1.4 

23.4 Изд. см. дъбови гори - - - - - - - - - - - - - 208.0 1422.8 267.0 1817.0 292.5 1644.0 - - 5651.3 31.8 

23.6 Изд. гори от об. габър - - - - - - - - - - - - - - - - - 66.2 51.4 - - 117.6 0.7 

23.7 Ест. гори от трепетл. - - - - - - - - - - - - 1.5 - - - - - - - - 1.5 - 

24. Гори от акация - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 142.9 - 142.9 0.8 

25. Гори от келяв габър - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1413.0 1413.0 7.9 

27.Орех. култури - - - - - - - - - - - - 8.0 - - - - - - - - 8.0 - 

ВСИЧКО 123.6 953.2 342.4 1070.5 463.1 228.0 1248.3 247.2 2525.3 1410.5 183.6 354.5 329.3 208.0 1422.8 267.0 1817.0 593.8 2427.6 142.9 1413.0 17771.6 100.0 
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Таблица № 33 
Средни таксационни показатели по видове гори и общо за гора 

  Държавна собственост 

Вид гора 

Залесена 
площ 

Средна 
възраст 

Среден 
бонитет 

  

Средна 
пълнота 

  

Среден 
запас 

на 1 ха 

Среден 
прираст 
на 1 ха 

Общ 
среден 
прираст 

Общ дървесен 
запас 

Надлесни 
запас 

без 
клони 

с 
клони 

без 
клони 

с 
клони 

ха % години куб.м/ха куб.м 

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

157.3 0.9 49 III (3.3) 0.59 191 3.89 612 29995 36260 - - 

2.3 - Култури от черен бор – извън естеств. зона на 
разпростр. 

1221.
7 

6.9 42 III (3.4) 0.72 184 4.43 5407 
22456

0 
27689

0 
155 170 

9 - Култури от чужди иглолистни видове 40.2 0.2 37 III (2.8) 0.68 182 4.45 179 7330 9215 - - 

11.1 - Семенни термофилни букови гори 
1533.

6 
8.6 124 III (3.2) 0.62 226 2.55 3904 

34708
0 

40510
5 

690 750 

13.1 - Естествени семенни смесени дъбови гори 
5462.

2 
30.

7 
101 III (3.1) 0.59 167 2.20 12029 

91281
5 

11031
10 

309
5 

343
0 

13.2 - Култури от дъбове 305.8 1.7 31 III (3.3) 0.73 97 2.57 787 29795 38670 30 40 

15.1 - Естествени гори от космат дъб 729.0 4.1 70 V (4.9) 0.58 38 0.58 425 27935 30910 65 80 

16.1 - Естествени крайречни гори 0.7 - 60 III (3.0) 0.70 329 5.71 4 230 270 - - 

16.2 - Култури от хибридни тополи и др. бързораст. 
видове 

10.1 0.1 17 III (3.0) 0.46 85 5.35 54 855 990 - - 

17 - Лонгозни гори (естествени) 171.0 1.0 67 III (3.0) 0.70 159 2.41 412 27175 30570 - - 

19.1 - Семенни гори от обикновен габър 354.5 2.0 56 III (3.0) 0.77 177 3.32 1177 62650 78960 540 600 

20.1 - Естествени липови гори 139.4 0.8 68 IV (3.8) 0.76 177 3.12 435 24650 28925 120 130 

20.2 - Култури от липа 44.2 0.2 40 IV (3.8) 0.73 123 3.10 137 5415 6360 - - 

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

23.5 0.1 53 III (2.7) 0.61 133 2.68 63 3130 3750 - - 

23.1 - Издънкови термофилни букови гори 244.1 1.4 74 II (2.1) 0.76 188 2.68 655 45780 53700 65 80 

23.4 - Издънкови смесени дъбови гори 
5651.

3 
31.

8 
68 IV (3.7) 0.61 104 1.64 9261 

58840
5 

65460
0 

585 640 

23.6 - Издънкови гори от обикновен габър 117.6 0.7 54 III (3.2) 0.74 141 2.67 314 16600 19715 200 230 

23.7 - Естествени гори от трепетлика 1.5 - 10 V (4.6) 0.40 - - - - - - - 

24 - Гори от акация 142.9 0.8 17 IV (4.1) 0.71 41 2.81 401 5890 6375 20 25 

25 - Гори от келяв габър 
1413.

0 
8.0 81 V (4.7) 0.68 40 0.54 766 57090 63525 55 60 

27 - Орехови култури 8.0 - 20 III (2.6) 0.80 50 2.50 20 400 570 - - 
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ОБЩО 
17771

.6 
10

0.0 
81 IV (3.5) 0.63 136 2.08 37042 

24177
80 

28484
70 

562
0 

623
5 
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6. ПЛАНИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

6.1 ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ГОДИШНОТО ПОЛЗВАНЕ OТ  

      ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ (ДЪРЖАВНИ ГОРИ) 
 
Всички мероприятия, предвидени в настоящата глава (сечи, залесявания и т.н.) са 

планирани само за държавните гори на територията, стопанисвана от ТП “ДЛС Несебър”. 
 
Планирането на сечите е извършено съгласно чл. 101, 102, 103 и 104 от ЗГ, както и според 

изискванията на Наредба № 8 на МЗХ за сечите в България. 
 

6.1.1. Гори със защитни и специални функции 
 
Всички държавни горски територии са със защитни и специални функции. 
Възобновителните сечи са планирани по състояние съобразно специфичните функции, 

които изпълняват тези гори. За широколистните високостъблени условни стопански класове са 
изчислени варианти на годишно сечище (Таблица № 67). Данните са посочени само за справка. 

В условни стопански класове Източногорунов високобонитетен, Габъров и Липов няма 
зрели гори, а в Келявгабъров няма планирани сечи и затова те няма да бъдат коментирани. 

  
Във високостъблените гори има значителна площ гори във фаза на старост и 

представителни екосистеми, в които задължително не се планират никакви сечи и гори в 
защитени местности и природни забележителности, в които задължително не се 
планират възобновителни сечи (Таблица № 34). Те са изключени от изчисленията при 
определяне на сечищата посредством формулни методи и не присъстват в коментара за 
площта, запаса и прираста на тези условни стопански класове. По тази причина в 
следващия коментар за ползването има разлика между тези цифри и посочените в т. 4.2 
за съответния условен стопански клас. 

  

Таблица № 34 

Средни таксационни показатели на държавните гори, в които задължително 
няма да се планират възобновителни сечи 

УСЛОВНИ 
СТОПАНСКИ 

КЛАСОВЕ 

Залесена 
площ 

Средна 
възраст 

Среден 
бонитет 

Средна 
пълнота 

Среден 
запас/1ха 

Среден 
прираст/1ха 

Общ 
среден 

год.прираст 

Общ 
дървесен 

запас 
(без 

клони) 

(ха) (год.) куб.м/ха куб.м 

  ЧБК 0.6 53 II (2.2) 0.63 275 5.00 3 165 

  СмИШК 0.4 60 III (2.5) 0.60 250 5.00 2 100 

  ИзбкСр 154.0 147 III (3.1) 0.68 266 2.08 320 40915 

ИзбкН 57.4 150 IV (4.2) 0.64 211 1.81 104 12080 

  ИзгрВ 2.6 150 III (3.3) 0.40 227 2.31 6 590 

  БлВ 13.4 150 III (3.0) 0.80 319 2.16 29 4280 

  ИзгрСрН 73.1 136 III (3.1) 0.46 181 1.82 133 13210 

  БлСрН 318.0 144 IV (3.6) 0.52 165 1.24 393 52360 

  Ц 392.9 138 IV (3.9) 0.63 175 1.25 493 68910 

  Л 32.1 122 V (4.6) 0.64 156 1.31 42 4990 

  Г 21.3 110 IV (3.9) 0.56 135 1.31 28 2870 

ШВ 112.7 73 III (3.1) 0.72 177 2.48 279 19920 

  БлСрНП 56.9 70 V (4.5) 0.54 77 1.09 62 4370 

ЦП 200.4 72 IV (4.2) 0.63 96 1.40 281 19230 

СмВП 18.7 68 II (2.2) 0.72 186 2.99 56 3470 

  СмСрНП 391.1 91 V (4.7) 0.63 55 0.63 245 21485 

  А 18.2 19 IV (4.1) 0.66 49 2.53 46 885 

  Кгбр 83.0 106 V (4.8) 0.59 30 0.28 23 2510 

  Общо 1946.8 114 IV (4.0) 0.61 140 1.31 2545 
27234

0 
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Таблица № 35 

Средни таксационни показатели на държавните гори, без тези, в които 
задължително няма да се планират възобновителни сечи 

УСЛОВНИ 
СТОПАНСКИ 

КЛАСОВЕ 

Залесена 
площ 

Средна 
възраст 

Среден 
бонитет 

Средна 
пълнота 

Среден 
запас/1ха 

Среден 
прираст/1ха 

Общ 
среден 

год.прираст 

Общ 
дървесен 

запас 
(без 

клони) 

(ха) (год.) куб.м/ха куб.м 

  ББК 123.6 48 III (3.0) 0.58 207 4.28 529 25585 

  ЧБК 952.6 42 III (3.4) 0.72 191 4.60 4381 
18222

5 

  СмИШК 342.0 42 IV (3.5) 0.70 157 3.75 1283 53810 

  ИзбкСр 916.5 106 III (2.9) 0.65 233 2.94 2696 
21348

5 

ИзбкН 405.7 150 IV (4.0) 0.53 199 1.93 784 80600 

  ИзгрВ 225.4 56 II (2.4) 0.76 202 3.65 822 45620 

  БлВ 1234.9 78 II (2.4) 0.69 201 3.11 3836 
24766

5 

  ИзгрСрН 174.1 64 III (3.1) 0.71 132 2.63 458 22960 

  БлСрН 2207.3 111 III (3.4) 0.52 138 1.71 3765 
30558

0 

  Ц 1017.6 80 III (3.1) 0.62 166 2.45 2498 
16928

0 

Л 151.5 48 IV (3.6) 0.77 166 3.50 530 25075 

  Г 333.2 52 III (2.9) 0.78 179 3.45 1149 59780 

ШВ 216.6 40 III (2.8) 0.71 122 3.18 689 26405 

БлВП 208.0 65 III (2.9) 0.72 141 2.25 469 29400 

  БлСрНП 1365.9 72 IV (3.9) 0.57 98 1.44 1972 
13373

5 

  ИзгрСрНП 267.0 77 IV (3.7) 0.58 106 1.47 392 28380 

ЦП 1616.6 68 IV (3.7) 0.58 101 1.55 2508 
16338

5 

СмВП 575.1 67 II (2.4) 0.76 170 2.64 1519 98020 

  СмСрНП 2036.5 60 IV (4.0) 0.61 87 1.55 3155 
17731

5 

  А 124.7 16 IV (4.1) 0.71 40 2.85 355 5005 

  Кгбр 1330.0 80 V (4.7) 0.69 41 0.56 743 54580 

  Общо 15824.8 76 IV (3.5) 0.63 136 2.18 34533 
21478

90 

 
В ГФС и представителни екосистеми с обща площ 1888,7 ха не са планирани и за в 

бъдеще няма да се планират никакви сечи – отдели и подотдели: 3:б; 8:д; 10:д; 12:а; д; 13:о; 
14:а, б; 15:б; 16:г, д; 19:и, к; 20:б; 21:б; 22:е, ж, и; 23:ж, з; 25:б; 26:в; 27:м; 28:д; 30:б; 32:а; 33:а; 
35:а; 36:в; 37:а; 40:а; 129:в; 130:г, е, ж; 147:з; 173:в; 181:к; 166:а; 213:м; 221:а; 230:б; 231:а; 
232:б; 248:в, т, ю; 263:ц, я; 265:в; 298:ж; 311:а, б, в, г, д; 352:у; 354:а; 355:б; 356:г, ж; 372:е; 373:а, 
б, в, г, д; 375:а, б, в, г, д, ж; 376; 377:а, б, в, г; 378:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к; 379:а, б, в, г, д, е, ж, з, 
и, к; 383:г, д, ж; 386:в, г; 391:а, н; 404:а, е; 406:а; 407:б; 408:п; 411:б; 412:а, б, в; 417:б; 418:а, в, г, 
д; 419:а, г, д; 420:а, б, в; 435:а, б, в; 436:а, б; 437:а, б, в; 438:а, б, в, г; 439:а, б, в, д; 440:а, б, в; 
441:а, б, в, г; 442:а, б, в, г; 443:а, б, в, г, д, е; 444:б, в, г, ж; 456:б; 463:а; 469:с; 489:ж, и, к; 512:а, 
в, з; 534:ш, д1; 536:к, ф, ж1; 538:и; 554:а, г, ж, з; 557:и, к.  
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6.2. ПЛАНИРАНИ СЕЧИ В ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 
 

Всички мероприятия в настоящия горскостопански план са съобразени със: Закон за горите 
от 2015 г; Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии от 2015 година; 
Наредба № 8 за сечите в горите от 2011 г;  “Система от режими и мерки за стопанисване на 
горските типове местообитания от Приложение №1 от ЗБР”, утвърдена на основание чл. 4, ал. 1, 
т. 2 от Наредба № 8 / 05.05.2011 г. за сечите в горите от ИД на ИАГ. 

 

Съгласно нормативната уредба в РБългария, сертификационния доклад,  Решение № ... ОС/ 
2019 г. на МОСВ и одобрени протоколи, касаещи изготвянето на ГСП на ТП “ДЛС Несебър”, при 
маркиране и извеждане на планираните сечи да се спазват следните изисквания: 

1. При маркиране в природните местообитания да се оставят при наличност от 8 да 10 куб.м 
мъртва и/или гниеща дървесина от запаса на насажденията. 

2. При маркиране да се оставят при наличност от 3 до 5 броя биотопни дървета на хектар, 
които да бъдат обозначени на терена с траен знак.  

3. При маркиране да се оставят дървета с хралупи и единични и групи стари дървета, с цел 
опазване местообитанията на дивите птици.  

 
 

6.2.1. Възобновителни сечи 
 
Възобновителни сечи са планирани да се водят на обща площ 3688,3 ха. Разпределението на 

площта по вид на възобновителната сеч и условни стопански класове е дадено в таблица № 36. 
  

Таблица № 36 
Разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч 

през десетилетието по вид на сечта 

Условни Вид на възобновителната сеч     

стопански постепенна постепенна постепенно групово  
гола 

за 
гола 

за  ОБЩО % 

 класове  Ф2  ОФ 
 

котловинна постепенна 
 

топола акация     

Бялборови култури 4.3 5.7 28.3 - - - 38.3 1.0 

Черборови култури 9.0 1.0 49.5 - - - 59.5 1.6 

Смес. Игл.Шир. кул. 0.4 - 11.8 - - - 12.2 0.3 

Церов - - 106.0 - - - 106.0 2.9 

Широколистен В - - - - 4.3 - 4.3 0.1 

Източнобуков Ср - - - 222.5 - - 222.5 6.0 

Източнобуков Н - - - 94.4 - - 94.4 2.6 

Източногорунов СрН - - 21.9 - - - 21.9 0.6 

Благунов В - - 220.7 - - - 220.7 6.0 

Благунов СрН - - 784.3 - - - 784.3 21.3 

Смесен СрН П - - 371.7 - - - 371.7 10.1 

Церов П - - 575.9 - - - 575.9 15.6 

Смесен В П - - 40.4 5.9 - - 46.3 1.3 

Благунов СрН П - - 843.6 - - - 843.6 22.9 

Благунов В П - - 31.6 - - - 31.6 0.9 

Източногорунов СрНП - - 192.5 - - - 192.5 5.2 

Акациев - - - - - 62.6 62.6 1.6 

ОБЩО 13.7 6.7 3278.2 322.8 4.3 62.6 3688.3 100.0 

% 0.4 0.2 88.9 8.8 0.1 1.7 100.0   

ПОЛЗВАНЕ (куб.м) 1285 620 114455 13320 505 2415 132600   

% 1.0 0.5 86.3 10.0 0.4 1.8 100.0   
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6.2.1.1. Краткосрочно-постепенна сеч – осветителна фаза 

Предвидена е на площ 13,7 ха в иглолистни култури, както следва: ББК – 4,3 ха; ЧБК – 9,0 
ха; СмИШК – 0,4 ха. Това са сечи за трансформация в иглолистни култури, в които има наличие 
на равномерно разположен подраст с покритие 50-80%. Интензивността на сечта е от 35% до 
50%. След извеждането на сечта трябва да се извърши отглеждане на подраста. 

 

6.2.1.2. Краткосрочно-постепенна сеч – окончателна фаза 

Предвидена е на площ 6,7 ха в иглолистни култури, както следва: ББК – 5,7 ха; ЧБК – 1,0 ха; 
отдел и подотдели: 54:д, ж, з.  

Изборът на окончателна фаза на краткосрочно-постепенната сеч (сеч за транформация) е 
направен поради наличието на укрепнал подраст с покритие 50% - 60% и склопеност на гората 
0,2, поради извеждане на санитарни сечи. След извеждането на сечта трябва да се извърши 
отглеждане на подраста и осветление на залесените фиданки в невъзобновените площи. 

 

6.2.1.3. Постепенно- котловинна сеч 

Общо постепенно-котловинна сеч е планирана на площ 3278,2 ха, като е основен вид 
възобновителна сеч и представлява 88,9% от всички предвидени възобновителни сечи. Тази 
сеч ще се извежда с удължен възобновителен период не по-малко от 30 г. Планирана е в 
иглолистни култури, издънкови и семенни дъбови и церови насаждения с неравномерен строеж 
или групово разположение на подраста, както и в зоните за защита на природните 
местообитания.  

В насаждения със склопеност по-голяма от 0.6 и липса на възобновяване, първите сечи се 
провеждат по правилата на подготвителната и осеменителната фаза на краткосрочно-
постепенната сеч.  

Интензивността на сеч е 20-30%. Сечищата се залагат според местоположението, формата 
и големината на възобновените петна.  

При наличие на възобновяване на 80-100% от площта е предвидено сечта да се изведе на 
два пъти през десетилетието, като общата интензивност в тези случаи е 50%. 

Едновременно със сечта, във възобновените участъци трябва да се провеждат и 
съответните отгледни сечи, като е планирано и отглеждане на подраста. 

 

6.2.1.4. Групово-постепенна сеч 

Общо групово-постепенна сеч е планирана на площ 322,8 ха, в семенни и издънкови 
източнобукови насаждения с неравномерен строеж или групово разположение на подраста, 
както и в зоните за защита на природните местообитания. 

Този вид сеч е планирана в дървостои с преобладание на сенкоиздръжливи дървесни 
видове (високостъблени и издънкови за превръщане в семенни), където може да се разчита на 
естествено възобновяване. Тази сеч се провежда с цел формиране и поддържане на 
неравномерна възрастова, хоризонтална и вертикална структура с възобновителен период не 
по-малък от 40 години. 

Интензивността на сеч е 20-25%. Сечищата се залагат според местоположението, формата 
и големината на възобновените петна. Планирано е и отглеждане на подраста. 

 

6.2.1.5. Гола сеч 

Планирана е на площ 66,9 ха в условни стопански класове Широколистен високостъблен и 
Акациев. 

 

    6.2.1.5.1. Тополови култури 

    Гола сеч е планирана на площ 4,3 ха в следните отдели и подотдели: 551:и; 552:в.  
Възобновяването е изкуствено. 

 

6.2.1.5.2. Акациеви гори 

Гола сеч е планирана на площ 62,6 ха в следните отдели и подотдели: 133: а; 164: б, т, ф; 
168: и; 211: к; 532: е, ж; 533: е, з 526: в; 551: а, б, т; 552: е, ж, з, л, м, о, т. Възобновяването е 
издънково. 

 

6.2.2. Отгледни сечи 
Отгледни сечи са планирани в млади, средновъзрастни и дозряващи насаждения и култури 

по състояние, на обща площ 3367,4 ха. Разпределението на тази площ по условни стопански 
класове и вид на сечта е дадено в таблица № 67. 
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С отгледните сечи се цели регулиране състава на насажденията, подобряване на 
състоянието им, бонитета, сортиментна структура, а от тук и увеличаване количеството и 
качеството на продукцията от единица площ. 
    В средновъзрастните и дозряващи насаждения с пълнота 0.7, за които не са планирани 
отгледни сечи, както и в средновъзрастните и дозряващи насаждения, в които планираните 
отгледни сечи ще се проведат през първите три години от изпълнението на плана, в края на 
десетилетието в тях да се проведе отгледна сеч с интензивност, отговаряща на разликата в 
пълнотите на насаждението и изискващата се съобразно Наредба № 8 / 05.08.11 год. за сечите 
в горите  

Списък на насажденията и културите с обща площ 330,2 ха, в които са планирани сечи без 
материален добив е даден в Приложение III.3.7. 

 
Предвидени са следните видове отгледни сечи: 
 

6.2.2.1. Осветление е планирано на обща площ 120,2 ха, като това е удвоената площ, 

поради повторяемостта им (2 пъти за десетилетието). Те са без материален добив в несклопени 
култури на възраст 1-10 години и в млади насаждания оформили се след извеждане на 
окончателна фаза, с цел отстраняване на нежелани дървесни и храстови видове. 

Освен посочената по-горе площ, рекапитулирана в таблица таблица № 66, осветление е 
планирано и в една иглолистна култура – подотдел 223:д с площ 5,3 ха,  след извеждане на 
санитарна сеч и последващо залесяване. 

 

6.2.2.2. Прочистка е планирана на площ 99,2 ха, като на площ 92,6 ха е без материален 

добив, в склопени култури и насаждения до 20-годишна възраст, оформили се след извеждане 
на окончателна фаза, с пълнота 0.9-1.0. Интензивността варира от 10 до 25% в зависимост от 
пълнотата, склопеността, дървесния вид, бонитета и месторастенето.  

 

6.2.2.3. Прореждане е планирано на площ 1716,1 ха, като 449,3 ха са в иглолистни гори, 

в насаждения и култури от 21 до 40 години, а за семенните букови и дъбови насаждения - от 21 
до 60 години, с пълнота 0,8-1,0. Интензивността им варира от 10 до 30% в зависимост от 
пълнотата, склопеността, дървесния вид, типа месторастене и схемата на залесяване. При 
интензивност над 25% сечта следва да се изведе на два пъти, за да не се разстроят 

дървостоите. В дървостои с пълнота ≤ 0.8 е подхождано индивидуално за всяко насаждение, 
отчитайки особеностите на функциите, които то изпълнява и месторастенето.  

В широколистни насаждения и култури при среден диаметър до 8 см и при семенни букови и 
дъбови насаждения до 30 години вкл. не е начисляван материален добив - отдели и подотдели: 
21:г; 28:б; 37:г; 38:а, в; 58:ж; 59:д, е; 65:б; 170:к; 199:р; 225:к; 367:г, д; 368:в, д; с обща площ 
177,5 ха. 

 

6.2.2.4. Пробирка е планирана на площ 813,8 ха, като 329,3 ха са в иглолистни гори, в 

насаждения и култури от 41 години до зряла възраст (при семенния бук и дъб - от 61 години) с 
пълноти 0.8-1.0. Интензивността им варира от 10 до 25% в зависимост от пълнотата, 
склопеността, дървесния вид, бонитета и типа месторастене. В дървостои с пълнота 0.8 са 
спазени същите принципи, както при прорежданията.  

 

6.2.2.5. Селекционна сеч е планирана на площ 28,6 ха, в широколистни 

високостъблени семепроизводствени насаждения с пълноти 0.8-1.0. Целта е да се осигурят 
условия за редовно и обилно семеносене от набелязаните плюсови и нормални дървета. 
Интензивността им варира от 10 до 25%, като целта е да се достигне склопеност 0,6-0,7. 
Мероприятията са съгласувани със СКС гр.Пловдив.  

 

6.2.3. Санитарни сечи са планирани на площ 191,7 ха (от които 123,5 ха са в 

иглолистни гори), в дървостои, при които процентът на увреждане е по-висок от този на 
отгледната или възобновителна сеч при съответната пълнота.  

Най-много санитарни сечи са планирани в резултат на повреди от суховършия. 
Интензивността на сеч варира в граници съответстващи на степента на повреди от 15 до 40%, 
като целта е да се прекрати разпространението на вредителя и при възможност да се получи 
естествено възобновяване на площта. В една иглолистна култура – подотдел 223:д с площ 5,3 
ха, е предвидена санитарна сеч 80% поради малката и склопеност до 0,4 и лошото и 
здравословно състояние. Планирано е залесяване след сечта и осветление.  

Списък на пододелите, в които са планирани санитарни сечи е даден в Приложение III.3.10. 
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6.2.4. Технически сечи 
 

6.2.4.1. Прочистване на горски автомобилни пътища – отдели и подотдели: 18:3; 19:3; 
23:1; 26:3; 36:3; 37:2; 38:1; 39:1, 2; 40:2; 50:2; 52:1; 54:1; 58:1, 2; 59:3; 60:1; 61:2; 69:2; 74:2; 75:2; 
164:1; 168:1; 174:4; 175:2; 177:2; 178:6; 179:4; 181:2; 182:6; 198:1; 199:1, 2; 206:2; 209:3, 4; 210:3, 
4; 212:3, 4; 241:6; 246:3; 272:1, 2; 296:1; 305:1; 306:2; 317:1; 318:1; 319:1; 320:2; 335:3; 336:2; 
340:4; 341:1; 342:3, 4; 345:1, 7, 9; 346:2; 348:1; 349:2, 3; 350:1; 351:4; 352:4; 353:1; 355:5, 8, 9, 10; 
356:1; 360:4, 5; 361:2; 363:3; 364:2; 365:2; 368:1; 369:4; 374:10; 378:2; 411:8; 412:6; 417:14; 419:15; 
420:5; 435:2; 436:5; 437:1; 438:1; 442:1; 444:11; 447:1; 451:7; 453:1; 454:3; 460:2, 6; 461:3; 462:2; 
463:4; 464:1; 484:2; 485:7; 490:1; 491:1; 503:2; 511:8; 512:5; 531:2; 535:6, 7, 8; 559:8, 20, 21; 
563:16; с обща площ 43,2 ха. Тази площ не е отчетена в таблица № 67 към техническите сечи, 
защото това са голи площи без ползване и без стопански клас. 

 
6.2.4.2. Прочистване сервитути на въздушни електропроводи – отдели и подотдели: 2:2, 

6; 4:1, 2, 3, 4, 6; 5:3, 5, 6, 7; 6:1, 4; 9:3, 4, 6, 7; 13:1; 24:1; 82:5; 158:1; 160:2; 161:2, 5, 6; 169:1; 
215:1, 2; 216:1; 217:1; 218:2, 3; 219:1; 225:1; 233:1; 237:2; 238:1; 239:1; 240:1, 6; 243:1; 244:1, 2, 9; 
247:1; 248:4; 249:6, 7; 259:1, 2; 263:2; 279:2; 310:2; 312:1, 6; 313:2, 5, 6, 9; 314:1, 2; 340:2; 343:1; 
344:1; 345:3, 12; 346:1; 351:5; 352:3; 353:5; 354:1, 2, 6, 9; 355:3, 6, 7; 403:6, 8, 9; 404:2; 405:1; 
406:2; 407:3; 411:17; 412:2; 417:11; 419:11; 451:9; 459:4; 460:5, 7; 461:7, 8; 478:6, 11, 12; 490:5, 6; 
491:2; 508:12, 15; 509:7; 512:9, 12; 526:2; 534:13; 554:3, 14; 557:1; 558:4; 569:1, 2; с обща площ 
69,6 ха. Тази площ не е отчетена в таблица № 67 към техническите сечи, защото това са голи 
площи без ползване и без стопански клас. 

  

6.3. АНАЛИЗ НА РАЗМЕРА НА ПЛАНИРАНОТО ПОЛЗВАНЕ НА         

ДЪРВЕСИНА ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 
 
Общият размер на ползването през десетилетието е 219 705 куб.м (без клони). 
Сравнение на предвиденото ползване при миналото устройство и сегашната 

инвентаризация е направено в таблица № 37. 
 

Таблица № 37 
сравнение размера на предвидения годишен добив на дървесина (без клони) по  

видове сечи и групи гори за двете последователни инвентаризации в държавните гори 
 
 

ГРУПА ГОРИ, ВИД СЕЧ 
По ЛУП 2009 г.    % По ГСП 2019 г.        % Разлика 

куб.м  куб.м  +/- 

ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ      

Иглолистни - - 670 3.1       +670 

Широколистни високостъблени 7300 32.3 6070 27.7 -1230 

Превръщане 5980 26.4 6280 28.5 +300 

Нискостъблени 250 1.1 240 1.1 -10 

ОБЩО ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ 13530 59.8 13260 60.4        -270 

ОТГЛЕДНИ  7170 31.7 8285 37.7      +1115 

САНИТАРНИ 750 3.3 425 1.9 -325 

ТЕХНИЧЕСКИ 1140 5.0 - - -1140 

СЕЧ НАДЛЕСНИ ДЪРВЕТА 50 0.2 - - -50 

ОБЩ РАЗМЕР НА ПРЕДВИДЕНОТО 
ГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ 

22640 100.0 21970 100.0 -670 

 
Годишното ползване от всички видове сечи намалява със 670 куб.м или с 3,0%.  
От таблицата се вижда, че по ГСП 2019 г. най-голямо е ползването от възобновителни сечи, 

като така е било и по ЛУП 2009 г.   
Възобновителните сечи намаляват минимално с 270 куб.м (2,0%) най-вече за сметка на тези 

в широколистните  високостъблени гори, поради изведените окончателни фази и намаление на 
процента на ползване, съобразно нормативната уредба. Ползването в издънковите гори за 
превръщане се увеличава минимално спрямо ЛУП 2009 г. с 5,0%. В иглолистните гори са 
планирани възобновителни сечи за трансформацията им в широколистни високостъблени.  

По обем отгледните сечи се увеличават с 1115 куб.м (15,6%), като ползването в 
иглолистните култури се запазва, а в издънковите гори за превръщане се увеличава със 17,6%. 
Най-голямо е увеличението в ползването при широколистните  високостъблени гори - 25,9%, 
което се дължи на факта, че преминалите от община Поморие гори са предимно млади и 
средновъзрастни и имат нужда от отгледни сечи. 
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При санитарните сечи има намаление с 325 куб.м годишно (76,5%), поради изведените 
санитарни сечи и подобряване на санитарното състояние на дървостоите.  

Технически сечи за ловни и противопожарни мероприятия няма планирани, тъй като са 
изведени през ревизионния период. 

 
Общият размер на годишното ползване по ЛУП от 2009 год. в държавните горски 

територии на ТП “ДЛС Несебър” е 22640 куб.м (без клони), което е 74,6% от средния годишен 
прираст 30343 куб.м. В сравнение с общия запас (без клони) на държавните гори, който е 
1635875 куб.м, размерът на годишното  ползване е 1,38%, а ползването на 1 ха (при залесена 
площ 12566,5 ха на държавните гори) – 1,80 куб.м. 

 
В държавните горски територии на ТП “ДЛС Несебър” годишното ползване  по ГСП от 

2019 год. е 21970 куб.м (без клони), което е  59,3% от средния годишен прираст – 37043 
куб.м. В  сравнение с общия  запас на държавните гори, който е 2 417 780 куб.м, размерът на 
годишното ползване е 0,9%, а ползването на 1 ха при 17771,6 ха залесена площ на държавните 
горски територии е 1,24 куб.м. 

 
Ползването от хектар залесена площ намалява от 1,80 на 1,24 куб.м или с 45,2%. 
Ползването спрямо средния годишен прираст намалява от 74,6% на 59,3%, намалява и 

ползването спрямо запаса – от 1,38% на 0,9%. 
Сечи по ГСП от 2019 година в държавните горски територии на ТП “ДЛС Несебър” са 

планирани на площ 7247,4 ха, което е 40,8% от залесената им площ. 
 
Причините за намаленото ползване като цяло са следните: сертифициране на стопанството 

през ревизионния период; обособяване на гори във фаза на старост; съобразяване на 
горскостопанските мероприятия с ловния статут на стопанството; намаляване интензивността 
на възобновителните сечи съгласно нормативната уредба. 

 

Разпределението на ползването по вид на сечта и условни стопански класове е посочено в 
таблица № 38.  

 
В таблица № 39 е посочено ползването по насоки на стопанисване и условни стопански 

класове. 
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Таблица № 38 
Размер на ползването по площ, запас и вид на сечта         

       Държавна собственост 

Условни стопански 
класове 

мерни 
единици 

ВЪЗОБН. 
СЕЧИ 

осветл. прочистка прореждане пробирка селекционна 
ВСИЧКО 

ОТГЛЕДНИ 
санитарна ОБЩО % 

Бялборови култури ЗСпФ 

ха 38.3 - - 0.3 26.8 - 27.1 10.0 
75.

4 
1.

0 

куб.м 2510 - - 15 1080 - 1095 210 
381

5 
1.

7 

Черборови култури ЗСпФ 

ха 59.5 - - 350.1 211.5 - 561.6 92.0 
713

.1 
9.

8 

куб.м 3605 - - 11195 6450 - 17645 2570 
238

20 
1

0.8 

Смес. Игл.Шир. култури 
ЗСпФ 

ха 12.2 - - 98.9 91.0 - 189.9 21.5 
223

.6 
3.

1 

куб.м 575 - - 2515 2860 - 5375 365 
631

5 
2.

9 

всичко иглолистни 

ха 110.0 - - 449.3 329.3 - 778.6 123.5 
101

2.1 
1

4.0 

куб.м 6690 - - 13725 10390 - 24115 3145 
339

50 
1

5.5 

Церов ЗСпФ 

ха 106.0 38.8 - 56.3 151.4 - 246.5 1.8 
354

.3 
4.

9 

куб.м 5700 - - 610 4505 - 5115 40 
108

55 
4.

9 

Липов ЗСпФ 

ха - - 4.1 22.3 43.5 7.3 77.2 - 
77.

2 
1.

1 

куб.м - - - 765 1725 190 2680 - 
268

0 
1.

2 

Широколистен 
високостъблен ЗСпФ 

ха 4.3 - 6.6 63.8 2.0 20.9 93.3 7.4 
105

.0 
1.

4 

куб.м 505 - 150 760 150 1060 2120 90 
271

5 
1.

2 

Габъров ЗСпФ 

ха - - - 53.9 117.6 - 171.5 - 
171

.5 
2.

4 

куб.м - - - 850 3645 - 4495 - 
449

5 
2.

0 
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Източнобуков Ср ЗСпФ 

ха 222.5 - - 171.8 41.9 - 213.7 - 
436

.2 
6.

0 

куб.м 10100 - - 4540 1500 - 6040 - 
161

40 
7.

3 

Източнобуков Н ЗСпФ 

ха 94.4 - - - - - - - 
94.

4 
1.

3 

куб.м 2970 - - - - - - - 
297

0 
1.

4 

Източногорунов В ЗСпФ 

ха - - - 130.3 13.2 - 143.9 21.5 
165

.4 
2.

3 

куб.м - - - 3185 570 - 3765 450 
421

5 
1.

9 

Източногорунов СрН ЗСпФ 

ха 21.9 - 17.7 65.5 - - 83.2 7.5 
112

.6 
1.

6 

куб.м 800 - - 825 - - 825 130 
175

5 
0.

8 

Благунов В ЗСпФ 

ха 220.7 - - 336.3 194.4 - 530.7 - 
751

.4 
1

0.4 

куб.м 10110 - - 9715 6975 - 16690 - 
268

00 
1

2.2 

Благунов СрН ЗСпФ 

ха 784.3 81.4 70.8 180.1 62.9 - 395.2 - 
117

9.5 
1

6.3 

куб.м 30515 - - 2875 1470 - 4345 - 
348

60 
1

5.9 

Условни стопански 
класове 

мерни 
единици 

ВЪЗОБН. 
СЕЧИ 

осветл. прочистка прореждане пробирка селекционна 
ВСИЧКО 

ОТГЛЕДНИ 
санитарна ОБЩО % 

всичко широколистни 
високостъблени 

ха 1454.1 120.2 99.2 1080.3 626.9 28.6 1955.2 38.2 
344

7.5 
4

7.6 

куб.м 60700 0 150 24125 20540 1260 46075 710 
107

485 
4

8.9 

Смесен СрН П ЗСпФ 

ха 371.7 - - 89.8 89.4 - 179.2 19.1 
570

.0 
7.

9 

куб.м 11790 - - 1485 1800 - 3285 225 
153

00 
7.

0 

Церов П ЗСпФ 
ха 575.9 - - 24.1 1.9 - 26.0 4.6 

606
.5 

8.
4 

куб.м 17430 - - 285 25 - 310 75 178 8.
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15 1 

Смесен В П ЗСпФ 

ха 46.3 - - 31.3 173.9 - 205.2 - 
251

.5 
3.

5 

куб.м 2110 - - 670 4025 - 4695 - 
680

5 
3.

1 

Благунов СрН П ЗСпФ 

ха 843.6 - - 7.8 31.1 - 38.9 - 
882

.5 
1

2.2 

куб.м 24275 - - 110 810 - 920 - 
251

95 
1

1.5 

Благунов В П ЗСпФ 

ха 31.6 - - 8.6 134.6 - 143.2 - 
174

.8 
2.

4 

куб.м 1020 - - 210 2850 - 3060 - 
408

0 
1.

9 

Източногорунов СрН П 
ЗСпФ 

ха 192.5 - - 24.9 16.2 - 41.1 6.3 
239

.9 
3.

3 

куб.м 6170 - - - 400 - 400 90 
666

0 
3.

0 

всичко издънкови за 
превръщане 

ха 2061.6 - - 186.5 447.1 - 633.6 30.0 
272

5.2 
3

7.6 

куб.м 62795 - - 2760 9910 - 12670 390 
758

55 
3

4.5 

Акациев ЗСпФ 

ха 62.6 - - - - - - - 
62.

6 
0.

9 

куб.м 2415 - - - - - - - 
241

5 
1.

1 

всичко нискостъблени 

ха 62.6 - - - - - - - 
62.

6 
0.

9 

куб.м 2415 - - - - - - - 
241

5 
1.

1 

ВСИЧКО ПОЛЗВАНЕ 

ха 3688.3 120.2 99.2 1716.1 1403.3 28.6 3367.4 191.7 
724

7.4 
1

00.0 

куб.м 132600 - 150 40610 40840 1260 82860 4245 
219

705 
1

00.0 
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Таблица № 39 

разпределение на залесената площ и предвидено ползване (без клони) по насока на 
стопанисване и стопански класове 

       Държавна собственост 

Условни 
стопански 
класове 

Мерни 
единици 

                                                  Насока на стопанисване 

Възобновяване Отглеждане Селекционна Трансформация Техническа 
ВСИЧКО 
НАСОКИ 

% 

Иглолистни 

Бялборови 
култури 

ха - - - 75.4 - 75.4 1.0 

куб.м - - - 3815 - 3815 1.7 

Черборови 
култури 

ха - - - 713.1 - 713.1 
10.

0 

куб.м - - - 23820 - 23820 
10.

8 

Смес. Игл.Шир. 
култури 

ха - - - 223.6 - 223.6 3.1 

куб.м - - - 6315 - 6315 2.9 

Всичко 
иглолистни 

ха - - - 1012.1 - 1012.1 
14.

1 

куб.
м 

- - - 33950 - 33950 
15.

4 

Широколистни високостъблени 

Церов 
ха 106.0 228.9 106.0 - - 334.9 4.7 

куб.м 5700 5155 5700 - - 10855 4.9 

Липов 
ха - 69.9 - - - 77.2 1.1 

куб.м - 2490 - - - 2680 1.2 

Широколистен 
високостъблен 

ха 4.3 79.8 4.3 - - 105.0 1.5 

куб.м 505 1150 505 - - 2715 1.2 

Габъров 
ха - 171.5 - - - 171.5 2.4 

куб.м - 4495 - - - 4495 2.0 

Източнобуков Ср 
ха 222.5 213.7 222.5 - - 436.2 6.1 

куб.м 10100 6040 10100 - - 16140 7.3 

Източнобуков Н 
ха 94.4 - 94.4 - - 94.4 1.3 

куб.м 2970 - 2970 - - 2970 1.4 

Източногорунов 
В 

ха - 165.0 - - - 165.4 2.3 

куб.м - 4205 - - - 4215 1.9 

Източногорунов 
СрН 

ха 21.9 90.7 21.9 - - 112.6 1.6 

куб.м 800 955 800 - - 1755 0.8 

Благунов В 

ха 220.7 530.7 220.7 - - 751.4 
10.

5 

куб.м 10110 16690 10110 - - 26800 
12.

2 

Благунов СрН 

ха 784.3 351.3 784.3 - - 1135.6 
15.

6 

куб.м 30595 4265 30595 - - 34860 
16.

1 

Всичко 
широколистни 
високостъблени 

ха 1454.1 1901.5 1454.1 - - 3447.5 
47.

1 

куб.
м 

60780 45445 60780 - - 107485 
49.

0 

Издънкови за превръщане 

Смесен СрН П 
ха 377.1 192.9 - - - 570.0 7.9 

куб.м 11855 3445 - - - 15300 7.0 

Церов П 
ха 580.5 26.0 - - - 606.5 8.4 

куб.м 17505 310 - - - 17815 8.1 

Смесен В П 
ха 46.3 205.2 - - - 251.5 3.5 

куб.м 2110 4695 - - - 6805 3.1 

Благунов СрН П 

ха 843.6 38.9 - - - 882.5 
12.

4 

куб.м 24275 920 - - - 25195 
11.

4 

Благунов В П ха 31.6 143.2 - - - 174.8 2.4 
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куб.м 1020 3060 - - - 4080 1.9 

Източногорунов 
СрН П 

ха 195.2 44.7 - - - 239.9 3.3 

куб.м 6210 450 - - - 6660 3.0 

Всичко 
издънкови за 
превръщане 

ха 2074.3 650.9 - - - 2725.2 
37.

9 

куб.
м 

62975 12880 - - - 75855 
34.

5 

         

Условни 
стопански 
класове 

Мерни 
единици 

                                                  Насока на стопанисване 

Възобновяване Отглеждане Селекционна Трансформация Техническа 
ВСИЧКО 
НАСОКИ 

% 

Нискостъблени 

Акациев 

ха 62.6 - - - - 62.6 0.9 

куб.
м 

2415 - - - - 2415 1.1 

Всичко 
нискостъблени  

ха 62.6 - - - - 62.6 0.9 

куб.
м 

2415 - - - - 2415 1.1 

ОБЩО 

ОБЩО НАСОКИ 

ха 3591.0 2552.4 28.6 1012.1 0.0 7247.4 
10
0.0 

куб.
м 

126170 58325 1260 33950 0 219705 
10
0.0 

 

 

 

6.4. ДОБИВИ И СОРТИМЕНТИ ОТ ПРЕДВИДЕНАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ 

ДЪРВЕСИНА 
 
Разпределението на предвидената за отсичане през десетилетието стояща маса (с клони) 

по вид на сечта, дървесни видове, видове гори и сортименти е дадено в таблица № 40. 
 

Таблица № 40 
Разпределение на предвидената за отсичане стояща маса 

по дървесни видове, видове сечи и основни групи сортименти 
 
Държавна собственост 

   Вид на сечта  
               и 
   дървесен вид 

  Предвидена 
         за отсичане  
        стояща маса    отпад 

  лежаща  
дървесна      
    маса 

вероятен добив сортименти 

      строителна дървесина 
   дърва 
 за огрев 

използв. 
вършина без 

клони 
  с клони     едра  средна 

 
дребна 

   общо 

Възобновителна в иглолистни 

Бял бор 2290 2760 525 2235 560 975 130 
166

5 
550 20 

Черен бор 4320 5210 985 4225 
103

0 
1825 265 

312
0 

1025 80 

иглолистни 6610 7970 
151

0 
6460 

159
0 

2800 395 
478

5 
1575 100 

проценти 82.9 100.0 19.0 81.0 19.9 35.1 5.0 60.0 19.8 1.2 

  

Благун 20 20 5 15 - 5 - 5 10 - 

Цер 40 40 5 35 5 10 - 15 20 - 

Габър 20 30 5 25 5 5 - 10 15 - 

широколистни 80 90 15 75 10 20 - 30 45 - 

проценти 88.9 100.0 16.7 83.3 11.1 22.2 - 33.3 50.0 - 

Общо възобн. в 
иглолистни 

6690 8060 
152

5 
6535 

160
0 

2820 395 
481

5 
1620 100 

проценти 83.0 100.0 18.9 81.1 19.8 35.0 4.9 59.7 20.1 1.3 

Възобновителна в широколистни високостъблени 
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Благун 
3192

0 
3543

0 
424

0 
31190 

106
35 

1100 360 
120
95 

1837
5 

720 

Цер 
1244

5 
1384

0 
208

0 
11760 

349
0 

585 120 
419

5 
7310 255 

Габър 1650 1830 290 1540 435 120 0 555 925 60 

Източен бук 
1149

0 
1286

0 
206

0 
10800 

297
5 

775 115 
386

5 
6665 270 

Клен 20 20 - 20 10 - - 10 10 - 

Сребр. липа 60 60 5 55 5 20 5 30 25 - 

Източен горун 2610 2900 375 2525 875 120 10 
100

5 
1480 40 

широколистни 
6019

5 
6694

0 
905

0 
57890 

184
25 

2720 610 
217
55 

3479
0 

1345 

проценти 89.9 100.0 13.5 86.5 27.5 4.1 0.9 32.5 52.0 2.0 

Общо възобн. в шир.  вис. 
6019

5 
6694

0 
905

0 
57890 

184
25 

2720 610 
217
55 

3479
0 

1345 

проценти 89.9 100.0 13.5 86.5 27.5 4.1 0.9 32.5 52.0 2.0 

Възобновителна в издънкови за превръщане 

Черен бор 580 700 135 565 140 245 35 420 140 5 

иглолистни 580 700 135 565 140 245 35 420 140 5 

проценти 82.9 100.0 19.3 80.7 20.0 35.0 5.0 60.0 20.0 0.7 

   Вид на сечта  
               и 
   дървесен вид 

  Предвидена 
         за отсичане  
        стояща маса    отпад 

  лежаща  
дървесна      
    маса 

вероятен добив сортименти 

      строителна дървесина 
   дърва 
 за огрев 

използв. 
вършина без 

клони 
  с клони     едра  средна 

 
дребна 

   общо 

Благун 
2717

0 
2995

0 
297

5 
26975 

359
5 

7180 
148

0 
122
55 

1406
5 

655 

Цер 
2560

5 
2826

5 
342

5 
24840 

280
5 

6520 
142

0 
107
45 

1355
0 

545 

Габър 540 640 95 545 20 160 30 210 315 20 

Източен бук 1490 1720 250 1470 70 430 95 595 780 95 

Източен горун 7410 8150 795 7355 975 1965 400 
334

0 
3830 185 

широколистни 
6221

5 
6872

5 
754

0 
61185 

746
5 

1625
5 

342
5 

271
45 

3254
0 

1500 

проценти 90.5 100.0 11.0 89.0 10.9 23.6 5.0 39.5 47.3 2.2 

  

Общо възобн. в изд. за 
превр. 

6279
5 

6942
5 

767
5 

61750 
760

5 
1650

0 
346

0 
275
65 

3268
0 

1505 

проценти 90.5 100.0 11.1 88.9 10.9 23.8 4.9 39.6 47.1 2.2 

  

Възобновителна в нискостъблени 

Акация 2415 2515 630 1885 - 285 45 330 1440 115 

широколистни 2415 2515 630 1885 - 285 45 330 1440 115 

проценти 96.0 100.0 25.0 75.0 - 11.3 1.8 13.1 57.3 4.6 

  

Общо възобн. в 
нискостъблени 

2415 2515 630 1885 - 285 45 330 1440 115 

проценти 96.0 100.0 25.0 75.0 - 11.3 1.8 13.1 57.3 4.6 

  

Възобновителна в тополови 

тп I-214 505 590 120 470 150 60 - 210 200 60 

широколистни 505 590 120 470 150 60 - 210 200 60 

проценти 85.6 100.0 20.3 79.7 25.4 10.2 - 35.6 33.9 10.2 

  

Общо възобн. в тополови 505 590 120 470 150 60 - 210 200 60 

проценти 85.6 100.0 20.3 79.7 25.4 10.2 - 35.6 33.9 10.2 

  

Всичко възобн. сечи 
1326

00 
1475

30 
190
00 

12853
0 

277
80 

2238
5 

451
0 

546
75 

7073
0 

3125 
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проценти 89.9 100.0 12.9 87.1 18.8 15.2 3.1 37.1 47.9 2.1 

  

Прочистка в широколистни високостъблени 

Червен дъб 150 210 40 170 - - 30 30 130 10 

широколистни 150 210 40 170 - - 30 30 130 10 

проценти 71.4 100.0 19.0 81.0 - - 14.3 14.3 61.9 4.8 

  

Общо прочистка в шир. 
вис. 

150 210 40 170 - - 30 30 130 10 

проценти 71.4 100.0 19.0 81.0 - - 14.3 14.3 61.9 4.8 

  

Прореждане в иглолистни 

Бял бор 65 80 20 60 5 30 5 40 15 5 

Черен бор 
1308

0 
1676

5 
370

0 
13065 

169
0 

7520 850 
100
60 

2165 840 

      Зел. дуглазка 80 100 20 80 20 40 5 65 10 5 

Кипарис 20 20 5 15 - 10 - 10 5 - 

Морски бор 10 10 5 5 - 5 - 5 - - 

иглолистни 
1325

5 
1697

5 
375

0 
13225 

171
5 

7605 860 
101
80 

2195 850 

проценти 78.1 100.0 22.1 77.9 10.1 44.8 5.1 60.0 12.9 5.0 

  

Червен дъб 90 120 30 90 - 25 5 30 60 - 

Благун 45 45 20 25 - - - - 25 - 

   Вид на сечта  
               и 
   дървесен вид 

  Предвидена 
         за отсичане  
        стояща маса    отпад 

  лежаща  
дървесна      
    маса 

вероятен добив сортименти 

      строителна дървесина 
   дърва 
 за огрев 

използв. 
вършина без 

клони 
  с клони     едра  средна 

 
дребна 

   общо 

Цер 210 210 35 175 - 70 - 70 105 - 

Габър 35 45 10 35 - 5 5 10 25 - 

Източен бук 10 10 5 5 - - - - 5 - 

Сребр. липа 80 90 15 75 - 30 5 35 35 5 

широколистни 470 520 115 405 - 130 15 145 255 5 

проценти 90.4 100.0 22.1 77.9 - 25.0 2.9 27.9 49.0 1.0 

Общо прор. в иглолистни 
1372

5 
1749

5 
386

5 
13630 

171
5 

7735 875 
103
25 

2450 855 

проценти 78.5 100.0 22.1 77.9 9.8 44.2 5.0 59.0 14.0 4.9 

Прореждане в широколистни високостъблени 

Бял бор 180 230 50 180 25 105 10 140 30 10 

Черен бор 310 390 85 305 40 165 25 230 50 25 

иглолистни 490 620 135 485 65 270 35 370 80 35 

проценти 79.0 100.0 21.8 78.2 10.5 43.6 5.6 59.7 12.9 5.6 

  

Червен дъб 400 560 125 435 10 110 20 140 285 10 

Благун 8560 
1145

0 
253

0 
8920 230 2300 385 

291
5 

5795 210 

Цер 4525 6070 
131

5 
4755 40 1340 235 

161
5 

3035 105 

Габър 2470 3195 775 2420 40 510 235 785 1500 135 

Мъждрян 810 1080 210 870 - - - - 850 20 

Източен бук 2310 2990 725 2265 20 485 225 730 1405 130 

Клен 120 160 40 120 - 30 10 40 80 0 

Сребр. липа 2115 2375 360 2015 45 790 105 940 895 180 

Полски ясен 100 110 15 95 5 35 5 45 40 10 

тп I-214 150 170 35 135 40 15 - 55 65 15 

Източен горун 2075 2730 600 2130 40 530 135 705 1395 30 

широколистни 
2363

5 
3089

0 
673

0 
24160 470 6145 

135
5 

797
0 

1534
5 

845 

проценти 76.5 100.0 21.8 78.2 1.5 19.9 4.4 25.8 49.7 2.7 
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Общо прор. в шир. вис. 
2412

5 
3151

0 
686

5 
24645 535 6415 

139
0 

834
0 

1542
5 

880 

проценти 76.6 100.0 21.8 78.2 1.7 20.4 4.4 26.5 48.9 2.8 

Прореждане в издънкови за превръщане 

Бял бор 240 290 65 225 25 130 15 170 40 15 

Черен бор 800 1010 225 785 100 440 55 595 135 55 

иглолистни 1040 1300 290 1010 125 570 70 765 175 70 

проценти 80.0 100.0 22.3 77.7 9.6 43.8 5.4 58.8 13.5 5.4 

  

Благун 400 410 100 310 - 65 20 85 220 5 

Цер 765 835 170 665 - 145 45 190 465 10 

Габър 135 165 45 120 - 20 10 30 85 5 

Мъждрян 50 60 10 50 - - - - 45 5 

Акация 90 90 20 70 - 10 5 15 50 5 

Източен бук 190 270 65 205 0 40 15 55 140 10 

Клен 10 10 5 5 0 0 0 0 5 0 

Сребр. липа 20 20 0 20 0 10 0 10 10 0 

Източен горун 60 60 20 40 0 5 0 5 35 0 

широколистни 1720 1920 435 1485 0 295 95 390 1055 40 

проценти 89.6 100.0 22.7 77.3 0.0 15.4 4.9 20.3 54.9 2.1 

  

Общо прор. в изд. за 
превръщане 

2760 3220 725 2495 125 865 165 
115

5 
1230 110 

проценти 85.7 100.0 22.5 77.5 3.9 26.9 5.1 35.9 38.2 3.4 

 

  

   Вид на сечта  
               и 
   дървесен вид 

  Предвидена 
         за отсичане  
        стояща маса    отпад 

  лежаща  
дървесна      
    маса 

вероятен добив сортименти 

      строителна дървесина 
   дърва 
 за огрев 

използв. 
вършина без 

клони 
  с клони     едра  средна 

 
дребна 

   общо 

Пробирка в иглолистни 

Бял бор 1395 1685 310 1375 335 585 85 
100

5 
330 40 

Черен бор 7920 9660 
185

5 
7805 

192
5 

3335 495 
575

5 
1925 125 

Зел. дуглазка 425 535 110 425 160 185 20 365 55 5 

иглолистни 9740 
1188

0 
227

5 
9605 

242
0 

4105 600 
712

5 
2310 170 

проценти 82.0 100.0 19.2 80.8 20.4 34.5 5.1 60.0 19.4 1.4 

  

Червен дъб 10 10 0 10 0 5 0 5 5 0 

Благун 85 85 10 75 10 20 0 30 45 0 

Цер 270 280 45 235 15 70 10 95 140 0 

Габър 20 20 5 15 0 5 0 5 10 0 

Мъждрян 20 20 5 15 0 0 0 0 15 0 

Акация 100 110 30 80 0 10 0 10 65 5 

Източен бук 60 80 15 65 5 15 5 25 40 0 

Сребр. липа 50 50 10 40 0 15 0 15 25 0 

Източен горун 35 35 5 30 0 10 0 10 20 0 

широколистни 650 690 125 565 30 150 15 195 365 5 

проценти 94.2 100.0 18.1 81.9 4.4 21.7 2.2 28.3 52.9 0.7 

  

Общо пробирка в 
иглолистни 

1039
0 

1257
0 

240
0 

10170 
245

0 
4255 615 

732
0 

2675 175 

проценти 82.7 100.0 19.1 80.9 19.5 33.8 4.9 58.2 21.3 1.4 

  

Пробирка в широколистни високостъблени 

Черен бор 600 720 135 585 145 240 40 425 145 15 
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иглолистни 600 720 135 585 145 240 40 425 145 15 

проценти 83.3 100.0 18.8 81.2 20.1 33.3 5.6 59.0 20.1 2.1 

  

Червен дъб 150 200 35 165 15 35 10 60 100 5 

Благун 5230 6495 
109

0 
5405 515 1130 310 

195
5 

3315 135 

Цер 6440 8170 
136

5 
6805 660 1410 410 

248
0 

4150 175 

Габър 2130 2675 470 2205 205 480 140 825 1315 65 

Мъждрян 565 735 155 580 0 0 0 0 570 10 

Акация 100 110 30 80 0 10 0 10 65 5 

Келяв габър 10 10 5 5 0 0 0 0 5 0 

Източен бук 2050 2500 435 2065 195 470 115 780 1245 40 

Клен 135 175 20 155 15 35 10 60 90 5 

Сребр. липа 2195 2475 355 2120 160 535 105 800 1175 145 

План. ясен 40 40 5 35 0 15 0 15 20 0 

Полски ясен 50 60 10 50 5 15 5 25 20 5 

Източен горун 845 1025 170 855 80 190 45 315 525 15 

широколистни 
1994

0 
2467

0 
414

5 
20525 

185
0 

4325 
115

0 
732

5 
1259

5 
605 

проценти 80.8 100.0 16.8 83.2 7.5 17.6 4.7 29.8 51.0 2.4 

  

Общо пробирка в шир. вис. 
2054

0 
2539

0 
428

0 
21110 

199
5 

4565 
119

0 
775

0 
1274

0 
620 

проценти 80.9 100.0 16.9 83.1 7.9 18.0 4.6 30.5 50.2 2.4 

  

Пробирка в издънкови за превръщане 

Бял бор 440 540 100 440 110 185 25 320 110 10 

Черен бор 715 870 165 705 170 300 45 515 170 20 

Зел. дуглазка 50 60 10 50 20 20 5 45 5 0 

иглолистни 1205 1470 275 1195 300 505 75 880 285 30 

проценти 82.0 100.0 18.7 81.3 20.4 34.3 5.1 59.8 19.4 2.1 

   Вид на сечта  
               и 
   дървесен вид 

  Предвидена 
         за отсичане  
        стояща маса    отпад 

  лежаща  
дървесна      
    маса 

вероятен добив сортименти 

      строителна дървесина 
   дърва 
 за огрев 

използв. 
вършина без 

клони 
  с клони     едра  средна 

 
дребна 

   общо 

Червен дъб 10 10 0 10 0 5 0 5 5 0 

Благун 3155 3485 610 2875 195 725 115 
103

5 
1765 75 

Цер 2740 3030 530 2500 170 620 100 890 1565 45 

Габър 600 765 160 605 45 150 10 205 380 20 

Мъждрян 205 230 45 185 0 0 0 0 180 5 

Източен бук 890 1090 240 850 55 210 15 280 540 30 

Клен 5 5 0 5 0 0 0 0 5 0 

Сребр. липа 220 240 40 200 5 60 5 70 120 10 

Полски ясен 70 80 15 65 5 20 0 25 35 5 

Източен горун 810 880 150 730 45 190 25 260 450 20 

широколистни 8705 9815 
179

0 
8025 520 1980 270 

277
0 

5045 210 

проценти 88.7 100.0 18.2 81.8 5.3 20.2 2.8 28.3 51.4 2.1 

  

Общо пробирка в изд. за 
превр. 

9910 
1128

5 
206

5 
9220 820 2485 345 

365
0 

5330 240 

проценти 87.8 100.0 18.3 81.7 7.3 22.0 3.1 32.4 47.2 2.1 

  

Селекционна в широколистни високостъблени 

Черен бор 200 250 50 200 50 90 10 150 50 0 

иглолистни 200 250 50 200 50 90 10 150 50 0 

проценти 80.0 100.0 20.0 80.0 20.0 36.0 4.0 60.0 20.0 0.0 
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Червен дъб 545 745 125 620 60 125 40 225 380 15 

Летен дъб 5 5 0 5 0 0 0 0 5 0 

Сребр. липа 470 540 75 465 35 110 30 175 255 35 

Шестил 40 50 10 40 5 10 0 15 25 0 

широколистни 1060 1340 210 1130 100 245 70 415 665 50 

проценти 79.1 100.0 15.7 84.3 7.5 18.3 5.2 31.0 49.6 3.7 

  

Общо сел. в шир. вис. 1260 1590 260 1330 150 335 80 565 715 50 

проценти 79.2 100.0 16.3 83.7 9.4 21.1 5.0 35.5 45.0 3.2 

  

Всичко отгледни сечи 
8286

0 
1032

70 
205
00 

82770 
779

0 
2665

5 
469

0 
391
35 

4069
5 

2940 

проценти 80.2 100.0 19.9 80.1 7.6 25.8 4.5 37.9 39.4 2.8 

  

Санитарна в иглолистни 

Бял бор 295 355 145 210 10 70 25 105 100 5 

Черен бор 2800 3380 
135

5 
2025 135 660 180 975 990 60 

Кипарис 30 40 15 25 0 10 5 15 10 0 

иглолистни 3125 3775 
151

5 
2260 145 740 210 

109
5 

1100 65 

проценти 82.8 100.0 40.1 59.9 3.9 19.6 5.6 29.1 29.1 1.7 

  

Благун 10 10 5 5 0 0 0 0 5 0 

Източен горун 10 10 5 5 0 0 0 0 5 0 

широколистни 20 20 10 10 0 0 0 0 10 0 

проценти 100.0 100.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 

  

Общо санитарна в 
иглолистни 

3145 3795 
152

5 
2270 145 740 210 

109
5 

1110 65 

проценти 82.9 100.0 40.2 59.8 3.8 19.5 5.5 28.8 29.3 1.7 

 

 

   Вид на сечта  
               и 
   дървесен вид 

  Предвидена 
         за отсичане  
        стояща маса    отпад 

  лежаща  
дървесна      
    маса 

вероятен добив сортименти 

      строителна дървесина 
   дърва 
 за огрев 

използв. 
вършина без 

клони 
  с клони     едра  средна 

 
дребна 

   общо 

Санитарна в широколистни високостъблени 

Черен бор 40 50 20 30 0 10 5 15 15 0 

иглолистни 40 50 20 30 0 10 5 15 15 0 

проценти 80.0 100.0 40.0 60.0 0.0 20.0 10.0 30.0 30.0 0.0 

  

Благун 140 180 35 145 5 10 0 15 125 5 

Цер 120 150 30 120 5 10 0 15 105 0 

Полски ясен 90 100 20 80 5 5 0 10 70 0 

Източен горун 320 420 85 335 10 25 0 35 295 5 

широколистни 670 850 170 680 25 50 0 75 595 10 

проценти 78.8 100.0 20.0 80.0 2.9 5.9 0.0 8.8 70.0 1.2 

  

Общо санитарна в шир. 
вис. 

710 900 190 710 25 60 5 90 610 10 

проценти 78.9 100.0 21.1 78.9 2.7 6.7 0.6 10.0 67.8 1.1 

  

Санитарна в издънкови за превръщане 

Бял бор 90 110 45 65 5 20 5 30 35 0 

Черен бор 200 245 95 150 10 50 20 80 70 0 

иглолистни 290 355 140 215 15 70 25 110 105 0 
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проценти 81.7 100.0 39.4 60.6 4.2 19.7 7.1 31.0 29.6 0.0 

  

Благун 15 15 5 10 0 0 0 0 10 0 

Цер 50 55 10 45 0 5 0 5 40 0 

Мъждрян 10 10 0 10 0 0 0 0 10 0 

Източен горун 25 25 5 20 0 0 0 0 20 0 

широколистни 100 105 20 85 0 5 0 5 80 0 

проценти 95.2 100.0 19.0 81.0 0.0 4.8 0.0 4.8 76.2 0.0 

  

Общо санитарна в изд. за 
превр. 

390 460 160 300 15 75 25 115 185 0 

проценти 84.8 100.0 34.8 65.2 3.3 16.3 5.4 25.0 40.2 0.0 

  

Всичко санитарни сечи 4245 5155 
187

5 
3280 185 875 240 

130
0 

1905 75 

проценти 82.3 100.0 36.4 63.6 3.6 17.0 4.7 25.3 36.9 1.4 

  

ОБЩО от всички сечи 

Бял бор 4995 6050 
126

0 
4790 

107
5 

2100 300 
347

5 
1210 105 

Черен бор 
3156

5 
3925

0 
880

5 
30445 

543
5 

1488
0 

202
5 

223
40 

6880 1225 

Зел. дуглазка 555 695 140 555 200 245 30 475 70 10 

Кипарис 50 60 20 40 0 20 5 25 15 0 

Морски бор 10 10 5 5 0 5 0 5 0 0 

иглолистни 
3717

5 
4606

5 
102
30 

35835 
671

0 
1725

0 
236

0 
263
20 

8175 1340 

проценти 80.7 100.0 22.2 77.8 14.6 37.5 5.1 57.2 17.7 2.9 

  

Червен дъб 1355 1855 355 1500 85 305 105 495 965 40 

Летен дъб 5 5 - 5 - - - - 5 0 

Благун 
7675

0 
8757

5 
116
25 

75950 
151
85 

1253
5 

267
0 

303
90 

4375
5 

1805 

Цер 
5321

0 
6094

5 
901

0 
51935 

719
0 

1078
5 

234
0 

203
15 

3048
5 

1135 

Габър 7600 9365 
185

5 
7510 750 1455 430 

263
5 

4570 305 

Мъждрян 1660 2135 425 1710 0 0 0 0 1670 40 

Акация 2705 2825 710 2115 0 315 50 365 1620 130 

Келяв габър 10 10 5 5 0 0 0 0 5 0 

   Вид на сечта  
               и 
   дървесен вид 

  Предвидена 
         за отсичане  
        стояща маса    отпад 

  лежаща  
дървесна      
    маса 

вероятен добив сортименти 

      строителна дървесина 
   дърва 
 за огрев 

използв. 
вършина без 

клони 
  с клони     едра  средна 

 
дребна 

   общо 

Източен бук 
1849

0 
2152

0 
379

5 
17725 

332
0 

2425 585 
633

0 
1082

0 
575 

Клен 290 370 65 305 25 65 20 110 190 5 

Сребр. липа 5210 5850 860 4990 250 1570 255 
207

5 
2540 375 

Шестил 40 50 10 40 5 10 0 15 25 0 

План. ясен 40 40 5 35 0 15 0 15 20 0 

Полски ясен 310 350 60 290 20 75 10 105 165 20 

тп I-214 655 760 155 605 190 75 0 265 265 75 

Източен горун 
1420

0 
1623

5 
221

0 
14025 

202
5 

3035 615 
567

5 
8055 295 

широколистни 
1825

30 
2098

90 
311
45 

17874
5 

290
45 

3266
5 

708
0 

687
90 

1051
55 

4800 

проценти 87.0 100.0 14.8 85.2 13.8 15.6 3.4 32.8 50.1 2.3 

  

ВСИЧКО 2197 2559 413 21458 357 4991 944 951 1133 6140 
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05 55 75 0 55 5 0 10 30 

проценти 85.8 100.0 16.2 83.8 14.0 19.5 3.7 37.2 44.3 2.3 

 
При реализирането на определеното за десетилетието ползване от 255 955 куб.м (с клони), 

би следвало да се добие 95 110 куб.м строителна дървесина или 37,2%, от която едра – 35 755 
куб.м (14,0%), средна – 49 915 куб.м (19,5%) и дребна – 9 440 куб.м (3,7%). Освен това ще се 
добият дърва за огрев – 113 330 (44,3%) и използваема вършина – 6 140 куб.м (2,3%). 

Предполагаемият отпад при сечта ще бъде 41 375 куб.м (16,2%). 
 
Сортиментната структура на ползването през отделните години ще се променя в зависимост 

от структурата и санитарното състояние на насажденията, от които ще се набира годишното 
ползване. 

Необходимо е да се полагат системни грижи за най-рационалното разкрояване на стъблата, 
с оглед да се добива повече строителна дървесина. 

В Приложение III.3.1 е посочено планираното ползване по горскостопански участъци. 

 

Разпределението на очакваемият общ добив по сортименти е направено по възприетите 
проценти за сортиментиране по видове сечи и основни групи сортименти. Процентното 
съотношение е направено на база на реализираната през ревизионния период сортиментна 
структура при добива на дървесина и заложените временни пробни площи. Процентите, по 
които е извършено сортиментирането, са посочени в голямата записка на проекта 
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6.5. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ПЛАНИРАНО ЗАЛЕСЯВАНЕ В ДЪРЖАВНИТЕ   

ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 
 

6.5.1. Естествено възобновяване 

Както през изминалия така и през настоящия ревизионен период, в насажденията на ТП 
“ДЛС Несебър” ще се разчита основно на естественото възобновяване. От направените 
проучвания по време на теренните работи за хода на естественото възобновяване беше 
установено, че върху залесената площ на стопанството, особено в определени райони, 
съществуват добри условия за естествено възобновяване. Затова то трябва да бъде и 
занапред основен вид възобновяване в стопанството. 

Успешното естествено възобновяване зависи много от правилно извеждане на 
горскостопанските мероприятия. Това се отнася за възобновителните сечи, изсичане на 
подлеса и храстите, своевременно откриване на подраста, оптимално разпределяне на 
извозните пътища, почистване на сечищата, изрязване на пънче на повредения подраст, 
разрохкване под склопа и др. Необходимо е също при наличие на семеношение в буковите, 
дъбовите и церовите насаждения, събрания жълъд да се използва при подпомагане на 
възобновяването. Това може да става още през същия сезон, като се внася жълъд на копки под 
склопа на насажденията. 

 

6.5.2. Отглеждане на подрастта 

Това мероприятие е заложено в насаждения със склопеност по-малка от 0.7 и планирана 
постепенно-котловинна и групово-постепенна сеч, понеже при извеждането на тези два вида 
сечи се отварят котли и прозорци. Заложено е и в подотделите, в които е предвидено 
извеждането на окончателна фаза на краткосрочно-постепенната сеч. В таксационните 
описания на всеки от подотделите е отразена редуцираната площ, върху която ще се извършва 
подпомагане на естественото възобновяване чрез отглеждане на подраста, като площта е 
съобразена с интензивността на планираната сеч. Отглеждането има за цел отстраняване на 
нежелани издънки от дървесни видове, както и изрязване на пънче на повреден при 
извеждането на възобновителната сеч широколистен подраст. Планирано е да се изведе на 
редуцирана площ 1079,5 ха. Материален добив не е начислен.  

В Приложение III.3.8, Том I-А, е даден списък на подотделите, в които ще бъде извършено 
това мероприятие.  

  

6.5.3. Изсичане на подлеса 

Предвидено е мероприятието да се изпълни в зрели дървостои в случаите, когато 
подлесната растителност (кгбр, мжд и храсти) затруднява естественото възобновяване. В 
таксационните описания на всеки от подотделите е отразена редуцираната площ, върху която 
ще се извършва подпомагане на естественото възобновяване чрез изсичане на подлеса, като 
площта е съобразена с интензивността на планираната сеч. Препоръчваме това да стане в 
семеносна година, а планираното изсичане на подлеса да се извърши не по-малко от два пъти 
през десетилетието. Планирано е да се изведе на редуцирана площ 555,2 ха. Материален 
добив не е начислен.  

В Приложение III.3.9, Том I-А, е даден списък на подотделите, в които ще бъде извършено 
това мероприятие.  

 
В посочените по-долу данни се вижда разпределението на двете мероприятия за 

подпомагане на естественото възобновяване (отглеждане на подраста и изсичане на подлеса) 
по условни стопански класове и редуцирана площ спрямо интензивността на планираната сеч.  

 

Условни стопански класове 

отглеждане  
на подраста 

изсичане  
на подлеса 

хектари 

Бялборови култури ЗСпФ 15.0 2.4 

Черборови култури ЗСпФ 17.9 6.4 

Смес. Игл.Шир. култури ЗСпФ 3.6 3.3 

всичко иглолистни 36.5 12.1 

Източнобуков Ср ЗСпФ 48.3 - 

Източнобуков Н ЗСпФ   18.9 3.7 

Благунов В ЗСпФ 57.3 51.1 

Източногорунов СрН ЗСпФ 5.9 4.8 
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Условни стопански класове 

отглеждане  
на подраста 

изсичане  
на подлеса 

хектари 

Благунов СрН ЗСпФ 279.9 95.3 

Церов ЗСпФ 32.1 25.4 

всичко широколистни високостъблени 442.4 180.3 

Благунов В П ЗСпФ 9.4 1.3 

Смесен В П ЗСпФ 13.7 11.0 

Източногорунов СрН П ЗСпФ 60.5 25.7 

Благунов СрН П ЗСпФ 267.1 148.2 

Церов П ЗСпФ 151.7 114.8 

Смесен СрН П ЗСпФ 98.2 61.8 

всичко издънкови за превръщане 600.6 362.8 

ОБЩО ЗА СТОПАНСТВОТО 1079.5 555.2 

 

6.5.4. Залесяване 

Общо залесяване е предвидено на площ 20,9 хектара (таблици с №№ 41, 42 и 43).  
 

Таблица № 41 

Държавна собственост 

Насоки на залесяване 
1 участък 2 участък 3 участък Общо 

ха % ха % ха % ха % 

попълване на редини 3.7 50.0 2.0 40.0 5.7 67.1 11.4 54.6 

възстановяване на гори 1.1 14.9 3.0 60.0 - - 4.1 19.6 

в зрели гори 2.6 35.1 - - 2.8 32.9 5.4 25.8 

ВСИЧКО ЗА 
ЗАЛЕСЯВАНЕ 

7.4 100.0 5.0 100.0 8.5 100.0 20.9 100.0 

 
Попълване на редини е планирано на площ 11,4 ха. Тук са отнесени залесяванията в млади 

дървостои (дъбови семенни насаждения; дъбови и церови култури), които са със склопеност 0,1-0,6 
или при групов строеж 0,7. То ще бъде извършено в отдели и подотдели: 54:и; 158:б; 296:о; 552:у; 
556:а; 559:б. 

Залесяване за възстановяване на гори е е планирано на площ 4,1 ха, в подотдел 158:к – 
пожарище и в подотдел 223:д, след извеждане на  санитарна сеч в иглолистна култура. 

Залесяване в зрели гори е предвидено да се извърши на площ 5,4 ха. Това са залесявания 
в насаждения и култури, в които е планирано окончателно изсичане на дървостоя. Ще бъде 
извършено в отдели и подотдели: 54:д, ж, з; 551:и; 552:в. 

 

Таблица № 42 
Разпределение на предвидената през десетилетието площ за залесяване 

по почвоподготовка и по стопански участъци 
                                 
       Държавна собственост 

Почвоподготовка 
1 участък 2 участък 3 участък Общо 

ха % ха % ха % ха % 

ръчни тераси 6.3 85.1 5.0 100.0 5.7 67.1 17.0 81.3 

общо РЪЧНА 6.3 85.1 5.0 100.0 5.7 67.1 17.0 81.3 

машинни тераси 1.1 14.9 - - - - 1.1 5.3 

пълна оран тракторна 
тяга 

- - - - 2.8 32.9 2.8 13.4 

общо 
МЕХАНИЗИРАНА 

1.1 14.9 - - 2.8 32.9 3.9 18.7 

всичко 7.4 100.0 5.0 100.0 8.5 100.0 20.9 100.0 

 

От данните в таблицата се вижда, че през ревизионния период ще доминира ръчната 
почвоподготовка – 81,3%, пред машинната – 18,7%. Ръчната почвоподготовка ще се извърши 
чрез оформяне на ръчни тераси. Машинна почвоподготовка ще се извърши чрез машинни 
тераси и пълна оран с тракторна тяга.  
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Таблица № 43 

Разпределение на предвидената през десетилетието площ за залесяване 
и на необходимия посадъчен материал по дървесни видове 

 
Държавна  собственост 

Дървесен вид Залесяване 
Посадъчен 
материал 

  
попълване на 

редини 
възтановяване 

на гори 
в зрели 

гори Всичко 

% 

фиданки 
на 1 ха 

фиданки 
всичко 

  хектари хиляди броя 

Летен дъб 0.4 - - 0.4 1.9 6.7 2.7 

Благун 4.1 2 2.1 8.2 39.2 6.7 54.9 

Цер 1 0.9 - 1.9 9.1 6.7 12.7 

Космат дъб 5.3 0.9 - 6.2 29.7 6.7 41.5 

Брекина - 0.3 0.3 0.6 2.9 5 3 

Сребролистна липа 0.3 - - 0.3 1.4 4 1.2 

Скоруша 0.3 - - 0.3 1.4 1 0.3 

Полски ясен - - 2.8 2.8 13.4 5 14 

Източен горун - - 0.2 0.2 1 6.7 1.3 

всичко 11.4 4.1 5.4 20.9 100 - 131.6 

 
При избора на дървесни видове за залесяване са взети предвид условията на месторастене 

и стопанската изгода, като е използван подходящият за конкретните месторастения видов 
състав. 

Предвиденото залесяване е само с широколистни видове.  
Най-голям е делът на залесяванията с благун – 39,2% и космат дъб – 29,7%. От спътниците 

са предвидени брекина – 0,6%, скоруша - 0,3%  и сребролистна липа – 0,3%. 
Необходимият посадъчен материал за десетилетието е 131 600 броя фиданки.  
Наличието на тревна и плевелна растителност, както и за борба срещу летните засушавания 

прави задължително окопаването на създадените култури - три пъти през първата година и два 
пъти през втората и през третата година. При опасност от заглушаване да се провежда 
осветление дори да не е предвидено по горскостопанския план. 

В приложение ІІІ.3.2. са дадени таблици за залесяването по ГСУ. 

 

6.6. ПАША 
 

Общата площ на държавните горски територии, върху която се забранява паша е 14396,3 ха. 
В таблица № 44 е показано как тя се разпределя по горскостопански участъци. 

 

Таблица № 44 
Размер на площта, забранена за паша 

 
        Държавна собственост 

Горскостопански участъци 
Обща площ 

ха 

Забранена 
за паша площ 

ха 

% от 
общата площ 

Първи ГСУ “Горица” 7702.7 5639.4 30.0 

Втори ГСУ “Раковсково” 4456.9 3196.1 17.0 

Трети ГСУ “Несебър” 6632.4 5560.8 29.6 

ОБЩО 18792.0 14396.3 76.6 

 

В приложение ІІІ.3.3. са дадени списъци на забранените за паша подотдели по землища. 
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6.7. ПОЛЗВАНЕ НА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ 

 
     През десетилетието не се предвижда в държавните горски територии на ТП “ДЛС Несебър” 
добив на недървесни горски продукти за стопанско ползване, а само за лични нужди. Съгласно 
Закона за лечебните растения от Допълнителните разпоредби т.18, "билки за лични нужди" са 
количества билки в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един ден, както 
следва: корени, коренища, луковици или грудки - до 1 кг; стръкове - до 2 кг; листа - до 1 кг; кори 
- до 0,5 кг; цветове - до 0,5 кг; семена - до 0,1 кг; плодове - до 10 кг; пъпки - до 0,5 кг; талус - до 1 
кг.  

Съгласно заповедите за обявяване на ПЗ “Корията”, ПЗ “Нос Емине”, ЗМ “Иракли”, ЗМ 
”Калината”, ЗМ ”Ортото” и ЗМ “Смриките” се забранява целогодишно бране на билки. 

 

6.8. СТРОЕЖ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО,  

ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО, ПОЛЗВАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА ГОРИТЕ 
 

6.8.1. Сгради  

 
През десетилетието в района на ТП “ДЛС Несебър” не е планирано строителство и ремонт 

сгради. 
 

6.8.2. Пътища  
 

ІII ГСУ “Несебър” – основен ремонт на автомобилен горски път IV категория 
(стабилизиране с местни материали) – ловен дом ”Горска барака” - Карагьоленска река. 
Преминава през отдели №№ 349; 350; 351; 353; 354 ;358; 361. Работна дължина – 5200 м. При 
средна цена от 25000 лв/км ще са необходими 130 000 лв.  

 

– ПЛАНИРАНИ РЕМОНТИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ АВТОМОБИЛНИ ПЪТИЩА СЪГЛАСНО ПЛАНА  

ЗА БОРБА С ПОЖАРИТЕ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 

 
На територията на ТП “ДЛС Несебър”, пътищата държавна собственост за движение на 

противопожарна техника, подлежащи на ремонт и подръжка са с дължина 85,8 км.  
Посочените ремонт и поддръжка следва да се извършва минимум през три години или 

средногодишно по 28,6 км. При средна цена от 250 лв/км ще са необходими 21 450 лв. 

 

6.8.3. Технико-укрепителни мероприятия 

 
Няма планирано строителство на нови или ремонт на съществуващи противоерозионни 

съоръжения. 
 
 

6.9. ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА НАСАЖДЕНИЯТА 
 
Санитарното състояние на гората е един от определящите фактори за нейната 

производителност. Състоянието на държавните гори в района на ТП “ДЛС Несебър” се вижда 
от таблица приложена в голямата записка на проекта, където е показано разпределението на 
залесената площ по видове насаждения и степени на повреда. 

От тази таблица става ясно, че 95,0% от дървостоите не са засегнати или броят на 
засегнатите дървета е до 10% от общия брой. При засегнатите дървостои преобладава първа 
степен на повреда (4,1%), при която е достатъчно да се изведе санитарна сеч с интензивност 
10-25%. Втора степен на повреда е констатирана само на 0,9% от залесената площ. 

 
Най-много са повредите от суховършие – 82,0% от засегнатите гори, следвани от тези, 

предизвикани от гниене – 12,3%. Другите повреди са с малък процент на участие.  
Списък на пододелите, в които са констатирани повреди е даден в Приложение III.3.11. 
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6.10. ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ   
 
ТП “ДЛС Несебър” е разделено на три горскостопански участъка и деветнадесет 

охранителни участъка (ОУ): 
 

ОУ Отдели по ГСУ и ОУ 
Площ 

/ха/ 
В т.ч. 
ДГТ 

I 1-26 1859.8 1801.8 

II 27-41; 50-66 1887.7 1866.8 

III 97;166-197; 199-203; 207;208 2837.7 2416.5 

IV 67-96; 138-165  3912.5 1151.7 

V 42; 100-137; 564; 565; 566; 567 2955 465.9 

Всичко I ГСУ "Горица" 13452.7 7702.7 

VI 198; 204-206; 209; 210; 246-257; 1925.9 633.5 

  261-263; 569     

VII 211-233; 568 1442.4 1343.6 

VIII 234-244; 277-285; 326-334; 570 1795.5 885.7 

IX 245; 258-260; 264-276 1398.6 909.7 

X 286-325; 553 2457.8 684.4 

Всичко II ГСУ "Раковсково" 9020.2 4456.9 

XI 335-350; 383-393; 571 2054.0 1063 

XII 351-360 571.0 570.4 

XIII 361-371; 512 1215.1 689.1 

ХIV 372-382; 424-450 2235.3 1119.5 

ХV 394-423 2001.9 639.6 

ХVI 451-475 1591.5 823.6 

ХVII 477-511; 554; 555 2324 551.4 

ХVIII 513-552 2706.3 1003.4 

ХIX 556-563 294.9 172.4 

Всичко III ГСУ "Несебър" 14994 6632.4 

Общо за ТП “ДЛС Несебър” 37466.9 18792.0 

 
Директорът си запазва правото на промени в броя и площта на ОУ. 
Сегашният щат на ТП “ДЛС Несебър” е 47 души към 01.02.2019 г, като няма незаети места. 
За опазване на горите от болести и вредители следва да се извършват редовно 

лесопатологични обследвания в различни райони на стопанството съвместно с Лесозащитна 
станция Варна. Основни средства за борба остават редовното и навременно извеждане на 
заложените сечи, както и своевременно провеждане на лесозащитни мероприятия. Предимство 
следва да се дава на биологичните и механични методи за борба с вредителите пред 
химическите такива. От съществено значение е изваждането на сухата и паднала маса, както и 
на отпадъците от сечта. 

За опазване на новосъздадените култури те следва да се ограждат, по възможност с ограда, 
а по изключение с вършина и клони. 

 

 

6.11. ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ 
 

В глава II е  показан подробно специализирания план за дейностите по опазване от пожари 

в горските територии и земеделските територии, придобили характеристики на гора в обхвата 

на дейност на ТП “ДЛС Несебър”, за всички горски територии. Подробно данни  за дейностите по 

опазване от пожари в държавните горски територии са показани  в голямата записка към проекта. 
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6.12. ЕКОЛОГО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ 

 
Мероприятията, предвидени в този ГСП имат за цел да подобрят състоянието и повишат 

продуктивността и другите полезни функции на гората. 
В таблица № 45 са показани направленията и показателите за оценка на общото състояние 

и екологическите функции на горите при двете последователни инвентаризации.  
 

Таблица № 45 
Направления и показатели за оценка на общото  
състояние и екологическите функции на горите 

№ Направления и показатели Мярка За обекта на планиране 

по 

ред Общо Общо ДГТ  

 2009 г. 2019 г. 2019 г. 

А Състояние на горските ресурси     

I Обща горска площ ха 37160.3 37463.3 18792.0 

1 Залесена горска площ % 93.2 93.5 94.6 

2 Незалесена дървопроизводителна % 0.4 0.2 - 

3 Недървопроизводителна % 6.4 6.3 5.4 

3.1 Поляни ха 1043.1 1280.4 464.5 

3.2 Храсти ха 227.4 - - 

4 Иглолистни гори ха 3620.2 2938.6 1428.3 

5 Широколистни гори ха 30999.1 32080.7 16343.3 

5.1 Семенни % 32.3 32.2 49.5 

5.2 Издънкови за превръщане % 47.9 53.9 41.2 

5.3 Нискостъблено стопанисване % 10.4 13.9 9.3 

5.4 Реконструкция % 9.4 - - 

 Средностъблено стопанисване % - - - 

6 Гори до 40 години % 22.4 14.5 14.3 

7 Дозряващи гори % 31.0 21.3 26.8 

8 Зрели и престарели гори % 47.8 57.6 56.7 

II Запас - общо (без клони) куб.м 3773975 3994750 2417780 

1 Иглолистни  % 14.6 12.9 10.9 

2 Широколистни % 85.4 87.1 89.1 

2.1 Семенни % 48.8 49.9 65.8 

2.2 Издънкови за превръщане % 45.0 45.8 31.3 

2.3 Нискостъблено стопанисване % 3.1 4.3 2.9 

 Реконструкция % 3.1 - - 

 Средностъблено стопанисване % - - - 

III Средни показатели на гората     

1 Среден запас куб.м/ха 110 114 136 

2 Среден обемен прираст куб.м/ха 2.06 1.84 2.08 

3 Средна възраст години 64 73 81 

4 Среден бонитет  3.7 3.8 3.5 

5 Средна пълнота  0.68 0.62 0.63 

IV Странични горски ресурси общо тон 16.5 - - 

1 Горски плодове и гъби тон 5.5 - - 

2 Сено тон - - - 

3 Площ на горите за паша (забранена) ха 26363.9 25630.5 14396.3 

4 Ловно стопанство тон - - - 

5 Рибовъдство тон - - - 

6 Технически и лечебни растения тон 11 - - 

Б Здрвословно състояние на горите     

I Площ на горите със слаби увреждания ха 1805.2 1104.0 711.4 

1 Иглолистни ха 38.0 128.1 90.0 

1.1 Биотични % 68.4 99.1 100.0 

1.2 Абиотични % 29.2 0.9 - 

1.3 Антропогенни % 2.4 - - 

2 Широколистни ха 1767.2 975.9 621.4 

2.1 Биотични % 95.9 99.1 99.1 

2.2 Абиотични % 3.8 0.8 0.9 

2.3 Антропогенни % 0.3 0.1 - 

II Площ на горите със силни и необратими 
урвеждания 

ха 
824.0 660.1 199.6 

1 Иглолистни ха 18.8 30.8 6.0 

1.1 Биотични % 41.5 98.0 90.0 

1.2 Абиотични % 58.5 2.0 10.0 

1.3 Антропогенни % 0.0 - - 

2 Широколистни ха 805.2 629.3 193.6 

2.1 Биотични % 96.1 99.9 99.7 

2.2 Абиотични % 3.8 0.1 0.3 

2.3 Антропогенни % 0.1 - - 
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№ Направления и показатели Мярка За обекта на планиране 

по 

ред Общо Общо ДГТ  

 2009 г. 2019 г. 2019 г. 

В Запазване на биологичното разнообразие     

1 Естествени гори ха 30394.9 31487.1 15945.6 

2 Изкуствени гори ха 4224.4 3532.2 1826.0 

3 Площ на горите за възобновяване ха 16536.8 20157.6 10080.1 

3.1 Естествено възобновяване % 99.9 99.7 99.8 

3.2 Изкуствено възобновяване % 0.1 0.3 0.2 

4 Гори с природозащитен статус ха 27126.8 35019.3 17771.6 

4.1 Представителни горски екосистеми % - - - 

4.2 Застрашени от изчезване екосистеми % - - - 

4.3 Защитени горски територии % 100.0 100.0 100.0 

 Защитени зони % 72.1 75.7 70.0 

 в т.ч. на местообитанията  % 43.5 31.4 32.6 

 в т.ч. на птиците % 92.6 66.9 64.2 

5 Видово разнообразие - общо дървесна 
растителност 

бр. 
57 57 51 

5.1 Редки изастрашени от изчезване видове % - - - 

5.2 Защитени и ендемични видове % - - - 

6 Смесени насаждения ха 29728.1 30192.8 15188.3 

7 Гори за запазване и използване на генетичните 
ресурси 

ха 
603.2 644.9 584.4 

7.1 Семенни бази % 81.2 79.5 80.6 

7.2 Семепроизводствени градини % 0.6 0.7 0.7 

7.3 Географски култури % 15.8 13.6 11.9 

 Горски разсадници % 2.4 6.2 6.8 

Г Показатели за защитни и рекреационни функции     

1 Среден защитно - водоохранен клас  1.80 2.69 2.55 

2 Среден клас на рекреационна стойност  1.34 1.68 1.54 

3 Ерозирани горски земи ха 1819.5 825.1 251.7 

3.1 Площна ерозия % 98.6 94.7 82.7 

3.2 Струйчеста и браздова ерозия % 1.4 5.3 17.3 

3.3 Ровинна и дълбочинна ерозия % - - - 

4 Гори за изборно стопанисване ха - - - 

5 Защитни гори ха 1932.5 16143.0 5987.7 

 Специални гори ха 30755.8 32006.1 18788.8 

6 Рекреационни гори ха 5187.0 4307.8 1823.4 

 
 

Средният защитно-водоохранен клас на горите е 2.69 и е изчислен по таблица № 82. 
 

Таблица № 46 
определяне на защитно-водоохранния клас на горските екосистеми 

Фактори 

Защитно-водоохранен клас 
Среден клас 
(показател) 

I II III IV V 

хектари 

Възраст 
над 100 81-100 61-80 21-60 до 20 

3.09 
5240.3 2079.7 12728.1 14092.5 878.7 

Пълнота 
0.7-0.8 0.9-1.0 0.5-0.6 0.3-0.4 0.1-0.2 

2.28 
14630.6 1861.5 13344.3 4627.3 555.6 

Форма 

тип.избо
рна 

нетип.избо
рна 

постеп.сечи
щна 

голосечна на 
м.п. 

голос.на 
гол.пл. 2.71 

- 14790.2 15723.6 4219.4 286.1 

Общо: 2.69 
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Таблица № 47 

показатели за поддържане и подобряване  
на социално-икономическите функции на горите 

№ Общо Общо Държавни

по ред 2009 г. 2019 г. 2019 г.

1 Лесистост % 42.4 42.9 -

2 Население - общо бр. 50446 56315 -

3 Неусвоени гори ха - - -

3.1. Временно недостъпни гори % - - -

3.2. Труднодостъпни гори % - - -

4 Ползване на дървесина - ОБЩО с клони м
3 608000 455540 255955

4.1. Ползване от възобновителни сечи % 67.4 63.0 57.7

4.2. Ползване от отгледни сечи % 30.3 34.6 40.3

4.3. Ползване от санитарни/принудителни сечи % 2.3 2.4 2.0

4.4. Ползване от 1 ха залесена площ м
3 18 13 14

4.5. Ползване от възобн. сечи към общия запас % 8.6 6.0 5.1

5 Сортиментна структура на горите с клони

5.1. Едра строителна м
3 694500 570506 398786

5.2. Средна строителна м
3 945400 996048 555452

5.3. Дребна строителна м
3 187800 187051 105393

5.4. Дърва м
3 1827500 2183822 1327387

5.5. ОБЩО м
3 3655200 3937427 2387018

Направления и показатели Мярка

 

 

 

6.13. СТОЙНОСТ НА ПЛАНИРАНИТЕ ЛЕСОКУЛТУРНИ И          

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
За изпълнение на предвидените мероприятия ще са необходими средства, както следва: 
 

1. Залесяване на площ 20,9 ха (692 лв/дка) 144 628 лв 
2. Подпомагане на възобновяването (изсичане на подлеса)  
    на площ 555,2 ха (27 лв/дка) 149 904 лв 
3. За ремонт на пътища                                                                       130 000 лв  
4. За ремонт на пътища за движение на ППТ 21 450 лв 
5. За противопожарни мероприятия (без ремонт пътища) 50 000 лв 

 
Общата стойност на предвидените лесокултурни и технически мероприятия възлиза на     

495 982 лева или средногодишно 49 598,20 лева по цени към 01.01.2019 година. 
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IV. ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА 

ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ПО ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО 

РАЗНООБРАЗИЕ 
 

Увод 
 

Тази глава представлява извадка от Горскостопанският план на ТП “ДЛС Несебър” и е 
изработена, за да представи необходимите данни за извършване на Оценка за съвместимост 
на горскостопанските планове с предмета и целите на Защитените територии, обявени по реда 
на Закона за биологичното разнообразие. 

Тази глава е разработена съгласно изискванията в: 1) Писмо № 33-05-08 от 18.04.2008 г. на 
ИАГ относно “Оценка за съвместимост на горскостопанските планове (ГСП) с предмета и 
целите на защитените зони” по чл.3, ал.1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие 
(защитени зони по Натура 2000); 2) “Система от режими и мерки за стопанисване на 
горските типове местообитания” от Приложение № 1 от Закона за биологичното 
разнообразие, утвърдена съгласно чл.4, ал.1, т.2 от Наредба № 8 от 05.05.2011 г. за сечите в 
горите и с Постановление № 93 от 10.05.2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за 
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с 
Постановление № 139 на МС от 2004 г.  

Защитените територии, обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие, 
попадащи на територията на ТП “ДЛС Несебър” се намират  изцяло в общините Несебър и 
Поморие и в част от община Руен, Бургаска област. Те са категоризирани  като “гори в 
защитени територии”, съгласно чл. 5, ал. 3 от Закона за горите от 08.03.2011 година.  

Защитените зони, обявени по Директива 92/43/ЕЕС от 21 май 1992 г., за запазването на 
природните местообитания на дивата флора и фауна, ще бъдат наричани за кратко защитени 
зони местообитания (Директива за местообитанията).  

Защитените зони, обявени по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, ще бъдат 
наричани за кратко защитени зони птици(Директива за птиците). 

В границите на  защитените зони са включени всички горски територии, независимо от вида 
на собствеността. 

Планирането на лесовъдските мероприятия е съобразено с предмета и целите на 
защитената зона, ограничителните режими на защитените зони по Закона за биологичното 
разнообразие, описани в Стандартния Формуляр или в Заповедта за обявяването на всяка 
зона, и с Режимите за устойчиво управление на горите в Натура 2000. Планираните 
горскостопански мероприятия са в горите държавна собственост.  

Целите, които трябва да се имат предвид при стопанисването и при провеждането на 
лесовъдските мероприятия в следните: 

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на 
видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за 
тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата. 

- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни 
природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, 
предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Всяка защитена зона по Директивите на Натура 2000 (за местообитанията и за птиците), 
попадаща на територията на стопанството е разработена поотделно, представена е 
информация за наименованието на защитената зона, код, по коя от директивите е обявена, 
обща площ, таксационни показатели, планирани лесовъдски мероприятия и др.  

В тази глава са приложени още веднъж опис на защитените местности и природните 
забележителности, горските територии за защита на водите и ловностопански мероприятия, 
поради това, че тя се внася  отделно в  МОСВ  за  изработване на ОЦЕНКА ЗА 
СЪВМЕСТИМОСТ.    
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1. ОБЩА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, НА  

КОИТО СА РАЗПОЛОЖЕНИ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ПО ЗБР (ПО  

НАТУРА 2000) 
 
Горските територии, на които са разположени защитените зони по ЗБР се намират в 

землищата на следните градове и села от общините: Несебър - градовете Несебър, Обзор, 
Св.Влас и селата Баня, Гюльовца, Емона, Кошарица, Козница, Оризаре, Паницово, Приселци, 
Равда, Раковсково и Тънково; Поморие - гр.Поморие, гр.Каблешково, гр.Ахелой и селата 
Александрово, Бата, Белодол, Габерово, Горица, Гълъбец, Дъбник, Каменар, Козичино, 
Косовец, Лъка, Медово, Порой, Страцин; Руен - селата Рожден, Рудина и Сини рид. 

 

На територията стопанисвана от ТП “ДЛС Несебър” попадат цели или части 

от седем защитени зони, както следва:  

 

1.1. ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ МЕСТООБИТАНИЯ 

Обявени по Директива 92/43/ЕЕС от 21 май 1992 година, за запазването на природните 
местообитания на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за местообитанията) 

 

1.1.1. Защитена зона “Емине - Иракли” с код BG0001004 

1.1.2. Защитена зона “Камчийска и Еменска планина” с код BG0000133 

1.1.3. Защитена зона “Поморие” с код BG0000620 

1.1.4. Защитена зона “Айтоска планина” с код BG0000151 

1.1.5. Защитена зона “Ахелой – Равда - Несебър” с код BG0000574 
 

1.2. ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПТИЦИ  
Обявени по Директива 79/409/ЕЕС от 2 април 1979 година, за опазването на дивите птици 

(наричана за кратко Директива за птиците): 

 

1.2.1. Защитена зона “Емине” с код BG0002043 

1.2.2. Защитена зона “Камчийска планина” с код BG0002044 
 

2. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ ПО ЗЗТ 
На територията на защитени зони по ЗБР (Зони по Натура 2000) в ТП “ДЛС Несебър” са 

обособени следните защитени горски територии по ЗЗТ(Закона за защитените територии): 

 

2.1. ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ 

2.1.1. Природна забележителност “Пясъчни дюни – 5 бр.” гр. Несебър 

– попада в защитена зона местообитания “Ахелой – Равда - Несебър” с код BG0000574 

 

2.1.2. Природна забележителност “Пясъчни дюни м. Бабата” Сл. Бряг 

– попада в защитена зона местообитания “Ахелой – Равда - Несебър” с код BG0000574 

 

2.1.3. Природна забележителност “Корията – вековна брястова гора” 

– попада в защитена зона местообитания “Айтоска планина” BG0000151 

 

2.1.4. Природна забележителност “Нос Емине” 

– попада в защитена зона местообитания “Емине-Иракли” BG0001004 
– попада в защитена зона птици “ Емине ” с код BG0002043  

 

2.2. ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ 

2.2.1. Защитена местност “Смриките – естествено находище на червена 

пираканта” 

– попада в защитена зона местообитания “Емине-Иракли” BG0001004 
– попада в защитена зона птици “ Емине ” с код BG0002043  
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2.2.2. Защитена местност “Ортото” 

– попада в защитена зона местообитания “Емине-Иракли” BG0001004 
– попада в защитена зона птици “ Емине ” с код BG0002043  
 

2.2.3. Защитена местност “Иракли” 

– попада в защитена зона местообитания “Емине-Иракли” BG0001004 
– попада в защитена зона птици “ Емине ” с код BG0002043  
 

2.2.4. Защитена местност “Калината” 

– попада в защитена зона птици “ Емине ” с код BG0002043  

 

3. ЛОВНОСТОПАНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
В защитените зони на територията на ТП “ДЛС Несебър” няма планирани технически сечи за 

ловностопански мероприятия и няма планирани бази за интензивно развъждане на дивеч.  
Предвидените ловностопански мероприятия не противоречат на режима за устойчиво 

управление на горите, няма антропогенна фрагментираност на територията. На територията на 
ловностопанските райони на ловните дружини, на ключови места за размножаване, сватбуване, 
почивка и хранене на дивеча са предвидени зони на спокойствие на дивеча съгласно чл. 12 от 
ЗЛОД. В голямата записка е показана фуражната ведомост свързана с изпълнението на 
ловностопанските мероприятия в района на ТП “ДЛС Несебър”. 

 

4. СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА СГРАДИ И ПЪТИЩА 
 

4.1. СГРАДИ  

 
През десетилетието не е планирано строителство и ремонт на сгради. 
 

4.2. ПЪТИЩА  

 
ІII ГСУ “Несебър” – основен ремонт на автомобилен горски път IV категория 

(стабилизиране с местни материали) – ловен дом ”Горска барака” - Карагьоленска река. 
Преминава през отдели №№ 349; 350; 351; 353; 354 ;358; 361. Работна дължина – 5200 м. 

 

5. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ПО ФУНКЦИИ 
 

Общата площ на защитените зони по Натура 2000, разположени върху горските територии 
на ТП “ДЛС Несебър” е 28679,2 ха, което представлява 76,6% от  площта  на стопанството.  

 

Таблица № 48 
           Разпределение на горските територии и запаса (без клони)  

по категории и водещи функции 
            Общо за ТП “ДЛС Несебър” 

Горски територии по категории и функции 
Всичко 

Обща площ, ха Залесена площ, ха Запас, куб.м 

природна забележителност 70.9 41.5 4365 

защитени местности 722.3 653.7 124800 

защитена зона птици 15420.6 14669.3 1768040 

защитена зона местообитания 12439.2 11282.0 1141790 

защитени зони птици и местообитания 26.2 26.2 1900 

Всичко защитени зони Натура 2000 27886.0 25977.5 2911730 

Общо 28679.2 26672.7 3040895 
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V. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ 
 

УВОД 
 
На територията на ТП ДЛС “Несебър” има 29 вододайни зони, които са приведени в 

съответствие с Наредба №3. Петнадесет от тях попадат изцяло в земеделски територии и по 
тази причина не са обект на горскостопанския план. При това положение в тази глава са 
разгледани предвидените мероприятия в останалите 14 вододайни зони. 

Настоящата глава за Вододайните зони се явява извлечение от горскостопанския план на 
ТП ДЛС “Несебър”. 

На база предоставените от МОСВ карти на границите на поясите от санитарно- 
охранителните зони (в ERSI Shapefile формат), са отделени подотдели, които са отнесени към 
следните пояси:  

 
- СОЗ пояс II : обхваща 1453,2 ха гори и горски земи; 
- СОЗ пояс III : обхваща 14999,7 ха гори и горски земи. 

 
     Трябва да се отбележи, че в 517,7 ха има припокриване между СОЗ пояс II и СОЗ пояс III т.е. 
общата площ на вододайните зони в ДЛС “Несебър”е по-малка от сбора на двете СОЗ 
посочени по-горе и възлиза на 15935,2 ха. 

 

1. Вододайна зона около минерални водоизточници - сондаж Б-20, сондаж Б-

88 и мин. находище Съдиево – учредена със Заповед на МОСВ РД 877/25.08.2004 г. с 

обща площ 16295,8 ха, от която залесена 14472,3 ха и незалесена 1823,5 ха. 

 

– пояс II – отдели и подотдели: 42; 115:д, е, ж, з, и, к, 8, 10, 13, 14, 15; 116; 117; 118:в; 120:б, 
в, 1; 121:а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3; 122; 123; 124; 125; 126:а, б, в, г, е, ж, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 
13; 127:а, б, в, д, е, 1, 2; 134:а, б, 1; 135:а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12; 136; 137; 
138:ж, з, 12; 139:и; 140:г, 2, 3, 4; 150:в; 554:к, л, м, н, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 556; 557:ж, з, и, к, 
л, н, о, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; 559:е, ж, з, м, о, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22; 561; 562:а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; 563; 566;  с обща площ 1304,9 ха, от която 
залесена 1021,5 ха и незалесена 283,4 ха. 

 
– пояс III – отдели и подотдели: 1; 2; 3; 4:г, д, 6; 7:е, ж, з, 2; 8:к, л, м, 3, 4; 70:к; 71:б, е, ж, з, и, 

1, 2; 72:е; 73:д, е, ж; 74:б, в, 1, 2; 75:к, л, 2; 76- 96; 100- 108; 109:а, б, в, г, д, 1; 110- 114; 115:а, б, 
в, г, д, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 118; 119; 120:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 2, 3, 
4, 5; 126:г, д, е, ж, з, и, 4, 5, 6, 7; 127:г, е, 3; 128- 134; 135:7, 9; 136:а, 9; 138:а, б, в, г, д, е, ж, и, к, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 139:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 
140:а, б, в, г, д, 1, 2; 141- 157; 158:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 159- 163; 164:д, е, ж, з, 3; 
165:д, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч; 353:з, и, к, 1; 354:з; 355; 356:а, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3; 
368:г; 369:в, д, 4; 372; 373:а, г, д, е, ж, 1; 374:и, 6, 7; 375- 379; 408:ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я; 409:в, д, 
5, 6; 410:г; 411:а, б, в, г, д, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 412; 
413:а, б, в, г, 1, 4, 5, 6; 414:б, в, г; 415:а, б, г; 416; 417; 418; 419:а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 420- 428; 429:а, б, в, г, д, е; 430:б, г, д, е, 4, 5, 6, 7; 431:а, в, г, д, ж, 1, 6, 7, 
8, 9; 432:а, б, в, 2, 3, 4, 5; 433:а, б, в, 5, 7; 434:г, д, 2; 435- 469; 470:а, б, в, г, д, 1, 2; 471- 474; 
475:а, б, г, д, е, ж, з, и, 1, 2; 477- 494; 495:а, б, в, г, д, е, ж, 2, 3; 496:в, г, д, е, 1; 497:а, б, в, г, 1, 2; 
498; 499; 500:а, б, в, г, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 501; 502; 503:б, в, г, д, 3, 4, 5; 504:а, б, в, г, 2, 3, 4; 505; 
506; 507; 508:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, р, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 509; 510; 
511; 512:а, д, ц, ю, я, а1, б1, 5, 8, 9, 10, 14; 513:а, б, в, г, д, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; 514- 531; 532:а, д, е, ж, з, и, 1, 3; 533:е, з, и; 534:с, ф, х, ц, ч, ш, 
12, 13, 14; 536:л1, м1, н1, п1, 26, 27; 537:а, б, в, г, д, 1; 538:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, н, о, п, р, с, т, у, 
ф, х, ц, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 539- 552; 554:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15; 555; 
556:а; 557:а, б, в, г, д, е, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24; 558:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 
4, 5, 6; 559:а, б, в, г, д, и, к, л, н, 1, 2, 12, 13, 14, 15, 20; 560:1; 562:31, 32, 33, 34, 35; 563:25, 26, 
27, 28, 29; 564; 565; 567; с обща площ 14990,9 ха, от която залесена 13450,8 ха и незалесена 
1540,1 ха. 

 

2. Вододайна зона около каптиран извор “Сополивия кладенец” - с.Козница -

Бургас – учредена със Заповед 17/21.01.2012 г. на БДЧР (Басеинова дирекция “Черноморски 

район”) с обща залесена площ 11,4 ха. 
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– пояс II и пояс III – отдели и подотдели: 212 д, е, з; 213 ж, и, к; 218 к; с обща залесена  
площ 11,4 ха. 

 

3. Вододайна зона около каптиран извор на ПС - с.Раковсково - Бургас – 

учредена със Заповед  20/14.06.2011 г. на БДЧР (Басейнова дирекция “Черноморски район”) с 
обща площ 60,1 ха, от която залесена 59,0 ха и незалесена 1,1 ха. 

– пояс II и пояс III – отдели и подотдели: 257:ж; 258:т, у; 259:г-ж, и-р, р1, с1, 2;  с обща площ 
60,1 ха, от която залесена 59,0 ха и незалесена 1,1 ха. 

 

4. Вододайна зона около сондажи К1,К2,К3,К4 - гр. Обзор – учредена със 

Заповед  16/17.4.2007 г. на БДЧР (Басейнова дирекция “Черноморски район”) с обща залесена 
площ 0,3 ха.  

– пояс III – отдел и подотдел: 293:е; с обща залесена  площ 0,3 ха. 
 

5. Вододайна зона около каптаж “ШК-1 Иракли” – учредена със Заповед  заповед 

15/04.04.2007 г. на БДЧР (Басейнова дирекция “Черноморски район”) с обща залесена площ 2,9 
ха.  

– пояс III – отдели и подотдели: 393:щ-б1; с обща залесена  площ 2,9 ха. 
 

6. Вододайна зона около каптиран извор с. Емона, общ. Несебър  – учредена 

със Заповед №7/12.02.2014 г. на БДЧР (Басейнова дирекция “Черноморски район”) с обща 
залесена площ 2,8 ха.  

– пояс II и пояс III – отдел и подотдели: 409:г, е, и; с обща залесена  площ 2,8 ха. 
 

7. Вододайна зона около водовземна система - с.Дюлино-ТК1-ТК2 - гр.Бяла – 

учредена със Заповед 48/04.10.2011 г. на БДЧР (Басейнова дирекция “Черноморски район”) с 
обща залесена площ 0,2 ха.  

– пояс III – отдел и подотдел: 225:в; с обща залесена  площ 0,2 ха. 
 

8. Вододайна зона около каптиран извор "Желкова чешма" - с.Паницово-

Бургас – учредена със Заповед 67/18.11.2011 г. на БДЧР (Басейнова дирекция “Черноморски 

район”) с обща залесена площ 4,0 ха.  
– пояс II и пояс III – отдели и подотдели: 248:д, е, ж; с обща залесена  площ 4,0 ха. 
 

9. Вододайна зона около каптиран извор на ПС Паницово - с.Паницово – 

учредена със Заповед 67/18.11.2011 г. на БДЧР (Басейнова дирекция “Черноморски район”) с 
обща площ 19,2 ха, от която залесена 17,9 ха и незалесена 1,3 ха. 

– пояс II и пояс III – отдели и подотдели: 568:в, 2; с обща площ 19,2 ха, от която залесена 
17,9 ха и незалесена 1,3 ха. 

 

10. Вододайна зона около каптиран извор-"Юрушка чешма"-с.Горица – 

учредена със Заповед 73/21.11.2011 г. на БДЧР (Басейнова дирекция “Черноморски район”) с 
обща площ 6,6 ха, от която залесена 6,5 ха и незалесена 0,1. 

– пояс II и пояс III – отдели и подотдели: 82:д, ж, 6; с обща площ 6,6 ха, от която залесена 
6,5 ха и незалесена 0,1 ха. 

 

11. Вододайна зона около каптиран извор - "Участък "Медово - 2" – учредена 

със  Заповед № РД-736/06.11.2017 г. на МОСВ с обща площ 25,6 ха, от която залесена 22,4 ха и 
незалесена 3,2. 

– пояс III – отдели и подотдели: 124:г, д, 4, 5; 137:а, б, 1; с обща площ 25,6 ха, от която 
залесена 22,4 ха и незалесена 3,2. 

 

12. Вододайна зона около каптаж - с.Гюльовца - Несебър - Бургас – учредена 

със Заповед 12/12.01.2012 г. на БДЧР (Басейнова дирекция “Черноморски район”) с обща площ 
9,2 ха, от която залесена 8,6 ха и незалесена 0,6. 

– пояс II и пояс III – отдели и подотдели: 161:к, 4, 5; с обща площ 9,2 ха, от която залесена 
8,6 ха и незалесена 0,6. 

 



 

 97 

13. Вододайна зона около каптаж - СК "1Е Зорница сендс" - с.Св.Влас, 

Несебър – учредена със Заповед  02/03.05.2006 г. на БДЧР (Басейнова дирекция 

“Черноморски район”) с обща площ 38,7 ха, от която залесена 31,3 ха и незалесена 7,4. 
– пояс II – отдели и подотдели: 460:г, д, ф, х, 6, 7, 8; 424 14, 15, 16, 17, 18; с обща площ 15,6 

ха, от която залесена 3,0 ха и незалесена 12,6 ха. 
– пояс III – отдели и подотдели: 424:г, д, з, л, м, 4, 5, 8, 9, 11, 12; 439:д, 3; 440:7; 459:б, 3, 4; 

460:е, у, ц, 5, 9, 10; обща площ 35,3 ха, от която залесена 28,3 ха и незалесена 7,0 ха. 
 

14. Вододайна зона около каптаж "Бей кьой" - с. Порой – Бургас – учредена със 

Заповед 69/21.11.2011 г. на БДЧР (Басейнова дирекция “Черноморски район”) с обща площ 4,9 
ха, от която залесена 3,9 ха и незалесена 1,0. 

– пояс II и пояс III – отдели и подотдели: 566:г, 3; с обща площ 4,9 ха, от която залесена 3,9 
ха и незалесена 1,0. 

 

 

1. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, ПЛОЩ И ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ 
 
Вододайната зона около минералните водоизточници - сондаж Б-20, сондаж Б-88 на с. 

Съдиево е с голяма площ и попада на територията и на трите общини в ДЛС “Несебър” – 
Несебър, Поморие и Руен.  

На територията на община Поморие попадат 3 бр. вододайни зони: около каптиран извор -
"Юрушка чешма"- с.Горица, около каптиран извор - участък "Медово - 2" и около каптаж "Бей 
кьой" - с. Порой. 

Останалите 10 вододайни зони попадат изцяло на територията на община Несебър. 
Преобладаващата част от територията на вододайните зони в ДЛС “Несебър” имат 

предимно хълмисто-планински релеф, а тези в югозападната част имат равнинен и слабо 
хълмист релеф. Преобладават терените, разположени на наклонени и стръмни терени и с 
припечно изложение.  

Геоложкият строеж, петрографския състав, микроклиматичните особености, слънчевата 
радиация, хидротермалния режим и взаимодействието и взаимното влияние между 
абиотичните и биотични фактори на средата са довели до формирането на съответните 
почвени типове, като преобладават средно дълбоките почви.  

 
На основата на разгледаните дотук фактори в района на вододайните зони са се формирали 

и различни типове горски месторастения, определящи и конкретните характерни свойства на 
растежната среда. 

Таблица № 49 
Разпределение на дървопроизводителната площ 

по типове месторастения 
   Вододайни зони 

Месторастен
е 

ха % 

Т-I-1 C-2 
5

3 
315.

6 
2.2 

Т-I-1 B-2 
5

4 
41.3 0.3 

Т-I-2 CD-
2,3 

5
5 

219.
4 

1.5 

Т-I-2 C-2,1 
5

6 
2510

.7 
17.6 

Т-I-2 B-1 
5

7 
3633

.1 
25.4 

Т-I-2 C-1 
5

9 
4923

.5 
34.5 

МТЮ-I B-
1,12,2 

1
31 

549.
5 

3.9 

МТЮ-I А-
0,A-1 

1
32 

150.
0 

1.0 

Т-I-2 CD-2 
1

41 
309.

3 
2.2 
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Т-I-2 D-1 
1

47 
1630

.3 
11.4 

Всичко 
142

82.7 
100.0 
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2. ТАКСАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Разпределението на общата площ по вид на земите и горите е дадено в таблица № 50. 
Общата площ на горските територии, влизащи във вододайната зона е 15935,2 ха, от която 

14212,5 ха (89,1%) е залесена, 70,2 ха (0,4%) е незалесена дървопроизвоизводителна и 1652,5 
ха (10,5%) е незалесена недървопроизводителна площ. Общият дървесен запас възлиза на 
1088885 куб.м без клони (таблица № 130). Общият среден годишен прираст е 18539 куб.м. 
Средната възраст на гората е 68 години. Средният запас на 1 ха е 77 куб.м, а средният прираст 
на хектар възлиза на 1.30 куб.м. Средният бонитет е IV (3.8), а средната пълнота 0.62. 
Преобладават широколистните насаждения, които заемат 92.8% от залесената площ на 
вододайните зони. 

 

Таблица № 50 

Разпределение на общата площ по вид на земите 
и група гори 

 Вододайни зони 

Вид на  
подотдела 

Група гори 

% иглолистни 
шир. 

високост. 
изд. за превр. нискостъб-лени Всичко 

хектари 

естеств произход 0.4-1.0 - 1157.2 6870.2 3566.1 
115

93.5 
72.7 

склопени култури 1524.4 232.7 - 78.4 
183
5.5 

11.5 

несклопени култури 3.5 24.4 - - 
27.

9 
0.2 

естеств произход 0.1-0.3 - 150.4 436.3 147.9 
734

.6 
4.6 

изредени култури 5.6 11.9 - 3.5 
21.

0 
0.1 

всичко насаждения 1533.5 1576.6 7306.5 3795.9 
142

12.5 
89.1 

всичко залесена площ 1533.5 1576.6 7306.5 3795.9 
142

12.5 
89.1 

сечище 1.1 - - - 1.1 - 

пожарище - 6.1 - - 6.1 - 

голина 3.7 56.3 3.0 - 
63.

0 
0.4 

всичко незал. дървопр. 4.8 62.4 3.0 - 
70.

2 
0.4 

поляна 46.4 65.4 471.3 368.7 
951

.8 
6.0 

обработваема площ - 15.8 - - 
15.

8 
0.1 

автомобилен път 5.1 - 6.6 3.1 
14.

8 
0.1 

шосе - 1.0 0.7 2.1 3.8 - 

дворно място 1.9 7.4 83.0 33.1 
125

.4 
0.8 

просека 12.0 6.6 47.3 8.1 
74.

0 
0.5 

лесонепригодна голина 1.6 1.6 15.1 46.6 
64.

9 
0.4 

лесонепригодна площ - - 2.9 89.1 
92.

0 
0.6 

скали - 0.3 1.0 3.4 4.7 - 

блато - 0.4 - - 0.4 - 

сипей 0.7 6.3 23.9 10.9 
41.

8 
0.3 

кариера - - - 11.8 
11.

8 
0.1 

гьол 0.1 - - - 0.1 - 

дивечова нива 3.1 11.9 67.2 4.5 
86.

7 
0.6 

дивечова ливада - 2.8 1.3 - 4.1 - 
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Вид на  
подотдела 

Група гори 

% иглолистни 
шир. 

високост. 
изд. за превр. нискостъб-лени Всичко 

хектари 

горски разсадник - 12.8 13.3 - 
26.

1 
0.2 

ловна просека 1.7 7.0 14.0 1.1 
23.

8 
0.2 

пясъци - - - 52.5 
52.

5 
0.3 

свлачище - 0.6 - - 0.6 - 

изкоп - - 0.1 - 0.1 - 

разливище 3.6 - 0.6 3.0 7.2 - 

речно корито - - 1.5 - 1.5 - 

водна площ 0.5 - 0.1 - 0.6 - 

канал - 0.6 - 1.4 2.0 - 

паркинг 0.1 0.2 0.2 0.5 1.0 - 

застроена площ - - 3.1 10.8 
13.

9 
0.1 

каптаж - - - 0.2 0.2 - 

игрище - - - 0.2 0.2 - 

противоп. просека 15.7 - - - 
15.

7 
0.1 

авт път III категория 0.1 3.8 0.9 0.3 5.1 - 

авт път IV категория 1.3 4.3 1.3 2.1 9.0 0.1 

пчелин - - 0.6 0.3 0.9 - 

всичко недър. площ 93.9 148.8 756.0 653.8 
165
2.5 

10.5 

всичко инвент. площ 1632.2 1787.8 8065.5 4449.7 
159

35.2 
100.0 

в т.ч. дървопр. площ 1538.3 1639.0 7309.5 3795.9 
142

82.7 
89.5 

 

 

Таблица № 51 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, oбщия дървесен ЗАПАС  

и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ   
Вододайни зони 

Класове на 
възраст 

Подкласове 
на възраст 

Площ 
Запас на основното 

насаждение Надлесни 
куб.м 

Среден 
прираст 

куб.м хектари % куб.м % 

I 
1-10 141.7 1.0 735 0.1 - 88 

11-20 283.3 2.0 10675 1.0 10 627 

II 
21-30 637.4 4.5 40475 3.7 130 1433 

31-40 1099.0 7.7 145360 13.4 75 3911 

III 
41-50 1075.1 7.6 126055 11.6 15 2706 

51-60 2302.7 16.2 140460 12.9 - 2395 

IV 
61-70 4231.7 29.8 244330 22.5 - 3587 

71-80 2058.6 14.5 141085 13.0 - 1819 

V 
81-90 735.8 5.2 43045 3.9 - 483 

91-100 428.0 3.0 23865 2.2 - 240 

VI 
101-110 258.8 1.8 12940 1.2 65 118 

111-120 212.8 1.5 15805 1.4 - 132 

VII 
121-130 206.5 1.4 33240 3.0 - 256 

131-140 124.8 0.9 25450 2.3 - 182 

VIII 
141-150 338.1 2.4 72815 6.7 - 485 

над 150 78.2 0.5 12550 1.1 - 77 

всичко 14212.5 100.0 1088885 100.0 295 18539 
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средна възраст: 68 години 
среден запас: 77 куб.м/ха 
среден прираст: 1,30 куб.м/ха 
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3. НАСОКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНИСВАНЕТО 

 
Разглежданите вододайни зони са устроени по група гори, с обособени в тях условни 

стопански класове. Последните обхващат цялата залесена площ, независимо от собствеността.  
Разпределението по видове собственост е дадено в таблица № 52. 
 

Таблица № 52 
Разпределение на площта по видове собственост 

                  Вододайни зони 

Вид собственост 
Държавни 

гори и 
земи 

Общински 
гори и 
земи 

Частни 
гори и 
земи 

Гори и 
земи на 
юриди-
чески 
лица 

ВСИЧКО 

Обща площ, ха 5388.1 10251.2 186.4 109.5 15935.2 

В т.ч. залесена 
площ, ха 4823.5 9168.4 131.2 89.4 14212.5 

 
 
В таблица № 53 е дадено разпределението на залесената площ по група гори и условни 

стопански класове.Преобладаващата група гори са издънковите за превръщане, следвани от 
нискостъблените  - съответно със 51,4% и 26,8% от общата залесена площ. Възприетите 
турнуси на сеч и целите на производство са разгледани подробно във втора глава от 
настоящата записка. 

 

Таблица № 53 
Разпределение на залесената площ по 

условни стопански класове  
Вододайни зони 

Стопански класове Залесена площ  % 

Бялборови култури 6.6 0.1 

Черборови култури 1235.5 8.7 

Смес. Игл.Шир. култури 291.4 2.1 

Източнобуков Ср 111.8 0.8 

Източнобуков Н 57.9 0.4 

Благунов В 59.0 0.4 

Източногорунов СрН 5.3 - 

Благунов СрН 373.5 2.6 

Церов 559.9 3.9 

Липов 97.8 0.7 

Габъров 7.8 - 

Широколистен В 296.6 2.1 

Благунов В П 2.6 - 

Благунов СрН П 1465.6 10.3 

Церов П 1713.5 12.1 

Смесен В П 103.1 0.7 

Смесен СрН П 4020.4 28.3 

Акациев 188.5 1.3 

Келявгабъров 3615.7 25.5 

всичко 14212.5 100.0 
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4. ПРОЕКТИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ (ДЪРЖАВНИ ГОРИ) 
 

4.1. Възобновителни сечи 
 
Предвидени са възобновителни сечи на площ от 393,8 ха с очакван добив на дървесина в 

размер на 12605 куб.м без клони. Проектирани са основно постепенно котловинни сечи и гола 
сеч за акацията. В таблица № 54 е показано разпределението на площта на насажденията за 
възобновителнa сеч. 

 

Таблица № 54 
Разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч 

през десетилетието по вид на сечта 
        Вододайни зони 

Стопански класове 
постепенно 
котловинна 

групово 
постепенна 

гола 
за 

топола 

гола за 
акация 

общо 
гола 

ОБЩО % 

Бялборови култури 6.4 - - - - 6.4 1.6 

Черборови култури 12.2 - - - - 12.2 3.1 

Церов 22.2 - - - - 22.2 5.6 

Широколистен В - - 4.3 - 4.3 4.3 1.1 

Източнобуков Ср - 8.5 - - - 8.5 2.2 

Благунов СрН 3.2 - - - - 3.2 0.8 

Смесен СрН П 65.0 - - - - 65.0 16.5 

Церов П 135.4 - - - - 135.4 34.4 

Благунов СрН П 77.9 - - - - 77.9 19.8 

Акациев - - - 58.7 58.7 58.7 14.9 

ОБЩО 322.3 8.5 4.3 58.7 63.0 393.8 
100.

0 

ПОЛЗВАНЕ (БЕЗ КЛОНИ) 9550 340 505 2210 2715 12605  

 

4.2. Отгледни и санитарни сечи 
Отгледни сечи са проектирани на площ от 499.2 ха с добив 13715 куб.м. Преобладават 

прорежданията – 241.8 ха с проектен добив 6075 куб.м. Санитарните сечи са предвидени на 
площ 40.4 ха и добив 935 куб. м. 

Разпределението на проектираните сечи във вододайните зони по площ, запас и вид на 
сечта е показано в таблица № 55. 

 

4.3. Общо за проектираното ползване. Добиви и сортименти 
Ползването от всички проектирани сечи в горите на територията на вододайните зони е 

27255 куб.м без клони и 32270 куб.м с клони. 
 
Разпределението на предвидената за отсичане стояща маса за десетгодишен период по 

дървесни видове и основни групи сортименти е дадено в таблица № 56, въз основа на 
възприетите проценти за сортиментиране общо за ТП “ДЛС Несебър”. 

 
Вероятният добив по сортименти е както следва: 

- едра строителна дървесина:    -   8.5%; 
- средна строителна дървесина      - 24.8%; 
- дребна строителна дървесина      -   3.8%; 
- дърва за огрев                                - 37.1%; 
- оползотворяема вършина             -   2.5%. 
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Таблица № 55 
Размер на ползването по площ, запас и по вид на сечта 

 
Вододайни зони 

ВИДОВЕ СЕЧИ 

Стопански класове 
мерни 

единици 
ВЪЗОБН. 

СЕЧИ 
осветл. прореждане пробирка селекционна 

ВСИЧКО 
ОТГЛЕДНИ 

санитарна 
общо 

санитарни 
ОБЩО % 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА 
ПОДРАСТА 

ИЗСИЧАНЕ НА 
ПОДЛЕСА 

ИГЛОЛИСТНИ 

Бялборови култури 

ха 6.4 - - - - - - - 6.4 
0

.7 
1.3 1.3 

куб.м 200 - - - - - - - 
20
0 

0
.7 

- - 

Черборови култури 

ха 12.2 - 168.9 92.8 20.9 282.6 34.8 34.8 
32

9.6 
3

5.3 
3.0 0.5 

куб.м 610 - 4935 2290 810 8035 870 870 
95
15 

3
4.9 

- - 

См.Игл.Шир. култури 

ха - - - - 21.5 21.5 2.9 2.9 
24.

4 
2

.6 
- - 

куб.м - - - - 750 750 30 30 
78
0 

2
.9 

- - 

всичко иглолистни 

ха 18.6 - 168.9 92.8 42.4 304.1 37.7 37.7 
36

0.4 
3

8.6 
4.3 1.8 

куб.м 810 - 4935 2290 1560 8785 900 900 
10

495 
3

8.5 
- - 

ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 

Церов 

ха 22.2 13.6 - 48.6 - 62.2 - - 
84.

4 
9

.0 
5.1 5.1 

куб.м 1170 - - 1535 - 1535 - - 
27
05 

9
.9 

- - 

Липов 

ха - - 5.5 21.1 7.3 33.9 - - 
33.

9 
3

.6 
- - 

куб.м - - 110 725 190 1025 - - 
10
25 

3
.8 

- - 

Широколистен     Вис 

ха 4.3 - 43.6 - 20.9 64.5 - - 
68.

8 
7

.4 
- - 

куб.м 505 - 630 - 1060 1690 - - 
21
95 

8
.1 

- - 

Габъров  
ха - - - 7.8 - 7.8 - - 7.8 

0
.8 

- - 

куб.м - - - 230 - 230 - - 23 0 - - 
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ВИДОВЕ СЕЧИ 

Стопански класове 
мерни 

единици 
ВЪЗОБН. 

СЕЧИ 
осветл. прореждане пробирка селекционна 

ВСИЧКО 
ОТГЛЕДНИ 

санитарна 
общо 

санитарни 
ОБЩО % 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА 
ПОДРАСТА 

ИЗСИЧАНЕ НА 
ПОДЛЕСА 

0 .8 

Източнобуков Ср 

ха 8.5 - - - - - - - 8.5 
0

.9 
1.7 - 

куб.м 340 - - - - - - - 
34
0 

1
.2 

- - 

Благунов СрН 

ха 3.2 - 3.2 - - 3.2 - - 6.4 
0

.7 
0.8 - 

куб.м 110 - 80 - - 80 - - 
19
0 

0
.7 

- - 

всичко широколистни 
високостъблени 

ха 38.2 13.6 52.3 77.5 28.2 171.6 - - 
20

9.8 
2

2.5 
7.6 5.1 

куб.м 2125 - 820 2490 1250 4560 - - 
66
85 

2
4.5 

- - 

ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ 

Смесен СрН П 

ха 65.0 - - 2.9 - 2.9 - - 
67.

9 
7

.3 
17.2 13.9 

куб.м 2240 - - 50 - 50 - - 
22
90 

8
.4 

- - 

Церов П 

ха 135.4 - 7.1 - - 7.1 2.7 2.7 
14

5.2 
1

5.6 
37.6 25.3 

куб.м 3550 - 70 - - 70 35 35 
36
55 

1
3.4 

- - 

Смесен В П 

ха - - 13.5 - - 13.5 - - 
13.

5 
1

.4 
- - 

куб.м - - 250 - - 250 - - 
25
0 

0
.9 

- - 

Благунов СрН П 

ха 77.9 - - - - - - - 
77.

9 
8

.3 
29.2 29.2 

куб.м 1670 - - - - - - - 
16
70 

6
.1 

- - 

всичко издънкови за 
превръщане 

ха 278.3 - 20.6 2.9 - 23.5 2.7 2.7 
30

4.5 
3

2.6 
84.0 68.4 

куб.м 7460 - 320 50 - 370 35 35 
78
65 

2
8.9 

- - 

НИСКОСТЪБЛЕНИ 

Акациев 
ха 58.7 - - - - - - - 

58.
7 

6
.3 

- - 
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ВИДОВЕ СЕЧИ 

Стопански класове 
мерни 

единици 
ВЪЗОБН. 

СЕЧИ 
осветл. прореждане пробирка селекционна 

ВСИЧКО 
ОТГЛЕДНИ 

санитарна 
общо 

санитарни 
ОБЩО % 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА 
ПОДРАСТА 

ИЗСИЧАНЕ НА 
ПОДЛЕСА 

куб.м 2210 - - - - - - - 
22
10 

8
.1 

- - 

всичко нискостъблени 

ха 58.7 - - - - - - - 
58.

7 
6

.3 
- - 

куб.м 2210 - - - - - - - 
22
10 

8
.1 

- - 

ОБЩО 

ВСИЧКО ПОЛЗВАНЕ 

ха 393.8 13.6 241.8 173.2 70.6 499.2 40.4 40.4 
93

3.4 
1

00.0 
95.9 75.3 

куб.м 12605 - 6075 4830 2810 13715 935 935 
27

255 
1

00.0 
- - 
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Таблица № 56 

Разпределение на предвидената за отсичане стояща маса 
по дървесни видове, видове сечи и основни групи сортименти 

 
Вододайни зони 

вид на сечта 
и 

дървесен вид 

предвидена за 
отсичане 

стояща маса   отпад 
лежаща 

дървесна 
маса 

                     вероятен добив сортименти 

строителна дървесина дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина без 

клони 
  с 
клони 

   едра  средна 
 
дребна 

   общо 

Възобновителна в иглолистни 

Бял бор 160 190 30 160 
11
0 

5 5 120 35 5 

Черен бор 630 760 145 615 
39
0 

35 5 430 180 5 

иглолистни 790 950 175 775 
50
0 

40 10 550 215 10 

проценти 83.2 
100.

0 
18.

4 
81.6 

52.
7 

4.2 1.0 57.9 22.7 1.0 

  

Благун 20 20 5 15 5 - - 5 10 - 

широкол 20 20 5 15 5 - - 5 10 - 

проценти 
100.

0 
100.

0 
25.

0 
75.0 

25.
0 

- - 25.0 50.0 - 

  

Общо възобн. в 
иглолистни 

810 970 180 790 
50
5 

40 10 555 225 10 

проценти 83.5 
100.

0 
18.

6 
81.4 

52.
1 

4.1 1.0 57.2 23.2 1.0 

  

Възобновителна в широколистни високостъблени 

Благун 270 310 45 265 80 15 5 100 165 - 

Цер 980 
113

0 
180 950 

31
0 

30 10 350 590 10 

Източен бук 330 370 55 315 
10
0 

15 5 120 190 5 

Сребролистна липа 10 10 - 10 5 - - 5 5 - 

Източен горун 30 30 5 25 10 - - 10 15 - 

широколистни 
162

0 
185

0 
285 1565 

50
5 

60 20 585 965 15 

проценти 87.6 
100.

0 
15.

4 
84.6 

27.
3 

3.2 1.1 31.6 52.2 0.8 

  

Общо възобн. в шир. 
висок. 

162
0 

185
0 

285 1565 
50
5 

60 20 585 965 15 

проценти 87.6 
100.

0 
15.

4 
84.6 

27.
3 

3.2 1.1 31.6 52.2 0.8 

  

Възобновителна в издънкови за превръщане 

Благун 
213

0 
235

0 
255 2095 10 440 70 520 

151
5 

60 

Цер 
489

0 
538

5 
595 4790 

16
5 

965 50 
118

0 
350

5 
105 

Източен бук 190 220 35 185 25 45 5 75 105 5 

Източен горун 250 270 30 240 - 50 10 60 170 10 

широколистни 
746

0 
822

5 
915 7310 

20
0 

150
0 

135 
183

5 
529

5 
180 

проценти 90.7 
100.

0 
11.

1 
88.9 2.4 18.2 1.7 22.3 64.4 2.2 

  

Общо възобнов в изд за 
превр. 

746
0 

822
5 

915 7310 
20
0 

150
0 

135 
183

5 
529

5 
180 

проценти 90.7 100. 11. 88.9 2.4 18.2 1.7 22.3 64.4 2.2 
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вид на сечта 
и 

дървесен вид 

предвидена за 
отсичане 

стояща маса   отпад 
лежаща 

дървесна 
маса 

                     вероятен добив сортименти 

строителна дървесина дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина без 

клони 
  с 
клони 

   едра  средна 
 
дребна 

   общо 

0 1 

  

Възобновителна в нискостъблени 

Акация 
221

0 
231

0 
260 2050 - 580 185 765 

126
0 

25 

широколистни 
221

0 
231

0 
260 2050 - 580 185 765 

126
0 

25 

проценти 95.7 
100.

0 
11.

3 
88.7 - 25.1 8.0 33.1 54.5 1.1 

  

Общо възобнов. в 
нискостъблени 

221
0 

231
0 

260 2050 - 580 185 765 
126

0 
25 

проценти 95.7 
100.

0 
11.

3 
88.7 - 25.1 8.0 33.1 54.5 1.1 

  

Възобновителна в тополови 

тп I-214 505 590 70 520 
24
0 

65 25 330 180 10 

широколистни 505 590 70 520 
24
0 

65 25 330 180 10 

проценти 85.6 
100.

0 
11.

9 
88.1 

40.
7 

11.0 4.2 55.9 30.5 1.7 

  

Общо възобн. в тополови 505 590 70 520 
24
0 

65 25 330 180 10 

проценти 85.6 
100.

0 
11.

9 
88.1 

40.
7 

11.0 4.2 55.9 30.5 1.7 

  

Всичко възобн.сечи 
126
05 

139
45 

171
0 

12235 
14
50 

224
5 

375 
407

0 
792

5 
240 

проценти 90.4 
100.

0 
12.

3 
87.7 

10.
4 

16.1 2.7 29.2 56.8 1.7 

  

Прореждане в иглолистни 

Черен бор 
485

5 
621

5 
173

5 
4480 50 

267
0 

440 
316

0 
100

5 
315 

Кипарис 20 20 5 15 - 10 - 10 5 - 

иглолистни 
487

5 
623

5 
174

0 
4495 50 

268
0 

440 
317

0 
101

0 
315 

проценти 78.2 
100.

0 
27.

9 
72.1 0.8 43.0 7.1 50.9 16.2 5.0 

  

Цер 10 10 - 10 - 5 - 5 5 - 

Сребролистна липа 50 60 10 50 - 25 5 30 20 - 

широколистни 60 70 10 60 - 30 5 35 25 - 

проценти 85.7 
100.

0 
14.

3 
85.7 - 42.9 7.1 50.0 35.7 - 

  

Общо прореждане в 
иглолистни 

493
5 

630
5 

175
0 

4555 50 
271

0 
445 

320
5 

103
5 

315 

проценти 78.3 
100.

0 
27.

8 
72.2 0.7 43.0 7.1 50.8 16.4 5.0 

  

Прореждане в широколистни високостъблени 

Червен дъб 240 330 40 290 5 45 20 70 210 10 

Мъждрян 80 110 15 95 - - - - 95 - 

Сребролистна липа 280 310 65 245 5 125 25 155 90 - 

Полски ясен 70 80 10 70 - 15 5 20 50 - 
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вид на сечта 
и 

дървесен вид 

предвидена за 
отсичане 

стояща маса   отпад 
лежаща 

дървесна 
маса 

                     вероятен добив сортименти 

строителна дървесина дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина без 

клони 
  с 
клони 

   едра  средна 
 
дребна 

   общо 

тп I-214 150 170 20 150 35 15 10 60 85 5 

широколистни 820 
100

0 
150 850 45 200 60 305 530 15 

проценти 82.0 
100.

0 
15.

0 
85.0 4.5 20.0 6.0 30.5 53.0 1.5 

  

Общо прореждане в шир. 
високост. 

820 
100

0 
150 850 45 200 60 305 530 15 

проценти 82.0 
100.

0 
15.

0 
85.0 4.5 20.0 6.0 30.5 53.0 1.5 

  

Прореждане в издънкови за превръщане 

Черен бор 50 70 20 50 - 30 5 35 10 5 

иглолистни 50 70 20 50 - 30 5 35 10 5 

проценти 71.4 
100.

0 
28.

6 
71.4 - 42.9 7.1 50.0 14.3 7.1 

  

Благун 20 20 - 20 - 5 - 5 15 - 

Цер 90 100 15 85 - 15 5 20 65 - 

Акация 90 90 10 80 - 10 10 20 60 - 

Източен бук 70 100 20 80 - 15 10 25 55 - 

широколистни 270 310 45 265 - 45 25 70 195 - 

проценти 87.1 
100.

0 
14.

5 
85.5 - 14.5 8.1 22.6 62.9 - 

  

Общо прореждане в изд. 
за превр. 

320 380 65 315 - 75 30 105 205 5 

проценти 84.2 
100.

0 
17.

1 
82.9 - 19.7 7.9 27.6 54.0 1.3 

  

Пробирка в иглолистни 

Бял бор 120 140 30 110 20 60 5 85 20 5 

Черен бор 
210

0 
257

5 
590 1985 

51
5 

900 80 
149

5 
415 75 

иглолистни 
222

0 
271

5 
620 2095 

53
5 

960 85 
158

0 
435 80 

проценти 81.8 
100.

0 
22.

8 
77.2 

19.
7 

35.4 3.1 58.2 16.0 3.0 

  

Цер 70 70 20 50 5 5 - 10 40 - 

широколистни 70 70 20 50 5 5 - 10 40 - 

проценти 
100.

0 
100.

0 
28.

6 
71.4 7.2 7.1 - 14.3 57.1 - 

  

Общо пробирка в 
иглолистни 

229
0 

278
5 

640 2145 
54
0 

965 85 
159

0 
475 80 

проценти 82.2 
100.

0 
23.

0 
77.0 

19.
4 

34.6 3.0 57.0 17.1 2.9 

  

Пробирка в широколистни високостъблени 

Черен бор 50 60 15 45 10 20 5 35 10 - 

иглолистни 50 60 15 45 10 20 5 35 10 - 

проценти 83.3 
100.

0 
25.

0 
75.0 

16.
7 

33.3 8.3 58.3 16.7 - 

  

Благун 260 340 40 300 10 45 10 65 225 10 

Цер 105 136 195 1165 80 160 - 240 900 25 



 

 106 

вид на сечта 
и 

дървесен вид 

предвидена за 
отсичане 

стояща маса   отпад 
лежаща 

дървесна 
маса 

                     вероятен добив сортименти 

строителна дървесина дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина без 

клони 
  с 
клони 

   едра  средна 
 
дребна 

   общо 

5 0 

Габър 250 330 50 280 - 40 25 65 215 - 

Мъждрян 140 185 25 160 - - - - 160 - 

Източен бук 120 160 30 130 5 20 5 30 100 - 

Клен 70 100 15 85 5 15 - 20 65 - 

Сребролистна липа 545 615 100 515 50 245 25 320 180 15 

широколистни 
244

0 
309

0 
455 2635 

15
0 

525 65 740 
184

5 
50 

проценти 79.0 
100.

0 
14.

8 
85.2 4.8 17.0 2.1 23.9 59.7 1.6 

  

Общо пробирка в шир. 
високост. 

249
0 

315
0 

470 2680 
16
0 

545 70 775 
185

5 
50 

проценти 79.0 
100.

0 
14.

9 
85.1 5.1 17.3 2.2 24.6 58.9 1.6 

  

Пробирка в издънкови за превръщане 

Цер 10 10 - 10 - 5 - 5 5 - 

Мъждрян 40 45 5 40 - - - - 40 - 

широколистни 50 55 5 50 - 5 - 5 45 - 

проценти 90.9 
100.

0 
9.1 90.9 - 9.1 - 9.1 81.8 - 

  

Общо пробирка в изд. за 
превр. 

50 55 5 50 - 5 - 5 45 - 

проценти 90.9 
100.

0 
9.1 90.9 - 9.1 - 9.1 81.8 - 

  

Селекционна в иглолистни 

Бял бор 240 300 65 235 45 120 15 180 45 10 

Черен бор 
130

0 
160

0 
370 1230 

32
0 

550 55 925 255 50 

Морски бор 10 10 5 5 - 5 - 5 - - 

иглолистни 
155

0 
191

0 
440 1470 

36
5 

675 70 
111

0 
300 60 

проценти 81.2 
100.

0 
23.

0 
77.0 

19.
1 

35.4 3.7 58.2 15.7 3.1 

  

Сребролистна липа 10 10 - 10 - 5 - 5 5 - 

широколистни 10 10 - 10 - 5 - 5 5 - 

проценти 
100.

0 
100.

0 
- 100.0 - 50.0 - 50.0 50.0 - 

  

Общо селекц. в 
иглололистни 

156
0 

192
0 

440 1480 
36
5 

680 70 
111

5 
305 60 

проценти 81.3 
100.

0 
22.

9 
77.1 

19.
0 

35.4 3.7 58.1 15.9 3.1 

  

Селекционна в широколистни високостъблени 

Черен бор 200 250 60 190 50 80 10 140 40 10 

иглолистни 200 250 60 190 50 80 10 140 40 10 

проценти 80.0 
100.

0 
24.

0 
76.0 

20.
0 

32.0 4.0 56.0 16.0 4.0 

  

Червен дъб 540 740 95 645 25 95 15 135 495 15 

Сребролистна липа 470 540 90 450 40 215 20 275 160 15 

Шестил 40 50 10 40 5 5 - 10 30 - 
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вид на сечта 
и 

дървесен вид 

предвидена за 
отсичане 

стояща маса   отпад 
лежаща 

дървесна 
маса 

                     вероятен добив сортименти 

строителна дървесина дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина без 

клони 
  с 
клони 

   едра  средна 
 
дребна 

   общо 

широколистни 
105

0 
133

0 
195 1135 70 315 35 420 685 30 

проценти 78.9 
100.

0 
14.

7 
85.3 5.3 23.6 2.6 31.5 51.5 2.3 

  

Общо селекц. в шир. 
висок. 

125
0 

158
0 

255 1325 
12
0 

395 45 560 725 40 

проценти 79.1 
100.

0 
16.

1 
83.9 7.6 25.0 2.9 35.5 45.9 2.5 

  

Всичко отгледни сечи 
137
15 

171
75 

377
5 

13400 
12
80 

557
5 

805 
766

0 
517

5 
565 

проценти 79.9 
100.

0 
22.

0 
78.0 7.4 32.5 4.7 44.6 30.1 3.3 

  

Санитарна в иглолистни 

Черен бор 870 
107

5 
375 700 20 160 35 215 475 10 

Кипарис 30 40 15 25 - 5 - 5 20 - 

иглолистни 900 
111

5 
390 725 20 165 35 220 495 10 

проценти 80.7 
100.

0 
35.

0 
65.0 1.8 14.8 3.1 19.7 44.4 0.9 

  

  

Общо санитарна в 
иглолистни 

900 
111

5 
390 725 20 165 35 220 495 10 

проценти 80.7 
100.

0 
35.

0 
65.0 1.8 14.8 3.1 19.7 44.4 0.9 

  

Санитарна в издънкови за превръщане 

Благун 15 15 5 10 - - - - 10 - 

Цер 20 20 5 15 - - - - 15 - 

широколистни 35 35 10 25 - - - - 25 - 

проценти 
100.

0 
100.

0 
28.

6 
71.4 - - - - 71.4 - 

  

Общо санитарна в изд. за 
превр. 

35 35 10 25 - - - - 25 - 

проценти 
100.

0 
100.

0 
28.

6 
71.4 - - - - 71.4 - 

  

Всичко санитарни сечи 935 
115

0 
400 750 20 165 35 220 520 10 

проценти 81.3 
100.

0 
34.

8 
65.2 1.7 14.4 3.0 19.1 45.2 0.9 

  

ОБЩО от всички сечи 

Бял бор 520 630 125 505 
17
5 

185 25 385 100 20 

Черен бор 
100
55 

126
05 

331
0 

9295 
13
55 

444
5 

635 
643

5 
239

0 
470 

Кипарис 50 60 20 40 - 15 - 15 25 - 

Морски бор 10 10 5 5 - 5 - 5 - - 

иглолистни 
106
35 

133
05 

346
0 

9845 
15
30 

465
0 

660 
684

0 
251

5 
490 

проценти 79.9 
100.

0 
26.

0 
74.0 

11.
5 

34.9 5.0 51.4 18.9 3.7 
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вид на сечта 
и 

дървесен вид 

предвидена за 
отсичане 

стояща маса   отпад 
лежаща 

дървесна 
маса 

                     вероятен добив сортименти 

строителна дървесина дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина без 

клони 
  с 
клони 

   едра  средна 
 
дребна 

   общо 

  

Червен дъб 780 
107

0 
135 935 30 140 35 205 705 25 

Благун 
271

5 
305

5 
350 2705 

10
5 

505 85 695 
194

0 
70 

Цер 
712

5 
808

5 
101

0 
7075 

56
0 

118
5 

65 
181

0 
512

5 
140 

Габър 250 330 50 280 - 40 25 65 215 - 

Мъждрян 260 340 45 295 - - - - 295 - 

Акация 
230

0 
240

0 
270 2130 - 590 195 785 

132
0 

25 

Източен бук 710 850 140 710 
13
0 

95 25 250 450 10 

Клен 70 100 15 85 5 15 - 20 65 - 

Сребролистна липа 
136

5 
154

5 
265 1280 

10
0 

615 75 790 460 30 

Шестил 40 50 10 40 5 5 - 10 30 - 

Полски ясен 70 80 10 70 - 15 5 20 50 - 

тп I-214 655 760 90 670 
27
5 

80 35 390 265 15 

Източен горун 280 300 35 265 10 50 10 70 185 10 

широколистни 
166
20 

189
65 

242
5 

16540 
12
20 

333
5 

555 
511

0 
111
05 

325 

проценти 87.6 
100.

0 
12.

8 
87.2 6.4 17.6 2.9 26.9 58.6 1.7 

  

ВСИЧКО 
272
55 

322
70 

588
5 

26385 
27
50 

798
5 

121
5 

119
50 

136
20 

815 

проценти 84.5 
100.

0 
18.

2 
81.8 8.5 24.8 3.8 37.1 42.2 2.5 

 

 

 

 

4.4. Възобновяване и залесяване 
 
В таблици с №№ 57, 58 и 59  е дадено разпределението на площите предвидени за 

залесяване във вододайните зони по насоки, вид на почвоподготовката и дървесни видове. 
Предвидената за залесяване площ през следващото десетилетие е 2,3 ха. 

 

Таблица № 57 
Разпределение на площта за залесяване  

по почвоподготовка и насоки на залесяване 
                                           
                                            Вододайни зони 

Почвоподготовка 
Общо 

ха % 

ръчни тераси 0.7 30.5 

общо РЪЧНА 0.7 30.5 

машинни тераси 1.1 47.8 

пълна оран тракторна тяга 0.5 21.7 

общо МЕХАНИЗИРАНА 1.6 69.5 

общо РЪЧНА+МЕХАНИЗИРАНА 2.3 100.0 
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Таблица № 58 

Разпределение на предвидената през десетилетието площ за залесяване 
по насоки на залесяване  

                                                   Вододайни зони 

Насоки на залесяване 
Общо 

ха % 

попълване на редини 0.7 30.5 

възстановяване на гори 1.1 47.8 

в зрели гори 0.5 21.7 

ВСИЧКО ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ 2.3 100.0 

 

Таблица No 59 
Разпределение на предвидената през десетилетието площ за залесяване  

и на необходимия посадъчен материал по дървесни видове  
Вододайни зони 

Дървесен 
 вид 

Залесяване Посадъчен материал 

възстановяване 
на гори 

попълване 
на редини 

в зрели 
гори 

Всичко 
% 

фиданки на 
         1 ха 

фиданки 
всичко 

хектари хиляди броя 

Цер 0.2 - - 0.2 
8.
7 

6.7 1.3 

Космат дъб 0.9 0.7 - 1.6 
69
.6 

6.7 10.7 

Полски ясен - - 0.5 0.5 
21
.7 

5.0 2.5 

всичко 1.1 0.7 0.5 2.3 
10

0.0 
- 14.5 

 

 

 

4.5. Противопожарни мероприятия 
 

 ПЛАН ЗА ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ във 
вододайните зони на територията на ТП “ДЛС Несебър” с обща площ 15935,2 ха, от която 
залесена 14212,5 ха и незалесена 1722,7 ха. 

 

На територията на вододайните зони не са  планирани противопожарни мероприятия, които 
са в разрез с целите, за които са създадени. 

За по-точно определяне, показаното разпределение на площта по класове на пожарна 
опасност е извършено по подотдели (насаждения).  

Таблица № 60 
Разпределение на площта по насаждения по класове на пожарна опасност 

във вододайните зони на  ТП “ДЛС Несебър”  

Териториален обхват 

Класове на пожарна опасност 

Всичко I клас 
висока 

II клас 
средна 

III клас 
ниска 

 
площ   

 

хектари 

1348.7 
11301.
4 

3285.
1 

159
35.2 

проценти 8.5 70.9 20.6 
100.

0 

 

4.5.1. Бариерни противопожарни прегради – общата дължина на съществуващите 

бариерни противопожарни прегради възлиза на 57,5 км.  
 

4.5.2. Лесокултурни противопожарни прегради 

– съществуващи – общата им дължина за вододайните зони е 56,5 км.   
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4.5.3. Минерализовани ивици  

– дължината на съществуващите минерализовани ивици е 8,5 км. 
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4.5.4. Пътища за движение на противопожарни автоцистерни – на територията 

на вододайните зони има съществуващи пътища с обща дължина 111,0 км.  
 

4.5.5. Водоизточници за противопожарни нужди и площадки към тях – 

съществуват 6 бр. водоизточници и площадки към тях пригодени за противопожарни цели – 5 
бр. Противопажарни хидранти – 16 броя. 

 

4.5.6. Противопожарни табели – във вододайните зони има 18 броя  такива табели. 
 

4.5.7. Места за почивка, паркиране и палене на огън – на територията на 

вододайните зони съществуват 3 броя такива места. 
 

4.5.8. Депа за противопожарен инвентар - на територията на защитената зона има 

4 бр. съществуващи противопожарни депа. 
 

4.5.9. Санитарна ивица - общата дължина на съществуващите санитарни ивици 

територията на вододайните зони е 17,2 км. Не се предвижда направата на санитарни ивици.  
 

4.5.10. Пожарозащитни пояси - общата дължина на съществуващите пожарозащитни 

пояси на територията на вододайните зони е 3,2 км. Не са планирани нови пожарозащитни 
пояси. 

 

4.5.11. Стационарни наблюдателни пунктове - на територията на  вододайните 

зони са разположени две стационарни наблюдателни кули, който са достатъчни за 
осигуряването на противопожарната защита.  

 

4.5.12. Маршрути за противопожарно патрулиране - в горите от първи и втори 

клас на пожарна опасност да се осигурява в рамките на деня поне 5-7 кратно преминаване на 
патрула покрай избраните за наблюдение пожароопасни територии, а в горите от трети клас на 
пожарна опасност 3-5 кратно преминаване. Маршрутите да се подбират така, че да осигуряват 
максимална видимост към опазваните от пожари горски масиви. 
     

4.5.12. Превенция срещу пожари - на територията на вододайните зони  следва да 

се сформират и поддържат специализирани групи (доброволни формирования), които да се 
отзовават при необходимост. 
      Районна служба “Противопожарна безопастност и защита на населението” (РС “ПБЗН”) се 
намира в град Несебър и град Поморие. Ако е необходимо се прибягва до помощта и на 
противопожарните служби в гр.Бургас и гр.Руен. През пожароопасния сезон връзката с тях се 
осъществява чрез денонощни дежурства, давани от служители на стопанството, снабдени с 
мобилни телефони, МПС и съответния оперативен план. Всички предвидени противопожарни 
мероприятия ще се реализират само в горите държавна собственост. При установяване на 
пожар незабавно да се информират противопожарните служби. Организацията на гасене да 
става по ежегодно изготвян план. 

 Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 8 от 11.05.2012 г. ръководството на ТП “ДЛС Несебър” 
трябва ежегодно, преди обявяването на пожароопасния сезон, да изготви план за защита на 
горските територии от пожари, които освен посочените по-горе методи и средства за 
предотвратяване, наблюдение и борба с пожари в горските територии, да съдържа описание на 
конкретните действия, насочени към предотвратяване на факторите, създаващи опасност от 
пожари (както е посочено в Наредба № 8). 

Необходимо е всички служители и горски работници на ТП “ДЛС Несебър” периодично да се 
инструктират и запознават с Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на 
горските територии от пожари.  

 
Набелязаните мероприятия са достатъчни за предотвратяването, а при нужда и 

за бързото потушаване на евентуално възникнали пожари, но трябва да се изпълнят 
през първите пет години от влизане в сила на ГСП. 
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Общи бележки  

 
Този горскостопански план е изработен от колектива на VIII-ма лесоустройствена група при 

“Агролеспроект” ЕООД, филиал гр.Бургас, с ръководител водещ лесоинженер Жечо Милев. 
Теренната работа е извършена от 05.06.2018 година до 03.11.2018 година, а камералната - от 
06.11.2018 година до 30.04.2019 година.   

По време на теренната и камерална работа при разработката на Горскостопанския план, 
участваха следните специалисти: 

- инж. Жечо Милев – водещ лесоинженер  
 -инж. Любомир Ганчев – лесоинженер  
- техн. Кирил Тодоров – техник  
 - техн. Лазар Милчев – техник горско стопанство  

        - техн. Димитър Вълчанов – техник горско стопанство  
 
При картирането на гората за картна основа са използвани топографски карти в мащаб 1:10 

000 (от 1972 година), стопанските карти от миналото устройство в мащаб 1:10 000, мащабирани 
цифрови ортофото снимки (мащаб 1:10 000) от 2014 година. 

Планиметрирането на площите и изработването на необходимите карти са извършени от 
лесоинженер Виргиния Милкова. 

Коректор – инж. Сава Димитров 
  
Използваните бонитетни и растежни таблици са следните: 
 

Бял бор (култури) - Кръстанов, Беляков, Шиков 
Бял бор (насаждения) - Тюрин 
Черен бор (култури) - Цаков 
Черен бор (насаждения) - Недялков 
Смърч - Тюрин 
Ела - Герхард 
Бук (семенен) - Недялков 
Бук (издънков) - Недялков, Кръстанов, Беляков 
Дъб (семенен) - Недялков 
Дъб (издънков) - Шустов 
Липа (семенна) - Армашеску, Тома, Децей, Дорин 
Липа (издънкова) - Матвеев, Мотин 
Ясен - Вименауер 
Тополи - Кръстанов, Беляков, Попски 
Трепетлика - Тюрин 
Бреза  - Тюрин 
Акация - Ж. Георгиев 
Върба - Ж. Георгиев 
Елша - Давидов 
Келяв габър - Ж. Георгиев 

 
Запасът на зрелите насаждения е установен чрез: пълно клупиране и по метода на 

Битерлих, в зависимост от допустимите изисквания за площ, пълнота и форма. В Приложение 
III.3.4 са дадени списъци на насажденията и културите клупирани по съответния метод. 

 
Границите на зрелите насаждения са означени на терена с ивица бяла боя от вътрешната 

страна на насажденията. Границите със съседните стопанства и границите между отделите са 
затвърдени на терена със съответните знаци. 

 
 
 
 


