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УВОД 
 
Предмет на този горскостопански план са горите (горски територии и земеделски територии 

придобили характеристика на гора), собственост на община Трявна, които се намират в 
района на действие на ТП ДГС “Плачковци”, РДГ “Велико Търново”. 

 
Горскостопанският план е изготвен въз основа на инвентаризацията на ТП ДГС “Плачковци”, 

извършена през периода от 15.05.2018 година до 02.11.2018 година и на базата на 
“Класификационна схема на типовете горски месторастения в Република България” - 2011 
година. Възрастта на горите е определена към 31.12.2018 година. 

 
В Глава I са анализирани природните условия и типовете горски месторастения в района и е 

изчислен еколого-икономическият ефект от предвидения за месторастенията подходящ състав. 
 
В плана на основа на данните от инвентаризацията и дървопроизводителните възможности 

на месторастенията са дадени насоките за по-нататъшно стопанисване, както общо за 
инвентаризираните територии, така и за всяко насаждение поотделно. Целта е да се постигне 
максимален качествен и количествен ефект от стопанската дейност, както от гледна точка на 
дървопроизводството, така и от използването на всички останали полезни функции на горите. 

 
Във връзка с Писмо № 33-05-08 от 18.04.2008 година на ДАГ относно “Оценка за 

съвместимост на лесоустройствените проекти с предмета и целите на защитените зони по чл. 
3, ал.1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие (защитени зони по Натура 2000) е 
разработена глава с данни, необходими за извършване на оценка за очаквано въздействие на 
планираните мероприятия върху предмета и целите на защитените зони по Закона за 
биологичното разнообразие за горите, собственост на общината. 

 
При планирането на всички мероприятия, залегнали в ГСП на община Трявна за 

териториите в защитените зони по ЗБР са спазени условията предвидени в Решение № .......... / 
................... 2019г. на РИОСВ Велико Търново, с цел предотвратяване, намаляване и 
възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия. 

 
Като отделен том са подвързани таксационните описания – Работен проект за сечите и 

залесяването и Приложения (Протоколи, Таксационна характеристика, Сечение на подотделите 
с имотите по землища, таблиците за баланса на горските територии, картен материал и др.). 
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ГЛАВА I 
 

ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ, ТИПОВЕ ГОРСКИ 

МЕСТОРАСТЕНИЯ И ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ 
 
 

1. ПЛОЩ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКАТА 

    ЕДИНИЦА  
 

1.1. Площ 
При инвентаризацията на ТП ДГС “Плачковци” от 2018г. са установени 423.6 ха гори 

общинска собственост (в т.ч 269.4 ха в земеделски територии) на територията на община 
Трявна, както и 1871.4 ха гори в земеделски територии възстановени по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ 
(т. нар. бивши гори ВСО), указани в Приложение № 1 към раздел І, т. 1 на Протоколни решения 
№4 от 20.10.2008 год. на комисията по чл. 19 ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със заповед РД-ЗА-
34-14.07.2008 и одобрено със заповед РД-ЗА-48-21.10.2008. на Областна дирекция “Земеделие” 
гр. Габрово ( не отразени в КВС като общинска собственост). При настоящата инвентаризация 
тези имоти отговарят на изискванията на чл. 2,  ал. 1 от Закона за горите (ДВ, бр. 19/08.03.2011 
год.) и са инвентаризирани като гора. Териториите, включени в ГСП и собственост на община 
Трявна, върху земеделски територии, придобили характеристика на гора по смисъла на чл. 2 от 
ЗГ с площ – 2139.1 ха, попадат под разпоредбите на &49 от Закона за горите. За тях е изготвен 
списък с подотделите и кадастралните номера на имотите по землища приложен в 
Приложението на ГСП.  

Останалите гори общинска собственост върху горска територия са възстановени по реда на 
ЗВСГЗГФ като горски територии. При настоящата инвентаризация тези имоти имат площ от 
155.9 ха.  

Установената общата площ  на горите и земите собственост на община Трявна е 2295.0 ха. 
При настоящата инвентаризация са обхванати всички гори и земи собственост на община 

Трявна, отговарящи на изискванията на чл. 2, ал. 1 от Закона за горите (ДВ, бр. 19/08.03.2011 г.). 
С помощта на навигационна техника и векторизирани сателитни изображения е извършено 
прецизно картиране на площните и линейните обекти. Уточнени са границите между залесените 
и незалесените територии.  

Установените новоустроени гори с обща площ 62.8 ха са отнесени към най-близките отдели.  
При настоящата инвентаризация са отпаднали всички гори и земи(земеделска територия), 

които не отговарят на изискванията на чл.2, ал.1 от Закона за горите (ДВ, бр. 19/08.03.2011 
год.). 

 
Списък на всички гори върху земеделски територии общинска собственост, придобили 

характеристиката на гора, съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗГ, е направен в Приложението на 
Горскостопанския план. 

 

Таблица № 1 
За разпределение на устроената площ по СОБСТВЕНОСТ и ВИД ТЕРИТОРИЯ 

 

Oбщо 
в т.ч. Горски 
територии 

в т.ч. Земеделски 
територии 

вид собственост 
обща 
площ 
ха 

% 
в т.ч. залес. 

площ 
ха 

% 
обща площ 

ха 
% 

обща площ 
ха 

% 

Общинска 
собственост 

423.6 18.5 423.0 18.4 154.2 98.9 269.4 12.6 

Врем.стоп. от 
общината 

1871.4 81.5 1871.2 81.6 1.7 1.1 1869.7 87.4 

Всичко 2295.0 100.0 2294.2 100.0 155.9 100.0 2139.1 100.0 

 
Подробен списък на отделите и подотделите, собственост и вид територия по землища е 

направен в Приложението на Горскостопанския план. 
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2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

2.1. Географско положение 
 
Спрямо административно-териториалното деление на Република България, община Трявна 

се включва в състава на област Габрово. Разположена е в Централна България като 
територията и обхваща част от северните склонове на Централна Стара планина – от 
Предбалкана до билото на Тревненски дял. Граничи с общините Габрово, Дряново, Велико 
Търново, Казанлък и Мъглиж. Административният център град Трявна отстои на 23 км от 
областния център град Габрово, на 41 км от административния център на област Велико 
Търново и на 231 км от столицата София. 

Средната надморска височина е около 580 м., като най-високата точка на общината е връх 
„Бедек” с надморска височина 1 488 м., а най-ниската – 310 м. в близост до село Войниците. На 
около 20 км от град Трявна се намира с. Вонеща вода със своите минерални бани и излаз на 
Прохода на Републиката., 

 През общината преминават частично 2 пътя от Републикаснката пътна мрежа на България с 
обща дължина около 60 км. През територията на общината преминава и основната 
железопътна артерия, свързваща Северна и Южна България: Русе - Горна Оряховица - Дъбово 
- Стара Загора - Подкова.  

Община Трявна е разположена на площ от 25 485 ха, което е близо 0,22 % от територията 
на страната. Горските и земеделските територии в района на общината са разположени на 
територията на област Габрово, като включват в себе си – град Трявна, град Плачковци и 9 
населени места. Населението е 9 478 души (ГРАО, 2015-03-15). 

 

2.2. Релеф 
 
Релефът на общината е средно, ниско планински и хълмист, като територията изцяло 

попада в пределите на две физикогеографски области на България – Средна Стара планина и 
Средния Предбалкан. 

Около 2/3 от територията на общината се заема от северните разклонения на Средна Стара 
планина. На запад и югозапад от долината на Дряновска река се простират североизточните 
разклонения на Шипченска планина с максимална височина връх Бедек (1488 m), издигащ се на 
границата с община Габрово и община Казанлък. Районът на изток и североизток от долината 
на Дряновска река се заема от северозападните разклонения на Тревненска планина с връх 
Марков Ток (1255 m), разположен югозападно от село Кръстец. 

Останалата около 1/3 от територията на общината попада в пределите на Средния 
Предбалкан. Тази част на общината се заема от Габровските възвишения. Тук максималната 
височина в пределите на общината е връх Стражарска китка (726 м) разположен на 
североизток от с. Стражата. 

Типовете релеф със своите форми и повърхнини обуславят растежните условия за развитие 
и разпространение на горите. Решаващи за географското разпространение на отделните 
горскодървесни видове са: надморската височина, наклона и изложението на терена, които са 
показани в таблици № 2, 3 и 4.  
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Таблица № 2 
Разпределение на дървопроизводителната площ  

по средна надморска височина 
 

надморска 
височина 

площ (ха) % 

301 - 350 m 11.2 0.5 

351 - 400 m 29.0 1.3 

401 - 450 m 91.7 4.0 

451 - 500 m 224.3 9.8 

501 - 550 m 301.6 13.2 

551 - 600 m 368.4 16.1 

601 - 650 m 314.4 13.7 

651 - 700 m 270.6 11.8 

701 - 750 m 187.3 8.2 

751 - 800 m 272.9 11.9 

801 - 850 m 115.9 5.0 

851 - 900 m 67.1 2.9 

901 - 950 m 11.6 0.5 

951 - 1000 m 10.4 0.4 

1001 - 1050 m 14.6 0.6 

1051 - 1100 m 2.7 0.1 

1101 - 1150 m 0.5 0.0 

всичко 2294.2 100.0 

 
От таблица № 2 е видно, че повече от половината от дървопроизводителната площ       

1 250. 2 хектара или 54.4 % е разположена от 601 до 1 000 м н.в. В равнино-хълмистата част                
(0-600 м н.в.) се намират 1 026.2 ха от дървопроизводителната площ, което е 44.9 %. В 
среднопланинската част (1001-1150 м н.в.) има 0.7 % от дървопроизводителната площ, което 
представлява 17.8 ха. 

Средната надморска височина на общината е около 580 метра. Най-голямата надморска 
височина на общината е вр. Голям Бедек 1488.1 метра, а най - малката 310 метра в северната 
част на общината. 

Големите превишения в надморските височини и характера на релефа определят от своя 
страна голямото разнообразие в почвените и растежни условия. 

Съчетанието между равнинно-хълмист, хълмисто-предпланински и нископланински характер 
на релефа с множество долове и дерета, които на много места са дълбоко врязани, определя  
диференциацията в наклоните (табл. № 3). Това от своя страна води до разнообразие в 
микрорелефа, като горските площи на наклонени терени (11°-20°) са 60.3 %, следвани от 
стръмни (21°-30°) 34.1 %, много стръмни (над 30°)  заемат 2.9 %, а равните и полегати терени 
заемат  2.7 % от дървопроизводителната площ . 

 

Таблица № 3 
Разпределение на дървопроизводителната площ 

по наклон на терена в градуси 
 

Степени на наклон 
Равно 
0°-4° 

Полегато 
5°-10° 

Наклонено 
11°-20° 

Стръмно 
21°-30° 

Много 
стръмно 
над 30° 

Общо 

площ хектари 7.0 56.2 1383.5 781.3 66.2 2294.2 

проценти 0.3 2.4 60.3 34.1 2.9 100.0 

 

Таблица № 4 
Разпределение на дървопроизводителната площ по изложение на терена 

 

Изложения 
Сенчести 

север, североизток, северозапад, изток 
Припечни 

югоизток, югозапад, запад, юг 
Всичко 

площ хектари 1209.0 1085.2 2294.2 

проценти 52.7 47.3 100.0 
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Таблица № 5 
Подробно разпределение на дървопроизводителната площ по изложение на терена 

 

Изложение север североизток северозапад изток югоизток югозапад запад юг Всичко 

площ хектари 400.6 313.5 287.4 207.5 404.2 219.1 185.8 276.1 2294.2 

проценти 17.5 13.7 12.5 9.0 17.6 9.6 8.1 12.0 100.0 

 
В таблици № 4 и № 5 се вижда, че преобладават сенчестите изложения – 52.7 % от 

дървопроизводителната площ на общината, като най - много са северните изложения 17.5 % 
следвани от североизточните и северозападните изложения – по 13.7 % и 12.5 %. Припечните 
изложения заемат 47.3 % с превес на югоизточните, южните и югозападните изложения – по 
17.6 %; 12.0 % и 9.6 %. 

Посочените по-горе особености на релефа дават своето отражение върху разпределението 
на светлината, топлината, влагата, богатството на почвите и другите екологически фактори, а 
оттам за формирането на различните типове месторастения. Промените в релефа водят до 
промени във водния и хранителен режим на почвите и свързаната с това смяна на дървесната 
растителност или нейната продуктивност. 

 

2.3. Хидроложки условия  
 
Източници на почвена влага за растителните формации върху горските площи са предимно 

падащите валежи. Неравномерното им разпределение през годината се отразява на дебита на 
водните течения, които се подхранват в най-голяма степен от валежите. Подхранването на 
водните течения с подземни води има второстепенно значение за техния воден баланс.  

Основна водна артерия на община Трявна е Дряновска река (ляв приток на Белица, която е 
десен приток на Янтра), която протича с горното и част от средното си течение през нея от юг 
на север в дълбока и залесена долина. Реката извира от югозападното подножие на връх 
Каменарката в Тревненска планина и се насочва на северозапад. Минава през град Плачковци 
и общинския център град Трявна, след което северно от село Войниците напуска пределите на 
общината. Между двата града реката образува малко долинно разширение. 

Югоизточните части на общината се отводняват от най-горното течение на река Белица. Тя 
води началото си югозападно от връх Върбанов чукар в Тревненска планина и се насочва на 
север. Протича през селата Станчов хан и Белица, завива на изток и източно от село 
Драндарите напуска пределите на общината. 

Река Еньовска, води началото си от възвишенията над с.Чакалите. Тези водни течения са 
със сезонен дебит, като маловодието е през август - октомври. 

Малка част от територията на общината е разположено върху окарстени варовици, което е 
предпоставка за събирането на подземни води и образуването на карстови извори, имащи 
непостоянен дебит. 

Освен изброените по-главни водни течения в района на община Трявна има и множество по-
малки такива, които допълват хидрографската му мрежа. Малките водни течения имат 
колеблив характер, като често през лятото пресъхват напълно. Построени са и множество 
микроязовири (в близост до гр. Трявна, с. Хитревци и др.) с цел напояване, рибно стопанство и 
други.  

Община Трявна има хидрографска мрежа със сравнително голяма гъстота. Тя оказва силно 
влияние върху формирането на различните типове месторастения, главно по отношение на 
влажността на почвата, влияе на почвеното плодородие и обуславя формирането на различни 
(сухоустойчиви или влаголюбиви) горскорастителни формации. 
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3. ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ И ПЕТРОГРАФСКИ СЪСТАВ  
 

В направената физико-географска характеристика бе отбелязано, че община Трявна заема 
северните склонове на Тревненската планина. 

Тревненската планина като дял от Централна Стара планина е изградена предимно от 
седиментни скали и гранитни маси - южнобългарски гранит. Това е обширен навлак, който 
покрива палеозойски и юрски пластове. Предбалканът в  района  на общината представлява 
редуващи се атиклинали, в които се откриват палеозойски, триаски и юрски пластове. Срещат 
се и области изградени от кредни материали. 

Северно от град Трявна се разкрива ивица от палеогенни седименти, по които се развиват 
редица надлъжни долини, като тази на Дряновската река и притоците им.  

Локализирано находище от базалт се намира южно от град Плачковци, то дава суровина за 
леене на базалтови изделия. 

По поречието на  Дряновската река и други водни течения се срещат наноси от пясък и 
чакъл. Вижда се, че силно пресечния терен с голямото си разнообразие от геоморфоложки 
форми, антиклиналата при Дряновския манастир и характера на тектонските процеси са довели 
до разнообразие на скални породи. 

Основните (почвообразуващи) скали, които се намират на територията са: пясъчници –    
56.4 % от дървопроизводителната площ; конгломерати – 32.5 %; мергел – 9.9 % и шисти.1.2 %. 

Напукаността и различните степени на изветряне в скалните образувания създават условия 
за натрупване на почваобразуващи продукти.  

Разпространението на основните почвообразуващи скали на територията на община 
Трявна и разпределението на площта и запаса без клони по основна скала е дадено в 
следващата таблица № 6. 

 

Таблица № 6 
Разпределение на дървопроизводителната и залесената площ  

по вид на основната скала 
 

Залесена 
площ 

Дървопроизводителна 
площ 

Запас 
Основна скала 

ха ха % куб.м % 

мергел 226.1 226.1 9.9 33720 12.5 

конгломерати 744.8 744.8 32.5 93830 35.0 

пясъчник 1296.1 1296.1 56.4 136965 51.0 

шисти 27.2 27.2 1.2 4105 1.5 

Всичко 2294.2 2294.2 100.0 268620 100.0 

 

4. КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ 
 
Климатичните условия, са решаващ фактор за горскорастителното райониране и за 

формирането на различни типове горски месторастения. 
Според климатичната класификация на Събев и Станев - "Климатични райони на България и 

техният климат" - 1963 година - районът на община Трявна попада в Европейско-
континенталната климатична област, Умерено-континенталната климатична подобласт и 
обхваща следните климатични райони: 

• Среден климатичен район на Дунавската хълмиста равнина – централна част    
(150 - 350 м н.в.); 

• Предбалкаснки климатичен район - източна и централна част (350 – 1000 м н.в.); 
• Планински климатичен район – среднопланинска част (1000 - 2000 м н.в). 
 
Съществува връзка между това райониране и горскорастителното райониране на България - 

1979 год. проф.Б.Захариев и колектив. Закономерните изменения на климата във вертикална 
посока водят до изменения във видовия състав, производителността на насажденията и 
формирането на съответните типове горски месторастения и очертават горскорастителните 
пояси и подпояси. 

Според горскорастителното райониране горите на община Трявна попадат в Мизийската 
горскорастителна област и част в Тракийската горскорастителна област, подобласти Северна 
България и Горна Тракия. Заемат три пояса, със съответните пет подпояса, а именно: 
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M-I - Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0-
600 м н.в.) 

M-I-2. Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори (0-400 м н.в.) 
M-I-З. Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори (400-600 м 

н.в.) 
 

М-II. Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни (600-1800 м н.в.)  
M-II-1. Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела (600-1000 м н.в.)  
M-II-2. Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч (1000-1500 м н.в.) 
 

Т-II. Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни (700-2000 м н.в.)  
T-II-1. Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела (700-1200 м н.в.)  
 

Особено голямо значение за горскорастителното райониране имат температурният режим и 
валежите. За охарактеризиране на Среден климатичен район на Дунавската хълмиста равнина 
– централна част са използвани данни от метеорологичната станция в град  Дряново, за 
Предбалкански климатичен район – източна и централна част данните са от станции в 
градовете Габрово и Трявна, а за Планински климатичен район – среднопланинска част са от 
Събев и Станев. 

Съществени са различията в продължителността на периода с устойчиво задържане на 
температурата на въздуха над 10°С (таблица № 7), която температура се приема за период на 
пълна вегетация и над 5°С - за период на частична вегетация. От таблица № 7 се вижда, че в 
различните климатични райони, а от там и за различни части на общината устойчивостта на 
средната денонощна температура над 10°С варира в доста широки граници. В най-ниските 
северни части периодът с над 10°С е от 6 до 6,5 месеца, в средната част 5,5-6 месеца, а в 
планинската - 4 до 5 месеца. Това е сравнително дълъг вегетационен период благоприятстващ 
растежа и развитието на горската растителност. 

 

Таблица № 7 
Среден брой дни с температура на въздуха над 10°°°°С 

 

Климатични райони и горско растителни 
пояси и подпояси 

Пояси 
и подпояси 

Дни с температура 

по-голяма от 10°°°°С 

1.Среден климатичен район на Дунавската хълмиста равнина 
– централна част (150-350м н.в.) 

M-I-2 
M-I-3 

175 - 220 

2.Предбалкански климатичен район – източна и централна 
част (350-1 000 м н.в.) 

M-II-1 
T-II-1 

140 - 180 

3.Планински климатичен район –среднопланинска част (1 000 
– 2 000 м н.в.) 

M-II-2 
 

100 - 150 

 

От данните в таблица № 8 се вижда, че има различия в температурния режим на отделните 
климатични райони. Така в Средния климатичен район (M-I-1;M-I-2;M-I-3) средногодишната 
температура е 11.1°С, за Предбалканския климатичен район (M-II-1;T-II-1) тя е 10.6°С, докато за 
Планинския климатичен район (М-II-2;T-II-2) е 6.3°С или има разлика от 4.8°С. 

Средната годишна абсолютна минимална температура на въздуха е минус 26.0 
оС за 

ниските райони, за Предбалканския район е минус 25.3 
оС, за високите е минус 21.5 

оС, а 
средната годишна максимална температура на въздуха за тези райони е съответно 40.0 

оС, 
39.0 

оС и 26,5 
оС.  

Ранните есенни и особено късните пролетни мразове оказват неблагоприятно влияние 
върху растителността, водят до измръзвания, чести повреди от снеголоми и снеговали и от 
обледяване. За климатичния район на Дунавската хълмиста равнина последните пролетни 
мразове са към 10-15 април, а първите есенни към 10-15 октомври. С увеличаване на 
надморската височина този период се стеснява. 

Характеристиката на температурния режим на въздуха и екстремумите по горскорастителни 
подпояси показват, че те са благоприятни за развитието на съществуващата естествена или 
изкуствено създадената дървесна растителност. Разликите в количествените им показатели по 
подпояси оказват влияние за продължителността на вегетационния период, за 
разпространението на дървесните видове и за обособяването на различни типове 
месторастения. 

Данни за количеството на годишните и сезонните суми на валежите (по Събев - Станев), 
които оказват влияние за горскорастителното райониране, за развитието на дървесната 
растителност и за обособяването на различни типове месторастения, са дадени в таблица № 9. 

Годишната сума на валежите се движи от 550 л/кв.м (за ниските части) до 1 200 л/кв.м (за 
високите части на общината). Данните за сезонното разпределение на валежите показват, че 
климатът има континентален  характер, със летен максимум и зимен минимум на валежите. 
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Това до голяма степен се дължи на Стара планина, която в централните си части е най-висока, 
и най-добре проявява своето въздействие чрез изостряне и задържане на студените фронтове 
главно през топлата част на годината. Най-голямо количество валежи падат през месеците май 
и юни, а най-малко - през месец февруари. В пряка връзка с валежите са засушаванията с 
продължителност над 10 дни, които са най-опасни за развитието на младите насаждения и 
култури. Най-честите са през есента и лятото. Средният им брой (по данни от Климатичния 
атлас) в течение на 10 години е: през есента- 18-22; 18-20 и 18 дни, съответно за ниските, 
средните и високите райони; през лятото – 17-19; 15-17 и 15 дни, а през зимата и пролета – 11-
15; 11-13 и 11 дни за целия район на общината. 

По данни от Климатичен справочник - Том II, 1979 година, , средната продължителност на 
дните със снежната покривка е 50; 50-100; 80-120 дни за ниските, средните и високите райони 
на общината. Средната дебелина на снежната покривка през януари е под 20 см за района на 
Дунавската хълмиста равнина- централна част, 20–40 см за Предбалканския район – източна и 
централна част и 40 см за Планинския климатичен район – среднопланинска част.  

Средната годишна относителна влажност на въздуха в непланинската част на общината е 
между 70-75%, а в планинската част - 75-80%. Най-голяма средна месечна влажност в 
непланинските места има през месеците ноември, декември и януари - 80-85%. Минималната 
относителна влажност на въздуха е през юли и август. 

В средния климатичен район на Дунавската хълмиста равнина - централна част, 
преобладаващи ветрове през цялата година са тези от запад и запад-северозапад. През 
зимата, пролетта и есента на второ място по честота са източните и североизточни ветрове. В 
планинската част посоката на ветровете се определя от орографските особености на терена, 
но най-чести са тези от северозапад. 

През пролетта и есента често се явяват и южни ветрове. Те често са фьонови образувания, 
които имат бурен характер (до 30-35 м/сек) и понякога нанасят силни щети на насажденията -
ветроломи, ветровали. Освен това фьонът като топъл вятър подлъгва растителността към по-
ранно развитие на пролет, а по-късно след него могат да настъпят мразове, които да 
компрометират семеносенето или да поразят младите леторасли. 

От данните за количествените стойности на различните климатични елементи се вижда, че в 
зависимост от надморската височина съществуват различия за ниските, средните и високите 
части на общината. Това е една от причините за обособяване на различни типове 
месторастения. Така в най-ниските северни части, в Средния климатичен район на Дунавската 
хълмиста равнина – централна част (M-II-2;M-III-3) под комплексното влияние на всички 
климатични фактори са формирани по-сухи месторастения, върху които растат по-
сухоустойчиви дървесни видове – цер,благун, липа, черен бор, келяв габър, мъждрян и други. 
Тези условия са неблагоприятни, отличаващи се с горещо лято и чести есенни мразове, но 
въпреки това не могат да се нарекат лоши, защото са повлияни от близостта на Стара планина. 

В Предбалканския климатичен район – източна и централна част (M-II-1; T-II-1) се създават 
условия за формиране предимно на свежи, бoгати и рядко от сухи месторастения, заети от  
габърово-букови,зимен-дъбови,букови, липови и благунови (в най-високите части на района) 
формации, чисти и смесени с висока продуктивност, а внесените иглилистни видове се 
развиват добре. Сухите месторастения тук са формирани главно на припечните склонове и по-
голямата част от падналите валежи се оттичат, като повърхностен воден отток в долове и 
реките. 

В най-високите части на общината, в  Планинския климатичен район- среднопланинска част 
(М-II-2) климатичните фактори са благоприятствали формирането предимно на богати, свежи и 
свежи до влажни месторастения, заети от букови насаждения - семенни и издънкови. Поради 
високите стойности на валежите и сравнително мекия климат, тук условията са много добри за 
главните дървесни видове – бук, габър,зимен дъб, явор, череша и иглолистните видове се 
разививат много добре. 

Общо взето, климата в района на община Трявна се формира при наличието на 
континенталното влияние и е много благоприятен за развитието на наличната дървесна 
растителност. Посочените данни и описаните особености на отделните климатични елементи - 
разпределението на валежите по сезони и месеци, засушаванията, мразовете, снежна 
покривка, продължителността на вегетационния период и други, трябва да  се имат предвид 
при провеждането на горскостопанските мероприятия, а именно: при залесяването - за 
определяне начина на почвоподготовка, избора на дървесните видове и сезона за извършване 
на залесяването; времето и повторяемостта на отглеждането на културите; регулиране и 
поддържане на подходящ състав на насажденията и културите при отгледните  сечи; при 
възобновителните сечи - за избора на вида и начина на извеждането и, с оглед направление 
хода и осигуряване желаното възобновяване; при провеждане на противопожарните 
мероприятия и други. 
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Таблица № 8 
За средните температурни данни по климатични райони  

и горскорастителни подпояси 
 

Температура на въздуха 
в градуси Целзий 

Средна дата на трайно задържане 
на температурата на въздуха 

над 5
оС над 10

оС 

Климатичен район 
метеорологична станция 

Умерено-континентална климатична подобласт 
I IV VII Х 

Средна 
годишна 

в 
оС 

Средна 
годишна 

абсолютна 
минимална 

Средна 
годишна 

абсолютна 
максимална пролет есен пролет есен 

1.Среден климатичен район на Дунавската 
хълмиста равнина – централна част (150-350 м 
н.в.) 
станция Дряново 

-1.4 11.5 21.8 12.1 11.1 -26.0 40.0 10-16.III 16-23.XI 5-11.IV 23-29.X 

2.Предбалкански климатичен район- 
източна и централна част (350 – 1 000 м н.в) 
станции Габрово и Трявна 

-1.5 11.0 21.0 11.4 10.6 -25.3 39.0 17.III-5.IV 1-15.XI 10.IV-5.V 5-20.X 

3.Планински климатичен район – среднопланинска 
част (1000 – 2000 м н.в) 
(Събев –Станев) 

-3.0/ 
-7.0 

0.5 – 
7.0 

10.0-
16.5 

10.6 6.3 -21.5 26.5 5.IV-22.V 28.IX-3.XI 5.V-1.VIII 
15.VIII-

5.X 

 

Таблица № 9 
За разпределение на средните месечни и годишни суми  

на валежите (по Събев, Станев) 
 

Валежни суми в литри на м2
 

Климатаичен район 

Умерено-континентална климатична подобласт 
зима 
ХII,I,II 

пролет 
III,IV,V 

лято 
VI,VII,VIII 

есен 
IХ,Х,ХI 

Годишно 

Месец с 
максимална 
валежна 
сума 

Месец с 
минимална 
валежна 
сума 

1.Среден климатичен район на Дунавската хълмиста 
равнина – централна част (150-350 м н.в.) 

85-120 150-210 190-250 125-160 550 – 700 VI II 

2.Предбалкански климатичен район- източна 
и централна част (350-1 000м н.в.) 

120-165 175-285 300-350 150-200 700-1 000 VI II 

3.Планински климатичен район- 
среднопланинска част (1 000 - 2 000 м н.в.) 

130-280 210-350 230-430 170-280 760-1 200 V;VI II 
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5. ПОЧВИ 
 
Районът на община Трявна не се отличава със сравнително голямо почвено разнообразие. 

За тяхното уточняване и за по-пълна характеристика на лесорастителните им свойства са 
използвани данните от почвените профили, заложени при предишните лесоустройства на ТП 
ДГС “Плачковци”. Дадени са данни за следните параметри: механичен състав, киселинност, 
процентно съдържание на хумус и на общ азот. 

Разпространението на почвените типове на територията на община Трявна е показано на 
специална карта. Най-често срещаната почва на територията на общината е кафява горска 
почва (ненаситена) – 64.4 % от дървопроизводителната площ. Освен нея се срещат и следните 
основни почвени типа: кафява горска наситена и от лесивираните – сива горска (обикновена, 
тъмна и  светла). 

Един от основните морфологични признаци за определяне на типа месторастене е 
дълбочината на почвата. В таблица №10 е показано разпределението на 
дървопроизводителната площ по почвен тип и дълбочина на почвата. Преобладават средно 
дълбоките почви, което обуславя и преобладанието на средно богати месторастения. 

 

Таблица № 10 
Разпределение на дървопроизводителната площ 

по почвени типове и подтипове и дълбочина на почвата 
 

тв.плитка плитка ср.дълбока дълбока мн.дълбока общо 
Почвени типове 

хектари 
% 

средна 
дълбочина 

сива горска обикновена - 2.0 736.5 5.9 - 744.4 32.5 3.0 

сива горска тъмна - - 3.6 13.2 - 16.8 0.7 3.8 

сива горска светла - 25.0 - - - 25.0 1.1 2.0 

кафява горска ненаситена - - 1476.4 0.8 - 1477.2 64.4 3.0 

кафява горска наситена - - 24.9 5.9 - 30.8 1.3 3.2 

всичко - 27.0 2241.4 25.8 - 2294.2   3.0 

% - 1.2 97.7 1.1 -  100.0   

 
Сивите горски почви са разпространени в Предбалкана. Развити са върху хълмист и 

нископланински релеф, дълбоко разчленен и изграден от кредни и терциерни седименти - 
мергели, варовити пясъчници, мергелни варовици. Формирани са при по-влажен умерено-
континентален климат и широколистна растителност. Отличават се с глинесто съдържане във 
вертикалния почвен профил, по-високо хумусно съдържание и по-малка дебелина на хумусния 
хоризонт. Сивите горски почви се поделят на сиви обикновени, тъмни и светли. 

 

5.1. Сиви горски обикновени почви 
 
Имат най-широко разпространение от сивите горски почви заемат 744.4 ха или 32.5% от 

дървопроизводителната площ на община Трявна. Образувани са под букови, габърови, 
благунови, зимен-дъбови и церови чисти и смесени дървостои, в състава на които се срещат и  
липа, клен и др., а на по-бедни места – келяв габър, космат дъб, акация и мъждрян. 

Добре запасени с хумус - за А хоризонт около 3 %, средно запасени с общ азот - за А 
хоризонт се движи между 0.028% и 0.560% (средно 0.153%). Запасеността с фосфорни окиси е 
слаба – 5.85 mg/100g почва. 

Най-често сивите горски обикновени почви са средно песъчливо-глинести, със средно 
кисела до неутрална реакция, като рН варира значително в зависимост от основната скала и 
има стойности от 4.20 до 7.20. Върху тях са се формирали средно богати до бедни 
месторастения, понякога и ерозирани - С1(15), СД2(17); С1(19); С2,1(20). 

 

5.2. Сиви горски тъмни почви 

 
Тези почви заемат 16.8 ха или 0.7% от дървопроизводителната площ на общината. 

Разположени са в зоната непосредствено под кафявите горски почви, винаги на типични 
сенчести изложения. Образували са се върху карбонатни почвообразуващи материали, под 
влияние на разредена широколистна горска растителност с участието на ливадно-степна 
растителност. Профилът им се характеризира с три добре оформени генетични хоризонти. Те 
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са с най-мощен хумусен хоризонт (до 45 см) и мощен алувиален хоризонт (до 110 см). 
Характеризират се с тежък механичен състав. 

Среднобогати до бедни са на хумус, като съдържанието му в А - хоризонт е 2.24 до 8.81%. 
Добре запасени с азот и съдържанието му в хумусно-акумулативния хоризонт се движи 

между 0.076% и 0.616%. Средната стойност на азота в А - хоризонт е 0.241%. 
Запасеността с фосфорни окиси за А хоризонт варира от 0.89 до 47.55 (10.26) mg/100g 

почва. 
Почвите са средно и тежко песъчливо - глинести. Върху тях са се формирали бедни, средно 

богати и богати месторастения - СД2(14), С1(15). 
 

5.3. Сиви горски светли почви 
 
Това са най-бедните и със слаба продуктивност от подтиповете сиви горски почви. Заемат 

25.0 ха или 1.1% от дървопроизводителната площ на общината. Отличават се с по-ниско 
съдържание на органично вещество, слаба водопропускливост и повърхностно преувлажнение. 

Съдържанието на хумус в А - хоризонт е средно 2.85 %. Съдържанието на общ азот в А - 
хоризонт е в границите от 0.058% до 0.180%. Запасеността с фосфорни окиси, също е слаба, 
които дори понякога липсват или се фиксират само следи от тях. Механичният състав на 
почвите е леко и средно песъчливо-глинест. 

Формираните месторастения са най-често бедни, като в много случаи са ерозирани – 
В1,2(21). 

 
Кафяви горски почви се срещат се при надморска височина от 500 – 600 до 1800 м н.в. 

Образувани са под влиянието на дървесната (главно букова) растителност. Релефът е 
пресечен планински. Климатичните условия се характеризират с голямо количество на 
валежите, умерени температурни колебания и дебела снежна покривка. Тези почви обикновено 
имат формирани всички генетични хоризонти – Ао АВС. Профилът им се характеризира с 
наличието на мъртва горска постилка (2 до 8 см), В-хоризонтът не е уплътнен и е значително 
по-мощен от останалите хоризонти. В зависимост от реакцията на разтвора (Ph) и надморската 
височина, те са разделени на два подтипа – наситени и ненаситени. 

 

5.4. Кафяви горски наситени почви 
 
Разпространени са на преобладаващо сенчести изложения над 600 м н.в. под букови, 

буково-габърови и по-ограничено зимен-дъбови гори. Заемат 30.8 ха или 1.3 % от 
дървопроизводителната площ на общината. 

Почвата е с маломощен хумусен хоризонт, но е добре запасена с хумусни вещества. 
Съдържанието им в А - хоризонт е в границите от 1.02% до 12.80%, а за В - хоризонт - от 136% 
до 3.93%. Добре запасена е с азот, като съдържанието му е средно 0.340% и с фосфорни окиси 
– 11.26 мг в 100 грама почва. 

Имат слабо кисела до неутрална реакция (средно 5.4) и са глинесто-песъчливи до средно 
песъчливо глинести. 

Върху тях са формирани средно богати месторастения - С2(30); С2(36); С2 (71) и средно 
богати до богати - СД2,3(29); СД2,3(70). 

 

5.5. Кафяви горски ненаситени почви 
 
Върху тези почви са разположени най-продуктивните насаждения и култури на община 

Трявна. Развити са на стръмни и много стръмни склонове под основно букови (две трети) и по-
ограничено габърово и зимен-дъбови гори на различни изложения и по-голяма надморска 
височина. Заемат 1 477.2 ха (64.4 %) или най-голям процент от дървопроизводителната площ. 
Обхващат средната горна част на подпояса на нископланинските гори от горун, бук и ела и 
целия подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч в общината. 

Този почвен тип е образуван изцяло под влияние на горскодървесната растителност. 
Кафявите горски ненаситени почви са най-типичния представител на кафявите горски почви 

у нас. Те най-често имат формирани всички генетични хоризонти Ао, А, В, С и Д. 
Характеризират се с по-голямо натрупване на хумусни вещества в А хоризонт - средно 

2.24%. Средно запасени са с азотни съединения - за А хоризонт варират от 0.042 % до 0.095%. 
Фосфорните окиси са в недостатъчно количество, като съдържанието им в А - хоризонт достига 
до 3.09 мг в 100 грама почва. Почвите са глинесто-песъчливи до средно песъчливо-глинести, 
със слабо кисела реакция (средно 4.9). 
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Съобразно водния режим върху тях са формирани средно богати и богати месторастения 
СД2.3 (29); С2 (30); С2 (36); СД2,3 (70); С2  (71). 

Кафявите горски почви са доста плодородни от гледна точка на горското стопанството. 
Освен основните за общината видове като бук, габър, зимен дъб, цер, явор, липа, бял бор и 
смърч върху тези почви добре растат и се развиват интродуцирани видове като зелена 
дуглазка и др. 

 

6. ЕРОЗИЯ 
 
Земите от горския фонд в района на общината са добре защитени от съществуващите 

растителни формации и в тях не се наблюдават действащи ерозионни процеси.  
 

7. РАСТИТЕЛНОСТ  
 

Според “Класификационна схема на типовете горски месторастения в България” от 2011 
година, територията на община Трявна в по-голямата си част попада  в Мизийската 
горскорастителна област (М), подобласт – Северна България (СБ) и малка част в Тракийската 
горскорастителна област (Т), подобласт Горна Тракия (ГТ). Във вертикално отношение 
територията на общината е обхваната в три пояса и пет подпояса, а именно: 

 

7.1. Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс 

на дъбовите гори ( 0 – 600 м н.в.) - М-I 
 

7.1.1. Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори ( 0 – 400 м 

н.в.) - М-I-2 
 
Той обхваща горските комплекси заемащи най-северните райони на общината. В този 

подпояс са разпостранени чисти и смесени издънкови гори от цер, благун, клен, липа, габър и 
келяв габър. Със значителна площ са и масивите горски култури от черен и бял бор, смесени с 
червен дъб; акациевите насаждения и култури, а така също и новосъздадените култури от цер, 
зимен и червен дъб. Бонитетът им варира III до V. 

 

7.1.2. Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени 

широколистни гори (400 – 600 м н.в.) - М-I-3 
 

Обликът на горите в този подпояс се определя от естествените семенни и издънкови 
насаждения, смесени и по-рядко чисти от цер, благун, зимен дъб, дъбово-габърови комплекси и 
техни спътници, като явор, клен, брекиня. Създадени са комплекси - чисти иглолистни култури и 
такива с участието на липа, бреза, червен дъб, акация и други широколистни видове. Бонитетът 
на насажденията варира от II-V, а на културите II-IV. 

 

7.2. Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни  

( 600 – 1800 м н.в.) - М-II 
 

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

(600 – 1000 м н.в.) - М-II-1 
 
Тук се срещат предимно семенни гори от зимен дъб, бук и габър и техните спътници: явор, 

брекиня, череша. Има смесени насаждения от споменатите видове, които са по-устойчиви и 
високопродуктивни. Създадени са иглолистни култури от бял бор и смърч, като най-старите са 
на 70-80 годишна възраст. Бонитетът на насажденията и културите тук е от I-III. 

 

7.2.2. Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч 

(1000 – 1500 м н.в.) - М-II-2 
 

Облика на горите в този подпояс дават комплексите от чисти букови насаждения и култури и 
смесените такива от бук, зимен дъб, габър с иглолистните бял бор, смърч и ела или 
естествените спътници на бука и зимния дъб - явор, череша, брекиня, трепетлика, шестил и др. 
Бонитетите са от I - III. 
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7.3. Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни  

(700 – 2000 м н.в.) - Т-II 
 

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

(700 – 1200 м н.в.) - Т-II-1 
 
В него преобладават чистите и с преобладание на бук естествени семенни насаждения. 

Своето място имат културите от бук и естествените му спътници, както и тези от бял бор, 
смърч, зелена дуглазка и други иглолистни и широколистни видове. Бонитетът им варира от I-
IV. 

 
Горската растителност в района на община Трявна може да се представи от следните групи 

насаждения:  
а) семенни естествени насаждения от бук, габър, цер и зимен дъб;  
б) издънкови естествени насаждения от цер, акация, благун, бук, келяв габър, габър, 

сребролистна липа и други;  
в) изкуствено създадени иглолистни и широколистни култури от черен и бял бор, смърч, 

акация, сребролистна липа, червен дъб, тополи и други.  
По време на теренно-проучвателните работи бяха описани около 27 дървесни вида имащи 

повече от един декар площно участие. Дървесният  вид с най – голямо разпостранение за 
общината е габъра,  втори е белия бор, следва бука, зимния дъб и т.н. Тези видове формират 
чисти и смесени растителни формации, често с участие на няколко дървесни вида.  

Като резултат от дългогодишната лесовъдска практика място са намерили култури от смърч, 
бял бор, черен бор, зелена дуглазка, явор, бреза, планински и полски ясен и различни клонове 
тополи.  

В състава на растителните формации има следните храстови видове: глог, шипка, дрян, 
аморфа, черен бъз, чашкодрян, леска, трънка, смрадлика, къпина, малина и други.    

Изключително богато е тревното присъствие под склопа на гората, източник на цeнни 
лекарствени видове, намерили приложение в народната медицина и фитотерапията. Ценни 
видове са: жълт и червен кантарион, волски език, риган, мащерка, бял равнец, лудо биле, 
коприва, мента и други.  

Горската дървесна растителност е повлияна от стопанската дейност на човека изразена в 
сечи, паша и подмяна на дървесни видове. Въпреки това състоянието на преобладаващата 
част от насажденията и културите е добро. 

 

8. ТИПОВЕ МЕСТОРАСТЕНИЯ 
 
Използваната класификация разглежда типа месторастене като основна таксонометрична 

единица, реално съществуваща и определена в рамките на съответните екологични параметри 
- климатични, орографски, едафични. 

По този начин типът горско месторастене обединява относително еднородни по 
лесорастителния си ефект площи, респективно с приблизително еднакви климатични, релефни 
и почвени условия. 

Отделните фактори, определящи формирането на даден тип месторастене действат 
комплексно и взаимно свързано, като оказват влияние и върху развитието на горската 
растителност. 

Правилното определяне на типовете горски месторастения е от първостепенна важност за 
правилното планиране на бъдещата горскостопанска дейност и за формирането на подходящ 
състав на насажденията. 

 
За района на община Трявна са определени 11 типа месторастения, които са посочени в 

таблица № 11. 
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Таблица № 11 
За разпределение на дървопроизводителната площ  
по типове месторастения – общо за община Трявна 

 

Наименование на типовете месторастения Съкратено обозначение ха % 

Мизийска горскорастителна област М   

Горскорастителна подобласт – Северна България СБ   

Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс 
на дъбовите гори (0-600 м н.в.) 

М-I   

Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори (0-400 мнв) M-I-2   

Свежо, на склонове, на сива горска тъмна почва СД2 (14) 2.6 0.1 

Сухо, на склонове, на сива горска обикновена  или тъмна почва С1 (15) 3.6 0.2 

всичко за подпояса  6.2 0.3 

Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени 
широколистни гори (400-600 мнв) 

М-I-3   

Равнинно и на склонове, свежо, на сива горска тъмна и 
обикновена почва 

СД2 (17) 12.8 0.6 

Равнинно и на склонове, сухо на сива горска обиковена почва С1 (19) 191.7 8.4 

Свежо до сухо, на склонове на сива горска обикновена почва С2,1(20) 550.5 23.9 

Сухо до свежо, на склонове на сива горска светла почва В2,1 (21) 25.0 1.0 

всичко за подпояса  780.0 33.9 

Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела (600-
1000 м н.в.) 

M-II-1   

Свежо до влажно, на кафява горска наситена почва СД23(29) 7.4 0.3 

Свежо, на преходна кафява горска ненаситена почва С2 (30) 1332.1 58.1 

всичко за подпояса  1339.5 58.4 

Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч ( 
1000 – 1500 м н.в.) 

M-II-2   

Свежо, на преходна кафява горска наситена почва С2 (36) 1.4 0.1 

всичко за подпояса  1.4 0.1 

Тракийска горскорастителна област Т   

Подобласт Горна Тракия ГТ   

Среден пояс на горите от бук и иглолистни (700-2000 м н.в.) T-II-1   

Свежо до влажно, на кафява горска наситена почва СД23(70) 4.7 0.2 

Свежо, на кафява горска ненаситена почва С2 (71) 162.4 7.1 

всичко за пояса  167.1 7.3 

Общо за община Трявна  2294.2 100.0 

 

Кратка характеристика на типовете горски месторастения 
 

8.1. Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори  

(0-400 м н.в.) - М-I-2 
 

8.1.1. Свежо, на склонове на сива горска тъмна почва СД2 (14) 
 

Месторастенето заема 2.6 ха или 0.1 % от дървопроизводителната площ на общината. 
Сивата горска тъмна почва, е леко песъчливо-глинеста с неутрална реакция рН от 6.53 до 6.78. 
Хумусна и средно богата на азот. Много добре запасена с фосфорни съединения в А хоризонт. 
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Най-често месторастенето се среща на полегати до наклонени и стръмни склонове със 
сенчесто изложение. Почвата е сива горската тъмна, дълбока, слабо каменлива. Основните 
скали са глинести пясъчници, мергели и варовити мергели. 

Наличната горска растителност е с добра продуктивност и разнообразна по състав, 
произход и състояние. Бонитетът на съществуващите дървостои е от I до IV. Най-голямо 
разпространение имат широколистните дървостои от естествен произход с участие на цер, 
благун, зимен дъб, сребролистна липа, габър, клен, мъждрян, келяв габър и други. Тези 
дървесни видове са с различно участие в състава и образуват чисти и смесени насаждения. Тук 
влизат и създадените по изкуствен път култури от бял и черен бор, акация, червен дъб, 
сребролистна липа и други.  

За осъществяване на оптималния бъдещ състав, отговарящ на потенциалната 
продуктивност на това месторастене, са небходими мероприятия в няколко насоки. Чрез 
отгледни сечи ще бъде регулиран състава на съществуващите дървостои в полза на типичните 
за месторастенето високопродуктивни и в добро състояние дървесни видове. Ще бъде 
извършена подмяна на част от дървостоите, които са с влошено състояние, с по-слаба 
производителност и с участие на нископродуктивни и нежелани дървесни видове. На мястото 
на тези дървостои ще бъдат внедрени нови по-високопродуктивни, с видов състав отговарящ 
на изискванията на месторастенето. В бъдещия състав участие ще взимат следните дървесни 
видове: цер, благун, зимен дъб, червен дъб, сребролистна липа, акация и други. Бонитетът на 
тези видове ще бъде I-II. 

 

8.1.2. Сухо, на склонове на сива горска обикновена и тъмна 

почва С1 (15) 
 
Това е сухо месторастене на припечни изложения, в равнинната част на общината. Заема 

3.6 ха или 0.2 % от дървопроизводителната площ на общината. 
Мощността на А хоризонт е до 15 см, на В хоризонт 15-160 см и на С хоризонт над 160 см. 

Средно богато на хумус и фосфорни съединения. Средно хумусът е 1.4 т/ха, а фосфорните 
съединения 1.45 кг/ха. Почвата е сива горска обикновена и тъмна, средно дълбока до дълбока, 
средно каменлива и суха. Основните скали са подобни на предходното месторастене. По 
богатство почвите се определят като средно богати на хумусни вещества и бедни до средно 
богати на азотни съединения и фосфорни окиси. Те се отличават с ниска степен на почвено 
овлажняване. Механичният състав на тези почви и най-често тежко песъчливо-глинест. 

В границите на това месторастене са разположени дървостои от естествен произход с добро 
и средно състояние, и с по-слаба продуктивност (в сравнение с предходното). В сегашния 
състав на дървостоите участват следните дървесни видове: цер, благун, сребролистна липа, 
космат дъб, келяв габър, мъждрян, клен, черен бор и други. 

Бъдещите лесокултурни мероприятия за това месторастене ще запазят част от 
съществуващите ценни дървостои с добра продуктивност и ще се внедрят по-продуктивни за 
месторастенето дървесни видове. Оптималният бъдещ състав ще включва следните видове: 
цер, благун, сребролистна липа, зимен дъб, габър, клен и други, с продуктивност – II -III 
бонитет. 

 

8.2.Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени 

широколистни гори (400-600 м н.в.) - М-I-3 
 

8.2.1. Равнинно и на склонове, свежо, на сива горска 

обикновена и тъмна почва СД2(17) 
 
Месторастенето заема 12.8 ха или 0.6 % от дървопроизводителната площ на общината.  
Почвата е тъмно сива горска обикновена или тъмна, дълбока и много дълбока, слабо 

каменлива, свежа, средно-богата, богата. Основните скали са глинести пясъчници, мергели и 
варовити мергели. Най-често месторастенето се среща на полегати до наклонени и стръмни 
склонове със сенчесто изложение. Реакцията рН по хоризонти е средно до слабо кисела. 
Почвата е леко до средно песъчливоглинеста, средно запасена с хумус, азот и фосфорни 
окиси.  

Дървостоите заемащи това месторастене са с добра продуктивност и състояние. Срещат се 
бук, сребролистна липа, габър, цер, благун, зимен дъб, червен дъб, бял бор, черен бор и други. 

Оптималният бъдещ състав ще бъде осъществен чрез подходящи лесокултурни 
мероприятия и ще включва по-високо производителни дървостои с участие на следните 
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дървесни видове: бук, габър, сребролистна липа, зимен дъб, цер, благун, червен дъб и други. 
Продуктивността се очаква да е от I и II бонитет.  

 

8.2.2. Равнинно и на склонове, сухо, на сива горска 

обикновена почва С1(19) 
 
Заема 191.7 ха или 8.4 % от дървопроизводителната площ на община Трявна. Припечно 

месторастене. Почвата е сива горска обикновена. Глинесто - песъчлива до леко песъчливо-
глинеста. Слабо кисела до неутрална реакция. Богата на хумус и бедна на азот. Много добре 
запасена с фосфорни съединения. 

Терените са равни до наклонени, на места стръмни с припечни изложения. От направената 
почвена лабораторна характеристика се вижда, че почвата е средно богата на хумус и общ 
азот, и по-бедна на фосфорни окиси. Механичният състав на почвата е най-често       
песъчливо-глинест до леко глинест.  

 
Наличната горска растителност за това месторастене е представена от различни по 

произход дървостои. Горската растителност е представена от габърово-церови насаждения в 
основната си част. Освен тях се срещат акация, клен, сребролистна липа, келяв габър, 
мъждрян, черен бор и други. 

Бъдещите лесокултурни мероприятия ще имат за задача да запасят цера, благуна, габъра в 
най-добрите им форми, като ще се увеличи участието на сребролистна липа. Целта е 
създаване на дървостои с висока продуктивност – II - III бонитет.  

 

8.2.3. Свежо до сухо на склонове, на сива горска обикновена 

почва С2,1 (20) 
 
Това месторастене заема 550.5 ха или 23.9 % от дървопроизводителната площ на 

общината. Сива горска обикновена почва, средно песъчливо-глинеста с кисела до слабо 
алкална реакция, бедна до средно богата на хумус, бедна на азот, бедна на фосфорни 
съединения, които понякога и липсват. Характерни за неговото разположение са сенчестите 
полегати до наклонени и стръмни склонове.  

Горската растителност включва следните дървесни видове с производителност от I до V 
бонитет: бук, габър, цер, зимен дъб, благун, планински ясен, клен, акация, бял бор, черен бор и 
други. 

 Бъдещите лесокултурни мероприятия имат за цел да намалят до минимум участието на 
слабо продуктивните дървесни видове. В бъдеще ще се запази сегашната широколистна 
растителност, като ще се допълнят с червен дъб, сребролистна липа и други. Дървостоите ще 
са от I - III бонитет.  

 

8.2.4. Сухо до свежо, на склонове, на сива горска светла почва 

В1,2(21) 
 
Припечно месторастене, разпространено изключително на склонове с южна компонента в 

изложението и наклон най-често над 20°.  Заетата дървопроизводителната площ е 25.0 ха или 
1.0 %  от територията на общината. Почвата е сива горска светла,плитка до средно дълбока, 
суха до свежа, средно каменлива и бедна. А - хоризонт е маломощен или почти липсва и с по-
добре изразен В - хоризонт. Почвите са бедни на хумус и азотни съединения, леко песъчливо-
глинести, с голям процент каменливост по целия профил. 

На това месторастене се срещат предимно дървесни видове със слаба продуктивност (IV и 
V бонитет), насаждения от келяв габър, мъждрян, космат дъб и други. Оптималният бъдещ 
състав на новите дървостои с повишена производителност (III - IV бонитет), ще включват 
следните дървесни видове: черен бор, сребролистна липа, бреза, цер, благун и други видове 
срещащи се и в сегашния състав. 

 

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

(600-1000 м н.в.) - М-II-1 
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8.3.1. Свежо до влажно, на кафява горска наситена почва 

СД2,3(29) 
 
Месторастенето е разположено на 7.4 ха или 0.3 % от дървопроизводителната площ на 

общината. Почвата е кафява горска наситена, глинесто-песъчлива с неутрална реакция. Богата 
на хумус, но бедна на азот. Много добре запасена с фосфорни съединения.  

Среща се на полегати до стръмни склонове и в понижения със сенчесто изложение. Почвата 
е дълбока, свежа до влажна, слабо каменлива и средно богата до богата. Основната скала най-
често е глинест пясъчник.  

Преобладават букови насаждения с примес от бук, габър, цер и тн. Дървостоите са от I и III 
бонитет. 

Бъдещият състав ще запази наличният буков дървостои заедно с неговите спътници, като 
производителността ще е I и II бонитет. 

 

8.3.2. Свежо, на кафява горска ненаситена почва С2 (30) 
 
Това е месторастенето с най–голямо разпостранение на територията на община Трявна – 

1332.1 ха или 58.1 % от дървопроизводителната площ. 
Разпространено е предимно на наклонени до стръмни терени с разнообразно изложение, 

върху кафява горска ненаситена почва. По богатство почвата може да се определи като средно 
богата на хумус и азотни съединения, и бедна до средно богати на фосфорни окиси. А - 
хоризонт е маломощен, но добре запасен с хранителни вещества,  В - хоризонт е мощен, като в 
дълбочина плодородието намалява. Механичният състав на почвата е твърде променлив и 
варира от леко песъчливо-глинест до леко глинест. Реакцията на разтвора е под 5.0, а 
наситеноста с бази под 50 %. Това са най-разпространените кафяви горски почви у нас. 

Естествената дървесна растителност е представена предимно от смесени и чисти 
дървостои с преобладание на бук и габър и участие на зимен дъб, липа, цер, трепетлика и 
други с производителност от I-IV  бонитет. 

При залесяванията са използвани дървесните видове бял бор, черен бор, смърч, зелена 
дуглазка и др., като средната им производителност е сравнително задоволителна – III бонитет. 

Подходящият състав за месторастенето предвижда запазване и увеличаване на водещия 
дървесен вид – букът за сметка на иглолистните. Очакваната производителност е I - III бонитет. 

 

8.4. Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч 

(1000-1500 м н.в.) - М-II-2 
 

8.4.1. Свежо, на кафява горска наситена почва С2 (36) 
 
Това месторастене се среща на наклонени и стръмни терени с разнообразно изложение, 

заема 1.4 ха или 0.1 % от дървопроизводителната площ на общината. Почвата е средно 
дълбока до дълбока, средно каменлива с добре развити хоризонти, добре запасена с хумус, 
общ азот и фосфорни окиси.  

Естествената горска растителност е съставена от семенни и издънкови букови насаждения, 
чисти и смесени със зимен дъб и габър и със средна производителност от II (2.4) бонитет. 
Създадени са култури от бял бор, смърч, ела и зелена дуглазка. Техният бонитет е I - IV. 

На това месторастене ще бъдат запазени съществуващите дървостои с очаквана 
производителност е I - III бонитет. 

 

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

(700-1200 м н.в.) - Т-II-1 
 

8.5.1. Свежо до влажно, на кафява горска наситена почва - 

СД2,3 (70) 
 
Това месторастене се среща върху 4.7 ха или 0.2 % от дървопроизводителната площ на 

община Трявна. Почвата е кафява горска наситена, дълбока до много дълбока, слабо 
каменлива, леко песъчливо-глинеста с кисела реакция. Богата на хумус, но бедна на разтворим 
азот и слабо запасена с фосфорни съединения. 
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Сегашната растителност включва насаждения от бук, габър, смърч, с участието на бял 
бор,зелена дуглазка и други с бонитети от I дo IV бонитет. 

Бъдещите дървостои ще запазят сегашния си характер, като делът на иглолистните ще бъде 
намален за сметка на букът и габъра бонитетите ще са I – III. 

 

8.5.2. Свежо, на кафява горска ненаситена почва - С2(71) 
 
Това месторастене е често срещано в зоната от 700-1200 м н.в. от подобласт T-II-1. Заема 

площ от 162.4 ха или 7.1 % от общината. Почвата е кафява горска ненаситена, която е най-
разпространената кафява почва у нас. Тя е средно дълбока до дълбока, средно каменлива, 
леко песъчливо-глинеста, реакцията е кисела. Добре запасена с хумус, но бедна на азот и 
слабо запасена с фосфорни съединения.  

Естествената растителност е представена от чисти и много ограничено смесени семенни 
букови дървостои и култури от смърч и зелена дуглазка, веймутов бор с висока средна 
производителност – II (2.4) бонитет. В състава на културите по естествен път се е настанил 
букът, което показва, че не е уместна замяната му с иглолистни видове на това месторастене. 

С оглед на това подходящият състав за месторастенето предвижда запазване на естествено 
разпространените букови формации. Очакваната производителност е I - III бонитет. 

 

9. ОЧАКВАН ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ 
 
С оглед максимално използване потенциалната продуктивност на типовете горски 

месторастения, биологичните особености на дървесните видове и естествената растителност в 
района на община Трявна, от особено важно значение е правилният избор на подходящ състав, 
конкретно за всеки подотдел. 

Определянето му е извършено на базата на биологичните и екологични принципи залегнали 
в класификационната схема на типовете горски месторастения, както и икономическата нужда 
от определени видове дървесина, съобразно със сортиментната структура и видовия състав. 
Наред с това са взети под внимание и специалните функции, които имат да изпълняват 
насажденията - водоохранни, защитни, рекреационни и други. 

В насажденията обявени за защитени местности, природни забележителности и 
семепроизводствени, а така също и в тези върху скални и урвести терени и много бедни 
месторастения се запазва сегашния състав. Поради специфичните местни условия (умерено-
континентален климат) на много места се запазва отчасти или изцяло автохтонната 
растителност – бук, габър, зимен дъб, благун, цер, космат дъб, клен и др. 

Чрез подходящия бъдещ състав ще се осигури правилно разпределение на 
дървопроизводителната площ по дървесни видове и бонитети, с което ще се постигне 
максимална производителност едновременно с най-добър екологичен ефект. 

За да се получи сравнение в продуктивността на насажденията между сегашния и 
подходящия състав е използван условен среден зрелостен прираст по дървесни видове и 
бонитет, приведен към пълнота 1,0 и турнус - 100 години за семенните и съответният турнус за 
издънковите насаждения. По опитни таблици е изчислен условният общ среден зрелостен 
прираст на сегашните дървостои. От предвижданията за оптималните подходящ бъдещ състав 
за отделните типове месторастения се правят същите изчисления и се установява общ 
зрелостен прираст отделно за залесената площ и общо за дървопроизводителната площ на 
община Трявна. 

Данните за общия условен среден зрелостен прираст по дървесни видове, бонитет и видове 
гори са дадени в таблица № 12. 
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Таблица № 12 

Разпределение на условния среден зрелостен прираст 

по дървесни видове в сегашния и подходящия състав 

 
СЕГАШЕН СЪСТАВ ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

ус.ср.зр. 
прираст на 

1 ха 
площ прираст площ прираст площ прираст 

Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

  

ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 

  

I 8.7 54.5 474 105.8 920 105.8 920 

II 7.5 172.8 1296 104.3 782 104.3 782 

III 6.2 178.9 1109 36.3 225 36.3 225 

IV 4.9 47.2 231 2.4 12 2.4 12 

V 3.7 0.2 1 - - - - 

Бял бор 

Всичко 453.6 3111 248.8 1939 248.8 1939 

  

I 11.4 3.8 43 3.4 39 3.4 39 

II 9.1 1.3 12 1.0 9 1.0 9 

III 7.1 0.2 1 0.1 1 0.1 1 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Смърч 

Всичко 5.3 56 4.5 49 4.5 49 

  

I 8.7 2.5 22 28.3 246 28.3 246 

II 7.5 27.4 206 22.1 166 22.1 166 

III 6.2 24.2 150 8.3 51 8.3 51 

IV 4.9 12.7 62 1.5 7 1.5 7 

V - - - - - - - 

Черен бор 

Всичко 66.8 440 60.2 470 60.2 470 

  

I 8.7 0.2 2 0.2 2 0.2 2 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Веймутов бор 

Всичко 0.2 2 0.2 2 0.2 2 

  

I 14.8 0.3 4 0.2 3 0.2 3 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

Зелена дуглазка 

Всичко 0.3 4 0.2 3 0.2 3 

  

I 9.4 10.1 95 149.4 1404 149.4 1404 

II 7.8 92.5 722 178.9 1395 178.9 1395 

III 6.2 109.5 679 38.7 240 38.7 240 

IV 4.7 2.9 14 2.1 10 2.1 10 

V - - - - - - - 

Бук 

Всичко 215.0 1510 369.1 3049 369.1 3049 

  

I 7.8 - - 1.0 8 1.0 8 Червен дъб 

II 6.4 1.5 10 1.4 9 1.4 9 
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СЕГАШЕН СЪСТАВ ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

ус.ср.зр. 
прираст на 

1 ха 
площ прираст площ прираст площ прираст 

Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

III 5.0 0.7 4 0.5 2 0.5 2 

IV 3.7 0.5 2 0.9 3 0.9 3 

V - - - - - - - 

 

Всичко 2.7 16 3.8 22 3.8 22 

  

I 7.8 0.2 2 44.3 346 44.3 346 

II 6.4 17.0 109 134.6 861 134.6 861 

III 5.0 53.5 268 46.5 232 46.5 232 

IV 3.7 21.5 80 4.7 17 4.7 17 

V 1.4 1.3 2 - - - - 

Зимен дъб 

Всичко 93.5 461 230.1 1456 230.1 1456 

  

I - - - - - - - 

II 6.4 - - 2.3 15 2.3 15 

III 5.0 0.3 2 3.0 15 3.0 15 

IV 3.7 1.9 7 - - - - 

V - - - - - - - 

Благун 

Всичко 2.2 9 5.3 30 5.3 30 

  

I 7.8 - - 12.3 96 12.3 96 

II 6.4 2.9 19 42.5 272 42.5 272 

III 5.0 6.8 34 26.5 132 26.5 132 

IV 3.7 2.2 8 2.3 9 2.3 9 

V 1.4 0.4 1 - - - - 

Цер 

Всичко 12.3 62 83.6 509 83.6 509 

  

I 9.4 28.6 269 262.1 2464 262.1 2464 

II 7.8 193.3 1508 602.6 4700 602.6 4700 

III 6.2 278.7 1728 147.8 916 147.8 916 

IV 4.7 27.5 129 12.8 60 12.8 60 

V 2.6 2.4 6 - - - - 

Габър 

Всичко 530.5 3640 1025.3 8140 1025.3 8140 

  

I 8.9 5.7 51 8.6 77 8.6 77 

II 7.4 10.5 78 16.6 123 16.6 123 

III 5.4 13.6 73 3.8 21 3.8 21 

IV 4.2 6.0 25 0.4 2 0.4 2 

V 3.2 0.2 1 - - - - 

Трепетлика 

Всичко 36.0 228 29.4 223 29.4 223 

  

I 9.4 1.5 14 0.2 2 0.2 2 

II 7.8 0.6 5 2.3 18 2.3 18 

III 6.2 1.7 11 1.4 9 1.4 9 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Явор 

Всичко 3.8 30 3.9 29 3.9 29 

  

I 7.2 - - 0.4 3 0.4 3 

II - - - - - - - 

Бреза 

III 4.4 0.6 3 - - - - 
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СЕГАШЕН СЪСТАВ ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

ус.ср.зр. 
прираст на 

1 ха 
площ прираст площ прираст площ прираст 

Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

IV 3.2 0.5 2 - - - - 

V - - - - - - - 

 

Всичко 1.1 5 0.4 3 0.4 3 

  

I 7.8 - - 0.3 2 0.3 2 

II - - - - - - - 

III 5.0 0.3 2 - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Орех 

Всичко 0.3 2 0.3 2 0.3 2 

  

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5.0 0.4 2 - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Полски бряст 

Всичко 0.4 2 - - - - 

  

I - - - - - - - 

II 7.5 - - 1.6 12 1.6 12 

III 6.2 1.6 10 - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Бяла върба 

Всичко 1.6 10 1.6 12 1.6 12 

  

I 8.5 0.2 2 0.2 2 0.2 2 

II 6.3 1.2 8 1.7 11 1.7 11 

III 4.1 0.5 2 - - - - 
Черна елша 

Всичко 1.9 12 1.9 13 1.9 13 

  

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5.0 - - 0.3 2 0.3 2 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Клен 

Всичко - - 0.3 2 0.3 2 

  

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V 1.4 0.1 - - - - - 

Круша 

Всичко 0.1 - - - - - 

  

I 6.4 0.1 1 2.1 13 2.1 13 

II 5.3 0.2 1 3.5 19 3.5 19 

III 4.2 2.3 10 1.2 5 1.2 5 

IV 3.2 3.0 10 0.1 - 0.1 - 

V 2.2 1.3 3 - - - - 

Сребролистна 
липа 

Всичко 6.9 25 6.9 37 6.9 37 
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СЕГАШЕН СЪСТАВ ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

ус.ср.зр. 
прираст на 

1 ха 
площ прираст площ прираст площ прираст 

Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

  

I 7.8 0.7 5 0.6 5 0.6 5 

II 6.4 - - 0.1 1 0.1 1 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Планински ясен 

Всичко 0.7 5 0.7 6 0.7 6 

  

I - - - - - - - 

II 16.5 - - 0.1 2 0.1 2 

III 9.7 0.3 3 - - - - 
тп I-214 

Всичко 0.3 3 0.1 2 0.1 2 

  

I 7.8 - - 0.3 2 0.3 2 

II 6.4 0.3 2 - - - - 

III 5.0 0.3 2 0.1 - 0.1 - 

IV 3.7 0.1 - - - - - 

V - - - - - - - 

Дива череша 

Всичко 0.7 4 0.4 2 0.4 2 

  

Всичко ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 1436.2 9637 2077.0 16000 2077.0 16000 

  

ПРЕВРЪЩАНЕ 

  

I 6.6 8.7 57 - - - - 

II 5.8 63.9 371 - - - - 

III 4.4 11.5 51 - - - - 

IV 3.1 0.3 1 - - - - 

V 2.0 3.0 6 - - - - 

Бук 

Всичко 87.4 486 - - - - 

  

I 6.9 2.1 14 - - - - 

II 6.1 3.5 21 - - - - 

III 5.1 44.7 228 - - - - 

IV 4.0 42.5 170 - - - - 

V 3.0 6.6 20 - - - - 

Зимен дъб 

Всичко 99.4 453 - - - - 

  

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5.1 1.2 6 - - - - 

IV 4.0 1.5 6 - - - - 

V - - - - - - - 

Благун 

Всичко 2.7 12 - - - - 

  

I 6.9 0.4 3 - - - - 

II 6.1 2.7 16 - - - - 

III 5.1 29.6 151 - - - - 

IV 4.0 25.9 104 - - - - 

Цер 

V 3.0 3.7 11 - - - - 
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СЕГАШЕН СЪСТАВ ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

ус.ср.зр. 
прираст на 

1 ха 
площ прираст площ прираст площ прираст 

Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

 Всичко 62.3 285 - - - - 

  

I 6.6 4.2 28 - - - - 

II 5.8 95.3 553 - - - - 

III 4.4 220.9 972 - - - - 

IV 3.1 45.8 142 - - - - 

V 2.0 8.7 17 - - - - 

Габър 

Всичко 374.9 1712 - - - - 

  

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V 3.0 0.1 - - - - - 

Клен 

Всичко 0.1 - - - - - 

  

Всичко ПРЕВРЪЩАНЕ 626.8 2948 - - - - 

  

НИСКОСТЪБЛЕНИ 

  

I - - - - - - - 

II 5.8 0.8 5 0.6 3 0.6 3 

III 4.4 0.2 1 1.7 7 1.7 7 

IV 3.1 0.4 1 0.7 2 0.7 2 

V 2.0 0.1 - - - - - 

Бук 

Всичко 1.5 7 3.0 12 3.0 12 

  

I 6.8 0.3 2 - - - - 

II 5.8 0.5 3 1.0 6 1.0 6 

III 4.8 0.6 3 3.3 16 3.3 16 

IV 3.8 3.6 14 8.2 31 8.2 31 

V 2.8 2.4 7 - - - - 

Зимен дъб 

Всичко 7.4 29 12.5 53 12.5 53 

  

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 4.8 - - 0.5 2 0.5 2 

IV 3.8 - - 2.4 9 2.4 9 

V - - - - - - - 

Благун 

Всичко - - 2.9 11 2.9 11 

  

I 6.8 0.4 3 - - - - 

II 5.8 - - 0.2 1 0.2 1 

III 4.8 2.8 13 6.6 32 6.6 32 

IV 3.8 7.0 27 27.9 106 27.9 106 

V 2.8 5.9 17 2.3 6 2.3 6 

Цер 

Всичко 16.1 60 37.0 145 37.0 145 

  

I 6.6 0.7 5 - - - - Габър 

II 5.8 1.7 10 4.0 23 4.0 23 
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СЕГАШЕН СЪСТАВ ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

ус.ср.зр. 
прираст на 

1 ха 
площ прираст площ прираст площ прираст 

Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

III 4.4 7.5 33 6.5 29 6.5 29 

IV 3.1 7.0 22 10.3 32 10.3 32 

V 2.0 0.4 1 0.1 - 0.1 - 

 

Всичко 17.3 71 20.9 84 20.9 84 

  

I - - - - - - - 

II 6.4 0.2 1 1.1 7 1.1 7 

III 5.0 0.4 2 0.3 2 0.3 2 

IV 3.7 1.0 4 2.4 9 2.4 9 

V 1.4 3.6 5 - - - - 

Мъждрян 

Всичко 5.2 12 3.8 18 3.8 18 

  

I 12.0 - - 5.9 71 5.9 71 

II 8.7 0.8 7 29.2 254 29.2 254 

III 5.2 25.2 131 17.7 92 17.7 92 

IV 3.4 27.1 92 2.3 8 2.3 8 

V 1.9 6.0 11 - - - - 

Акация 

Всичко 59.1 241 55.1 425 55.1 425 

  

IV - 112.0 - 78.5 - 78.5 - 

V - 12.5 - 3.4 - 3.4 - Келяв габър 

Всичко 124.5 - 81.9 - 81.9 - 

  

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 4.8 - - 0.1 - 0.1 - 

IV 3.8 0.1 - - - - - 

V - - - - - - - 

Клен 

Всичко 0.1 - 0.1 - 0.1 - 

  

Всичко НИСКОСТЪБЛЕНИ 231.2 420 217.2 748 217.2 748 

  

ОБЩО ВСИЧКО 2294.2 13005 2294.2 16748 2294.2 16748 

 
Отношението на прираста на подходящия и на сегашния състав на насажденията дава 

числена представа за лесовъдския ефект при евентуалното достигане на подходящия бъдещ 
състав. От таблица № 12 се вижда, че сегашният общ зрелостен прираст на залесената площ е 
13 005 куб.метра, а бъдещият – 16 748 куб.метра, или очакваното увеличение само за 
залесената площ ще бъде: 

 
(16 748:13 005) х 100 = 128.8 %, т.е. имаме увеличение от 28.8 %. 
 
При сегашния среден зрелостен прираст на 1 хектар залесена площ – 5.7 куб.м/ха, в бъдеще 

се очаква 7.3 куб.м/ха. Това показва, че една част от насажденията в сегашния си състав не 
отговарят на производствените възможности на съответното им месторастене. При правилно и 
рационално разпределение на дървесните видове по типове месторастения, в перспектива 
производителността на горите може да се увеличи с 28.8 % при по-висок качествен състав на 
продукцията. Представа за измененията, които настъпват в площите, заети от дървесните 
видове при сегашния и бъдещия състав ни дава таблица № 13. 
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Таблица № 13 

Размер на условния общ среден зрелостен прираст 

по дървесни видове при сегашния и походящ състав на гората 
 

СЕГАШЕН СЪСТАВ ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ Дървесни видове 

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

Бял бор 453.6 3111 6.9 248.8 1939 7.8 248.8 1939 7.8 

Смърч 5.3 56 10.6 4.5 49 10.9 4.5 49 10.9 

Черен бор 66.8 440 6.6 60.2 470 7.8 60.2 470 7.8 

Веймутов бор 0.2 2 10.0 0.2 2 10.0 0.2 2 10.0 

Зелена дуглазка 0.3 4 13.3 0.2 3 15.0 0.2 3 15.0 

Бук 303.9 2003 6.6 372.1 3061 8.2 372.1 3061 8.2 

Червен дъб 2.7 16 5.9 3.8 22 5.8 3.8 22 5.8 

Зимен дъб 200.3 943 4.7 242.6 1509 6.2 242.6 1509 6.2 

Благун 4.9 21 4.3 8.2 41 5.0 8.2 41 5.0 

Цер 90.7 407 4.5 120.6 654 5.4 120.6 654 5.4 

Габър 922.7 5423 5.9 1046.2 8224 7.9 1046.2 8224 7.9 

Трепетлика 36.0 228 6.3 29.4 223 7.6 29.4 223 7.6 

Явор 3.8 30 7.9 3.9 29 7.4 3.9 29 7.4 

Бреза 1.1 5 4.5 0.4 3 7.5 0.4 3 7.5 

Мъждрян 5.2 12 2.3 3.8 18 4.7 3.8 18 4.7 

Орех 0.3 2 6.7 0.3 2 6.7 0.3 2 6.7 

Акация 59.1 241 4.1 55.1 425 7.7 55.1 425 7.7 

Келяв габър 124.5 - - 81.9 - - 81.9 - - 

Полски бряст 0.4 2 5.0 - - - - - - 

Бяла върба 1.6 10 6.3 1.6 12 7.5 1.6 12 7.5 

Черна елша 1.9 12 6.3 1.9 13 6.8 1.9 13 6.8 

Клен 0.2 - - 0.4 2 5.0 0.4 2 5.0 

Круша 0.1 - - - - - - - - 

Сребролистна липа 6.9 25 3.6 6.9 37 5.4 6.9 37 5.4 

Планински ясен 0.7 5 7.1 0.7 6 8.6 0.7 6 8.6 

тп I-214 0.3 3 10.0 0.1 2 20.0 0.1 2 20.0 

Дива череша 0.7 4 5.7 0.4 2 5.0 0.4 2 5.0 

  

Всичко 2294.2 13005 5.7 2294.2 16748 7.3 2294.2 16748 7.3 
 

От таблица № 14 се вижда, че в резултат на предвидените мероприятия, свързани с 
оптимизирането на бъдещия състав, ще настъпят съществени промени в площите по дървесни 
видове при сегашния и бъдещия състав на дървостоите. 

При иглолистните прави впечатление намалението на дела им от 23.0 % на 13.5 %. Това е 
така, защото основни дървесни видове за в бъдеще увеличават площа си  – габър, бук и зимен 
дъб. Площите им се увеличават за сметка на белия бор и черния бор и на келявия габър, които 
сега частично са заели типичните им месторастения. Благунът увеличават площите си, главно 
за сметка на различните иглолистни култури. 

Причините за намаляване площите на белия и черния бор, вече бяха посочени по-горе, като 
там където културите са създадени на богати и средно богати месторастения ще бъдат 
заменени от широколистни видове и в бъдеще ще заемат предимно бедните месторастения, 
като ще изместят главно келявия габър и мъждряна. 

Акацията и сребролистната липа запазват площа си, тъй като участват като спътници в 
бъдещите състави, съответно на бука, габъра, цера и т.н. 

Останалите дървесни видове запазват участието си в бъдещите състави или го променят в 
малка степен. 

Като цяло се увеличава площите на коренните широколистни дървесни видове, с 
изключение на келявия габър и мъждряна. 

Промените в участието на дървесните видове са предимно в качествено отношение. 
Предвидените мероприятия целят подобряване състава и бонитета на насажденията, което ще 
повиши общата им производителност, биологически ще станат по-устойчиви и с по-добри 
средообразуващи и хигиенно-защитни функции. 
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Таблица № 14 

Сравнение на площта по сегашен видов състав и видове, 

подходящи за месторастенето 
 

СЕГАШЕН СЪСТАВ ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

Залесена площ Залесена площ Дървопр. площ Дървесни видове 

ха % ха % ха % 

Бял бор 453.6 19.8 248.8 10.8 248.8 10.8 

Смърч 5.3 0.3 4.5 0.1 4.5 0.1 

Черен бор 66.8 2.9 60.2 2.6 60.2 2.6 

Веймутов бор 0.2 - 0.2 - 0.2 - 

Зелена дуглазка 0.3 - 0.2 - 0.2 - 

Бук 303.9 13.3 372.1 16.2 372.1 16.2 

Червен дъб 2.7 0.1 3.8 0.2 3.8 0.2 

Зимен дъб 200.3 8.7 242.6 10.6 242.6 10.6 

Благун 4.9 0.2 8.2 0.4 8.2 0.4 

Цер 90.7 3.9 120.6 5.3 120.6 5.3 

Габър 922.7 40.2 1046.2 45.6 1046.2 45.6 

Трепетлика 36.0 1.6 29.4 1.3 29.4 1.3 

Явор 3.8 0.2 3.9 0.2 3.9 0.2 

Бреза 1.1 0.1 0.4 - 0.4 - 

Мъждрян 5.2 0.2 3.8 0.2 3.8 0.2 

Орех 0.3 - 0.3 - 0.3 - 

Акация 59.1 2.6 55.1 2.4 55.1 2.4 

Келяв габър 124.5 5.4 81.9 3.6 81.9 3.6 

Полски бряст 0.4 - - - - - 

Бяла върба 1.6 0.1 1.6 0.1 1.6 0.1 

Черна елша 1.9 0.1 1.9 0.1 1.9 0.1 

Клен 0.2 - 0.4 - 0.4 - 

Круша 0.1 - - - - - 

Сребролистна липа 6.9 0.3 6.9 0.3 6.9 0.3 

Планински ясен 0.7 - 0.7 - 0.7 - 

тп I-214 0.3 - 0.1 - 0.1 - 

Дива череша 0.7 - 0.4 - 0.4 - 

  

Всичко 2294.2 100.0 2294.2 100.0 2294.2 100.0 
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ГЛАВА II 
 

ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ. РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА 

ГОРИТЕ ЗА ИКОНОМИКАТА НА РАЙОНА 
 

1. ПЛОЩ И ЛЕСИСТОСТ НА РАЙОНА, В КОЙТО СЕ НАМИРА 

ОБЩИНА ТРЯВНА 
 
Горските територии в района на общината са разположени на територията на област 

Габрово, като включват в себе си следните 11 населени места: 
 
Община Трявна, със следните населени места: град Трявна, град Плачковци и селата 

Бангейци, Белица, к. Бижовци, Енчовци, Престой, Радевци, Станчов хан, к.Фъревци и 
Черновръх. 

 
Общата площ на територията е 25 485 ха. Залесената площ (без горите по чл.83), е 16 842.4 

хектара. При това положение лесистостта е 66.1 %, което е много над средната за страната – 
34.5 %. 

 

2. РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА 

ИКОНОМИКАТА НА РАЙОНА 
 
Горите на община Трявна за които е изготвен този план имат важно значение, не само като 

строителна и технологична суровина, но и с техните водохранни, противоерозионни и здравно - 
украсни функции.  

Горите в по - голямата си част са широколистни – високостъблени, за превръщане, и по – 
малко нискостъблени, а иглолистните са представени почти изцяло от култури. 
Високостъблените гори са разположени в по-високите части на общината. Значението на горите 
е многопосочно, като те се явават един от основните поминъци на населението в тази част на 
страната. Те са източник за задоволяване нуждите на местното население от дърва за огрев и 
по – малко за строителна дървесина.  

С настъпилите промени в икономическия живот на страната и в стуктурата на горите след 
1989 г., освен държавата на пазара на дървесина се появяват и частните предприемачи. В 
момента  на територията на общината работещите банцизи използват почти изцяло местна 
дървесина.  

След 1989г.в икономоческия живот на района настъпва икономическа стагнация, която 
оказва крайно отрицателно влияние върху поминъка на населението - закриват се редица 
губещи  и недотам губещи предприятия, както в градовете така и в селата. Това рязко 
увеличава безработицата, което принуждава част от безработните да мигрират или да си 
търсят временна работа в други населени места, или да се върнат към традиционните за този 
край поминъци – земеделие, животновъдство и туризъм. 

По надолу е направен кратък преглед на социално – икономическото състояние на 
общината. 

 
История на гр. Трявна 

 
В Тревненския край се намират следи от материалната култура на различни племена и 

народи, живели тук в продължение на хилядолетия. Първите следи от развита материална и 
духовна култура по тези земи датират от IV – III в. пр. н. е. Те са оставени от траките. 
Включването на Балканския полуостров в състава на Римската империя също оставя своите 
следи по тези територии. От тази епоха е пътят, свързващ големи укрепени селища от двете 
страни на планината – Дискодуратера (край с.Гостилица) и Аугуста Траяна (Ст. Загора). 
Трасето на този път минава близо до гр. Трявна. Вероятно Трявна е възникнала като проходно 
селище, служещо за връзка между Мизия и Тракия по важните пътища на Яйканлийския 
(Дъбовския), Тревненския (Мъглижкия), Енинския и Крънския проходи. Легендата разказва, че 
при царуването на братята Асеневци през XII в. най – малкият брат Калоян издигнал църквата 
“Св. Архангел Михаил” в местността Тръвна. Това е една от трите църкви на името на Св. 
Архангел Михаил, които Асеневци са построили в този край. Около нея по-късно се съгражда 
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селището. Първите сигурни данни за съществуването на Трявна са открити в турските данъчни 
регистри, където името на Трявна за първи път е упоменато в 1565г. В годините на робство, 
жителите имали задължение да пазят пътя през Балкана към Одрин и Цариград. В замяна на 
това, те се ползвали от привилегията да не плащат някои данъци и да не се заселват турци в 
селището. Така извоюваната духовна свобода допринася за по–нататъшното развитие на града 
във всяко едно отношение. Три са преданията, обясняващи произхода на името Трявна: с 
царските пчелини (тръвни) – толкова многобройни и пръснати из Балкана, че хората започнали 
да наричат с тяхното име цялата местност, с проходното й разположение ( от „транс – вена” – 
преминавам отвъд) и с тучната трева, растяща в Балкана. През XVIII - XIX в. Трявна се оформя 
като стопански и културен център на района. С усет към красотата, вярност към многовековните 
традиции и любов към българското, тревненските майстори се изявяват най-вече в областта на 
строителството, резбарството и зографството, които овладяват до такова съвършенство, че ги 
превръщат в изкуство. Така се заражда, развива и разцъфтява най-старата Възрожденска 
художествена школа по българските земи – Тревненската. Строят се къщи, училища и църкви, 
майстори занаятчии и дърворезбари създават свои еснафски сдружения и утвърждават 
влиянието на Тревненската художествена школа.    

По цяло българско и извън пределите му се носи славата на зографите и марангозите 
(резбарите) от Трявна. Тук са родени съратникът на Васил Левски - Ангел Кънчев, поетът Пенчо 
Славейков и на първия български професор по химия Пенчо Райков. Близо десетилетие в 
Тревненското школо е учителствал Петко Рачев Славейков. 

 
Население 
 
Общината има 106 населени места с 11 754 жители, според преброяването от 1 февруари 

2011 г. От жителите на общината 11 222 души са в градовете Трявна и Плачковци, а останалите 
532 души в селата. За периода 2004 – 2011 г. населението на община Трявна е намаляло общо 
с 1889 души или приблизително с 1/5. Темпът на намаление на населението в община Трявна е 
най-висок сред четирите общини на област Габрово. 

Сравнението на дела на възрастовите групи в община Трявна с тези на областно и 
национално ниво показва съществено изместване към възрастовата група над 40 години. Делът 
на населението между 15 и 39 години е значително по-малко отколкото на национално ниво, и с 
около 3 пункта по-ниско от областното. Делът на младежите до 15 години също е по-нисък от 
този на областно и национално ниво. 

Възрастовата структура показва преобладаващ дял на населението от 40 до 64 години в 
градовете, следвано от възрастовата група между 15 и 39 години. В селата преобладава 
населението над 65 години (близо 50%), следвано от възрастовата група между 40 и 65 
години(над 34%). Влошената възрастова структура в селата е и причината за обезлюдяване на 
все повече населени места. 

Тенденцията за намаляването и застаряването на населението в община Трявна, както и в 
останалите общини на област Габрово е фактор, който има сериозно отражение не само върху 
икономиката и качеството на живот, но и върху потребността от специфични социални услуги, 
услуги в сферата на здравеопазването, отдиха и туризма, културата, административните услуги 
и обитаването. 

 
Комуникации и инфраструктура 
 
Пътната мрежа в Община Трявна е основна база за развитието на транспортните връзки. На 

територията на общината има два третокласни пътя: III- 552 /В. Вода – Трявна – Габрово /и III – 
609 /Ц. Ливада – Трявна – Плачковци – Кръстец/ с обща дължина 63 км в т. ч. четвъртокласна 
64 км. Относително голямата дължина на общинските пътища е резултат от сравнително 
големия брой малки населени места – 106, до които единствения транспортен подход е пътя. 

Третокласната /държавната/ пътна мрежа в Община Трявна спешно се нуждае от текущ и 
основен ремонт на настилката – главно на износващия пласт. Това се отнася главно за път – III 
– 609 в участъка му Трявна – Плачковци – Кръстец. На този участък масирани ремонтни работи 
не са извършвани отпреди повече от 20 години. В останалата част на държавната пътна мрежа 
проблемите се свеждат до частично изкърпване, възстановяване на канавки, водоотвеждащи 
съоръжения, изграждане на обезопасителни мероприятия: мантинели и др. Характерно за 
държавната пътна мрежа в границите на регулацията на град Трявна е, че двата третокласни 
пътя III – 552 и III – 609 вървят по едно и също трасе, включително до разклона за гр. Габрово в 
кв. Божковци. 

След завършване реконструкцията на пътя В. Вода – Гурково се очаква да се повиши 
натоварването на път III – 552 / В. Вода – Трявна – Габрово /. Това задължава да се започне 
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основен ремонт на пътната настилка на участъците от III – 552, които отдавна се нуждаят от 
подновяване на износващия пласт. 

Общинските пътища в Община Трявна са почти всички с износена пътна настилка, като част 
от същите нямат и съответстваща пътна конструкция. В миналото асфалтова настилка е 
полагана върху стар калдаръм или върху неподбрана по зърнометрия каменна фракция. 
Асфалтовата настилка е в 95% от случаите еднопластова с неплътна смес. Отводняването на 
пътното платно в 70% от дължината на общинската пътна мрежа не е решено, което допринася 
за бързото отмиване и разрушаване както на износващия пласт, така и на нестабилната пътна 
конструкция. За разрушаването на пътната настилка допринася и отсъствието на дрениращ 
пласт в основата на пътя, вследствие на което задържаната под износващия слой вода 
замръзва и повдига същия. Трайната настилка на общинската пътна мрежа съставлява 75 5 от 
общата дължина на пътните платна и е в съотношение 208 към 277,5км. 

Крайно наложително е изграждането на пътни връзки с трайна настилка: 
- гр. Трявна – с. Боженци – 5.5 км; 
- III – 609 – м. Българка – 7 км; 
- Станчов хан – Мръзеци – Бъзовец – 7 км. 
Гореизброените пътни връзки са от особено значение за развитието на туризма в общината. 
ВиК системите на община Трявна се обслужват от ''ВиК'' ООД – гр. Габрово (51% държавна и 

49% общинска собственост, вкл. с участие на община Трявна). Дружеството обслужва населени 
места от три общини – Габрово, Дряново и Трявна. 

Водоснабдяването на общината се извършва от повърхностни и подземни водоизточници. 
Водоснабдителните системи за питейна вода в община Трявна обслужват 99% от населението. 
Само няколко отделни малки села (с общо население по – малко от 150 жители) се 
водоснабдяват чрез местни водоизточници и водоснабдителни мрежи, невключени в капитала 
на дружеството. Целият Габровски регион е карстов – характерно за карстовите извори е 
техният малък и непостоянен дебит през различните сезони., 

Водоснабдяването на гр.Трявна се осъществява основно от открити водоизточници – в 
м.Българка и м.Гръбчево, както и от закрити каптажи м.Пейчева ливада и м.Извора. Освен 
посочените, се ползват и други със значително по-малък дебит за кв.Божковци, кв.Хитревци, кв. 
Стояновци и кв. Раданци, в които квартали са изградени локални водоснабдителни мрежи, 
несвързани с тази на гр.Трявна. ХЕИ Габрово контролира 28 централни водоснабдявания и 21 
местни водоизточника. Централните водоснабдявания имат 30 каптажа, 2 хлораторни станции, 
16 резервоара, 2 помпени станции. 

Водоснабдителната система на гр.Трявна е сложно съоръжение, изграждано, 
усъвършенствано и развивано за дълъг период - от 1942 година до 1999 година. 

Основен проблем на водоснабдяването на гр.Трявна е недостигът на водно количество и 
периодично влошаване на качеството на водата вследствие механични примеси. Влошаване 
качеството на питейната вода се явява резултат от липсата на пречиствателна станция за 
питейна вода. Пречистването на водата за гр.Трявна се свежда до дезинфекционна обработка 
с хлорни продукти (хлоргаз и натриев хипохлорид), степента на които се следи ежедневно. 

До 1999 г. в гр. Трявна е изградена канализационнамрежа с дължина 21 571 м., която 
обхваща 95% от домакинствата. По   този показател Трявна е на едно от първите места в 
страната.Канализация не е изграждана в кварталите Хитревци, Стояновци, Раданци, част от 
кв.Украйна. Видът на канализационната мрежа е смесен тип, т.е. за отпадни и за повърхностни 
води. През 1997 - 1999год. са изградени канали за само повърхностни води с дължина 478 м., 
които са заустени в близки водоизточници - Качаунско дере и Светушка. В част от гр. 
Плачковци, селата и някои квартали от общината няма изградена канализационна мрежа, което 
излага жителите на неприятни миризми. 

Електропреносната мрежа е изградена в необходимата оптимална конфигурация като 
елемент от електроенергийната система на страната. Тя гарантира сигурно, безопасно и 
ефективно функциониране на електроенергийната система и непрекъснатост на снабдяването 
на потребителите с електрическа енергия в нормални условия и при смущения. 

Резултатите от проведеното изследване на НСИ за използването на информационно-
комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата за 2011 г. отбелязват 
значителен растеж от 11.9% спрямо предходната година в относителния дял на българските 
домакинства, които имат достъп до интернет в домовете си. През 2012 г отн. дял на 
домакинствата с достъп до интернет нараства до 50,9% средно за страната. В този контекст 
разпределението на обществените средства в подкрепа на развитието в областта на ИКТ 
добива изключителна важност за преодоляване на регионалните различия в достъпа до 
електронни услуги и за развитието на информационното общество. 
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Селско стопанство 
 
По данни на Годишния доклад за дейността на ОД ”Земеделие” – Габрово 2 през 2011 г. 

селскостопанския фонд на община Трявна възлиза на 106 184 декара, от които обработваеми 
са 54 666 декара. Общият горски фонд е 131 376 декара, от които 43 178 декара частна 
собственост.  

Поради ясно изразения планински релеф селското стопанство на територията на община 
Трявна е слабо развито и неспециализирано, с натурален характер и възможности за 
специално производство като: екологични продукти, билкопроизводство и диворастящи 
плодове, овощарство, планинско животновъдство и преработка. Справката на ОД „Земеделие“ 
показва, че през 2011 г. в община Трявна слабо се е увеличил спрямо 2010 г. броя на говедата 
и овцете. На територията на община Трявна не осъществяват дейности значими производители 
на селскостопански продукти. Поради по-големите наклони, валежите разрушават пътищата и 
това налага да се извършват значителни разходи за тяхното поддържане. Техниката се 
оскъпява, тъй като трябва да задоволява по-високите изисквания за работа и транспорт при по-
тежки почви и големи наклони. Със земеделско производство се занимава предимно 
възрастното население. По-младите хора се ангажират в дейности, свързани с механизирано 
производство и промишлено отглеждане на животни. Голямата разлика в цените на 
земеделската продукция, от една страна, и фуражите, услугите и техниката, от друга страна, 
правят непривлекателен отрасъла.  Възстановяването, стабилизирането и развитието му в 
района може да бъде подпомогнато с подходящи стимули - достъпни дълготрайни кредити, 
регулиран внос и износ, трайни вътрешни и външни пазари, наличие на добре организирани 
борси, разработване на стоковото тържище за плодове и зеленчуци, което не е по 
възможностите само на общината. 

В периода 2014 – 2020 г. политиката за развитие на селските райони ще работи и чрез 
специални тематични подпрограми. България избра да подкрепи чрез този специфичен 
инструмент малките земеделски стопанства. Предстои одобряване на Тематична подпрограма 
за развитие на малки земеделски стопанства в Република България – 2014 – 2020 г. Тя 
предвижда специфично подпомагане на земеделски стопанства с размер до 100 дка, като на 
практика в нейния обхват ще попаднат почти 2 за периода януари – декември 2011 г. всички 
земеделски стопанства в община Трявна, които обаче обработват едва около 6,5% от 
обработваемата земя в селскостопанския фонд на общината.  

Държавният горски фонд на територията на община Трявна се управлява от Държавно 
горско стопанство „Плачковци“. Основните приходи идват от продажбата на дървесина и от 
организирания ловен туризъм. За поддържането на екоравновесие и биоразнобразие ежегодно 
се извършват редица мероприятия, свързани със залесяване на горски територии и разселване 
на дивеч. 

 

Икономика 
 
Производството на текстил и облекло е традиционно за община Трявна. Наличието на голям 

брой шивашки фирми предполага и големия брой на заетите в този подотрасъл на 
„Преработващата промишленост”. Основната част от трикотажното производство е 
съсредоточено в центъра на общината. Отрасълът е специализиран в производството на 
дамско, детско и мъжко облекло. По-големи фирми в отрасъла са: „Интертоп“ ЕООД, ЕТ „Ян – 
Янко Ников“, „Корона 85“ ООД, ЕТ „Джули Стил“, ЕТ „Елина – Ангел Коев“, „Фелия“ ООД, “Цвети 
Фешън“ ЕООД, „Ваяна – Стефка Куцарова“ ЕТ, „Елит Стил“ ЕООД, „Льофлер България“ ЕООД и 
др. 

Подотрасъл „Производство на дървен материал и изделия от него” също е традиционен за 
общината и води началото си от първата половина на 20 –ти век. И до днес традиционни за 
община Трявна остават дърводобива и производството на стилна мебел, както и на мебели с 
дърворезба. По-големи фирми в отрасъла са: „Мелиста“ ЕООД, „Престол“ ООД, „Стил МС“ 
ООД, „Вълчев М“ ЕООД, „Винтайм“ ООД, „Щайнер Мебел“ ЕООД, „Би Би Сикс – Мебели“ АД, 
Ванива“ ООД и др.  

През 2009 г. основният производствен корпус на Трема АД (обявена в несъстоятелност) е 
закупен от Емко ЕООД. Фирмата осъществява производство на метални конструкции, 
инструментална екипировка и нестандартни съоръжения, механично обработване на метал, 
производство на въоръжение и боеприпаси. 

 От 2004 г. в Трявна развива дейности и поделение на една от значимите фирми в  областта 
- Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД. Резбонарезни инструменти Габрово ЕООД е най-
големият производител на металорежещи инструменти в България с над 60 годишен опит. 
Специализирано в производство на дървообработващи инструменти е “Тримекс” ООД. ЕТ 



ГОРИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД, 2019 г. 31 

“Бошнаков – Кольо Бошнаков” произвежда детайли за машиностроенето с производствена база 
в гр. Плачковци. 

Промишленото производство няма ясно изразен профил, а е конгломерат от наследени 
внесени производства (метални изделия и металообработващи инструменти, инструментална 
екипировка и нестандартни съоръжения, трикотаж и шивашки изделия, пластмасови изделия) и 
традиционни производства, базирани на местни суровини (дървообработка и мебели). 
Възможност за интегрирано развитие на местната индустрия е мрежа от взаимообвързани 
малки чисти производства с ясен продуктов профил и гъвкаво производство спрямо търсенето. 

За периода 2006 – 2007 г. най-голям дял от брутната продукция на територията на община 
Трявна е произвеждана от средни предприятия (36,5% през 2006 г. и 42,4% през 2007 г.). 

През 2008 г. рязко се увеличава делът на брутната продукция, произведена от малки 
предприятия – от 30,9% през 2007 г. тя стига до 42,1% през 2008 г. Тази тенденция остава 
валидна до 2010 г., когато делът на продукцията, произвеждана от малки предприятия стига до 
53,3%. Това увеличение не е за сметка на продукцията, произвеждана от микропредприятия, 
нейният дял се намалява, но не с толкова бързи темпове, както при продукцията, произвеждана 
от средни предприятия.  

В периода на икономическа криза (2008 – 2010) малките предприятия са тези, които успяват 
да компенсират намаленото производство на средните предприятия. През 2011 и 2012 г. 
приносът на микро и средните предприятия в обема брутна продукция на общината нараства, 
но делът на малките предприятия остава близо 42%. 

Сравненията по години на обема брутна продукция на едно предприятие показват, че 
малките предприятия могат да бъдат считани за по-ефективни – за периода 2006 – 2012 г. 
увеличението на брутния продукт на едно малко предприятие е 53%. За микропресприятията 
този показател показва нарастване от 24% за същия период, докато при средните фирми се 
наблюдава намаление от 14%.  

Най-голям дял в произведената брутна продукция в общинската икономика има сектор 
Преработваща промишленост. Данните за 2011 и 2012 г. показват възстановяване на сектора 
до нива от 2007 г. 

Последните данни показват, че сектор Строителство започва да възстановява позициите си 
в общинската икономика и през 2011 и 2012 г. дела му в брутната продукция вече е по-голям от 
този на сектор Търговия (услуги). Сравнително бавен, но устойчив ръст се наблюдава в 
останалите основни сектори на общинската икономика – Търговия (услуги), Хотели и 
ресторанти, Транспорт, складиране и съобщения, Селско стопанство. 

 

Туризъм и отдих 
 
Община Трявна е разположена в Северните склонове на Средна Стара планина. През 

територията и преминават реките Тревненска и Беличенска, а границите и се очертават от 
общините Дряново и Габрово на север и запад, на изток граничи с Търновски регион, а на юг 
билото на Стара планина я дели от Старозагорски регион. 

В Тревненския край се намират следи от материалната култура на различни племена и 
народи, живели тук в продължение на хилядолетия. Вероятно Трявна е възникнала като 
проходно селище, служещо за връзка между Мизия и Тракия по важните пътища на 
Яйканлийския /Дъбовския/, Тревненския/Мъглижкия/, Енинския и Крънския проходи. 

Първите сигурни данни за съществуването на Трявна обаче, се откриват в турските данъчни 
регистри и като година на създаване на Трявна е упомената 1565г. През 18-19 век Трявна се 
оформя като стопански и културен център на района. 

С усет към красотата, вярност към многовековните традиции и любов към българското, 
тревненските майстори се изявяват най-вече в областта на строителството, резбарството и 
зографството, които овладяват до такова съвършенство, че ги превръщат в изкуство. Така се 
заражда, развива и разцъфтява най-старата възрожденска художествена школа по българските 
земи – Тревненската. Най-значими, запазени стари архитектурни паметници са: кулата с 
часовника и старинния мост /1814-1845г./- единствения запазен в страната възрожденски 
площад; Даскаловата къща; Славейковото школо и други общо 141 паметници на културата,по-
голямата част от които включени в миналото в 100-те национални туристически обекти, а 6 от 
тях са с национално значение. За опазване на това неоценимо наследство с решение 
146/1979г. на МС старинната част на града и архитектурно-историческия ансамбъл пл.А.Кънчев 
са обявени за архитектурен и исторически резерват. Това богатство се увеличава непрекъснато 
с дарения от произведения на изкуството от прочути съвременни майстори-художници, 
скулптори, резбари, както от самите тях, така и от притежатели на богати колекции. 

Още от преди началото на 20-те години Трявна е предпочитан за отдих курорт, а от 1963г. 
гр.Трявна и гр.Плачковци са обявени за планински курорти. Умерено-континенталният характер 
на климата в Тревненската община е добре изразен. Той се формира под непосредственото 
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въздействие на Стара планина. Особено значимо е както наличието на иглолистни и 
широколистни гори непосредствено до градовете, така и чистия планински въздух. Умереният 
климат – малки денонощни и годишни температурни амплитуди, отсъствието на промишлени 
замърсители са ценени и досега от български и чуждестранни туристи. Неоценено богаство са 
многобройните видове билки и редки защитени растителни видове. 

Релефът и климатичните особености на региона са причина гр.Трявна да бъде избран от 
Н.В.цар Борис III и царица Йоана за построяването на климатичен детски санаториум за 
белодробни заболявания, открит 1944г. Тук е построено и първото в страната ни SOS – детско 
селище през 1993г. 

Традициите, природните дадености и местоположението на общината са предпоставка за 
развитието на различни видове туризъм: 

- Културен/младежки,фестивален,специализиран/; 
- Познавателен/ученически,младежки/; 
- Рекреативен /зимен и летен/; 
- Планински/спортен и хоби/; 
- Лечебен/зимен и летен/; 
- Семеен; 
- Селски; 
- Екологичен; 
- Ловен. 
Създадени организационни структури са: 
- Туристическо дружество “Планинец”; 
- Туристическо сдружение”Трявна-Тур”; 
- Туристическо информационно бюро – като резултат от работата на българо-швейцарски 

туристически проект,осъществен между община Трявна и оторизираната от швейцарското 
правителство фондация”Интер-Асист”; 

- Туристическо дружество “Балкан”. 
В различно време в градовете Трявна и Плачковци е строена материалната база за 

посрещане и обслужване на туристическия поток. Ежегодно общината се посещава от над 
30000 туристи и екскурзианти. 

Наличният леглови фонд в хотелите и почивните станции наброява повече от 500 бр. места, 
а заедно с леглата в самостоятелните стаи и къщите този брой надхвърля 800, но понастоящем 
се ползва едва 20-25% от него. През последните години работят: 3 хотелски комплекса - 
“Сезони”, “Трявна”, “Ралица”; три семейни хотела“Зограф”, “Балюва къща” и “Фамилия”; едно 
туристическо селище – “Бръшлян”; една почивна станция - “Панорама”; девет къщи и 50 
самостоятелни стаи. В планината има 3 действащи хижи, които се нуждаят от реконструкция. 

Многобройните музейни експозиции в града са много добре уредени. Те са и най-ярката 
туристическа атракция, която се предлага на туристите посетили общината. В тях има 
осезателна необходимост от екскурзоводи-владеещи чужди езици за директно общуване с 
чуждестранните туристи. 

Разработен и действащ е туристически продукт ”С велосипед и раница по пътя на слънцето” 
включващ един регионален велосипеден маршрут, обхващащ общините:Трявна, Габрово, 
Априлци, Троян и Тетевен и един локален в общината. 

Разработен е проект “Туристическа маркировка и сигнализация на пешеходните маршрути в 
региона на Средна Стара планина и информационното им осигуряване” от общините в 
асоциация ”Стара планина”, младежки културно-информационен център Габрово и 
националната организация на скаутите в България. Този проект е предложен за финансиране 
от програма “Фар”. 

Община Трявна разполага с красиво езеро, два открити плувни басейна и един закрит. 
Басейните в Трявна са основно ремонтирани и предлагат отлични условия за отдих и 
плуване.Тревненското езеро е отлично място за предлагане на богато разнообразие от 
туристически услуги. 

Изключително интересна атракция представляват ателиетата на дърворезбарите, 
иконописците и занаятчиите в Школото и по старинната улица “П.Р.Славейков”. 

В общината към настоящия момент преобладаващо са развити семейният и ученическият 
туризъм. Семейният във връзка с климатичните особености, местоположението, тишината и 
спокойствието на планинските градове Трявна и Плачковци и ученическият – с познава-телна 
цел – във връзка с богатото културно-историческо минало и наследство на региона. 

Отскоро започна практическата работа за развитието на спортния туризъм. 
Състоянието на легловата база и предлаганите условия, както и липсата на широк спектър 

атракции и възможности за спортуване, понастоящем не предполагат развитието на туризма – 
поради ограни-чения по обем пакет туристически услуги. 
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Туристическата индустрия до този момент не е напълно развита. През изминалите 37 години 
от обявяването на гр.Трявна и гр.Плачковци за планински курорти в общината са изграждани и 
прилагани различни концепции за развитието и превръщането й в промишлен център.Досега не 
е изградена и предложена единна концепция за развитието на туризма като отрасъл, въпреки 
че естествените и архитектурно-исторически условия предполагат това. 

 

3. ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ОБЕКТИ 
 

3.1. Защитени територии, обособени по Закона за защитените 

територии  
 
3.1.1. Природен парк “Българка” - обявен със Заповед № РД – 775 от 09.08.2002 г., на 

МОСВ (ДВ бр. 86 от 10.09.2002 г.). 
 
3.1.2. Природни забележителности: 
 
- Природна забележителност ”Виканата скала” - обявена със Заповед № 995 от 

21.04.1971 г. на МГГП (ДВ, бр. 41 от 1971 г.), актуализация на площта със Заповед № РД – 53 от 
30.01.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр. 39 от 2008 г.); 

 
- Природна забележителност ”Скален венец в м. Мъхнатите скали” – обявена със 

Заповед № 689 от 22.07.1987 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 63 от 1987 г.), актуализация на 
площта със Заповед №РД – 875 от 22.11.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр. 6 от 2014 г.). 
 

3.1.3. Защитени местности: 
 
- Защитена местност “Студеният кладенец” – обявена със Заповед № 25 от 09.01.1989 г. 

на КОПС при МС (ДВ, бр.7 от 1989 г.) 
 
- Защитена местност “ Мехченица – Йововци” – обявена като историческо място със 

Заповед № 345 от 17.05.1979 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 67 от 1979 г.), прекатегоризиран в 
защитена местност със Заповед № РД-1303 от 27.12.2002 на МОСВ (ДВ, бр. 7 от 2003 г.); 
 

- Защитена местност “Столища” – обявена като природна забележителност със Заповед 
№ 689 от 22.07.1987 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 63 от 1987 г.), прекатегоризирана в защитена 
местност със Заповед № РД-1309 от 27.12.2002 г. на МОСВ (ДВ, бр. 7 от 2003 г.), промяна на 
площта и режима със Заповед № РД-401 от 24.04.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр. 51 от 2013 г.) 

 
- Защитена местност “Боженци” обявена със Заповед №4526/17.10.1975 г. На МГОПС 

(ДВ,бр.98/1975г.) 
 
3.1.4. Вековни дървета на тереторията на община Трявна: 
 
- Бук (106) - Fagus sylvatica 
Област: Габрово, Община: Трявна, Населено място: с. Кръстец –обявено с Постановление 

на Министерски Съвет No.1078 от 13.03.1950 г. на КОПС при МС; Характеристики на 
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 500; Реална възраст: 569; Височина 
(m): 32; Периметър (m): 3.7; 

 
-  Летен дъб (2020) - Quercus robur 
Област: Габрово, Община: Трявна, Населено място: с. Фъревци - обявено със Заповед 

No.654 от 08.09.2006 г. на МОСВ (ДВ, бр. 85 от 2006 г.); Характеристики на вековното дърво: 
Години към датата на обявяване: 400; Реална възраст: 413; Височина (m): 22; Диаметър 
(m): 1.0; 

 
-  Тис - 80 бр. (110) - Taxus baccata  
Област: Габрово, Община: Трявна, Населено място: с. Кръстец - обявено със Протокол 

No.11796 от 15.09.1948 г.; 
 
-  Цер (1218) - Quercus cerris 
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Област: Габрово, Община: Трявна, Населено място: с. Престой - обявено със Заповед 
No.14 от 08.01.1981 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 19 от 1981 г.);  Характеристики на вековното 
дърво: Години към датата на обявяване: 400; Реална възраст: 438; Височина (m): 20; 
Периметър (m): 3.2; 

 
-  Ясен (1630) - Fraxinus spp. 
Област: Габрово, Община: Трявна, Населено място: с. Черновръх - обявено със Заповед 

No.1042 от 30.11.1984 г. на КОПС при МС (ДВ, бр. 102 от 1984 г.); Характеристики на 
вековното дърво: Години към датата на обявяване: 100; Реална възраст: 135; Височина 
(m): 19; Периметър (m): 2.1; 

 

3.2. Защитени зони, обособени по Закона за биологичното 

разнообразие  
 

3.2.1. Защитени зони, обявени по Директива 92/43/ЕЕС за 

опазването на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна от екологичната мрежа Натура 2000: 
 
- Защитена зона BG0000214 ”Дряновски манастир” – обявена с Решение на МС №122 от 

02.03.2007 г. (ДВ бр.21 от 2007 г.); 
 
- Защитена зона BG0000281 “Река Белица” - обявена с Решение на МС №122 от 

02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г.); 
 
- Защитена зона BG0000282 “Дряновска река” -  обявена с Решение на МС №122 от 

02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г.); 
 
- Защитена зона BG0000399 “Българка” - обявена с Решение на МС №122 от 02.03.2007 г. 

(ДВ, бр. 21 от 2007 г.); 
 

3.2.2. Защитени зони, обявени по Директива 79/409/ЕЕС за 

опазване на дивите птици от екологичната мрежа Натура 2000: 
 
- Защитена зона BG0000399 “Българка” - обявена със Заповед № РД-848 от 08.11.2013 г. 

на МОСВ (ДВ, бр. 104 от 2013 г.) 
 

3.3. Защитени растителни видове и лечебни и редки растения 

на територията на община Трявна 
 

3.3.1. Застрашени и защитени растения в района на община 

Трявна записани съответно в Червената книга на Република 

България (електронно издание от 2011 г.) и в приложение № 3 от 

Закона за биологичното разнообразие 
 
Община Трявна, съвместно с РИОСВ гр.Велико Търново и други обществени организации, 

трябва да организира охраната на застрашените и защитените растения на територията на 
общината. 

 
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. 
 
Според Червената книга на Република България (електронно издание от 2011 г.) на 

територията на община Трявна са установени 10 растителни вида под заплаха. От тях 6 са с 
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категория застрашен и 4 - с категория уязвим. В това число 3 от видовете са български 
ендемити, а 1 е балкански ендемит.  

По Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) (Приложение №3) 9 от гореспоменатите 
10 застрашени растителни вида са със статут защитен.  

 
Планински явор, жешля - Acer heldreichii Orph. 
Сем. Aceraceae – Кленови 
Природозащитен статут: Уязвим. Балкански ендемит. 
Морфология и биология: Дърво с право стъбло и широка, закръглена корона, високо до 20 

m. Листата дълги 3,5–10 cm, широки 2–6 cm, яйцевидни, цели или неяснотриделни, отгоре 
тъмнозелени, голи, отдолу светлозелени, влакнести по жилките; дръжката до 5 cm, гола, без 
млечен сок. Съцветията гроздовидни, изправени, разположени връхно по клонките, появяващи 
се след разлистване. Цветовете двуполови; чашката и венчето 4–5-делни, бели; тичинките 8. 
Плодните дялове продълговати, сплеснати, отвън и отвътре голи; крилцата дълги 2–3 cm, 
широки 0,5–1,5 cm, разперени или слабоприпокриващи се във връхната част. Цв. V–VІ, пл. ІХ. 
Опрашва се от насекоми. Плодовете се разпространяват чрез вятъра. 

Местообитания и популации: Видът се среща с единични и групи дървета в 
широколистните гори в планините. 

Разпространение в България: Стара планина, Витоша, Знеполски район, Западни 
гранични планини, Беласица, Рила, Средна гора, Родопи. 

Общо разпространение: България, територията на бивша Югославия, Албания, Гърция. 
Отрицателно действащи фактори: Предимно от антропогенен характер – изсичане на гори 

за дърводобив и застрояване на планински терени във връзка с развитието на турзима. 
Предприети мерки за защита: Защитен вид съгласно Закона за биологичното 

разнообразие. Част от субпопулациите на вида попадат в границите на природен парк „Витоша“ 
и националните паркове „Рила“ и „Централен Балкан“. По-голямата част от находищата са в 
защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България. 

Необходими мерки за защита: Необходимо е детайлно проучване на разпространението 
на вида, на числеността и площта на неговите популации, на биологията и екологията на вида. 
Провеждане на дългосрочен мониторинг за разкриване на тенденциите при този вид. Събиране 
на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово, при необходимост 
обяваване на защитена територия за опазване на популацията на вида. 

 
Обикновен тис - Taxus baccata L. 
Сем. Taxaceae– Тисови 
Природозащитен статут: Застрашен. 
Морфология и биология: Двудомно дърво, високо над 20 m и до 1 m диаметър на 

стъблото. Листата вечнозелени, плоски, дълги до 3,5 cm и широки 2 mm, отгоре тъмнозелени, 
лъскави, отдолу бледозелени, матови, със слабо подвити надолу ръбове, без смолисти канали. 
Мъжките цветове съставени от малък брой тичинки, събрани в шишарки в пазвите на листата. 
Женските цветове с 6 люспести листчета и една семепъпка, единично разположена на върха на 
къси клонки. Семето много твърдо, овално, кафяво, обхванато от месеста чашковидна обвивка 
(арилус), яркомалиново оцветена, сладка на вкус. Цв. ІV–V, пл. VІІ−VIII. Опрашва се от вятъра. 
Размножава се със семена. 

Местообитания и популации: Среща се по сенчести, влажни места, покрай потоци, върху 
кафяви горски почви, в състава на широколистни и смесени иглолистно-широколистни гори, 
единично или на групи. 

Разпространение в България: Предбалкан (природен парк „Врачански Балкан“ – между 
Враца и водопад Скакля, местн. Метковски дол и вр. Светогорски камък; Велико Търново), 
Стара планина (Зап., Ср. – Троянски и Габровски Балкан, под вр. Марагидик), Витошки район 
(Боянски водопад), Славянка (Парилски дол), Пирин (под х. „Яворов“), Рила (местн. Кирилова 
поляна, долината на р. Бели Искър, р. Бистрица и Урдина река), Родопи (местн. Червената 
стена, над с. Орешари, Мъгленишки рид, Баташко дефиле, Сестримо), Странджа (резерват 
„Тисовица“, защитена местност „Марина река“); между 150–1700 m н. в. 

Общо разпространение: Почти в цяла Европа и в планините на Средиземноморска област, 
Югозападна и Централна Азия (Кавказ, Мала Азия), Северна Африка. 

Отрицателно действащи фактори: Ограничено разпространение, малка численост, силна 
степен на фрагментация, дърводобив в миналото, както и специфичните екологичните 
изисквания, ограничават възобновяването и застрашават вида с унищожение. 

Предприети мерки за защита: Защитен вид съгласно Закона за биологичното 
разнообразие. Част от  популациите му влизат в редица защитени територии (националните 
паркове „Централен Балкан“, „Рила“ и „Пирин“, природните паркове „Врачански Балкан“, 
„Странджа“, „Витоша“, резерватите „Врачански карст“, „Риломанастирската гора“, „Али ботуш“, 
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„Тисовица“, защитена местност „Марина река“ в Странджа и др. Находищата попадат в 
защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България. 

Необходими мерки за защита: Проучване на състоянието на находищата, биологията на 
размножаване и факторите, повлияващи площта и числеността на популациите с цел 
оптимизиране на опазването. Съхраняване на семена в семенна банка и култивиране на вида. 

 
Снежно кокиче - Galanthus nivalis L. 
Сем. Amaryllidaceae – Кокичеви 
Природозащитен статут: Застрашен. 
Морфология и биология: Многогодишно тревисто луковично растение с 2 приосновни 

листа. Стъблото на върха с един увиснал надолу цвят. Листата преди отваряне на листната 
пъпка плоски, дълги 8–9 cm и широки 0,4–0,7 cm. Околоцветникът от 6 листчета, външните 3 
бели, дълги 15–25 mm, обратнояйцевидни до продълговати, вътрешните почти двойно по-
малки, удължено обратнояйцевидни, почти плоски, със зелено петно на върха. Тичинките 6, в 
два кръга; яйчникът долен, сферичен или продълговат, 3-гнезден. Семената елипсовидни, с 
роговиден придатък. Цв. І–ІV, пл. IV−V. Опрашва се от вятъра и от насекоми. Размножава се 
със семена и вегетативно. 

Местообитания и популации: Расте из храсталаци, гори, скални поляни, по долините на 
реките в низинния и долния планински пояс върху наносни почви. 

Разпространение в България: Черноморско крайбрежие (Балчик, Варна – край местн. 
Аладжа манастир, Бургас, Приморско, от устието на р. Ропотамо до р. Резвая), Североизточна 
България (с. Оброчище, Църква, Царичино, Гроздьово и др.), Дунавска равнина (Видин, с. 
Орсоя), Предбалкан (Белоградчик – местн. Венеца), Стара планина (с. Раковица), Знеполски 
район (Трънско), Тунджанска хълмиста равнина (с. Зидарово), Странджа (резерват „Витаново“ и 
др.); до около 1500 m н. в. 

Общо разпространение: Средна Европа, Италия, Унгария, Полша, Украйна, Западна Русия 
и Балкански полуостров. 

Отрицателно действащи фактори: Активно събиране на вида като декоративно и лечебно 
растение, туризъм, строежи, утъпкване, земеделие, залесяване, природни бедствия (пожари), 
ограничено разпространение, малка численост, проблеми, касаещи репродуктивната сфера. 

Предприети мерки за защита: Защитен вид съгласно Закона за биологичното 
разнообразие. Част от популациите на вида са в границите на резерватите „Ропотамо“, 
„Витаново“ и др. Много от находищата попадат и в защитени зони от Европейската екологична 
мрежа НАТУРА 2000 в България. 

Необходими мерки за защита: Проучване на състоянието на находищата, на биологията на 
размножаване и на факторите, повлияващи площта и числеността на популациите с цел 
оптимизиране на режима на охрана. Съхраняване на семена в Националната семенна генбанка 
в гр. Садово и култивиране на вида. 

 
Ниско бясно дърво - Daphne cneorum L. 
Сем. Thymelaeaceae – Тимелееви 
Природозащитен статут: Застрашен. 
Морфология и биология: Вечнозелени, дребни храстчета, с дълги, тънки меки странични 

разклонения, младите клонки голи, сивкави. Листата дълги 10–18 mm, широки 3–5 mm, 
обикновено 3–4 пъти по-дълги, отколкото широки, продълговати или линейноланцетни, 
заоблени на върха, приседнали, голи, не са събрани във връхната част на разклоненията. 
Цветовете ароматни, розови, полуприседнали, образуващи главички от 6–10(20) цвята. 
Хипантият дълъг 6–10 mm, обикновено белезникавовлакнест; чашелистчетата дълги 4–6 mm, 
заоблени на върха. Плодът кафеникаво-жълта костилка, обвита в хипантия до узряването й. 
Цв. VІ–VІ, пл. VІ–VІІІ. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена. 

Местообитания и популации: Единични растения, до мозаични субпопулации по сухи 
каменисти и скалисти места в иглолистни гори, върху варовик, на хумусно-карбонатни и 
планинско-ливадни почви. Субпопулациите имат добри възобновителни способности. 

Разпространение в България: Стара планина (Зап., Ср.), Знеполски район, Пирин, Родопи; от 
900 до 2900 m н. в. 

Общо разпространение: Западна, Централна и Източна Европа, Средиземноморието, 
Югозападна Азия (МалаАзия). 

Отрицателно действащи фактори: Дърводобив (изсичане на иглолистни гори) и 
потенциално развитие на туризма (строителство на туристически съоръжения). 

Предприети мерки за защита: Защитен вид съгласно Закона за биологичното 
разнообразие. Субпопулациите на вида попадат на територията на националните паркове 
„Пирин“ и „Централен Балкан“ и поддържан резерват „Острица“ в планината Голо бърдо, както 
и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България. 
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Необходими мерки за защита: Необходимо е разработване на План за действие за вида, 
както и детайлно проучване на хорологията на вида, на числеността и площта на неговите 
популации, на  биологията и екологията на вида. Провеждане на дългосрочен мониторинг за 
разкриване на тенденциите при този вид; събиране на семенен материал за Националната 
семенна генбанка в гр. Садово, при необходимост – обявяване на защитена територия за 
опазването на вида. 

 
Фривалдска микромерия - Micromeria frivaldszkyana (Degen) Velen. 
Сем. Lamiaceae – Устноцветни 
Природозащитен статут: Застрашен. Български ендемит. 
Морфология и биология: Многогодишно тревисто растение. Стъблата високи 15–30 cm, 

силно разклонени. Листата яйцевидни, назъбени, по долната повърхност с прозрачни 
точковидни жлези, богати на етерични масла. Цветовете бели или бледорозови, отвън 
късовлакнести, събрани в рехаво метличесто съцветие. Орехчетата дълги до 1 mm, кафяви, с 
гладка повърхност. Цв.VІІ–VІІІ, пл. ІХ–Х. Размножава се със семена. 

Местообитания и популации: Обитава скалисти, тревисти и храсталачни места, предимно 
върху карбонатна скална основа. Среща се в буковия пояс и в тревните съобщества във 
високопланинската безлесна зона. Числеността на популациите варира и достига до висока, 
например в района на вр. Козя стена и по рида Куманица. Индивидите проявяват добра 
жизненост, цъфтят и плодоносят. 

Разпространение в България: Стара планина (Ср., Изт.); 900–1800 m н. в. 
Общо разпространение: България. 
Отрицателно действащи фактори: Основният застрашаващ фактор е събирането на 

растението като билка за чай. Разрастващият се туризъм в Централен Балкан крие 
потенциална заплаха за съществуването му, тъй като някои от находищата се намират 
непосредствено близо до туристически пътеки. 

Предприети мерки за защита: Защитен вид съгласно Закона за биологичното 
разнообразие. Популациите се намират в границите на национален парк „Централен Балкан“, 
резерват „Козя стена“ и природен парк „Сините камъни“, както и в защитени зони от 
Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България. 

Необходими мерки за защита: Не са необходими специални мерки. 
 
 
Български ранилист - Betonica bulgarica Deg.et Neic.Stachys bulgarica (Deg. & Neic.) 

Hayek1,2 
Сем. Lamiaceae – Устноцветни 
Природозащитен статут: Застрашен.Български ендемит. 
Морфология и биология: Многогодишно тревисто растение с хоризонтално коренище. 

Стъблото изправено, гъстовлакнесто, високо до 50 cm. Листата удълженояйцевидни, в 
основата сърцевидни, по ръба едрозакръглени до остроназъбени. Цветните прешлени събрани 
в плътно, класовидно съцветие, рядко най-долният отделен. Чашката дълга 8–9 mm, зъбците в 
основата влакнести и завършват с дълго осилче. Венчето розово-пурпурно, горната устна цяла 
или на върха 2-делна, долните с едър среден дял и 2 странични долни делчета. Орехчетата 
кафяви, тристенни. Цв. VII–VIII, пл. VIII–X. Опрашването ентомофилно. Размножава се със 
семена и с коренищни издънки. 

Местообитания и популации: Среща се по открити каменисти и песъчливи терени в 
дъбовия и в буковия пояс върху сиви, кафяви горски и хумусно-карбонатни почви. Растението 
има добра  възобновителна способност и популациите са с нормална численост, а площта им е 
3–5 дка. 

Разпространение в България: Стара планина (Ср., Изт.), Тракийска низина; от 700 до 1500 
m н. в. 

Общо разпространение: България. 
Отрицателно действащи фактори: Паша, утъпкване, събиране на суровина за лечебни 

цели. 
Предприети мерки за защита: Защитен вид съгласно Закона за биологичното 

разнообразие. Част от старопланинските находища са в национален парк „Централен Балкан“. 
Част от находищата на вида попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа 
НАТУРА 2000 в България. 

Необходими мерки за защита: Изследване на биологията и екологията на вида и 
проучване на възможностите за култивиране. Проучване числеността и площта на 
популацииите и събиране на семена за Националната семенна генбанка в гр. Садово. 

 
Дегенов скален копър – Seseli degenii Urum. 
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Сем. Apiaceae – Сенникоцветни 
Природозащитен статут: Уязвим вид.Български ендемит. 
Морфология и биология: Многогодишно тревисто растение с вретеновидно коренище. 

Стъблото високо 40-120 ст, с мрежеста обвивка в основата си. Листата просто до тройно 
перестонаделени, дяловете линейни. Цветовете дребни, бели, събрани по 20-30 в 
сенниковидни съцветия. Плодър елипсовиден,  по външната повърхност с 3 груби ребра и 4 
бразди. Опрашва се от насекоми. РАзмножава се със семена. 

Местообитания и популации: Расте по сухи скалисти места на варовита почва в 
ксеротермния дъбов до буковия пояс. Популациите са с добра численост. Участва в състава на 
хазмофитна растителност заедно с Campanula sibirica, Achillea clypeolata, Acinos suaveolens, 
Asperula purpurea, Melica ciliata, Allium flavum, Dianthus petraeus, Silene flavescens и др. 

Разпространение в България: Дунавска равнина, Предбалкан (Зап.–гара Кунино и др.), 
Стара планина (Ср.); между 150–650 m н. в. 

Отрицателно действащи фактори: Кариерите за варовик в находищата на вида или в 
близост до тях, туризмът. 

Предприети мерки за защита: Защитен вид съгласно Закона за биологичното 
разнообразие. Включен в 1997 IUCN Red List of Threatened Plants с категория „рядък“. Част от 
находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в 
България. 

Необходими мерки за защита: Обявяване на защитени местности в някои от останалите 
незащитени местообитания на вида. 

 
Елвезиево кокиче – Galanthus elwesii Hook.,  
Сем. Amaryllidaceae – Кокичеви 
Природозащитен статут: Застрашен вид. 
Морфология и биология: Многогодишно тревисто луковично растение с 2 приосновни 

листа. Стъблото на върха с един увиснал надолу цвят. Листата преди отваряне на листната 
пъпка със завити навътре ръбове, дълги 6-7 ст, широки 1,7-2,2 ст. Околоцветникът от 6 
листчета, външните 4 бели, дълги 15-25 мм, обратнояйцевидни до продълговати, вътрешните 
почти двойно по-малки,  удължено обратнояйцевидни до правоъгълни, с две зелени петна – 
тясно подковообразно на върха и голямо, почти квадратно, при основата. Тичинките 6, в два 
кръга, яйчникът долен, сферичен или продълговат, тригнезден. Семената елипсовидни, с 
роговиден придатък. Опрашва се от вятъра и от насекоми. Размножава се със семена и 
вегатативно. 

Местообитания и популации: Расте из храсталаци, гори, скални поляни по варовити почви, 
по долините на реките в низинния и долния планински пояс върху богати наносни почви. 

Разпространение в България: Среща се нарядко в цяла България с изключение на 
Черноморското крайбрежие, Беласица и Странджа; до около 2000 m н. в. 

Отрицателно действащи фактори: Активно събиране на вида като декоративно и лечебно 
растение, туризъм, строежи, утъпкване, земеделие, залесяване, природни бедствия (пожари), 
ограничено разпространение, малка численост, проблеми, касаещи репродуктивната сфера. 

Предприети мерки за защита: Защитен вид съгласно Закона за биологичното 
разнообразие. Голяма част от находищата се намират в защитени територии и попадат в 
защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България. 

Необходими мерки за защита: Проучване на състоянието на находищата, на биологията на 
размножаване и на факторите, повлияващи площта и числеността на популациите с цел 
оптимизиране на режима на охрана. Съхраняване на семена в семенна банка и култивиране на 
вида вex-situ условия. 

 
Пърчовка - Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng 
Сем. Orchidaceae – Салепови 
Природозащитен статут: Уязвим вид. 
Морфология и биология: Многогодишно тревисто растение с 2 яйцевидни грудки. Стъблата 

високи 30-90 ст, с 5-8 сиво-зелени, елиптични листа. Съцветията с 20-40 цвята, рехави. 
Околоцветните листчета събранив шлем, виолетово-бели с надлъжни линии. Устнта 3-делна; 
страничните дялове линейни, извити, дълги 9-22 мм, вълнисти по края; средният дял дълъг 4,5-
8,5 ст, леко усукан, на върха 2-делен. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със 
семена. 

Местообитания и популации: Среща се по открити, слънчеви места, по-често на варовити 
каменисти почви, по слабо използвани пасища, сред храсталаци и на горски поляни в светли 
широколистни гори. Популациите обикновено заемат неголеми площи (до 0.01–1 ha) и са с 
неголяма численост (до 50–100 растения). Рядко са наблюдавани находища с по-големи площи 
(до 5 ha), но с ниска плътност на популациите. 



ГОРИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД, 2019 г. 39 

Разпространение в България: Среща се ограничено в цялата страна, до 1100 m н. в. 
Сравнително по-често в карстовите райони на Предбалкана, Стара планина, Знеполски район, 
Родопи (Изт.). 

Отрицателно действащи фактори: Ограниченото разпространение. Негативни фактори са 
залесяването с иглолистни култури; нерегулираната паша в сезона на цъфтеж и плодоносене и 
изоставянето на териториите (в последните десетилетия). През 70-те и 80-те години на 
миналия век превръщането на т. нар. пустеещи места във вилни зони е причина за 
унищожаване на много популации. 

Предприети мерки за защита: Защитен вид съгласно Закона за биологичното 
разнообразие. Има находища в защитени територии, както и в защитени зони от Европейската 
екологична мрежа НАТУРА 2000 в България. 

Необходими мерки за защита: Опазване на местообитанията и устойчивото им 
стопанисване, популяризация сред населението. 

 
Червено усойниче - Echium russicum J.F. Gmel. 
Сем. Borraginaceae – Грапаволистни 
Природозащитен статут: Уязвим вид. 
Морфология и биология: Двугодишно тревисто растение. Стъблото обикновено единично, 

високо 20-80 ст, гъсто облистено, покрито, както и листата, с гъсти, разположени върху 
брадавички, власинки. Листата линейноланцетни, дълги 2-11 ст, широки 0,7-1,2 ст. Съцветието 
до ½ от стъблото, тясно класоподобно, с гъсто разположени завити полусенници. Венчето 
дълго 8-12 ст, фуниевидноразширено, тъмночервено. Тичинките и стълбчето по-дълги от 
венчето, близалцето цяло или плитко двуделно. Насекомопрашващо се растение. Размножава 
се със семена. 

Местообитания и популации: Обитава сухи тревисти места в низините и предпланините, 
по слабо използвани пасища, често сред храсталаци. Популациите са локални, често от 
отделни разпръснати растения, понякога до 100–250 индивида. 

Разпространение в България: Ограничено в повечето флористични райони на страната; до 
1200 m н. в. Не се среща в Рила, Пирин, Славянка, Беласица, Родопи (Изт.). 

Отрицателно действащи фактори: Залесяването с иглолистни култури на 
местообитанията на вида, изграждането на вилни зони, свръхексплоатация на пасищата. В 
последно време на места заплаха е изоставянето на пасищата и силното им обрастване с 
храсти и дървета. 

Предприети мерки за защита: Отделни находища са в защитени територии. Част от 
находищата попадат и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в 
България. 

Необходими мерки за защита: Проучване на разпространението на вида, на състоянието 
на популациите му, на биологията и екологията. Защита на част от находищата му, включване 
на значимите находища във Важни места за растенията. Запазване на семена в Националната 
семенна генбанка в гр. Садово. 

 

3.3.2. Растения под режим на опазване и регулирано ползване 

посочени в Приложение №4 от Закона за биологичното 

разнообразие, които се срещат на територията на община 

Трявна 

 
Бодлив залист (Миши трън, Миши чемшир, Самодивски чемшир) – Ruscus aculeatus L. 

(Сем. Лилиеви – Liliaceae) 
Описано е в списъка на лечебните растения. 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), но поради ограничените 

му запаси с ежегодни заповеди на министъра на околната среда и водите се забранява 
събирането на растението от естествените находища, освен за лични нужди. Съгласно 
разпоредбите на Закона за лечебните растения “билки за лични нужди” са количества билки в 
свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един ден. За корени и коренища, каквито 
се събират от залиста, разрешеното количество за лични нужди е до 1 кг. 

 
Жълтурче - Ranunculus ficaria L.  
(сем. Лютикови – Ranunculaceae)  
Описано е в списъка на лечебните растения. 
 
Златоцветен минзухар - Crocus chrysanthus L. 
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(сем. Перуникови – Iridaceae) 
Описано е в списъка на лечебните растения. 
 
Козя върба – Salix caprea  
(Сем. Върбови – Salicaceae) 
Двудомно, листопадно дърво или храст, високо до 10 м. Расте на влажни места в 

широколистните и иглолистните гори, край реките и планинските потоци, от морското равнище 
до 2500 м надм.в.  

 
Лечебна иглика – Primula veris L  
(Сем. Игликови – Primulaceae) 
Описано е в списъка на лечебните растения. 
 
Обикновена кандилка – Aquilegia vulgaris L.  
(сем. Лютикови – Ranunsulaceae) 
Описано е в списъка на лечебните растения. 
 
Паласов минзухар  - Crocus pallasii L. 
( сем. Перуникови – Iridaceae)  
Описано е в списъка на лечебните растения. 
 
Пълзящо лютиче - Ranunculus repens L. 
(сем. Лютикови – Ranunculaceae) 
Описано е в списъка на лечебните растения. 
 

3.3.3. Лечебни растения в района на община Трявна според 

“Хорологичния атлас на лечебните растения в Република 

България” 
 
Община Трявна, съвместно с РИОСВ гр. Велико Търново 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 на общината. 

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 фонд 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 лечебни растения.  

 
- Бодлив залист – Ruscus aculeatus L. (Сем. Лилиеви – Liliaceae) - вечнозелено 

храстовидно растение. Расте из храсталаци и просветлени, разредени нискостъблени дъбови 
гори нарядко из цялата страна, но по-често в топлите части докъм 1000 м.н.в. Националните 
запаси са силно ограничени поради ниския темп на самовъзобновяване. Събират се коренища 
с корени. Използват се във фитотерапевтичната практика. 

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

- Бъзак (Нисък, Тревист бъз) – Sambucus ebulus L. (Сем. Бъзови – Caprifoliaceae) - 
многогодишно тревисто растение. Расте масово в плътни популации почти из цялата страна, от 
морското равнище докъм 1400 (рядко до 1900) м надм. в. край пътища, потоци, канали, край 
селищата, храсталаците. Събират се корените и плодовете. Използват се във 
фитотерапевтичната практика. Отровно! Употребява се само под лекарски контрол! 

- Бял оман – Inula helenium L. (Сем. Сложноцветни – Asteraceae) – многогодишно тревисто 
растение високо 100-200 см. Коренището масивно, месесто, със силна миризма. Расте из 
влажни тревисти и храсталачни места в покрайнините на горите и край потоци и реки като 
елемент на естествената растителност в низините и предпланините , от морското равнище 
докъм 800 м н.в. Събират се коренищата с корени. Използват се във фитотерапевтичната 
практика и в хранително-вкусовата промишленост. 
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- Бял равнец (Хилядолистен равнец) – Achillea millefolium gr. *Сем. Сложноцветни – 
Asteraceae) - многогодишно тревисто растение. Расте из ливади и пасища, каменисти и 
тревисти места, изоставени ниви, край пътища и селища, вторично като заплевител в посеви. 
Използва се в билколечението. При предозиране са възможни отравяния! 

- Бяла върба – Salix alba L. (Сем. Върбови – Salicaceae) - еднодомно дърво, високо до 25-
30 м, с широка корона и надлъжно напукана кора. Расте по влажни и блатисти места, край 
потоци, реки, блата и езера, из крайбрежните гори и храсталаци, заедно с други видове върби и 
тополи. Използва се във фитотерапевтичната практика. 

- Великденче лечебно - Veronica officinalis L. ( сем. Живеничеви – Scrophulariaceae) – 
многогодишно тревисто влакнесто растение с тънко пълзащо коренче. Расте из умерено 
влажните горски и храсталачни места от 0 до 2000 м. Среща се доста често из цялата страна.  

- Ветрогон – Eryngium campestre L. (Сем. Сенникоцветни – Apiaceae) – многогодишно 
бодливо тревисто растение с дълъг вретеновиден разклонен корен проникващ дълбоко в 
почвата. Среща се при подходящи условия из цялата страна с предпочитания към 
предпланинските райони. Расте из сухи и умерено влажни пасища, полски или полупланински 
ливади, из храсталаци, често като бурен край пътища и селища, от морското равнище докъм 
1200 м надм.в. Събират се надземните органи във фаза цъфтеж и корените след узряване на 
плодовете. При предозиране възможни отравяния! Употреба само под лекарски контрол! 

- Водна мента - Mentha aquatica L. (сем. Устоцветни – Lamiaceae) – многогодишно тревисто 
растение, с добре развито коренище, високо 60-90 ст. Расте по влажни, мочурливи места, край 
потоци, реки и блата из цялата стана. Събират се цъфтящи стръкове през юни – август. 
Използва се във фитотерапевтичната практика. 

- Горски енцец - Solidago virgaurea L. (сем. Сложноцветни – Asteraceae) – многогодишно 
тревисто растение, високо 25-100 ст. Расте из храсталаците, разредени гори, горски поляни, 
сечища, по тревисти и скани места. Среща се в по-голямата част от страната. Отровно! 
Употреба само под лекарски контрол. 

- Горски слез – Malva sylvestris L. (Сем. Слезови – Malvaceae) - едногодишно или 
многогодишно тревисто растение. Расте из тревисти, буренливи места, край пътища и огради, 
по крайпътни насипи и канавки. Термофилен вид. В билколечението се използват листата и 
цветовете. 

- Горски здравец - Geranium sylvaticum L. (сем. Здравецови – Geranium) – многогодишно 
тревисто растение без миризма. Расте по тревисти, каменисти, често влажни, сенчести горски 
места в планините. Среща се в повечето ни планини в страната.  

- Горско прозорче - Potentilla erecta L. (сем. Розоцветни – Rosaceae) – многогодишно 
тревисто растение с изправени, полегати или почти хоризонтални коренища. Расте по влажни 
ливади и торфища, пасища и тревисти места и вразредени, главно в иглолистните гори. 

- Горска ягода - Fragaria vesca L. (сем. Розоцветни – Rosaceae) – многогодишно растение с 
хоризонтално или косо люспесто коренище. Цветове в диаметър около 15 мм, двуполови, 
събрани в малоцветни щитовидни съцветия; чашелистчетата при плода разперени или извити  
назад; венчелистчетата дълги 4-8. Расте масово в расветлените гори, среща се също в 
храсталаци, сечища и тревисти места. Среща се почти в цялата страна. 

- Гълъбови очички - Hepatica nobilis L. (се. Лютикови – Ranunculaceae) – многогодишно 
тревисто растение. Разпространено в широколистни гори и хтасталаци, в рамките на умерените 
региони.на Стара планина. 

- Дребнолистна липа – Tilia cordata Mill. (Сем. Липови – Tiliaceae) - дърво с височина до 30 
метра. Расте по сенчести и умерено влажни места из смесените широколистни гори, главно 
като долен дървесен етаж в дъбовите гори. Среща се от морското равнище докъм 1500 м 
надм.в., но главно в предпланините и долния планински пояс. Събират се съцветията. 
Използват се във фитотерапевтичната практика.  

- Еньовче същинско – Galium verum L. (Сем. Брошови – Rubiaceae) - многогодишно 
тревисто растение. Среща се по умерено сухи или умерено влажни поляни, ливади и пасища. 
Разпространено е в равнините, предпланините и планините докъм 1700 м надм. в. Надземните 
части се използват в народната медицина. 

- Жаблек (Конски ребра) – Galega officinalis L. *Сем. Бобови – Fabaceae* - многогодишно 
тревисто растение. Расте по изкопи, ровове, край канали, заблатени и замочурени места, из 
влажни ливади, храсталаци и гористи места докъм 1300 м.н.в. Събират се връхните цветоносни 
клонки. Използват се във фитотерапевтичната практика. 

- Жълтурче - Ranunculus ficaria L. (сем. Лютикови – Ranunculaceae) – многогодишно 
тревисто растение, високо 5- 30 ст. Расте по влажни ливади, из храсталаци и широколистните 
гори. Среща се из цялата страна.  

- Жълт кантарион лечебен (Лечебна звъника) – Hypericum perforatum L. (Сем. Звъникови 
– Hypericaceae) - многогодишно тревисто растение с хоризонтално, пълзящо коренище. Расте 
по сухи тревисти, каменисти и храсталачни местообитания, в разредени гори и сечища, по 
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необработваеми места, край пътища. Светлолюбив ксерофит-ксеромезофит. Събира се 
горната част на стъблото с листата и цветовете. Използва се във фармацевтичната 
промишленост, фитотерапевтичната практика, в ликьорената и кожухарска промишленост. 

- Жълт равнец  - Achillea clypeolata Sibth. Et Sm (сем. Сложноцветни – Asteraceae) – 
многогодишно тревисто растение. Расте по скалисти, каменисти, затревени и храсталачни 
места или в разредени гори, горски поляни и покрайнини, най-често върху варовик. Среща се 
по-често в Южна България, Черноморското крайбрежие, източна Северна България 
(Предбалкана). 

- Жълта тинтява - Gentiana lutea L. (сем. Тинтявови – Gentianaceae) –многогодишно 
тревисто растение с дебело вертикално коренище със стерилни издънки. Стъбло изправено, 
обикновено единично, неразклонено и високо 50-80 ст. Расте из тревисти места и каменисти 
склонове на планините. Среща се рядко и е защитен от закона. Събират се корените. 
Използват се във фитотерапевтичната практика. 

- Златоцветен минзухар - Crocus chrysanthus L. (сем. Перуникови – Iridaceae) – 
многогодишно тревисто растение, високо до 15 ст. Венчелисчетата жълти, близалцето 
оранжево, стълбчето триделно. Расте в светли готи, храсталаци и поляни. Среща се из цялата 
страна. 

- Змийско мляко – Chelidonium majus L. (Сем. Макови – Papaveraceae) - многогодишно 
тревисто растение с гъст оранжев млечен сок. Расте из каменисти, сенчести или открити 
влажни места, из храсталаци, из рудерализирани места край селища и из тях, из разредени 
гори, в градини, по изоставени места до 1500 м надм. в. Събират се надземните части във фаза 
на цъфтеж и в началото на плодообразуването. Използват се във фитотерапията и народната 
медицина. Отровно! Приложението му във фитотерапията изисква лекарски контрол! 

- Камшик лечебен – Agrimonia eupatoria L. *Сем. Розоцветни – Rosaceae* - многогодишно 
растение. Расте из храсталаци, ливади и пасища, край горски пътеки, до 1500 м.н.в. в цялата 
страна. Събира се надземната част. Използва се в официалната и народната  медицина. 

- Копитник – Asarum europaeum L. (Сем. Копитникови - Aristolochiaceae) - многогодишно 
тревисто растение с дебело пълзящо разклонено коренище. Среща се предимно в средния 
планински пояс (пояса на буковите гори) по влажни сенчести места до 1200 м надм. в. Във 
фитотерапевтичната практика се използват коренището и надземната част. 

- Коприва обикновена – Urtica dioica L. (Сем. Копривови – Urticaceae) – многогодишно 
тревисто растение. Разпространено из цялата страна по влажни и богати почви. Събират се 
листата и коренището. Използва се във фитотерапевтичната практика.  

- Кукуряк миризлив – Helleborus odorus W. et K. (Сем. Лютикови – Ranunculaceae) - 
многогодишно тревисто растение. Коренището пълзящо, хоризонтално и разклонено. Расте из 
храсталаците, поляните и разсветлените гори в габърово-горуновия и буков пояс докъм 1500 м 
надм. в. Събират се коренищата с корените. Използват се в билколечението и народната 
медицина. Отровно! Употреба само под лекарски контрол!  

- Лайка - Matricaria chamomilla L. ( сем. Сложноцветни – Asteraceae) – едногодишно 
тревисто растение.  Цялото растение и особено цветните кошнички имат характерна приятна 
миризма и остър, възгорчив вкус. Расте по ливадите, поляните и пасищата, околонаселените 
места, покрай пътищата. Разпространено е из цялата страна. Използва се в медицината и 
козметиката. 

- Лепка - Galium aparine L. (сем. Брошови – Rubiaceae) -  едногодишно тревисто пълзящо 
растение. Среща се из цялата страна. Употребава се наземната част на растението, която се 
събира по време на цъфтеж. 

- Лечебна дилянка - Valeriana officinalis L. (сем. Дилянкови – Valerianaceae) – 
многогодишно тревисто растение с вертикало късо коренище. Расте по влажни и сухи ливади, 
край брегове на реки и потоци, канавки, сипей, в храсталаци и просветени гори. Използва се в 
медицината 

- Лечебна иглика – Primula veris L (Сем. Игликови – Primulaceae) – многогодишно тревисто 
растение с късо коренище и множество дълги цилиндрични корени с диаметър 1-2 мм. Расте из 
храсталаци, по горски поляни, в покрайнините и в разредените широколистни гори, а на места 
навлиза и в иглолистния пояс като елемент на естествената тревна и разредена горска 
растителност. Среща се из цялата страна от крайбрежието до 2500 м надм. в. Събират се 
листата, цветовете и коренищата. Използват се във фитотерапевтичната практика и за 
приготвяне на фитопрепарати. 

- Лечебна ружа – Althaea officinalis L. (Сем. Слезови – Malvaceae) - многогодишно тревисто 
растение. Расте край реки и блата, по влажни тревисти места, ливади и храсталаци като 
асектатор в цялата страна до 1000 м надм. в. Събират се почти всички органи на растението и 
се използват като омекчаващо, отхрачващо и противовъзпалително средство.  

- Лудо биле – Atropa bella-donna L. (Сем.Картофови – Solanaceae) – многогодишно 
тревисто растение с късо дебело коренище и едри месести, разклонени корени. Расте в 



ГОРИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД, 2019 г. 43 

подлеса на буковите гори, из сечищата, храсталаците и по-рядко край пътищата, между 300 и 
1400 м надм. в., в заветни и разсветлени места с достатъчна почвена и въздушна влага и 
незамръзваща, богата на хранителни вещества почва. Събират се корените. Използват се в 
производството на лекарствени средства с болкоуспокояващо действие. Отровно! Употреба 
само под лекарски контрол! 

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

- Мащерка българска – Thymus longidentatus (Deg. et Urum.) Ronn. (Сем. Устноцветни – 
Lamiaceae) - полухрастче, високо до 20 см. Расте по тревисти места, край пътища и орници, 
храсталаци и разредени горички. Събират се стръковете с листата и цветовете. Използват се 
във фитотерапевтичната практика 

- Мека медуница – Pulmonaria mollis Vel. Non Wolf (сем. Граповолистни – Boragimaceae) – 
многогодишно тревисто растение. Рядък вид. Расте из сенчести гори и храсталаци в низини, 
равнини и хълмисти места в планините до 1500 м н.в. върху различни типове почви. Среща се в 
Предбалкана, Североизточна България, Западните гранични планини. Размножава се 
предимно със семена. 

- Мечо грозде – Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng (Сем.Пиренови – Ericaceae) – 
вечнозелен храст с пълзящи клонки дълги 20-50 см. Расте в планините, от 1000 до 2500 м 
надм.в., по сухи и каменливи места и в иглолистни гори. В официалната и народната медицина 
се използват листата. Съдържат фенолните гликозиди арбутин и метиларбутин, които имат 
уроантисептично действие. В големи дози билката е отровна! Да се приема под лекарски 
контрол! 

- Миризлива теменуга - Viola odorata L. (сем. Теменугови – Violaceae) – многогодишно 
тревисто растение, безстъблено, високо 2,5 – 15,0 ст. Коренището дребно, разклонено, розетка 
от листа, с дълги 15 – 25 ст, дебели около 1,5 мм, вкореняващи се надземни издънки, цъфтящи 
на втората година. Расте по влажни и умерено влажни, каменливи, пясъчливи и тревисти 
места, край потоци и реки. Среща се разпръстнато из цялата страна. 

- Мъждрян – Fraxinus ornus L. (Сем. Ясенови – Oleaceae) - храст или дърво до 15 метра. 
Среща се доста често в страната. Расте по каменистите склонове на дефилетата при пълно 
слънчево осветление. Видът е силно пластичен. Издържа добре засушаванията, понася 
засенчванията и е непридирчив към почвените условия. Често формира самостоятелни 
съобщества. Кората се използва като суровина във фармацевтичната промишленост за 
производство на ескулин.  

- Нейчево великденче – Veronica austriaca L. subsp. neicevii (сем. Живеничеви – 
Scrophulariaceae) – многогодишно тревисто растение. Рядък вид, който е български 
ендемит.Расте по тревисти каменливи места със сухи и бедни хумусно-карбонатни и кафяви 
горски почви предимно на варовит терен. Среща се в Стара планина, Предбалкана и Средни 
Родопи. Размножава се със семена. 

- Обикновен дрян – Cornus mas L. (Сем. Дрянови – Cornaceae) - храст с кафявозеленикави 
клонки. Расте разпръснато или групово в смесени, главно дъбови гори, където се явява като 
подлес, както и из храсталаци и скалисти склонове върху различни почви. Използва се във 
фитотерапията.  

- Обикновен здравец – Geranium macrorhizum L. (Сем. Здравецови – Geraniaceae) - 
многогодишно тревисто растение със силно развито хоризонтално коренище. Среща се в 
предпланините и планините от 300 до 2000 м надм. в. Расте по влажни, сенчести, скалисти, 
каменисти и сипейни места, предимно по стръмни склонове със северно и североизточно 
изложение. Надземната му част се използва в парфюмерията, козметиката, фармацевтичната и 
фитотерапевтичната практика. 

- Обикновен мразовец - Colchicum autumnale L. (сем. Кремови – Liliaceae) – многогодишно 
тревисто растение с яйцевидна грудко-луковица, дълга 2 – 5 ст и широка 3 – 3,5 ст. Обвивката 
кестенява, тъмнокафява или черно-кафява. Расте като елемент на естествената вторична 
тревна растителност из влажни тревисти места, ливади, пасища, поляни и храсталаци. 
Популацията е равномерно пръсната по цялата страна. Отровно! Употреба само под лекарски 
контрол! 

- Обикновен пелин – Artemisia vulgaris L. *Сем. Сложноцветни – Asteraceae) - 
многогодишно тревисто растение с характерна силна миризма. Расте по изоставени и 
затревени терени край селища, пътища, ж.п.линии и други, или из разредени гори и храсталаци. 
Използва се в билколечението.  

- Обикновена кандилка – Aquilegia vulgaris L. (сем. Лютикови – Ranunsulaceae) – 
многогодишно тревисто растение. Рядък вид. Расте в гори, храсталаци и тревисти съобщества. 
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Среща се ограничено в Западна и Средна Стара планина, Трънско, Средни и Западни Родопи. 
Размножава се със семена. 

- Обикновена луличка - Linaria vulgaris Mill. (сем. Живеничеви – Scrophulariaceae) – 
многогодишно тревисто растение с вреденовиден корен.Расте по тревисти места, край пътища 
и орници, в покрайнини и храсталаци. Това е едно от най-разпространените лечебни растения в 
страната. 

- Обикновено подъбиче - Teucrium chamaedryc L. (сем. Устноцветни – Lamiaceae) – 
многогодишно тревисто растение, с височина 10 – 40 ст. Расте по сухи тревисти и каменисти 
места в разредени смесени гори, храсталаци и съобщества. Среща се из цялата страна. 
Размножава се със семена, по-рядко вегетативно. 

- Обикновен риган – Origanum vulgare L. (Сем. Устноцветни – Lamiaceae) - многогодишно 
тревисто растение. Среща се из цялата страна. Расте из храсталаци, разредени гори и горски 
поляни от низините до 2000 м надм. в. Използва се в парфюмерията и фитотерапията.  

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

- Обикновена шипка – Rosa canina L.s.l. (Сем. Розоцветни – Rosaceae) - храст, с дъговидно 
извити клони. Расте из храсталаци, тревисти терени, покрай речни тераси и потоци, по 
синорите, из пустеещи селскостопански земи, в покрайнините на горите и други. Използва се 
във фитотерапевтичната практика, хранително-вкусовата промишленост, в народната 
медицина, в домашното производство на сиропи, мармалади и други.  

- Панчичева пищялка – Angelica pancicii Vand. (сем. Сенникоцветни – Apiaceae) –
двегодишно или многогидишно растение. Рядък вид и балкански ендемит. Расте по влажни 
сенчести места край потоци и реки върху развити почви от различен тип. Среща се в Стара 
планина, Витиша, Пирин, Рила и Родопите.Размножава се със семена. 

-  Паласов минзухар  - Crocus pallasii L. ( сем. Перуникови – Iridaceae) – многогодишно 
тревисто растение, високо 8 -15 ст. Цветовете единични, виолетови; прашниците жълти. Цъфти 
през месеците септември-ноември. Расте по сухи тревисти места. Среща се почти из цялата 
страна между 0 – 1000 м н.в. 

- Полски хвощ - Equisetum arvense L. (сем. Хвощови – Equisetaceae) – многогодишно 
тревисто растение. Коренището дълго, пълзящо, кафяво-черно, възловато, разположено 
дълбоко в почвата. Два вида стъбла – пролетно и лятно. Расте край реки, потоци, по влажни 
ливади върху алувиални глинесто-пясъчливи почви. Среща се из цялата страна. Събират се 
връхните части на лятното стъбло през юни-август. Използва се във фармацевтичната 
промишленост. 

- Планинска чубрица – Satureja montana L. ssp. kitaibelii (Wierzb.) Ball. (Сем. Устноцветни 
– Lamiaceae) - полухраст с многобройни цъфтящи стъбла. Расте върху сухи ерозирани 
храсталачни и каменисти места върху варовик и хумусно-карбонатна почва до 1000 м надм. в. 
Светлолюбив ксерофит. Събират се цъфтящи стръкове. Използват се като подправка и във 
фитотерапевтичната практика. 

- Пчелинок - Marubium vulgare L. (сем. Устноцветни – Lamiaceae) – многогодишно тревисто 
растение, високо 20-80 ст. Расте по сухите каменисти, тревисти и буренливи места, край 
пътища. Разпространено из цялата страна. 

- Пълзящо лютиче - Ranunculus repens L. (сем. Лютикови – Ranunculaceae) – 
многогодишно тревисто растение, високо до 40 ст. Притежава силно коренище. От него всяка 
пролет изникват цветносните стъбла. Видът се среща из цялата България. Обитава крайречни 
гори, затревени брегове, забатени и влажни райони на надморска височина до 2000 м. 

- Родопски силивряк – Haberlea rhodopensis Friv. (сем Геснериеви – Gesneriaceae) – 
многогодишно тревисто растение. Рядък вид, балкански ендемит включен в Бернската 
конвенция и терциерен реликт. Расте по силикатни и варовити скални терени, най-вече по 
пукнатини на скални разкрития предимно на засенчени места с висока въздушна влажност. 
Среща се в предбалкана, Средна Стара планина, Тракийската низина, Родопите. Освен в 
България се среща и в Гърция. Размножава се вегетативно и със семена. 

- Румянка - Hieracium pilosella L. (сем. Сложноцветни – Asteraceae) – многогодишно 
тревисто растение, високо 10 -30 ст. Расте из планински ливади и храсталаци , по 
необработваеми места и изоставени ниви. Среща се по всички наши планини. 

- Рохелова каменоломка – Saxifraga marginata Sternb. (сем, Каменоломкови – 
Saxifragaceae) – многогодишно тревисто растение. Рядък вид. Расте на варовити скали и места 
в буковия и иглолистния поят между 900 – 2000 м н.в. Среща се в Стара планина. Размножава 
се вегетативно и със семена. 

- Синя жлъчка грапавоплодна – Cichorium intybus L. (Сем. Сложноцветни – Asteraceae) - 
многогодишно тревисто растение. Среща се из цялата страна. Расте из ливади, изоставени 
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места, буренливи места, край селища, пътища, ж.п.линии, като плевел в градини, лозя и окопни 
култури, в низините и планините от морското равнище докъм 1000-1500 м надм. в. Използва се 
във фитотерапевтичната практика.  

- Смардлика – Cotinus coggygria Scop. (Сем. Смрадликови – Anacardiaceae) - храст, рядко 
ниско дърво. Расте по сухи и каменисти почви из храсталаци и дъбови гори, предимно върху 
варовици, в равнините и предпланинските райони. Образува и самостоятелни вторични 
съобщества на мястото на унищожените дъбови и други гори. Използва се във 
фитотерапевтичната практика, парфюмерията, като багрило и като декоративно растение. При 
вътрешно използване е отровно! Употреба само под лекарски контрол! 

- Сребролистна липа – Tilia tomentosa Moench (Сем. Липови – Tiliaceae) - дърво с 
височина до 25 метра. Расте в смесени широколистни гори в равнините, предпланините и 
планините, от 250 до 1500 м.н.в., върху относителнот по-сухи почви. Изисква по-топъл климат и 
по-добро осветление в сравнение с другите липи, но е по-сухоустойчива. Събират се цветовете 
с присъцветници. Използват се във фитотерапевтичната практика.  

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

- Хилядолетен воден молач – Oenanthe millefolia Janka (сем. Сенникоцветни – Apiaceae) – 
многогодишно тревисто растение. Рядък вид и български ендемит. Расте по сухи тревисти 
места, храсталаци и окрайнини на гори с различни типове почви в низините, разнините и 
планините. Среща се в Черноморското крайбрежие, Дунавската равнина, Предбалкана, Стара 
планина, Софийски район, Средна гора, Траийската низина, Родопи, Тунджанската хълмиста 
равнина, Странджа. Размножава се със семена. 

- Червен (обикновен) глог – Crataegus monogyna Jacq. *Сем. Розоцветни – Rosacea* - 
бодлив храст. Среща се из цялата страна докъм 1500 м надм. в. Расте из храсталаци и гори, 
край пътеките в цялата страна. Умерено светлолюбив мезофит. Използва се в официалната и 
народната медицина. 

- Черен бъз - Sambucus nigra L. (сем. Бъзови – Caprifoliaceae) – Разклонен храст или 
дърво, високо до 10 м с бяла шуплеста сърцевина. Среща се  предимно на влажни  сенчести 
места, край реките и потоците почти винаги в близост до населени места въргу богати, влажни 
почви. Среща се почти навсякъде из страната. Те съдържат етерични масла, органични 
киселини, витамини, танини, захари и други, но употребявани в големи количества са отровни 
Използва се във фитотерапията (от кората на младите клони се правят мехлеми за бързо 
заздравяване на рани)..  

- Черна елша – Alnus glutinosa (L.) Gaertn. (Сем. Брезови – Betulaceae) - дърво. Расте край 
потоците и някои водоеми, от низините до долния планински пояс, докъм 1000 м надм. в. 
Светлолюбиво дърво. Събират се шишарковидните женски съцветия. Използват се във 
фитотерапевтичната практика.  

- Червен кантарион - Centaurium erythraea Rafn (сем. Тинтявови – Centianaceae) – 
двегодишно тревисто растение. Расте по умерено влажни до сухи тревисти и каменливи места 
из пасища, изоставени обработваеми земи и ливади. Среща се из цялата страна, но поради 
безразборно и неконтролируемо експлоатираме на находищата националните запаси са силно 
намалени. 

Освен описаните до тук лечебни растения в района на  община Трявна са установени или 
вероятни още около 80 - 90 вида, чието разпространение е твърде ограничено в горите, обект 
на този план, но се срещат в земеделските земи, пустеещите площи, крайречните храсталачни 
формации и т.н. 

Предмет на специални ползвания в горите са диворастящите ядливи гъби, чиито находища в 
района на общината са разнообразни и многобройни. Често се среща манатарка (Boletus 
edulis) – в широколистни и иглолисти гори от юли до ноември; пачи крак (Cantharellus 
ciburatus); сърнела (Macrolepiota procera) – в акациеви и тополови насаждения. По ливади, 
пасища горски поляни и дивечови ниви от май до ноември се срещат: полска печурка (Agaricus 
campester), обикновена челядинка (Marasmios oreades). Върху букови дървета от май до 
декември се среща кладница (Pleurotus ostreatus). В предпланински и планински райони на 
общината, в изредени дъбови гори и по поляни от юни до октомври се среща булка гъба 
(Amanita caesarea). От май до ноември в иглолистни култури и поляни расте обикновена 
масловка (Suilus luteus). 
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3.4. Защитени животински видове 

 
Районът на ПРП “Българка”, който попада в териториалния обхват на община Трявна се 

обитава и от защитени животински видове от клас Птици (Aves). Някои от по-важните 
представители са: 

- Разред Соколоподобни (Falconiformes) – Скален орел (Aquila chysaetos), Малък 
креслив орел (Aquila pomarina), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Ловен сокол (Falco 
cherrug) и др. 

- Разред Совоподобни (Strififormes) - Уралска улулица (Strix uralensis L.), Бухал (Bubo 
bubo L.), Пернатонога кукумявка ( Aegolius funereus) и други. 

- Разред Кълвачоподобни (Piciformes) - Черен кълвач (Dryopus martius), Белогръб кълвач 
(Dendrocopos leucotos), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски кълвач 
(Dendrocopos syriacus) и други. 

- Разред Врабчоподобни (Passeriformes) - Черночела сврачка (Lanius minor), 
Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Горска чучулига (Lullula arborea) и други. 
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ГЛАВА III 
 

ДОСЕГАШНО СТОПАНИСВАНЕ 
 

1. ХРОНОЛОГИЯ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА И ПЛАНИРАНЕТО  
 

Горите собственост на община Трявна попадат в района на действие на ТП ДГС „Плачковци” 
и са неразделна част от неговите последователни лесоустройства, като настоящият 
горскостопански план е втори самостоятелен за общинските горски територии.  

Държавно горско стопанство „Плачковци" обхваща в сегашните си граници отделите от 
бившия технически участък „Кръстецки" устроени в отделен лесоустройствен проект през 1955 
год. и тези на горскостопанската единица „Дряновска", устроени също с отделен проект през 
1951 година. 

Начален момент на научното, лесовъдско стопанисване на горите в рамките на настоящите 
граници на ДГС „Плачковци" се поставя с първия лесоустройствен проект (стопански план на 
държавната гора „Станчовханска - Нейковска - Селскорешка") от 1920 год. Обект на тази 
разработка били горите и горските площи включени в отделите под №№ 1-77 на настоящия 
проект. Върху същата територия са извършени ревизии през годините 1943,1955 и 1966/67 год. 

От 1947 год. до 1951 год. на територията на днешното лесничейство са съществували 
Плачковско ревирно и Дряновско административно лесничейства. 

В периода декември 1951 год. февруари 1960 год. горите в сегашните им граници са 
стопанисвани от Дряновското горско стопанство със седалище в град Дряново. 

При устройството от 1966/67 год. за картна основа са били използвани топографски карти с 
мащаб 1:10000 и 1:5000, допълнени с бусолно измерване на границите на сечнозрелите 
насаждения и на някои други подробности. При картирането за първи път са използувани и 
серофотоснимки във връзка с по пълното отделяне границите на насажденията, културите и 
голите площи. 

Запасът на сечнозрелите насаждения е бил определен чрез пълно клупиране и пробни 
ленти, а запасът на младите, средновъзрастните, дозряващите и зрелите насаждения от 
вододайната зона - по опитни таблици на база събраните от теренно-проучвателните работи 
данни. Обособени са били шест стопански класа: буков - с турнус 100 години; иглолистен с 
ориентировъчен турнус 100 години, акациев - с турнус 20 години, реконструкционен с период 20 
години, превръщателен - с турнус 60 (40) години и стопански клас „вододайна зона". 

Годишното ползване по разчетите на този проект е възлизало на 31822 куб.м, в т.ч. от 
главни сечи 14163 куб.м от отгледни сечи, 12517 куб.м, от санитарни сечи и сечи за оформяне 
котли за залесяване - 245 куб.м и от сечи при реконструкция 4897 куб.м. Преобладаваща сред 
проектираните главни сечи е била постепенната. 

В периода 1976/77 год. е било извършено ново лесоустройство (главна ревизия) на проекта 
от периода 1966/67 год. То е осъществено на нормативната база на приетата през 1975 год. 
Лесоустройствена инструкция. Територията на стопанството е разделена на четири 
горскотехнически участъка: „Кръстец", Плачковци", „Трявна" и „Дряново". Тази диференциация 
на горските площи по технически участъци се запазва и при следващото лесоустройство на 
ДГС „Плачковци". То е извършено в периода 1988/1989 год. 

Поредното устройство на горите на ДГС”Плачковци” е от периода 1998/1999г. Теренно-
проучвателните работи са извършени през лятото на 1998 год., като горско типологичните 
проучвания са извършени на основа - постановките и изискванията разработени и утвърдени в 
„Инструкция за установяване и картиране на горските типове месторастения и определяне на 
бъдещия състав на насажденията - 1980 година". База на картната основа са използвани 
топографски карати в М 1:10000 получени чрез репродукция на топографски карти в М 
1:5000.След последната ревизия са обособени следните стопански класове: 

Последното устройство е от периода 2008/2009г., извършено от лесоустройствената група 
на “Кавеко-Инженеринг” - гр.София, с ръководител инж,Петко Петков. Тогава е изработен и 
първият самостоятелен лесоустройствен проект на горските територии на община Трявна. 
Включени са само територии общинска собственост с обща площ 397.4 ха., разпределени както 
следва: 
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                   По собственост 
 

Собственост Площ - ха % 

1.Общинска - ГФ 160.0 40.3 

2.Общинска - ЗСПЗЗ 177.7 44.7 

3.В населени места 59.7 15.0 

ОБЩО 397.4 100.0 
 
По вид на подотдела и групи гори 
 

Група гори 

иглолистни 
широколистни 
високостъблени 

издънкови 
за превръщане 

нискостъблени Всичко Вид на подотдела 

хектари 

% 

естествен произход 0.4-1.0 53.0 135.7 109.6 22.3 320.6 80.7 

склопени култури 68.3 0.6 - 2.6 71.5 18.0 

несклопени култури 0.5 - - - 0.5 0.1 

естествен произход 0.1-0.3 - 1.0 - - 1.0 0.2 

изредени култури - - - - - - 

всичко насаждения 121.8 137.3 109.6 24.9 393.6 99.0 

  

клек - - - - - - 

всичко залесена площ 121.8 137.3 109.6 24.9 393.6 99.0 

  

сечище - - - - - - 

пожарище - - - - - - 

голина - - - - - - 

всичко незал.дървопр. - - - - - - 

  

поляна 0.3 - - - 0.3 0.1 

дворно място 3.5 - - - 3.5 0.9 

  

всичко недървопр. площ 3.8 - - - 3.8 1.0 

  

всичко инвентаризирана площ 125.6 137.3 109.6 24.1 397.4 100.0 

  

в т.ч. дървопр. площ 121.8 137.3 109.6 24.1 393.6 99.0 

 
По категории и функции   
 

Всичко 

Горски територии по категории и функции Обща 
площ, ха 

% 

Всичко стопански функции 36.7 9.2 

Общо защитни и специални функции 360.7 90.8 

Всичко 397.4 100.0 

 
Обособени са следните стопански класове: 
 

Защитни 
функции 

рекреационни Защитени 
Стопански 
функции 

Всичко 
функции 

Стопански 
класове 

хектари 

% 

Бялборови 
култури 

4.4 66.0 20.8 12.2 103.4 26.3 

Черборови 
култури 

0.9 1.0 1.2 0.7 3.8 1.0 

Смесени иглол. 
култури 

- 11.3 3.3 - 14.6 3.7 

Буков В - 31.1 1.4 - 32.5 8.3 
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Защитни 
функции 

рекреационни Защитени 
Стопански 
функции 

Всичко 
функции 

Стопански 
класове 

хектари 

% 

Буков Ср - 30.5 1.3 - 31.8 8.1 

Дъбов СрН - 4.6 - - 4.6 1.2 

Габъров 0.5 44.8 2.9 2.3 50.5 12.8 

Широколистен 
В 

0.1 14.8 - 3.0 17.9 4.5 

Буков В П - 52.7 - 1.4 54.1 13.7 

Габъров В П 4.5 20.3 8.2 3.1 36.1 9.2 

Церов П - 3.2 - 0.3 3.5 0.9 

Смесен В П - 0.1 - 6.6 7.2 1.8 

Смесен СрН П - 7.5 - 1.2 8.7 2.2 

Акациев 0.6 9.5 1.9 - 12.0 3.0 

Нискостъблен - - - 5.9 5.9 1.5 

Келявгабъров - 2.2 4.8 - 7.0 1.8 

  

всичко 11.5 299.6 45.8 36.7 393.6 100.0 

 
 

2. АНАЛИЗ НА ДОСЕГАШНОТО СТОПАНИСВАНЕ 
 

По Лесоустройственият проект от 2009 година (утвърден на 21.02.2011.) за горите 
собственост на община Трявна са били предвидени следните видове сечи: възобновителни 
сечи съобразно възприетите турнуси по стопански класове, отгледни сечи, санитарни сечи. 

 

2.1. Възобновителните сечи за отчетния 10 (десет) годишен период, съгласно 

лесоустройствения проект от 2009 год. са предвидени на обща площ от 45.0 ха (средногодишно 
по 4.5 ха). 

В действителност възобновителни сечи са изведени на площ от 19.7 ха, което представлява  
43.8% от предвиденото по ЛУП. 

По запас изпълнението е 42.8% (добити 1133 куб.м. при предвидени 2648 куб.м.) - таблица 
№15.  

Таблица № 15 
За сравнение на планираните  и  изведени възобновителни  и отгледни сечи  

 

ПЛОЩ - ХА ДОБИВ - КУБ.М. 

ВИД НА СЕЧТА 
Планирано 

поЛУП Изпълнено 
% от 
ЛУП 

Планирано 
поЛУП Изпълнено 

% от 
ЛУП 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Възобновителни сечи             

1.  Краткосрочно-постепенна 38.0 19.7 51.8 2200 1133 51.5 

     1.1. осеменителна фазза 38.0 8.2 21.6 2200 457 20.8 

     1.2. осветителна фаза   11.5     676   

     1.3. окончателна  фаза             

2. Постепенно-котловинна             

3. Групово-постепенна             

4. Гола сеч 7.0   - 448   - 

ВСИЧКО  ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ  СЕЧИ 45.0 19.7 43.8 2648 1133 42.8 

Сеч надлесни             

ВСИЧКО  ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ  СЕЧИ и СНД 45.0 19.7 43.8 2648 1133 42.8 

II.Отгледни сечи             

1. Осетление             

2. Прочистка 2.5   - 8   - 

3. Прореждане 77.6 9.6 12.4 1709 337 19.7 
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ПЛОЩ - ХА ДОБИВ - КУБ.М. 

ВИД НА СЕЧТА 
Планирано 

поЛУП Изпълнено 
% от 
ЛУП 

Планирано 
поЛУП Изпълнено 

% от 
ЛУП 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Пробирка 70.0 35.1 50.1 2131 1306 61.3 

5. Селекционии             

ВСИЧКО  ОТГЛЕДНИ СЕЧИ 150.1 44.7 29.8 3848 1643 42.7 

III. Санитарна сеч 14.5 129.7 894.5 1028 13061 1270.5 

IV. Принудителна сеч   9.3     414   

V. Техническа сеч             

ОБЩО СЕЧИ 209.6 203.4 97 7524 16251 216.0 

 
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 
планирани : 

 

2.1.1. Краткосрочно-постепенна сеч 
 

Краткосрочно-постепенната сеч за отчетния 10 (десет) годишен период е предвидена на 
обща площ от 38.0 ха, от които в зрели семенни насаждения -11.4 ха и в издънкови насаждения 
за превръщане в семенни 26.6 ха.  Изпълнена е на 51.8% (19.7 ха). Добивите от тази сеч са 
1133 куб.м., което представлява 51.5 % от предвидените 2200 куб.м. 

През десетилетието  сечта е изведена  в следните поотдели: 82 г1; 82 к1; 81 ш1; 83 л, като в 
подотдели 82 к1; 81 ш1; е изведена осветителна фаза вместо предвидената осеменителна. 

 

2.1.2. Гола сеч: 
 

Голата сеч за отчетния 10 (десет) годишен период е проектирана върху обща площ от 7.0ха: 
- в нискостъбления стопански клас - 5.0 ха и акациевия - 2.0 ха. Не са  извеждани голи сечи 
през ревизионния период.  

 

2.2. Отгледни сечи 
 

Отгледните сечи се провеждат от възникването на насажденията до достигане на определен 
тип зрялост. Представляват система от лесовъдски мероприятия, с които се регулира състава, 
произхода, растежа и развитието на дървостоите. Крайната цел от провеждането им е 
подобряване на специфичните защитни и рекреационни функции на гората при съхраняване на 
съществуващото биологично разнообразие и създаване на устойчиви на неблагоприятни 
въздействия горски екосистеми.  

 За отчетния период са били предвидени в насаждения и култури с обща площ от 150.1 ха, а 
са изведени върху 44.7 ха 29.8%) и добити 1643 куб.м. от предвидени 3848 куб.м. по 
 ЛУП (ГСП).  

В таблица № 15 е направено сравнение между предвидените по ЛУП (ГСП) отгледни сечи и 
действително изведените за периода 2009-2018 год. по вид на сечта по площ и по запас. 

Проектирани са следните видове отгледни сечи:  
 

2.2.1. Осветление не е предвидено и не са извеждано за периода 2009-2018 година.  

2.2.2. Прочистки предвидени са на площ от 2.5 ха и не са извеждани за периода 2009-

2018 година.  

2.2.3. Прореждане е предвидено да се води на обща площ 77.6 ха в иглолистни култури, 

широколистни високостъблени и изънкови насаждения на възраст от 21 до 40( 60 за 
високостъблените) години. Прореждания са изпълнени на площ от 9.6 ха – 12.4 % .  

Прореждания са изпълнени в следните подотдели: 79 л1; 81 с2; 81 н2; 81 р2; 81 с1; 82 х; 95 
м; 217 я1; 

2.2.4. Пробирки са проектирани на обща площ от 70.0 ха., в иглолистни култури, 

широколистни високостъблени и изънкови насаждения на възраст над 41 години. (61 за 
широклистните високостъблени). Изведени са на площ от 35.1 ха през ревизионния период. 
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Пробирки са изведени в следните подотдели: 79 д3; 79 о; 79 о; 79 я2; 81 з2; 81 щ1; 82 д1;    82 
з1; 82 я; 107 л; 188 е; 206 ю1; 
 

2.3. Санитарна (принудителна) сеч  е предвидена  за  дървостои с установени 

повреди от биотичен или абиотичен характер. Интезивността им кореспондира с вида и обхвата 
на повредите. Проектирана е  на обща площ от 14.5 ха и в действителност е изпълнена в 
многократно по-голям обем поради тежките повреди от снеговал, снеголом и настъпилите в 
следствие каламитети. Изпълнени са 129.7 ха санитарни сечи (втч. 64.2 ха 100%) и 9.3 ха 
принудителни  (втч. 0.8 ха 100%). Санитарни и принудителни сечи са извеждани и в горите по 
чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ след съответните предписания. 

Санитарни сечи са извеждани в следните подотдели: 75 ш1; 76 у; 78 в; 79 б2; 79 з3; 79 п2; 79 
щ; 81 з2; 100 а2; 138 з2; 141 ф2; 141 ц2; 141 я2; 144 у2; 152 б3; 152 с3; 154 ю; 154 ю; 155 ч; 157 
т; 159 р; 161 е2; 161 п2; 162 ж2; 176 о1; 176 с1; 180 д3; 180 з3; 181 б1; 188 у; 193 а; 193 б; 193 в; 
193 з2; 198 ж2; 198 л; 198 ф; 206 н1; 

Санитарни 100% са изведени в следните подотдели: 73 г1; 76 у; 76 и1; 78 о1; 78 р1; 78 о1; 79 
г2; 79 п2; 81 к2; 81 л2; 81 с2; 81 р2; 82 л1; 82 х; 82 д1; 82 и1; 83 з2; 87 ж1; 91 и5; 95 щ; 95 ю; 99 
а2; 101 ч3; 103 ж1; 104 г1; 112 г; 143 д6; 144 ф2; 144 х2; 145 ч; 153 ч; 157 т; 157 ф1; 159 г1; 160 
д; 161 ф; 161 д; 162 г1; 183 б1; 188 ф; 188 ц1; 188 ф1; 193 з; 194 щ4; 194 л; 194 т; 197 р1; 205 к1; 
205 о1; 

Принудителни сечи са изведени в следните отдедли: 100 ж1; 140 р1; 151 б1; 151 в1; 187 ц; 
Принудителни 100% са изведени в пододел 83 я1 
 

2.4. Техническа сеч - не е предвидена и не е извеждана.  

 

3. ОБЩ РАЗМЕР НА ПОЛЗВАНЕТО ПРЕЗ РЕВИЗИОННИЯ ПЕРИОД 
 

Общият размер на ползването през периода 2009-2018 год. в горите собственост на община 
Трявна по лесоустройствен проект е 7524 куб.м. лежаща маса (с клони). 

Според лесоустройствения проект размерът на ползването от възобновителни сечи е  
2648 куб.м, предвиденият добив за отгледни сечи е 3848 куб.м., а  от санитарни сечи  
1028 куб.м. 

Сравнението на предвиденото ползване по ЛУП (ГСП) и действително извършеното през 
периода 2009-2018 год. е дадено в таблица № 16. Данните за възобновителните сечи са заедно 
със сеч на надлесни дървета, отгледните сечи са отделно от санитарните и принудителните сечи. 
От таблицата се вижда, че възобновителните сечи са изпълнени на 42.8% в сравнение с 
предвиденото, отгледните сечи - на 42.7%, а санитарните и принудителните са изведени в 
многократен размер.  

Общо добитото количество дървесина от 16251 куб.м. за ревизионния период представлява 
216.0% в сравнение с предвиденото по проект.  

 
Иглолистни гори - възобновителни сечи не са проектирани и не са извеждани. От отгледни 

сечи е предвидено да се добият 1470 куб.м. дървесина, от които са добити 778 куб. м. – 52.9%. От 
санитарни сечи е проектирано да се добие 11 куб.м. по ЛУП(ГСП), но са добити 11872 куб.м.  
 

Широколистни високостъблени гори - възобновителни сечи са проектирани в размер на 
792 куб.м. дървесина и са добити 152 куб.м. или 19.2%. От отгледни сечи е предвидено да се 
добият 1951 куб.м. дървесина, от които са добити 865 куб.м. – 44.3%. От санитарни сечи е 
проектирано да се добие 4 куб.м. по ЛУП(ГСП), но са добити 204 куб.м. 

 
Издънкови гори за превръщане – проектирани са възобновителни сечи в размер на 1408 

куб.м., а са добити 981 куб.м., представляващо 69.7% от предвиденото по ЛУП (ГСП)  
в този вид гори. От отгледни сечи е предвидено да се добият 427 куб.м. дървесина, които не са 
изпълнени. От санитарни сечи е проектирано да се добие 1013 куб.м. по ЛУП(ГСП), но са добити 
375 куб.м. 

 
Нискостъблени гори - в този вид гори са проектирани само възобновителни сечи в размер 

на 448 куб.м., но не извеждани.  
 
 Размерът на годишното ползване и добитите материали по по видове сечи и групи 

сортименти за периода 2009-2018 година са дадени в таблица № 17 
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- възобновителни сечи - общо от извеждане на възобновителни сечи е предвиден добив от 
2648 куб.м., от тях едра строителна дървесина 471 куб.м. (18% от предвидената за сеч с клони 
дървесна маса), средна строителна дървесина 353 куб.м. (13%), дребна строителна дървесина 
44 куб.м. (2%), общо строителна дървесина 870 куб.м. (33%) и дърва 1778 куб.м. (67%). Добити 
са общо 1133 куб.м., от тях 68 куб.м. едра ( и общо) строителна дървесина (6%), което е с12% 
по-малко едра и с 27% по-малко общо строителна дървесина, дърва за огрев 1065 куб. м. 
(96%), което е с 27% повече.  

 
- отгледни сечи - общо от извеждане на отгледни сечи е предвиден добив от 3848 куб.м., от 

тях едра строителна дървесина 669 куб.м. (17% от предвидената за сеч с клони дървесна 
маса), средна строителна дървесина 1335 куб.м. (35%), дребна строителна дървесина 323 
куб.м. (8%), общо строителна дървесина 2337 (60%) и дърва 1571 куб.м. (40%). Добити са общо 
1643 куб.м., от тях 135 куб.м. едра строителна дървесина (8%), което е с 17% по-малко, средна 
152 куб.м. (9%) или с 26% по-малко, дребна строителна дървесина 22 куб.м. (1%) с 7% по-
малко, общо строителна дървесина 309 куб.м. (19%) или с 41% по-малко, дърва за огрев 1334 
куб. м. (81%), което е с 41% повече.  

 
 - санитарни сечи – общо от извеждане на санитарни сечи е предвиден добив от 1028 

куб.м., от тях едра строителна дървесина 2 куб.м. (под 1% от предвидената за сеч с клони 
дървесна маса), средна строителна дървесина 111 куб.м. (11%), дребна строителна дървесина 
63 куб.м. (6%), общо строителна дървесина 176 (17%) и дърва 852 куб.м. (83%). Добити са общо 
13475 куб.м., от тях 1826 куб.м. едра строителна дървесина (14%), което е с 14% повече, 
средна 799 куб.м. (6%) или с 5% по-малко, общо строителна дървесина 2626 куб.м. (19%) или с 
2% повече, дърва за огрев 10775 куб. м. (80%), което е с 3% по-малко и вършина 75 куб.м., 
което е с 1% повече. 

- технически сечи – технически сечи не са предвиждани и не са извеждани. 
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Таблица № 16 
За сравнение на планираното ползване по горскостопански план (ЛУП) и отсеченото (лежащо с клони) в горите собственост на община 

Трявна  по видове сечи и общо за периода 2009-2018 година  

Възобновителна сеч (с надлесни дървета) Отгледна сеч Санитарна и принудителна сеч В с и ч к о 

В сравнение с 
В сравнение с 
предвиденото 

В сравнение с 
предвиденото 

В сравнение с 
предвиденото предвиденото 

Планирано 
по ЛУП Отсечено в повече 

в по- 
малко 

Планирано 
по ЛУП Отсечено в повече 

в по- 
малко 

Планирано 
по ЛУП Отсечено в повече 

в по-
малко 

Техническа 
сеч 

Планирано 
по ЛУП Отсечено в повече 

в по-
малко 

Г
о
д
и
н
и

 

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

І.  ИГЛОЛИСТНИ 

2009         147     147 1     1   148 0   148 

2010         147     147 1     1   148 0   148 

2011         147 67   80 1     1   148 67   81 

2012         147 320 173   1     1   148 320 172   

2013         147 59   88 1 987 986     148 1046 898   

2014         147 132   15 1 1817 1816     148 1949 1801   

2015         147 200 53   1 5325 5324     148 5525 5377   

2016         147     147 1 2176 2175     148 2176 2028   

2017         147     147 1 776 775     148 776 628   

2018         147     147 1 802 801     148 802 654   

Общо:         1470 778   692 11 11883 11872     1481 12661 11180   

%           52.9       108027.3         854.9     

ІI ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 

2009 79     79 195     195 4     4   278 0   278 

2010 79     79 195                 274 0   274 

2011 79 152 73   195                 274 152   122 

2012 79     79 195 138       36 36     274 174   100 

2013 79     79 195 325       24 24     274 349 75   

2014 79     79 195 115       144 144     274 259   15 

2015 79     79 195                 274 0   274 

2016 79     79 195                 274 0   274 

2017 79     79 195 287               274 287 13   

2018 79     79 195                 274 0   274 
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Възобновителна сеч (с надлесни дървета) Отгледна сеч Санитарна и принудителна сеч В с и ч к о 

В сравнение с 
В сравнение с 
предвиденото 

В сравнение с 
предвиденото 

В сравнение с 
предвиденото предвиденото 

Планирано 
по ЛУП Отсечено в повече 

в по- 
малко 

Планирано 
по ЛУП Отсечено в повече 

в по- 
малко 

Планирано 
по ЛУП Отсечено в повече 

в по-
малко 

Техническа 
сеч 

Планирано 
по ЛУП Отсечено в повече 

в по-
малко 

Г
о
д
и
н
и

 

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

Общо: 792 152   640 1951 865     4 204 200     2747 1221   1526 

%   19.2       44.3       5100         44.4     

IIІ.  ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ 

2009 141     141 43     43 101     101   285 0   285 

2010 141     141 43     43 101     101   285 0   285 

2011 141     141 43     43 101 231 130     285 231   54 

2012 141 676 535   43     43 101 111 10     285 787 502   

2013 141 223 82   43     43 101 707 606     285 930 645   

2014 141     141 43     43 101 339 238     285 339 54   

2015 141 82   59 43     43 101     101   285 82   203 

2016 141     141 43     43 101     101   285 0   285 

2017 141     141 43     43 101     101   285 0   285 

2018 141     141 43     43 101     101   285 0   285 

Общо: 1408 981   427 427     427 1013 1388 375     2848 2369   479 

%   69.7       0       137         83.2     

ІV.  НИСКОСТЪБЛЕНИ 

2009 45     45                   45 0   45 

2010 45     45                   45 0   45 

2011 45     45                   45 0   45 

2012 45     45                   45 0   45 

2013 45     45                   45 0   45 

2014 45     45                   45 0   45 

2015 45     45                   45 0   45 

2016 45     45                   45 0   45 

2017 45     45                   45 0   45 

2018 45     45                   45 0   45 

Общо: 448     448                   6035 0   6035 
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Възобновителна сеч (с надлесни дървета) Отгледна сеч Санитарна и принудителна сеч В с и ч к о 

В сравнение с 
В сравнение с 
предвиденото 

В сравнение с 
предвиденото 

В сравнение с 
предвиденото предвиденото 

Планирано 
по ЛУП Отсечено в повече 

в по- 
малко 

Планирано 
по ЛУП Отсечено в повече 

в по- 
малко 

Планирано 
по ЛУП Отсечено в повече 

в по-
малко 

Техническа 
сеч 

Планирано 
по ЛУП Отсечено в повече 

в по-
малко 

Г
о
д
и
н
и

 

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

%   0                               

ОБЩО  

2009 265 0   265 385 0   385 106 0   106   756 0   756 

2010 265 0   265 385 0   385 102 0   102   752 0   752 

2011 265 152   113 385 67   318 102 231 129     752 450   302 

2012 265 676 411   385 458 73   102 147 45     752 1281 529   

2013 265 223   42 385 384   1 102 1718 1616     752 2325 1573   

2014 265 0   265 385 247   138 102 2300 2198     752 2547 1795   

2015 265 82   183 385 200   185 102 5325 5223     752 5607 4855   

2016 265 0   265 385 0   385 102 2176 2074     752 2176 1424   

2017 265 0   265 385 287   98 102 776 674     752 1063 311   

2018 265 0   265 385 0   385 102 802 700     752 802 50   

Общо: 2648 1133   1515 3848 1643   2205 1028 13475 12447     7524 16251 8727   

%   42.8       42.7       1310.8         216.0     
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Таблица № 17 

За сравнение на предвиденото общо ползване по ГСП ( ЛУП) и изпълнението от 
общинските горски територии на община Трявна за периода 2009-2018 година по видове 

сечи и групи сортименти 
 

  Строителна дървесина 

Лежащо Едра Средна  Дребна Общо 

с  клони         

Дърва   Използаема 

вършина 

Година 

  

  

  

  

 1. Възобновителни сечи 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011 152 40 - - 40 112 - 

2012 676 - - - - 676 - 

2013 223 15 - - 15 208 - 

2014 - - - - - - - 

2015 82 13 - - 13 69 - 

2016 - - - - - - - 

2017 - - - - - - - 

2018 - - - - - - - 

Общо 1133 68 - - 68 1065 - 

% 100 6 - - 6 94 - 

Предвидено по ГСП 2648 471 353 44 870 1778 - 

Предвидено по ГСП % 100 18 13 2 33 67 - 

разлика +/-  -12 -13 -2 -27 27 - 

II. От отгледни  сечи 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011 67 6 4 - 10 57 - 

2012 458 75 97 16 188 270 - 

2013 384 20 40 6 66 318 - 

2014 247 3 8 - 11 236 - 

2015 200 31 3 - 34 166 - 

2016 - - - - - - - 

2017 287 - - - - 287 - 

2018 - - - - - - - 

Общо 1643 135 152 22 309 1334 - 

% 100 8 9 1 19 81 - 

Предвидено по ГСП 3848 669 1335 323 2327 1521 - 

Предвидено по ГСП % 100 17 35 8 60 40 - 

разлика +/-  -9 -26 -7 -41 41 - 

III Санитарни сечи 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011 231 21 1 - 22 209 - 

2012 148 8 - - 8 140 - 

2013 1718 355 45 - 401 1317 - 

2014 2299 143 107 - 250 2049 - 

2015 5325 634 354 - 988 4337 - 

2016 2176 275 154 - 429 1747 - 



ГОРИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД, 2019 г. 57 

  Строителна дървесина 

Лежащо Едра Средна  Дребна Общо 

с  клони         

Дърва   Използаема 

вършина 

Година 

  

  

  

  

2017 776 231 88 - 318 458 - 

2018 802 159 50 - 209 518 75 

Общо 13475 1826 799 - 2625 10775 75 

% 100 14 6 - 19 80 1 

Предвидено по ГСП 1028 2 111 63 176 852   

Предвидено по ГСП % 100 0 11 6 17 83 0 

разлика +/-  14 -5 -6 2 -3 1 

IV Технически сечи 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011 - - - - - - - 

2012 - - - - - - - 

2013 - - - - - - - 

2014 - - - - - - - 

2015 - - - - - - - 

2016 - - - - - - - 

2017 - - - - - - - 

2018 - - - - - - - 

Общо - - - - - - - 

% 
              

Предвидено по ГСП 
              

Предвидено по ГСП % 
              

разлика +/- 
              

Общо от ВСИЧКИ СЕЧИ  в  ОГТ 

2009 - - - - - - - 

2010 - - - - - - - 

2011 450 67 5 - 72 378 - 

2012 1282 83 97 16 196 1086 - 

2013 2325 390 85 6 482 1843 - 

2014 2546 146 115 - 261 2285 - 

2015 5607 678 357 - 1035 4572 - 

2016 2176 275 154 - 429 1747 - 

2017 1063 231 88 - 318 745 - 

2018 802 159 50 - 209 518 75 

Общо 16251 2029 951 22 3002 13174 75 

% 100 12 6 0 18 81 - 

Предвидено по ГСП 7524 1142 1799 430 3373 4151 - 

Предвидено по ГСП % 100 15 24 6 45 55 - 

разлика +/-  -3 -18 -6 -27 26 - 
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4. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ЗАЛЕСЯВАНЕ ПРЕЗ РЕВИЗИОННИЯ 

ПЕРИОД 
 
През ревизионния период не са извършвани залесявания в горите собственост на община 

Трявна.  

 

5. СТРАНИЧНИ ПОЛЗВАНИЯ 

 

5.1 ПАША 

 
Не е предвидена паша в горските територии на община Трявна по ЛУП 2009г. 

 

5.2 БИЛКИ И ГОРСКИ ПЛОДОВЕ 
 

Добив на конкретни количества билки и други диворастящи плодове не се предвижда по 
ЛУП 2009г. 
 
 

6. ПРОТИВОПОЖАРНО УСТРОЙСТВО 
 

Разпределението на общинските гори по класове на пожарна опасност по ЛУП 2009г. е 
дадено в таблица №18 

 
 

Таблица №18 
Разпределение на общата площ по класове на пожарна опастност 

 
Клас на пожарна опастност 

II III IV 

 Обща площ 

хектари 

ВСИЧКО 397.4 31.5 125.1 240.8 

% 100.0 7.9 31.5 60.6 

 
На територията на горите общинска собственост не е предвидено изграждане на 

противопожарни съоръжения и провеждане на самостоятелни противопожарни 
мероприятия. 
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ГЛАВА IV 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРИ 
 

1. ОБЩА ПЛОЩ 
 
Общата площ на горите стопанисвани от община Трявна е 2295.0 ха.  
 
Разпределението и по вид на подотдела е посочено в таблици № 19. 
Залесената площ е 2294.2 ха, което е 100.0% от общата площ.  
 

Таблица № 19 
Разпределение на общата площ по вид на подотдела и групи гори 

 
Група гори 

иглолистни 
широколистни 
високостъблени 

издънкови 
за превръщане 

нискостъблени Всичко Вид на подотдела 

хектари 

% 

естествен произход 0.4-1.0 378.9 802.4 680.1 198.6 2060.0 89.8 

склопени култури 166.8 5.6 - 0.3 172.7 7.5 

несклопени култури - - - - - - 

естествен произход 0.1-0.3 4.4 35.9 15.6 1.0 56.9 2.5 

изредени култури 4.6 - - - 4.6 0.2 

всичко насаждения 554.7 843.9 695.7 199.9 2294.2 100.0 

  

клек - - - - - - 

всичко залесена площ 554.7 843.9 695.7 199.9 2294.2 100.0 

  

сечище - - - - - - 

пожарище - - - - - - 

голина - - - - - - 

всичко незал.дървопр. - - - - - - 

  

поляна 0.1 0.3 0.2 - 0.6 - 

просека - - 0.2 - 0.2 - 

  

всичко недървопр. площ 0.1 0.3 0.4 - 0.8 - 

  

всичко инвентаризирана площ 554.8 844.2 696.1 199.9 2295.0 100.0 

  

в т.ч. дървопр. площ 554.7 843.9 695.7 199.9 2294.2 100.0 

 
Изредените култури и насаждения (с пълнота от 0,1 до 0,3 вкл.) заемат 2.5% от общата 

площ.  
Недървопроизводителната горска площ е 0.8 ха, което е под 0.1% от площта на общинските 

горски територии.  
 
Горите собственост на Община Трявна при предишната инвентаризация са били 

разположени на площ от 397.4 хектара, разпределена както следва: 
 

Таблица № 20  
Разпределение на площта на община Трявна при ЛУП от 2008 година 

Залесена 393.6 99.0 

Незалесена дървопроизводителна - - 

Недървопроизводителна 3.8 1.0 

Общо 397.4 100.0 
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При сегашната инвентаризация бе установена площ  2295.0 хектара, от която: 
 

Таблица № 21 
Разпределение на площта на община Трявна при ГСП от 2018 година 

 

Залесена 2294.2 100.0 

Незалесена дървопроизводителна - - 

Недървопроизводителна 0.8 - 
Общо 2295.0 100.0 

 
 
Тук попадат  всички гори собственост на община Трявна, съобразно представените ZEM и 

CAD файлове, отговарящи на определението за гора съгласно чл.2, ал.1 от Закона за горите 
(ДВ, бр. 19/08.03.2011 год.), независимо от вида територия, върху която са разположени, с 
изключение на горите в урбанизирани територии. В тази обща площ са включени и 1869.7 ха 
гори на основание протоколни решения на комисията  по чл. 19 ал. 2 от ППЗСПЗЗ и одобрени 
със заповед № 82/27.10.2008г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Габрово – отдели и 
подотдели:  1 б, г; 5 к; 6 в; 20 б, и, с, у, ц, ш, щ, б1, г1, ж1, з1, к1, п1, с1, х1; 45 в; 53 к; 58 в, е, м, 
р, с, ш; 60 ж, н, п, р, с, т, х, е1, и1; 73 б, г, д, н, р, с, ч, я, а1, и1, к1, п1, с1, ф1, х1, ч1; 74 м, о, п, т, 
х, ц, б1, ж1, и1, р1, т1; 75 к, л, с, ю, а1, б1, е1, з1, н1, о1, п1, с1, у1, ф1, х1, ч1, щ1, я1, а2, б2, г2; 
76 в, г, л, м, п, ц, ч, в1, г1, е1, з1; 77 г, е, ж, м, р, с, у, х, ч, ю, а1, к1, ч1, ш1, щ1, ю1, а2, б2, е2, м2, 
н2, ф2, ю2, б3, е3, ж3, л3, с3, и4, к4, м4, н4, п4, ф4, ц4, я4, н5, п5, р5, с5, ф5, ч5, б6, е6, ж6, и6, 
л6, о6, п6, т6, х6, щ6, я6, в7, г7, д7; 78 в, г, д, к, м, о, с, т, н1; 79 а, д, ж, о, п, с, т, ф, х, ч, ш, в1, г1, 
ж1, и1, л1, с1, т1, ш1, и2, л2, п2, р2, у2, х2, ц2, я2, а3, г3, к3, л3, п3, у3, ю3, а4, г4, и4, м4, т4, ч4, 
щ4, а5, в5, к5, м5, п5, х5, ш5, а6, г6, б7, ж7, п7, т7, у7; 80 м, т, ф, ч, ш, щ; 81 б, ж, л, н, о, р, т, ш, 
г1, з1, л1, н1, п1, ю1, б2, д2, е2, и2, п2, с2, у2, ц2, в3; 82 б, м, п, с, ш, ю, б1, в1, д1, е1, п1, с1, т1, 
ф1; 83 б, г, з, к, с, х, ц, я, д1, з1, о1, р1, щ1, ю1, я1, в2, е2, з2, л2, т2; 84 а, в, д, з, к, н, п, р, т, ф, х, 
ю, а1, д1, ж1, и1, у1, ц1, ю1, а2, б2, г2, д2, ж2, и2, л2, м2, р2, у2, ф2, х2; 85 а, г, ж, к, р, х, я, а1, 
к1, я1, д2, ж2; 86 б, г, и, о, п, х, ц, ш, а1, в1, д1, з1, л1, ч1, щ1, б2, в2, е2, к2; 87 е, ж, з, н, о, у, ф, 
ч, а1, б1, д1, з1, к1, л1, м1, н1, о1, а2, г2, и2, м2; 88 а, д, е, н, ш, в1, з1, у1, ц1, щ1, а2, г2, е2, з2, 
и2, ш2, щ2, ю2, б3, з3, и3, к3, м3, п3; 89 в, д, и, к, л, н, п, щ, д1, и1, л1, м1, о1, г2, к2, ш2, в3, е3, 
ж3, м3, о3, р3, х3, ш3, я3, е4, ж4, к4, м4, н4, р4, у4, ц4, я4, б5, д5, е5, к5, м5; 90 б, е, ж, к, р, с, х, 
б1, к1, л1, р1, ч1, ю1, я1, б2, е2, з2, н2, р2, х2, в3, д3, с3, у3, ф3, ш3, щ3, я3, а4, б4, г4, е4, з4; 91 
б, р, т, ч, ю, к1, т1, ц1, м2, у2, х2, д3, и3, м3, н3, о3, с3, щ3, м4, с4, ш4, ю4, в5, д5, к5, у5; 92 а, и, 
м, р, ц, а1, ц1; 93 з, н, р, ц, ш, ю, б1, ж1, к1, о1, р1, щ1, б2, ж2, к2, о2, т2, я2, а3, д3, к3; 94 в, м, о, 
ф, х, ж1, и1, с1, ф1, ц1; 95 а, е, и, о, р, т, ч, щ, з1, у1, х1, ш1, б2, г2; 96 у, в1, г1, з1, к1, м1, н1, п1, 
с1, х1; 97 к, м, о, п, с, х, ц, в1, ж1, з1, к1, л1, с1, у1, х1, ц1; 98 л, ф, ц, н1, о1, ц1, ю1, я1, е2, к2, л2, 
о2; 99 б, е, н, с, я, и1, к1, м1, х1, б2; 100 д, п, х, п1, у1, х1, ш1, щ1, г2, к2, л2, п2, ч2; 101 ж, у, ф, х, 
ш, щ, а1, в1, д1, з1, и1, к1, о1, п1, т1, ш1, я1, ж2, м2, х2, ц2, ю2, б3, г3, т3; 102 м, р, т, у, ц; 103 г, 
к, с, у, х, ш, я, и1, н1, п1, а2; 104 и, у, ю; 105 ц, а1; 106 д, е, и, с, а1, в1, д1, ж1, и1, н1, т1, ф1, ч1, 
а2, д2, с2; 107 с, ч, ш, е1, к1; 108 е, з, е1, н1, р1, х1; 109 н, п, а1; 110 м, р, ч, щ, а1, д1, у1, з2, о2, 
р2, х2; 111 д, з, и, п, ц, ю, з1, ф1, ц1, ш1, щ1, ю1, б2, г2, з2, л2, с2, х2, ш2, г3, д3, з3, п3, с3, т3, 
ц3, щ3, б4; 112 д, м, о, р, т, ф, в1, д1, з1, н1, д2, о2, ф2, ш2, ю2, я2, в3, ж3, л3, о3; 113 ж, з, к, п, 
у, ш, ю, б1, г1, з1, м1, п1, с1, т1, у1, ю1, я1, б2; 114 д, ж, и, л, т, ч, щ, я, н1, р1, е2, к2, п2, с2, ф2; 
115 д, о, а1, г1, е1; 116 б, г, д, к, ф, ш, щ, я, а1, е1, ж1, л1, о2, т2; 117 б, а1, е1, л1, т1, ц1; 118 г, 
ч, я, г1, д1, ж1, к1, о1, с1, у1, щ1, б2, в2; 120 е, р, щ; 121 в, д, ж, м, ш, ю, а1, г1, е1, к1, н1, п1, с1, 
х1, ц1; 122 с, ч, в1, е1, ж1, ф1, ц1, ч1, у2, х2, д3, е3, ж3, и3; 123 к, н, п, т, ю, б1, ж1, м1; 124 г, е, 
м, о, п, у, ч, щ, ю; 125 б, д, р, с, у, ф, ш, ю; 126 в, у, ф, х; 127 б, з, и, к, л, н, т, ф, ц, ш, щ, я; 128 б, 
в, е, ж, з, м, п, р, т, ф, х, ш, щ; 129 а, ж, и, у, щ, я, ж1, и1, к1, л1, м1, о1, п1, с1, ч1, я1; 130 г, д, р, 
у, ф, щ, я, б1, г1, п1, ч1, д2, ф2; 131 и, н, т, х, ч, я, г1, л1, о1, х1; 132 а, д, и, м, р, х, д1, ж1, л1, с1, 
ш1, я1, б2; 133 в, е, и, п, с, щ, ж1, н2, т2, п3, ю3, я3; 134 е, ж, и, к, т, ц, ю, а1, в1, д1, и1, л1, п1, 
т1, ф1, ч1, щ1, г2, ф2, ш2, д3, ж3, л3; 135 д, е, х, ш, б1, м1, о1, с1, ч1, б2, е2, к2, м2, ф2, щ2, а3, 
д3, е3, л3, н3, р3, у3, я3, в4, ж4, к4, п4, с4, ф4, ц4, ш4, я4, д5, ж5, и5; 136 е, и, р, ф, ц, ш, а1, г1, 
л1, с1, ч1, я1, и2, п2, т2, ц2, ю2; 137 д, и, л, н, ф, ч, я, г1, ж1, л1, п1, х1, ч1, а2; 138 т, я, б1, ж1, 
р1, у1, ш1, ю1, е2, к2, о2, у2, а3; 139 н, р, т, ф, ц, е1, з1, н1, с1; 140 з, ц, ж1, н1, с1, ч1, я1, б2, ж2, 
и2, л2, р2, у2, х2, ш2, я2; 141 б, н, у, ю, б1, г1, и1, к1, у1, х1, ч1, щ1, к2, н2, о2, т2, ф2, ч2, б3, ж3, 
о3; 142 ж, з, р, с, у, ю, а1, е1, м1, ф1, ц1, ш1, ю1, б2, г2, з2, н2, о2, п2, а3, ж3, и3, п3, щ3, г4, к4, 
р4, у4, х4, щ4, и5, л5, п5, ю5, я5, в6, д6, ж6, з6; 143 х, ш, а1, б1, е1, и1, л1, ф1, д2, з2, и2, к2, р2, 
ш2, ю2, я2, а3, г3, к3, п3, ч3, ж4, к4, р4, б5, в5, е5, к5, л5, н5, р5; 144 б, г, д, ж, л, п, д1, п1, р1, т1, 
ф1, ц1, я1, р2, ф2, ч2, щ2, ю2, а3, в3, д3, м3; 145 е, ж, и, м, т, ч, в2; 146 н1, р1, щ1, б2, д2, ж2, к2; 
147 б, е, ц, ч; 148 л, о, х, ш; 150 е, ж, з, и, р; 151 г, ж, о, п, р, т, у, ф, ц, щ, ю, а1, г1, ж1, п1, ч1, щ1, 
к2; 152 а, в, и, о, у, х, я, б1, в1, г1, д1, к1, н1, т1, ф1, ц1, щ1, г2, е2, з2, и2, к2, с2, х2, ч2, щ2, а3, 
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в3, ж3, м3, о3, ф3, ш3, щ3, ю3, б4, з4, л4, н4; 153 в, д, з, л, н, о, с; 154 з, л, н, п, р, х, ч, ш; 155 в, 
е, к, м, н, ю, г1; 157 б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, о, п, с, ф, х, ц, ч, г1, е1, и1, к1, л1, м1, о1; 158 б, в, 
г, ж, з, и, л, м, п, у, х, ч, я, а1, е1, к1, н1, с1, у1, ч1, я1, б2, в2, д2, и2, о2, р2; 159 в, ж, и, м, н, п, с, 
у, ц, а1, б1, в1, д1; 160 г, д, е, з, к, м, о, т, ф, ц, ю; 161 г, д, л, н, р, с, ц, ю, а1, г1, з1, и1, н1, о1, р1, 
у1, я1, в2, м2, п2, с2, т2, х2, щ2, а3, б3, в3, з3, о3, п3, с3, ш3, щ3, ю3, з4, н4, о4, п4; 162 ж, к, п, р, 
х, ю, я, б1, в1, д1, л1, п1, т1, у1, ц1, я1, з2, р2, т2, х2, ц2, ю2, я2, б3; 163 с, ф, г1, л1, п1, с1, т1, 
х1; 164 е, и, н, р, ф, ш, а1, в1, д1, ж1, з1, п1, с1, щ1, б2, г2, н2, п2; 165 а, ж, м, р, х, ц, я, е1, л1, 
м1, с1, х1, б2, г2, л2, т2, у2, я2, ж3, и3, к3, о3, т3, х3, ш3, б4, е4, ж4, з4; 166 а, в, г, д, ж, з, и, к, л, 
н, п, с, т, ф, ц, я, б1, г1, е1, з1, и1, к1, п1, у1, ф1, х1, ц1, щ1, я1, б2, в2, д2, е2; 167 а, в, н, п, с, у, 
ц, ш, ю, а1, в1, е1, и1, к1, н1, о1, р1, ю1, а2; 168 г, д, л, м, о, р, ф, ч, ю, в1, ж1, н1, п1, т1, у1, х1, 
ч1, я1, б2, в2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, о2, п2, с2, т2; 169 б, в, д, е, ж, з, и, л, н; 170 д, и, к, л, о, п, р, 
т, ф, ч; 172 г, е, з, к, п, у, ф, х, ч, щ, а1, б1, е1, ж1, к1, п1, р1, т1, у1, щ1, б2, г2, е2, к2, л2, м2, н2, 
о2, с2, у2, ц2; 176 д, е, з, к, л, п, у, ф, ш, ю, а1, б1, д1, ж1, и1, л1, н1, о1, п1, р1, с1, у1, х1, ц1, ч1, 
ш1, щ1, б2, г2; 177 в, д, е, л, т, ф, ч, ш, г1, е1, и1, о1, п1, т1, х1, ш1, щ1, я1, б2, г2, к2, п2, у2, ф2, 
х2, ю2, я2; 178 г, е, л, н, с, х, ц, ч, ш, щ, я, ж1; 179 б, в, г, е, и, к, н, п, х, щ, б1, в1, д1, м1, о1, р1, 
т1, ц1, ю1, а2, г2, е2, ж2, и2, м2, н2, о2, с2, т2, х2, ш2, щ2, я2, е3, ж3; 180 а, и, м, п, х, ч, ш, в1, и1, 
л1, х1, я1, б2, д2, е2, и2, н2, с2, ф2, ш2, щ2, а3, д3, з3, б4, в4; 181 а, г, е, к, у, ю, д1, ж1, л1, о1, 
ф1, ч1, щ1, я1, б2, о2, п2, р2, у2, ф2, и3, п3, т3, ц3, ч3, а4, е4; 182 а, б, з, о, ц, ю; 183 д, з, б1, в1; 
184 м1; 185 с, т, ш, я, в1, и1, к1; 186 а, ц1; 187 ж, л, ш; 188 з, г1, е1, р1, с1, у1, щ1, б2, з2; 189 з, 
р, ф, ц, л1, п1; 191 а, т, в1; 192 б, я, д1, и1, м1, о1, т1, х1, г2, з2, о2, щ2, я2, г3, ж3, м3, х3, ч3, д4, 
и4, л4, у4; 193 д, з, т, ф, х, и1, о1, р1, у1, ф1, ш1, а2; 194 е, ж, з, и, л, н, с, у, ш, в1, п1, х1, щ1, б2, 
ж2, к2, о2, р2, с2, у2, г3, е3, к3, ф3, ю3, я3, п4, р4; 195 ж, о, р, х, ш, н1, о1, с1, ц1, е2, з2, л2; 196 
б, к, л, п, у, х, е1, к1, н1, ц1, ю1, е2; 197 б, ж, и, л, ш, ю, и1, л1, о1, с1, у1, х1, б2, к2, ц2, я2, г3, е3, 
п3, ц3, ш3, ю3, а4, д4, н4; 198 у1; 199 ш, х1, ц1; 200 о, с, у, г1, и1, щ1, ю1, я1, б2, д2, е2, ж2, и2, 
к2, м2, п2, ф2, ю2, я2, б3, в3; 201 а, и, л, г1, д1, з1, л1, п1, с1, ц1, г2; 202 ж, и, щ, ж1, л1, п1, ш1, 
б2, в2; 203 б, д, и, н, р, т, х; 204 з, к, л, н, у, а1, ж1, х1, ч1; 205 в, л, о, р, ю, а1, д1, н1, р1, с1, ф1, 
х1, ч1, в2; 206 з, о, т, ч, ю, в1, е1, к1, м1, о1, у1, х1, ю1, я1, а2, ф2, ч2, я2, а3, в3; 207 б, г, и, с, у, 
ц, ч, а1, в1, д1, е1, з1, и1, к1, н1, п1, т1, ф1, ц1, а2, г2, е2, з2, и2, к2, м2, о2, п2; 216 д, и, л, н, о, с, 
у; 217 а, в, п, с, ц, ш, з1, к1; 218 а, в, л, н, ч, ю; 300 б, в, г, к, м, о, х, ц, ч, я, и1, к1, л1, р1, т1; 301 
б, д, з, о, р, ф; 302 б, г, л, о, п; 303 в, и, о; 304 з, о, я; 305 л, с, ч; 307 г, д, т, х, а1, в1, ж1, щ1, ю1; 
308 з; 309 з, к, м, н, п, т, ю, я; 311 м, у, х, щ; 312 ц, ю, а1, в1, р1, ф1, а2, б2, ж2, и2, к2; 313 б, в, д, 
л, о, с, у, ю, в1, з1, и1, к1, н1; 314 в, е, и, к, н, ф, ш, а1, е1, ж1, з1, и1; 315 в, п, щ, я, а1, в1, з1, к1, 
м1, н1, о1, п1, т1, ф1, ц1, я1, а2; 316 д, е, и, к, ф, ч, щ, а1, в1, ж1, л1, о1, с1, т1, х1, ц1, ч1, ш1, 
ю1, а2, д2, ж2, з2, и2, л2; 

 
За изтеклия ревизионен период общата площ на общинските горски територии се е 

увеличила с 1897.6 ха. 
 
А – намаление на площта 
 
 – 5.8 ха прецизиране площта на общинските горски територии от направените сечения на 

подотделите от ЛУП 2009 с имотите по настоящата КВС. 
 
– 59.7 ха посочени в ЛУП 2009  като общински  гори в населени места. Част от тези гори не 

са общинска собственост, друга част попадат в полигони на населени места от преди 1973г. и 
трета част не притежават характеристики на гора по смисъла на чл. 2(1) от Закона за горите. С 
инвентаризацията от 2019 г. са установени  16.3 ха гори в урбанизирани територии общинска 
собственост, за които ще бъдат изготвени списъци за установяване на техния статут, но няма 
да се включват в баланса на горските територии и не подлежат на горскостопанско планиране.  

 
Б – увеличение на площта : 
 
+7.4 ха новоустроени гори в общински земеделски територии. 
 
+84.3 ха прецизиране площта на горите в общински земеделски територии с имотите по 

настоящата КВС. 
 
+1871.4 ха от гори по чл.19 от ЗСПЗЗ (Закона за собственост и ползване на земеделски 

земи), известни още като гори ВСО (временно стопанисвани от общината), съгласно 
протоколно решение №4/20.10.2008год. на комисия по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ, назначена със 
заповед РД-ЗА-34-14.07.2008 на директора на Областна дирекция "Земеделие" град Габрово и 
одобрено със заповед РД ЗА-48-21.10.2008 на директора на Областна дирекция "Земеделие" 
град Габрово. 
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Общо за горските територии на Община Трявна- увеличение + 1897.6 ха (-5.8 ха 
общински горски територии, - 59.7 ха гори в населени места, +91.7 ха гори в общински 
земеделски територии, +1871.4 ха от гори ВСО.) 

 

 
Залесената площ на общинските горски територии се е увеличила от 393.6 ха на 2294.2 

ха, което е увеличение с 1900.6 ха, дължащо се основно на горите по чл.19 от ЗСПЗЗ , в по-
малка степен на новоустроени гори. 

 
Незалесена дървопроизводителна площ  липсва и при двете инвентаризации 
 
Недървопроизводителната площ на общинските горски територии се е намалила от 3.8 

ха на 0.8 ха, което представлява намаление от 3.0 ха и се дължи основно на преминаване към 
залесената площ и на отпадане на гори в урбанизирани територии. 

 
Във връзка с извършения процес на възстановяване на собствеността в горските 

територии и изработените Кадастрални карти и Карти на възстановената собственост (КВС) на 
територията на Община Трявна, е извършена следната Диференциация на 
инвентаризираната площ по собственост, показана в таблица № 22. 

 

Таблица № 22 
Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по СОБСТВЕНОСТ и ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ 

 

Oбщо 
в т.ч. Горски 
територии 

в т.ч. Земеделски 
територии 

вид собственост 
обща 
площ 
ха 

% 
в т.ч. залес. 

площ 
ха 

% 
обща площ 

ха 
% 

обща площ 
ха 

% 

Общинска 
собственост 

423.6 18.5 423.0 18.4 154.2 98.9 269.4 12.6 

Врем.стоп. от 
общината 

1871.4 81.5 1871.2 81.6 1.7 1.1 1869.7 87.4 

Всичко 2295.0 100.0 2294.2 100.0 155.9 100.0 2139.1 100.0 

 
 
Териториите, включени в ГСП и собственост на общината, върху земеделски територии, 

придобили характеристика на гора по смисъла на чл. 2 от ЗГ с площ – 2139.1 ха, попадат под 
разпоредбите на &49 от Закона за горите. За тях е изготвен списък с подотделите и 
кадастралните номера на имотите по землища приложен в Приложението на ГСП.  

Останалите гори общинска собственост върху горска територия са възстановени по реда на 
ЗВСГЗГФ като горски територии. При настоящата инвентаризация тези имоти имат площ от 
155.9 ха.  

Списък на имотите на всички гори собственост на община Трявна е даден в приложенията 
на ГСП.  
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2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОЩТА ПО КАТЕГОРИИ, СПОРЕД 

ОСНОВНИТЕ ИМ ФУНКЦИИ 
 
Разпределението на площта и на запаса (без клони и с клони) на общинските горски 

територии по групи гори, по функции и категории е показано в таблици №№ 23, 24 и 25. Както 
се вижда от тях, площта на общинските гори по функции се разпределя, както следва: 

 
- горски територии със Защитни функции, с обща площ 21.4 ха.  
 
- горски територии със Специални функции, с обща площ 1812.5 ха, от която 1811.7 ха е 

залесена. 
 
- горски територии със Стопански функции, с обща площ 461.1 ха. 
 
 
 

Таблица № 23 
Подробно разпределение на горските територии по функции и категории 

 

Всичко 
Горски територии по категории и функции 

Обща площ, ха Залесена площ, ха Запас, куб.м 

вододайна зона пояс II 0.8 0.8 85 

вододайна зона пояс III 0.1 0.1 5 

гори около източници на питейни води 4.5 4.5 910 

гори с реш.значение за водния отток 10.1 10.1 1185 

Всичко защита на водите 15.5 15.5 2185 

скално-урвест терен 2.2 2.2 80 

наклон над 30 градуса 1.8 1.8 425 

Всичко защита на почвите 4.0 4.0 505 

защ. ивица ж.п.линия 1.9 1.9 230 

Всичко защита на сгради и инфраструктури 1.9 1.9 230 

Общо защитни функции 21.4 21.4 2920 

природни паркове 725.1 724.7 81880 

защитени местности 0.3 0.3 40 

защитена зона местообитания 149.7 149.5 15515 

защитени зони птици и местообитания 2.2 2.2 225 

Всичко защитени зони Натура 2000 151.9 151.7 15740 

Общо специални функции по т.1 877.3 876.7 97660 

зелена зона 833.2 833.2 104915 

курортна гора 102.0 101.8 15055 

Всичко горски територии с рекреационно значение 935.2 935.0 119970 

Общо специални функции по т.2 - - - 

Общо специални функции по т.1+т.2+т.3 1812.5 1811.7 217630 

Общо защитни и специални функции 1833.9 1833.1 220550 

Всичко стопански функции 461.1 461.1 48070 

Всичко 2295.0 2294.2 268620 
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 Таблица № 24 
Разпределение на горските територии и запаса без клони 

по функции и категории    
Иглолистни Широколистни Всичко 

Горски територии по 
категории и функции Обща 

площ, ха 
Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, ха 

Залесена 
площ,ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, ха 

Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

защита на водите 6.3 6.3 1200 9.2 9.2 985 15.5 15.5 2185 

защита на почвите 1.6 1.6 400 2.4 2.4 105 4.0 4.0 505 

защита на урбанизирани 
територии 

- - - - - - - - - 

защита на сгради и 
инфраструктури 

- - - 1.9 1.9 230 1.9 1.9 230 

защита на горна граница 
гора 

- - - - - - - - - 

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

технически проект за борба 
с ерозия 

- - - - - - - - - 

Общо защитни функции 7.9 7.9 1600 13.5 13.5 1320 21.4 21.4 2920 

  

резервати, национални 
паркове 

- - - - - - - - - 

природни паркове 315.6 315.5 34645 409.5 409.2 47235 725.1 724.7 81880 

природни 
забележителности 

- - - - - - - - - 

защитени местности - - - 0.3 0.3 40 0.3 0.3 40 

защитени зони Натура 2000 16.0 16.0 3930 135.9 135.7 11810 151.9 151.7 15740 

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

Общо специални функции 
по т.1 

331.6 331.5 38575 545.7 545.2 59085 877.3 876.7 97660 

  

семепроизводствени 
насаждения и градини 

- - - - - - - - - 

горски разсадници - - - - - - - - - 

опитни и географски 
култури 

- - - - - - - - - 

дендрариуми - - - - - - - - - 

учебно-опитни гори - - - - - - - - - 

токовища - - - - - - - - - 

200м около хижи и 
манастири 

- - - - - - - - - 

БИСД - - - - - - - - - 

Общо специални функции 
по т.2 

- - - - - - - - - 

  

горски територии с 
рекреационно значение 

127.9 127.9 19715 807.3 807.1 100255 935.2 935.0 119970 

за поддържане на 
ландшафта 

- - - - - - - - - 

гори с висока 
консервационна стойност 

- - - - - - - - - 

Общо специални функции 
по т.3 

127.9 127.9 19715 807.3 807.1 100255 935.2 935.0 119970 

  

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

459.5 459.4 58290 1353.0 1352.3 159340 1812.5 1811.7 217630 

  

Общо защитни и 
специални функции 

467.4 467.3 59890 1366.5 1365.8 160660 1833.9 1833.1 220550 

  

стопански функции 87.4 87.4 14120 373.7 373.7 33950 461.1 461.1 48070 

Всичко 554.8 554.7 74010 1740.2 1739.5 194610 2295.0 2294.2 268620 
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 Таблица № 25 
Разпределение на горските територии и запаса с клони по функции и категории   

  
Иглолистни Широколистни Всичко 

Горски територии по 
категории и функции Обща 

площ, ха 
Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, ха 

Залесена 
площ,ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, ха 

Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

защита на водите 6.3 6.3 1510 9.2 9.2 1230 15.5 15.5 2740 

защита на почвите 1.6 1.6 480 2.4 2.4 155 4.0 4.0 635 

защита на урбанизирани 
територии 

- - - - - - - - - 

защита на сгради и 
инфраструктури 

- - - 1.9 1.9 290 1.9 1.9 290 

защита на горна граница 
гора 

- - - - - - - - - 

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

технически проект за борба 
с ерозия 

- - - - - - - - - 

Общо защитни функции 7.9 7.9 1990 13.5 13.5 1675 21.4 21.4 3665 

  

резервати, национални 
паркове 

- - - - - - - - - 

природни паркове 315.6 315.5 44730 409.5 409.2 60630 725.1 724.7 105360 

природни 
забележителности 

- - - - - - - - - 

защитени местности - - - 0.3 0.3 50 0.3 0.3 50 

защитени зони Натура 2000 16.0 16.0 4760 135.9 135.7 14400 151.9 151.7 19160 

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

Общо специални функции 
по т.1 

331.6 331.5 49490 545.7 545.2 75080 877.3 876.7 124570 

  

семепроизводствени 
насаждения и градини 

- - - - - - - - - 

горски разсадници - - - - - - - - - 

опитни и географски 
култури 

- - - - - - - - - 

дендрариуми - - - - - - - - - 

учебно-опитни гори - - - - - - - - - 

токовища - - - - - - - - - 

200м около хижи и 
манастири 

- - - - - - - - - 

БИСД - - - - - - - - - 

Общо специални функции 
по т.2 

- - - - - - - - - 

  

горски територии с 
рекреационно значение 

127.9 127.9 24570 807.3 807.1 123280 935.2 935.0 147850 

за поддържане на 
ландшафта 

- - - - - - - - - 

гори с висока 
консервационна стойност 

- - - - - - - - - 

Общо специални функции 
по т.3 

127.9 127.9 24570 807.3 807.1 123280 935.2 935.0 147850 

  

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

459.5 459.4 74060 1353.0 1352.3 198360 1812.5 1811.7 272420 

  

Общо защитни и 
специални функции 

467.4 467.3 76050 1366.5 1365.8 200035 1833.9 1833.1 276085 

  

стопански функции 87.4 87.4 17490 373.7 373.7 42005 461.1 461.1 59495 

Всичко 554.8 554.7 93540 1740.2 1739.5 242040 2295.0 2294.2 335580 

 
 
 
 

По предназначение при предишното устройство разпределението по категории гори и земи е 
било:  
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Таблица № 26 
Разпределение на площта на горите собственост на община Трявна 

по категории по ЛУП от 2008 година 
  

гори и земи с основно ДСФ - 36.7 ха 9.2 %

гори и земи със Защитни и рекреационни функции - 314.5 ха 79.1 %

гори и земи в Защитени територии - 46.2 ха 11.6 %

  Общо - 397.4 ха 100.0 %

 
 
При сегашната инвентаризация разпределението по категории общински горски територии 

е както следва: 
 

Таблица № 27 
Разпределение на площта на горите собственост на община Трявна 

по категории по ГСП от 2018година 
 

горски територии със защитни функции - 21.4 ха 0.9 %

горски територии със специални функции - 1812.5 ха 79.0 %

горски територии със стопански функции - 461.1 ха 20.1 %

  Общо - 2295.0 ха 100.0 %

 
 
Поради голямото увеличение от 1897.6 ха, (близо 5 пъти ) не може да се направи коректно 

сравнение и анализ на промените в категоризацията по функции при двете последователни 
инвентаризации за горите собственост на община Трявна. 

 
 

Списък 
на горските територии собственост на общ. Трявна 

със защитни и специални функции 
 

1. Горски територии за защита на водите  

 

1.1 СОЗ съгласно Наредба №3  

Обявени със заповеди №№1/10.07.2003 год, 144/30.10.2007 год, 176/21.07.2008 год и 
180/21.08.2008 год. на Басейнова дирекция гр.Плевен: 

 
- пояс II - подотдел 180 к3; в4 с площ 0.8 ха. 
 
- пояс III отдели и подотдели - 97 в2, 176 к, 180 б4, с обща площ 0.6 ха 

 

1.2 Вододайни зони - С Протокол от 28.08.1964 год. на Комитета по строителство и 

архитектура; Протокол от 18.06.1975 год. на Министерство на строежите и архитектурата; 
Протокол от 08.07.1976 год.,одобрен от Министерството на строителството и архитектурата; 
Протокол от 11.11.1985 год. на МГГП, одобрен на 06.12.1985 год. и Протокол от 23.10.1984 год., 
одобрен на 30.10.1984 год; Протокол от 24.11.1988 год.,одобрен на 02.02.1989 год., отдели и 
подотдели: 20 и, с, у, ц, ш, щ, б1, г1, ж1, з1, к1, п1, с1, х1, 45 в, 53 к, 58 в, е, м, р, с, ш, 60 т, х, е1, 
и1, 75 н1, 81 ш, 95 а, е, ж, з, и, о, р, т, ч, щ, 98 ц1, ю1, я1, е2, 99 и1, к1, м1, х1, щ1, б2, 100 ж1, п1, 
у1, х1, ш1, щ1, г2, ш2, 102 м, р, т, у, ц, 103 с, у, х, ш, я, з1, и1, н1, п1, а2, 104 и, л, у, ю, 105 ц, ч, 
а1, 128 ф, 139 н, р, т, ф, ц, е1, з1, л1, н1, с1, 140 з, ц, щ, ж1, н1, с1, ч1, я1, б2, ж2, и2, л2, р2, у2, 
х2, ш2, я2, 144 я1, 165 м, 193 х, и1, р1, у1, ф1, ш1, а2, д2, м2, о2, 201 л, 204 ж1, с обща площ 
92.1 ха, цялата залесена. 

 

1.3 Гори около източници на питейни води -отдели и подотдели: 77 ч5; 181 к, с 

обща площ 4.5 ха. 
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2. Горски територии за защита на почвите 

2.1 Гори на скални и урвести терени-отдели и подотдели : 82 о1; 130 я, с обща площ 

2.4 ха. 

 

2.2 Гори с наклон над 30°-отдели и подотдели 82 о, ч, щ, а1, и1, м1, 85 к, 95 з, 97 х1, ц1, 

126 ф, 172 о2, у2,  с обща площ 64.0 ха. 

  

3. Горски територии за защита на сгради и инфраструктури 

 

3.1 защитна ивица жп линия ( до 100м) Русе-Стара Загора и Габрово-Царева ливада, 

включват следните подотдели: 20 и, у, ц, щ; 80 м; 93 ц, ш; 100 х, щ1, п2; 101 у, в1, д1, з1, т1, я1; 
106 а1, в1, д1, ж1, и1; 113 х1, ч1; 114 н1, р1; 115 е1; 116 н, ш, ж1, т2; 176 ш1; 179 с2, т2, х2, ш2, 
ж3; 192 м3, х3; 197 б2, ф2, ц2; 203 б, д, т; 204 к, л, н; 205 ю, д1; 217 а, в, п, с; 218 а, в;-  с обща 
площ 37.9 ха, цялата залесена. 

 

4. Природен парк “Българка” - обявен със Заповед №РД-775/09.08.2002г. на 

МОСВ, отдели и под отдели:  1 б, г; 5 к; 6 в; 20 б, и, с, у, ц, ш, щ, б1, г1, ж1, з1, к1, п1, с1, 

х1; 45 в; 53 к; 58 в, е, м, р, с, ш; 60 ж, н, п, р, с, т, х, е1, и1; 73 б, г, д, н, о, р, с, ч, я, а1, г1, и1, к1, 
п1, с1, ф1, х1, ч1; 74 м, о, п, т, х, ц, ш, б1, ж1, и1, р1, т1; 75 к, л, с, т, ш, ю, а1, б1, е1, з1, н1, о1, 
п1, с1, у1, ф1, х1, ч1, щ1, я1, а2, б2, г2; 76 в, г, и, л, м, п, ц, ч, в1, г1, е1, з1, м1, о1; 77 г, е, ж, з, л, 
м, р, с, у, х, ч, ю, а1, е1, з1, к1, ч1, ш1, щ1, ю1, а2, б2, г2, е2, м2, н2, ф2, ю2, а3, б3, е3, ж3, л3, с3, 
и4, т6; 78 г, д, к, м, о, с, т, ю, я, н1; 93 з, н, р, ц, ш, ю, б1, ж1, к1, о1, р1, щ1, б2, ж2, к2, о2, т2, я2, 
а3, д3, к3; 94 в, м, о, ф, х, ж1, и1, л1, м1, р1, с1, ф1, ц1; 95 а, е, ж, з, и, о, р, т, ч, щ, з1, у1, х1, ш1, 
б2, г2; 96 у, в1, г1, з1, к1, м1, н1, п1, с1, х1, ч1; 97 к, м, о, п, с, х, ц, в1, ж1, з1, к1, л1, с1, у1, х1, 
ц1, б2, в2; 98 л, ф, ц, н1, о1, ц1, ю1, я1, е2, к2, л2, о2; 99 б, е, н, с, я, и1, к1, м1, х1, щ1, б2; 100 д, 
п, р, т, х, а1, ж1, п1, у1, х1, ш1, щ1, г2, к2, л2, п2, ч2, ш2; 101 ж, у, ф, х, ш, щ, а1, в1, д1, з1, и1, к1, 
о1, п1, т1, ш1, я1, ж2, м2, х2, ц2, ю2, б3, г3, е3, з3, м3, р3, т3, у3; 102 м, р, т, у, ц; 103 с, у, х, ш, я, 
з1, и1, н1, п1, а2; 104 и, л, у, ю; 105 ц, ч, а1; 106 д, е, и, с, а1, в1, д1, ж1, и1, н1, т1, ф1, ч1, а2, д2, 
с2; 107 н, с, ч, ш, е1, к1, л1; 108 е, з, е1, н1, р1, с1, х1; 109 н, п, а1; 110 м, р, ч, щ, а1, д1, у1, з2, 
о2, р2; 111 д, з, и, п3, с3, т3, ц3, щ3, б4; 113 ж, з, к, п, у, ш, ю, б1, г1, з1, м1, п1, с1, т1, у1, х1, ч1, 
ю1, я1, б2; 114 д, ж, и, л, т, ч, щ, я, и1, н1, р1, е2, к2, п2, с2, ф2, 3; 115 д, о, а1, г1, е1; 116 б, г, д, 
к, н, п, р, с, ф, ш, щ, я, а1, е1, ж1, л1, о2, т2, 6; 117 б, а1, е1, л1, т1, ц1, 3; 118 г, ч, я, г1, д1, ж1, 
к1, о1, с1, у1, щ1, б2, в2; 120 е, р, щ; 121 в, д, ж, м, ш, ю, а1, г1, е1, к1, н1, п1, с1, х1, ц1; 122 с, ч, 
в1, е1, ж1, ф1, ц1, ч1, у2, х2, д3, е3, ж3, и3; 123 к, н, п, т, ю, б1, ж1, м1; 124 г, е, м, о, п, у, ч, щ, ю; 
125 б, д, р, с, у, ф, ш, ю, а1, е1; 126 в, у, ф, х; 127 б, з, и, к, л, н, т, ф, ц, ш, щ, я; 128 б, в, е, ж, з, 
м, п, р, т, ф, х, ч, щ; 129 а, д, ж, и, л, о, р, у, щ, я, ж1, и1, к1, л1, м1, о1, п1, с1, ч1, я1; 130 у, щ, я, 
б1, г1, п1, ф2; 139 н, р, т, ф, ц, е1, з1, л1, н1, с1; 140 ц, щ, ж1, н1, с1, ч1, я1, ж2, и2, р2; 300 б, в, 
г, к, м, о, х, ц, ч, я, и1, к1, л1, п1, р1, т1; 301 б, д, з, о, р, ф; 302 б, г, л, о, п; 303 в, и, к, о; 304 з, м, 
о, я; 305 л, н, с, ч; 307 а, г, д, т, х, ч, а1, в1, ж1, щ1, ю1; 308 з; 309 з, к, м, н, п, ю, я, в1, е1; 311 ж, 
м, у, х, ч, щ; 312 н, ц, ю, а1, в1, р1, ф1, а2, б2, ж2, и2, к2; 313 б, в, д, л, о, с, у, ю, в1, з1, и1, к1, н1, 
п1, т1; 314 в, е, и, к, н, ф, ц, ш, а1, е1, ж1, з1, и1; 315 в, п, щ, я, а1, в1, з1, к1, м1, н1, о1, п1, т1, 
ф1, ц1, я1, а2, д2, е2; 316 д, е, и, к, р, ф, ч, щ, а1, в1, д1, е1, ж1, л1, м1, о1, с1, т1, х1, ц1, ч1, ш1, 
ю1, а2, д2, ж2, з2, и2, л2; с обща площ  725.1 ха, от която 724.7 ха залесена и 0.4 ха 
незалесена. 

 

5. Защитени местности  

 

5.1 Защитена местност “Студеният кладенец” - обявена със Заповед 

№25/09.01.1989г. на КОПС, подотдел 127 щ, с площ 0.4 ха. 

 

5.2 Защитена местност “Боженци” - обявена със Заповед №4526/17.10.1975г. на 

МГОПС, подотдел 200 б2 с площ 0.3 ха. 
 

6. Защитени зони, обособени по Закона за биологичното разнообразие  

 

6.1 По Директива 92/43 ЕЕС за опазване на природните местообитания и 

местообитанията на видовете 
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- Защитена зона BG0000214  “Дряновски манастир” – включва отдели и подотдели: 176 д, 
е, з, к, л, п, ш, ю, а1, б1, д1, ж1, и1, л1, н1, о1, п1, р1, с1, у1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, б2, г2; 177 в, л, ф, 
ч, е1, т1, х1, ш1, я1, б2, г2, к2, п2, у2, ф2, х2, ю2, я2; 178 г, е, х, ц, ч, ш, я, ж1; 179 б, в, г, е, и, к, н, 
щ, д1, т1, ц1, ю1, а2, г2, е2, ж2, и2, м2, н2, о2, с2, т2, х2, ш2, щ2, я2, е3, ж3; 180 а; 203 б, д, н, р, 
т, х; 204 к, л, н, ж1; 205 л, о, р, ю, а1, д1, н1, р1; 216 г, д, е, и, о; 217; 218 л, н, ч, ю; - с обща 
площ  144.0 ха, цялата залесена. 

 
- Защитена зона BG0000281 “Река Белица” - включва отдели и подотдели: 143 н5; 144 д1; 

145 е; с обща площ  2.0 ха, цялата залесена. 
 
- Защитена зона BG0000282 “Дряновска река”- включва отдели и подотдели: 91 б, 3; 180 

м, п, 11; 191 а; 197 б2; с обща площ  3.7 ха, от която 3.5 ха залесена и 0.2 ха незалесена. 
 
- Защитена зона BG0000399 “Българка” - включва отдели и подотдели: 1 б, г; 5 к; 6 в; 20 б, 

и, с, у, ц, ш, щ, б1, г1, ж1, з1, к1, п1, с1, х1; 45 в; 53 к; 58 в, е, м, р, с, ш; 60 ж, н, п, р, с, т, х, е1, 
и1; 73 б, г, д, н, о, р, с, ч, я, а1, г1, и1, к1, п1, с1, ф1, х1, ч1; 74 м, о, п, т, х, ц, ш, б1, ж1, и1, р1, т1; 
75 к, л, с, т, ш, ю, а1, б1, е1, з1, н1, о1, п1, с1, у1, ф1, х1, ч1, щ1, я1, а2, б2, г2; 76 в, г, и, л, м, п, 
ц, ч, в1, г1, е1, з1, м1, о1; 77 г, е, ж, з, л, м, р, с, у, х, ч, ю, а1, е1, з1, к1, ч1, ш1, щ1, ю1, а2, б2, г2, 
е2, м2, н2, ф2, ю2, а3, б3, е3, ж3, л3, с3, и4, т6, х6; 78 г, д, к, м, о, с, т, ю, я, н1; 93 з, н, р, ц, ш, ю, 
б1, ж1, к1, о1, р1, щ1, б2, ж2, к2, о2, т2, я2, а3, д3, к3; 94 в, м, о, ф, х, ж1, и1, л1, м1, р1, с1, ф1, 
ц1; 95 а, е, ж, з, и, о, р, т, ч, щ, з1, у1, х1, ш1, б2, г2; 96 у, в1, г1, з1, к1, м1, н1, п1, с1, х1, ч1; 97 к, 
м, о, п, с, х, ц, в1, ж1, з1, к1, л1, с1, у1, х1, ц1, б2, в2; 98 л, ф, ц, н1, о1, ц1, ю1, я1, е2, к2, л2, о2; 
99 б, е, н, с, я, и1, к1, м1, х1, щ1, б2; 100 д, п, р, т, х, а1, ж1, п1, у1, х1, ш1, щ1, г2, к2, л2, п2, ч2, 
ш2; 101 ж, у, ф, х, ш, щ, а1, в1, д1, з1, и1, к1, о1, п1, т1, ш1, я1, ж2, м2, х2, ц2, ю2, б3, г3, е3, з3, 
м3, р3, т3, у3; 102 м, р, т, у, ц; 103 с, у, х, ш, я, з1, и1, н1, п1, а2; 104 и, л, у, ю; 105 ц, ч, а1; 106 д, 
е, и, с, а1, в1, д1, ж1, и1, н1, т1, ф1, ч1, а2, д2, с2; 107 н, с, ч, ш, е1, к1, л1; 108 е, з, е1, н1, р1, 
с1, х1; 109 н, п, а1; 110 м, р, ч, щ, а1, д1, у1, з2, о2, р2; 111 д, з, и, п3, с3, т3, ц3, щ3, б4; 113 ж, з, 
к, п, у, ш, ю, б1, г1, з1, м1, п1, с1, т1, у1, х1, ч1, ю1, я1, б2; 114 д, ж, и, л, т, ч, щ, я, и1, н1, р1, е2, 
к2, п2, с2, ф2, 3; 115 д, о, а1, г1, е1; 116 б, г, д, к, н, п, р, с, ф, ш, щ, я, а1, е1, ж1, л1, о2, т2, 6; 
117 б, а1, е1, л1, т1, ц1, 3; 118 г, ч, я, г1, д1, ж1, к1, о1, с1, у1, щ1, б2, в2; 120 е, р, щ; 121 в, д, ж, 
м, ш, ю, а1, г1, е1, к1, н1, п1, с1, х1, ц1; 122 с, ч, в1, е1, ж1, ф1, ц1, ч1, у2, х2, д3, е3, ж3, и3; 123 
к, н, п, т, ю, б1, ж1, м1; 124 г, е, м, о, п, у, ч, щ, ю; 125 б, д, р, с, у, ф, ш, ю, а1, е1; 126 в, у, ф, х; 
127 б, з, и, к, л, н, т, ф, ц, ш, щ, я; 128 б, в, е, ж, з, м, п, р, т, ф, х, ч, ш, щ; 129 а, д, ж, и, л, о, р, у, 
щ, я, ж1, и1, к1, л1, м1, о1, п1, с1, ч1, я1; 130 у, ф, щ, я, б1, г1, п1, ф2; 139 н, р, т, ф, ц, е1, з1, л1, 
н1, с1; 140 ц, щ, ж1, н1, с1, ч1, я1, ж2, и2, л2, р2; 300 б, в, г, к, м, о, х, ц, ч, я, и1, к1, л1, п1, р1, т1; 
301 б, д, з, о, р, ф; 302 б, г, л, о, п; 303 в, и, к, о; 304 з, м, о, я; 305 л, н, с, ч; 307 а, г, д, т, х, ч, а1, 
в1, ж1, щ1, ю1; 308 з; 309 з, ю, я, в1, е1; 311 ж, м, у, х, ч, щ; 312 н, ц, ю, а1, в1, р1, ф1, а2, б2, ж2, 
и2, к2; 313 б, в, д, л, о, с, у, ю, в1, з1, и1, к1, н1, п1, т1; 314 в, е, и, к, н, ф, ц, ш, а1, е1, ж1, з1, и1; 
315 в, п, щ, я, а1, в1, з1, к1, м1, н1, о1, п1, т1, ф1, ц1, я1, а2, д2, е2; 316 д, е, и, к, р, ф, ч, щ, а1, 
в1, д1, е1, ж1, л1, м1, о1, с1, т1, х1, ц1, ч1, ш1, ю1, а2, д2, ж2, з2, и2, л2; с обща площ  725.3 ха, 
от която 724.9 ха залесена и 0.4 ха незалесена. 

 

6.2 Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици от екологичната 

мрежа Натура 2000: 

 
- Защитена зона BG0000399 “Българка” - включва отдели и подотдели: 1 б, г; 5 к; 6 в; 20 б, 

и, с, у, ц, ш, щ, б1, г1, ж1, з1, к1, п1, с1, х1; 45 в; 53 к; 58 в, е, м, р, с, ш; 60 ж, н, п, р, с, т, х, е1, 
и1; 73 б, г, д, н, о, р, с, ч, я, а1, г1, и1, к1, п1, с1, ф1, х1, ч1; 74 м, о, п, т, х, ц, ш, б1, ж1, и1, р1, т1; 
75 к, л, с, т, ш, ю, а1, б1, е1, з1, н1, о1, п1, с1, у1, ф1, х1, ч1, щ1, я1, а2, б2, г2; 76 в, г, и, л, м, п, 
ц, ч, в1, г1, е1, з1, м1, о1; 77 г, е, ж, з, л, м, р, с, у, х, ч, ю, а1, е1, з1, к1, ч1, ш1, щ1, ю1, а2, б2, г2, 
е2, м2, н2, ф2, ю2, а3, б3, е3, ж3, л3, с3, и4, т6, х6; 78 г, д, к, м, о, с, т, ю, я, н1; 93 з, н, р, ц, ш, ю, 
б1, ж1, к1, о1, р1, щ1, б2, ж2, к2, о2, т2, я2, а3, д3, к3; 94 в, м, о, ф, х, ж1, и1, л1, м1, р1, с1, ф1, 
ц1; 95 а, е, ж, з, и, о, р, т, ч, щ, з1, у1, х1, ш1, б2, г2; 96 у, в1, г1, з1, к1, м1, н1, п1, с1, х1, ч1; 97 к, 
м, о, п, с, х, ц, в1, ж1, з1, к1, л1, с1, у1, х1, ц1, б2, в2; 98 л, ф, ц, н1, о1, ц1, ю1, я1, е2, к2, л2, о2; 
99 б, е, н, с, я, и1, к1, м1, х1, щ1, б2; 100 д, п, р, т, х, а1, ж1, п1, у1, х1, ш1, щ1, г2, к2, л2, п2, ч2, 
ш2; 101 ж, у, ф, х, ш, щ, а1, в1, д1, з1, и1, к1, о1, п1, т1, ш1, я1, ж2, м2, х2, ц2, ю2, б3, г3, е3, з3, 
м3, р3, т3, у3; 102 м, р, т, у, ц; 103 с, у, х, ш, я, з1, и1, н1, п1, а2; 104 и, л, у, ю; 105 ц, ч, а1; 106 д, 
е, и, с, а1, в1, д1, ж1, и1, н1, т1, ф1, ч1, а2, д2, с2; 107 н, с, ч, ш, е1, к1, л1; 108 е, з, е1, н1, р1, 
с1, х1; 109 н, п, а1; 110 м, р, ч, щ, а1, д1, у1, з2, о2, р2; 111 д, з, и, п3, с3, т3, ц3, щ3, б4; 113 ж, з, 
к, п, у, ш, ю, б1, г1, з1, м1, п1, с1, т1, у1, х1, ч1, ю1, я1, б2; 114 д, ж, и, л, т, ч, щ, я, и1, н1, р1, е2, 
к2, п2, с2, ф2, 3; 115 д, о, а1, г1, е1; 116 б, г, д, к, н, п, р, с, ф, ш, щ, я, а1, е1, ж1, л1, о2, т2, 6; 
117 б, а1, е1, л1, т1, ц1, 3; 118 г, ч, я, г1, д1, ж1, к1, о1, с1, у1, щ1, б2, в2; 120 е, р, щ; 121 в, д, ж, 
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м, ш, ю, а1, г1, е1, к1, н1, п1, с1, х1, ц1; 122 с, ч, в1, е1, ж1, ф1, ц1, ч1, у2, х2, д3, е3, ж3, и3;    
123 к, н, п, т, ю, б1, ж1, м1; 124 г, е, м, о, п, у, ч, щ, ю; 125 б, д, р, с, у, ф, ш, ю, а1, е1; 126 в, у, ф, 
х; 127 б, з, и, к, л, н, т, ф, ц, ш, щ, я; 128 б, в, е, ж, з, м, п, р, т, ф, х, ч, ш, щ; 129 а, д, ж, и, л, о, р, 
у, щ, я, ж1, и1, к1, л1, м1, о1, п1, с1, ч1, я1; 130 у, ф, щ, я, б1, г1, п1, ф2; 139 н, р, т, ф, ц, е1, з1, 
л1, н1, с1; 140 ц, щ, ж1, н1, с1, ч1, я1, ж2, и2, л2, р2; 300 б, в, г, к, м, о, х, ц, ч, я, и1, к1, л1, п1, р1, 
т1; 301 б, д, з, о, р, ф; 302 б, г, л, о, п; 303 в, и, к, о; 304 з, м, о, я; 305 л, н, с, ч; 307 а, г, д, т, х, ч, 
а1, в1, ж1, щ1, ю1; 308 з; 309 з, ю, я, в1, е1; 311 ж, м, у, х, ч, щ; 312 н, ц, ю, а1, в1, р1, ф1, а2, б2, 
ж2, и2, к2; 313 б, в, д, л, о, с, у, ю, в1, з1, и1, к1, н1, п1, т1; 314 в, е, и, к, н, ф, ц, ш, а1, е1, ж1, з1, 
и1; 315 в, п, щ, я, а1, в1, з1, к1, м1, н1, о1, п1, т1, ф1, ц1, я1, а2, д2, е2; 316 д, е, и, к, р, ф, ч, щ, 
а1, в1, д1, е1, ж1, л1, м1, о1, с1, т1, х1, ц1, ч1, ш1, ю1, а2, д2, ж2, з2, и2, л2; с обща площ  725.3 
ха, от която 724.9 ха залесена и 0.4 ха незалесена. 

 

7. Курортни гори, обявени със Заповед №2620 на МНЗ на основание писмо №1171 и 

Протокол от 12.07.1952г., отдели и подотдели: 53 к; 73 б, г, д, н, о, р, с, ч, я, а1, г1, и1, к1, п1, с1, 
ф1, х1, ч1; 77 с3, к4, м4, н4, п4, ф4, ц4, я4, н5, п5, р5, с5, ф5, ч5, б6, д6, е6, ж6, и6; 79 в5; 81 б, ж, 
л, м, н, о, р, с, т, ш, г1, з1, л1, н1, п1, ц1, ч1, ю1, а2, б2, д2, е2, ж2, и2, м2, н2, о2, п2, с2, у2, ф2, 
х2, ц2, ч2, ш2, ю2, а3, б3, в3, г3, д3, ж3, з3, и3, к3, о3; 92 и, м, р, ц, а1, ц1; 93 з, н, р, ц, ш, ю;    
180 ч; 183 д, з, б1, в1; 185 с, т, ш, я, в1, и1, к1, 1; 186 а, ц1; 187 ж, л, ш; 188 е, з, х, ч, г1, е1, р1, 
с1, у1, щ1, б2, д2, з2, 6; 197 ф, и1, л1, о1; с1, у1; 198 н, у1; 202 щ; - с обща площ  136.4 ха, от 
която 136.2 ха залесена и 0.2 ха незалесена. 

 

8. Зелени зони, обявени с Протокол от 13/03.1992г., подотдели: 77 г, е, ж, з, л, м, р, с, у, х, 

ч, ю, а1, е1, з1, к1, ч1, ш1, щ1, ю1, а2, б2, г2, е2, м2, н2, ф2, ю2, а3, б3, е3, ж3, л3, и4, л6, о6, п6, 
т6, х6, щ6, я6, в7, г7, д7; 78 в, г, д, к, м, о, с, т, ю, я, н1; 79 а, г, д, ж, и, к, л, м, н, о, п, с, т, у, ф, х, 
ч, ш, ю, я, а1, б1, в1, г1, ж1, и1, к1, л1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, ч1, ш1, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, л2, п2, 
р2, у2, х2, ц2, ш2, я2, а3, г3, к3, л3, п3, у3, ф3, ц3, ю3, а4, г4, и4, м4, т4, ч4, щ4, а5, к5, м5, п5, у5, 
х5, ш5, а6, г6, х6, а7, б7, г7, ж7, и7, к7, о7, п7, с7, т7, у7; 80 м, т, ф, ч, ш, щ, ш1; 82 б, к, м, о, п, р, 
с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, д1, е1, ж1, з1, и1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, ф1; 83 б, г, 
з, к, о, с, х, ц, ш, ю, я, д1, з1, о1, п1, р1, щ1, ю1, я1, в2, е2, з2, л2, т2; 84 а, в, д, з, к, н, п, р, т, ф, х, 
ю, а1, д1, ж1, и1, у1, ц1, ю1, а2, б2, г2, д2, ж2, и2, л2, м2, р2, у2, ф2, х2; 85 а, г, ж, к, р, х, я, а1, 
к1, я1, д2, ж2; 86 б, г, и, о, п, р, х, ц, ш, а1, в1, д1, з1, л1, ч1, щ1, б2, в2, е2, к2; 87 е, ж, з, н, о, у, 
ф, ч, а1, б1, д1, з1, к1, л1, м1, н1, о1, а2, г2, и2, м2; 88 а, д, е, н, ш, в1, з1, у1, ц1, щ1, а2, б2, г2, 
е2, з2, и2, ш2, щ2, ю2, б3, з3, и3, к3, м3, п3; 89 в, д, и, к, л, н, п, щ, в1, д1, е1, и1, к1, л1, м1, о1, 
у1, ф1, ш1, ю1, а2, г2, к2, ш2, в3, г3, е3, ж3, м3, о3, р3, х3, ш3, я3, е4, ж4, к4, м4, н4, р4, у4, ц4, 
я4, б5, д5, е5, к5, м5; 90 б, е, ж, к, р, с, х, ч, я, б1, ж1, к1, л1, р1, ч1, ю1, я1, б2, е2, з2, л2, н2, р2, 
х2, в3, д3, с3, у3, ф3, ш3, щ3, я3, а4, б4, г4, е4, з4; 91 б, р, т, ч, ю, к1, т1, ц1, д2, м2, у2, х2, д3, и3, 
м3, н3, о3, с3, щ3, а4, б4, з4, м4, с4, ш4, ю4, в5, д5, ж5, к5, м5, у5, 3; 92 а; 93 б1, ж1, к1, о1, р1, 
щ1, б2, ж2, к2, о2, т2, я2, а3, д3, к3; 94 в, м, о, ф, х, ж1, и1, л1, м1, р1, с1, ф1, ц1; 96 у, в1, г1, з1, 
к1, м1, н1, п1, с1, х1, ч1; 97 к, м, о, п, с, х, ц, в1, ж1, з1, к1, л1, с1, у1, х1, ц1, б2, в2; 98 л, ф, ц, н1, 
о1, ц1, ю1, я1, е2, к2, л2, о2; 99 б, е, н, с, я, и1, к1, м1, х1, щ1, б2; 100 д, п, р, т, х, а1, ж1, п1, у1, 
х1, ш1, щ1, г2, к2, л2, п2, ч2, ш2; 101 ж, у, ф, х, ш, щ, а1, в1, д1, з1, и1, к1, о1, п1, т1, ш1, я1, ж2, 
м2, х2, ц2, ю2, б3, г3, е3, з3, м3, р3, т3, у3; 102 м, р, т, у, ц; 103 г, д, к, с, у, х, ш, я, з1, и1, н1, п1, 
а2; 106 д, е, и, с, а1, в1, д1, ж1, и1, н1, т1, ф1, ч1, а2, д2, с2; 141 б, н, у, ю, б1, г1, и1, к1, у1, х1, 
ч1, щ1, д2, к2, н2, о2, т2, ф2, ч2, б3, ж3, о3; 142 а, д, ж, з, р, с, у, ю, а1, е1, м1, ф1, ц1, ш1, ю1, б2, 
г2, з2, н2, о2, п2, ч2, а3, ж3, и3, п3, ч3, щ3, а4, г4, к4, р4, у4, х4, ч4, ш4, щ4, и5, л5, п5, ч5, ю5, я5, 
в6, д6, ж6, з6; 143 е, з, и, х, ш, а1, б1, е1, и1, л1, ф1, щ1, ю1, я1, а2, б2, д2, з2, и2, к2, р2, ш2, ю2, 
я2, а3, г3, е3, и3, к3, п3, р3, ч3, ж4, к4, р4, т4, ю4, б5, в5, е5, к5, л5, м5, н5, р5; 162 ж, к, п, р, х, ю, 
я, б1, в1, д1, л1, п1, т1, у1, ц1, я1, з2, р2, т2, х2, ц2, ю2, я2, б3; 163 с, т, ф, в1, г1, л1, п1, с1, т1, 
у1, х1; 164 е, и, н, р, ф, ш, а1, в1, д1, ж1, з1, п1, с1, щ1, б2, г2, н2, п2; 165 а, ж, м, р, х, ц, я, е1, 
л1, м1, с1, х1, б2, г2, л2, т2, у2, я2, ж3, и3, к3, о3, т3, х3, ш3, б4, е4, ж4, з4; 166 а, в, г, д, ж, з, и, к, 
л, н, п, с, т, ф, ц, я, б1, г1, е1, з1, и1, к1, п1, у1, ф1, х1, ц1, щ1, я1, б2, в2, д2, е2; 167 а, в, м, н, п, 
с, у, ц, ш, ю, а1, в1, е1, и1, к1, н1, о1, р1, ю1, а2; 168 г, д, л, м, о, р, ф, ч, ю, в1, ж1, н1, п1, т1, у1, 
х1, ч1, я1, б2, в2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, о2, п2, с2, т2; 176 д, е, з, к, л, п, у, ф, ш, ю, а1, б1, д1, ж1, 
и1, л1, н1, о1, п1, р1, с1, у1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, б2, г2; 177 в, д, е, л, т, ф, ч, ш, г1, е1, и1, о1, п1, 
т1, х1, ш1, щ1, я1, б2, г2, к2, п2, у2, ф2, х2, ю2, я2; 178 г, е, л, н, с, х, ц, ч, ш, щ, я, ж1; 179 б, в, г, 
е, и, к, н, п, х, щ, б1, в1, д1, м1, о1, р1, т1, ц1, ю1, а2, г2, е2, ж2, и2, м2, н2, о2, с2, т2, х2, ш2, щ2, 
я2, е3, ж3; 180 а, и, м, п, х, ш, ю, в1, и1, л1, х1, ц1, ч1, я1, б2, д2, е2, и2, н2, с2, ф2, ш2, щ2, а3, 
д3, з3, к3, б4, в4, 11; 181 а, г, е, к, у, ю, д1, ж1, л1, о1, ф1, ч1, ш1, щ1, я1, б2, о2, п2, р2, у2, ф2, 
и3, п3, т3, ц3, ч3, а4, е4; 182 а, б, г, з, о, ц, ю; 189 з, р, ф, ц, л1, п1; 191 а, и, т, в1; 192 б, г, ж, и, п, 
с, т, у, я, д1, и1, м1, о1, т1, х1, г2, з2, о2, щ2, я2, г3, ж3, м3, х3, ч3, д4, и4, л4, у4; 193 а, б, д, ж, з, 
л, м, п, т, у, ф, х, и1, о1, р1, у1, ф1, ш1, а2, д2, м2, о2; 194 е, ж, з, и, л, н, с, у, ш, в1, м1, п1, т1, 
х1, щ1, б2, ж2, к2, о2, р2, с2, у2, г3, е3, к3, н3, ф3, ц3, ч3, ю3, я3, г4, п4, р4, ф4; 195 ж, о, р, х, ш, 
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н1, о1, с1, ц1, е2, з2, л2; 196 б, к, л, м, п, у, х, е1, к1, н1, ц1, ю1, е2; 197 б, ж, и, л, ш, ю, х1, б2, к2, 
ф2, ц2, я2, г3, е3, п3, ц3, ш3, ю3, а4, д4, н4; 199 к, ш, х1, ц1; 200 в, к, м, о, с, у, ю, а1, г1, и1, щ1, 
ю1, я1, б2, г2, д2, е2, ж2, и2, к2, м2, о2, п2, у2, ф2, ц2, ю2, я2, б3, в3, г3; 201 а, е, и, л, н, т, г1, д1, 
е1, з1, л1, п1, с1, ц1, щ1, ю1, г2; 202 ж, и, ж1, л1, п1, ф1, ш1, б2, в2; 203 б, д, и, н, р, т, х; 204 з, к, 
л, н, у, а1, ж1, х1, ч1; 205 в, л, о, р, ю, а1, д1, н1, р1, с1, ф1, х1, ч1, в2; 206 з, о, т, ч, ю, в1, е1, к1, 
м1, о1, у1, х1, ю1, я1, а2, ж2, з2, и2, к2, ф2, ч2, я2, а3, в3; 207 б, г, и, с, у, ц, ч, я, а1, в1, д1, е1, 
з1, и1, к1, н1, п1, т1, ф1, ц1, а2, г2, е2, з2, и2, к2, м2, о2, п2, х2; с обща площ  1151.5 ха, от 
която 1151.3 ха залесена и 0.2 ха незалесена. 

 

3. ТАКСАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСАЖДЕНИЯТА 
 
Залесената площ на горските територии собственост на Община Трявна е 2294.2 ха, а 

запасът (без клони) на основните насаждения е 268 620 куб м. Разпределението на залесената 
площ и дървесния запас по стопански класове, както и средните таксационни показатели са 
показани в таблица № 28.  

Таблица № 28 
За разпределение на залесената площ и дървесният запас по стопански класове,  

видове гори и средни таксационни показатели за горските територии  
на община  Трявна 

Общ 
дървесен 
запас 

Надлесни 
запас Залесена 

площ 
Средна 
възраст 

Среден 
бонитет 

Средна 
пълнота 

Среден 
запас 
на 1 ха 

Среден 
прираст 
на 1 ха 

Общ 
среден 
прираст без 

клони 
с 

клони 
без 

клони 
с 

клони 

Стопански класове 

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 374.6 16.3 36 II (2.4) 0.67 127 3.41 1279 47470 60335 - - 

Черборови култури 33.3 1.5 43 III (2.7) 0.70 197 4.59 153 6560 8110 - - 

Смесени иглол. култури 59.4 2.6 31 III (2.5) 0.63 99 2.91 173 5860 7605 - - 

Буков В 58.9 2.6 86 II (2.1) 0.70 257 3.26 192 15115 17660 - - 

Буков Ср 97.1 4.2 83 III (3.0) 0.61 202 2.95 286 19575 23050 - - 

Дъбов СрН 16.7 0.7 81 IV (3.5) 0.52 167 2.87 48 2790 3460 - - 

Габъров 441.0 19.3 41 III (2.6) 0.66 113 2.78 1228 49695 65270 80 90 

Широколистен В 139.3 6.1 42 III (2.6) 0.62 106 2.63 366 14790 18885 - - 

Буков В П 59.4 2.6 67 II (2.1) 0.62 139 2.24 133 8280 9815 - - 

Габъров В П 81.1 3.5 51 II (2.1) 0.67 140 3.00 243 11310 14185 - - 

Габъров СрН П 191.3 8.3 40 III (3.3) 0.65 95 2.45 468 18190 23385 - - 

Дъбов СрН П 21.4 0.9 56 III (3.2) 0.58 108 2.10 45 2305 2665 - - 

Церов П 14.2 0.6 47 IV (3.6) 0.53 74 1.69 24 1055 1165 - - 

Смесен В П 18.8 0.8 50 II (2.4) 0.69 152 3.19 60 2855 3490 - - 

Смесен СрН П 102.5 4.5 46 III (3.3) 0.60 94 2.11 216 9680 11480 - - 

Ак. противоерозионен 38.6 1.7 21 III (3.4) 0.59 56 2.85 110 2145 2365 - - 

Келявгабъров 85.5 3.7 43 IV (4.1) 0.75 34 0.80 68 2875 3160 10 10 

Всичко горски територии 
със ЗСпФ 

1833.1 79.9 45 III (2.7) 0.65 121 2.78 5092 220550 276085 90 100 

Б. Горски територии със стопански функции 

Бялборови култури 61.0 2.7 38 III (2.8) 0.64 129 3.23 197 7875 9860 - - 

Черборови култури 14.7 0.6 51 II (2.4) 0.76 295 5.65 83 4330 5205 - - 

Смесени иглол. култури 11.7 0.5 40 III (2.9) 0.77 164 4.02 47 1915 2425 - - 

Буков В 2.4 0.1 83 II (2.4) 0.65 233 2.92 7 560 635 - - 

Буков Ср 3.2 0.1 80 III (3.1) 0.57 170 2.19 7 545 605 - - 

Дъбов СрН 2.7 0.1 44 III (2.7) 0.74 144 3.33 9 390 515 - - 

Габъров 77.7 3.4 39 III (2.8) 0.63 98 2.34 182 7595 9800 - - 

Широколистен В 4.9 0.2 51 III (2.9) 0.67 143 2.86 14 700 835 - - 

Буков В П 4.4 0.2 53 II (2.0) 0.77 156 3.18 14 685 830 - - 

Габъров В П 20.1 0.9 47 II (2.3) 0.73 144 3.33 67 2895 3630 - - 

Габъров СрН П 109.1 4.8 40 III (3.3) 0.65 96 2.41 263 10515 13380 - - 

Дъбов СрН П 7.0 0.3 52 IV (3.8) 0.66 103 2.00 14 720 820 - - 

Церов П 2.1 0.1 55 IV (4.0) 0.68 105 1.90 4 220 245 - - 

Смесен В П 24.8 1.1 54 III (2.5) 0.73 134 3.06 76 3330 3965 - - 

Смесен СрН П 39.5 1.7 39 IV (3.6) 0.63 72 1.62 64 2850 3495 - - 

Ак. противоерозионен 11.9 0.5 28 IV (3.9) 0.62 55 2.18 26 655 725 - - 

Келявгабъров 63.9 2.8 47 IV (4.0) 0.73 36 0.77 49 2290 2525 - - 
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Общ 
дървесен 
запас 

Надлесни 
запас Залесена 

площ 
Средна 
възраст 

Среден 
бонитет 

Средна 
пълнота 

Среден 
запас 
на 1 ха 

Среден 
прираст 
на 1 ха 

Общ 
среден 
прираст без 

клони 
с 

клони 
без 

клони 
с 

клони 

Стопански класове 

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

Всичко горски територии 
със СтФ 

461.1 20.1 43 III (3.1) 0.67 104 2.44 1123 48070 59495 - - 

ОБЩО 2294.2 100.0 45 III (2.8) 0.66 117 2.71 6215 268620 335580 90 100 
 

 
Таксационната характеристика е направена в таблична форма за всеки стопански клас от 

горските територии със защитни и специални функции, както и за горските територии със 
стопански функции. Таблиците с таксационна характеристика се намират в Приложенията към 
плана. Въз основа на тях е направена кратка характеристика на всеки стопански клас и общо за 
гората. Към всеки стопански клас е приложена таблица за разпределение на залесената площ 
и дървесния запас по типове месторастения. 

 

3.1. Горски територии със Защитни и Специални функции 
 

Обособяването на горските територии със Защитни и Специални функции е направено въз 
основа на документи, подробно описани в Списъка на горите със защитни и специални 
функции. В горските територии със Защитни и Специални функции са обособени  условни 
стопански класове по същите критерии, както и в горските територии със стопански функции. 

 
Площта на общинските горски територии със Защитни и Специални функции е 1833.9 ха, 

(79.9% от площта на общинските горски територии в Община Трявна), от която площ 1833.1 ха 
е залесена. 

 
В това число са включени горските територии, разположени в зоните по Директивата  

Натура 2000:  
 
- Защитена зона за местообитанията BG0000214  “Дряновски манастир”. 
- Защитена зона за местообитанията BG0000281 “Река Белица”. 
- Защитена зона за местообитанията BG0000282 “Дряновска река”. 
- Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка”. 
- Защитена зона за птиците BG0000399 “Българка”, които са с обща площ 875.0 ха – 38.1% 

от площта, от която 874.4 ха залесена, като разликата с площта показана в таблица № 23 – 
151.9 ха се дължи на припокриването на категорията “Природен парк” с категорията “защитени 
зони птици и местообитания” . 

 Поради сравнително голямата площ на горските територии със Защитни и Специални 
функции, за всеки условен стопански клас от тази група, за общинските горски територии е 
направена кратка характеристика и са приложени таблици за разпределение на залесената 
площ, общия дървесен запас и типа месторастене. 

 
3.1.1. Условен стопански клас Бялборови култури - ББК(ЗСпФ) 

           (таблици №№ 1 - 7 от Приложение II) 
 

Общата площ на стопанския клас е 374.6 хектара или 16.3 % от залесената площ. Този 
условен стопански клас е обособен от: 

- смесени иглолистно-широколистни насаждения – 138.7 ха с преобладание или водещо 
участие на бял бор. 

- чисти насаждения от бял бор – 129.1 ха. 
- смесени иглолистни насаждения – 11.2 ха с водещо участие на бял бор. 
- чисти култури от бял бор – 28.1ха. 
- смесени иглолистно-широколистни култури – 56.7 ха с преобладание или водещо 

участие на бял бор. 
- смесени иглолистни култури – 10.8 ха с водещо участие на бял бор. 
Културите извън естествения ареал на разпространение са с обща площ 60.8 ха. 

Здравословното състояние на насажденията и културите е средно до добро, като на 33.1 ха са 
констатирани леки, силни и необратими повреди от суховършия, снеголом и корояди. В голяма 
част от културите са изведени санитарни и принудителни сечи и се наблюдава възобновяване с 
характерната за района растителност. Всичко това налага в тези насаждения да се премине 
към планиране на мероприятия за трансформация на горите, при което възобновителните сечи 
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могат да започнат след преминаване на количествената зрелост на културите, което за района 
на стопанството е около 40 годишна възраст. 

Съгласно Писмо 8856 / 08.03.2016 г. на ИАГ бялборовите култури се разделят на следните 
групи: 

Групи Състояние Площ 

Iа - добро здравословно състояние 5.6 ха I – силно рискови (0-500 мн.в.) 

Iб - влошено здравословно състояние 9.2 ха 

IIа - добро здравословно състояние 30.8 ха II – рискови (501 - 750 мн.в.) 

IIб - влошено здравословно състояние 15.2 ха 

III – слабо рискови (751 - 1000 мн.в.) добро екосистемно състояние 34.8ха 

IV – устойчиви (над 1000 мн.в.) оптимално екосистемно състояние -  

      общо 95.6 ха 

 
Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава II клас – 72.5%, 

следван от III клас – 20.6%. 
Средната възраст е 36 години. 
Общият запас е 47470 куб.м (без клони). Средният запас е 127 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 1279 куб.м, а на един хектар – 3.41 куб.м. 
Месторастенията са средно богати. 
Средният бонитет е II (2.4). 
Средната пълнота е 0.67.  
 Основен дървесен вид е белият бор – 79.6 % от площта и 81.5% от запаса (без клони). От 

останалите иглолистни видове по-голямо участие имат черният бор и смърчът - съответно 1.9 
% и 0.2 %. От широколистните видове най-голямо участие имат букът – 4.0% и  габърът– 11.2 
%. 

Таблица № 29 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 CD-2 17 0.3 - 80 0.2 - - 

М-I-3 C-1 19 12.1 3.2 2080 4.3 - - 

М-I-3 C-2,1 20 24.6 6.6 3895 8.2 - - 

М-II-1 C-2 30 303.3 81.0 38340 80.8 - - 

Т-II-1 C-2 71 34.3 9.2 3075 6.5 - - 

Всичко 374.6 100.0 47470 100.0 - 100.0 

 

3.1.2. Условен стопански клас Черборови култури - ЧБК(ЗСпФ) 

           (таблици №№ 8 - 14 от Приложение II) 
 
Общата площ на стопанския клас е 33.3 хектара, или 1.5 % от залесената площ. Този 

условен стопански клас е обособен от: 
- смесени иглолистно-широколистни култури – 9.2 ха с водещо участие на черен бор. 
- чисти култури от черен бор – 8.7 ха. 
- смесени иглолистни култури – 0.9 ха с водещо участие на черен бор; 
Тук са отнесени и 14.5 ха черборови самосеви. 
Културите извън естествения ареал на разпространение са с обща площ 18.8 ха. 

Санитарното състояние на културите е добто, като са констатирани на 11.1 ха леки и средни и 
необратими повреди от суховършия, снеголом и корояди. 

Разпределението по класове на възраст е неравномерено. Преобладава III клас – 42.7 % от 
площта на стопанския клас, следван от II клас – 30.9 %. 

Средната възраст е 43години. 
Общият запас е 6560 куб.м (без клони). Средният запас е 197 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 153 куб.м, а на един хектар – 4.59 куб.м. 
Месторастенията са средно богати. 
Средният бонитет е III (2.8). 
Средната пълнота е 0.70.  



ГОРИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД, 2019 г. 73 

Основен дървесен вид е черният бор – 90.0% от площта и 89.8 % от запаса (без клони). От 
останалите иглолистни видове по-голямо участие има белият бор - съответно 3.8%. От 
широколистните видове най-голямо участие имат букът– 1.9% и габърът – 4.3%. 

 

Таблица № 30 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 C-1 19 5.3 15.9 1780 27.2 - - 

М-I-3 C-2,1 20 4.8 14.4 1040 15.8 - - 

М-II-1 C-2 30 23.2 69.7 3740 57.0 - - 

Всичко 33.3 100.0 6560 100.0 - 100.0 
 

 

3.1.3.  Условен стопански клас смесени иглолистни култури - СмИК(ЗСпФ) 
           (таблици №№ 15 - 21 от Приложение II) 
 

Общата площ на този стопански клас е 59.4 хектара, която е 2.6% от залесената площ.  
Обособен е от чисти и смесени култури и насаждения с водещо участие на бял и черен бор, 

смърч и зелена дуглазка на средно богати и средно богати до богати месторастения. Културите 
извън естествената зона на разпространени са с обща площ 10.4 ха.  

Средната възраст на този стопански клас е 31 години, средният запас е 99 куб.м/ха, а 
средният прираст е 2.91 куб.м/ха. Средният бонитет е II (2.5), а средната пълнота – 0.63 
Санитарното състояние на културите е средно, като са констатирани на 6.9 ха леки, средни и 
необратими повреди от суховършия, корояди и снеголом. 

 

Таблица № 31 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 CD-2 17 4.3 7.2 555 9.5 - - 

М-I-3 C-1 19 1.7 2.9 150 2.6 - - 

М-I-3 C-2,1 20 6.2 10.4 1405 24.0 - - 

М-II-1 C-2 30 34.3 57.8 2795 47.6 - - 

М-II-2 C-2 36 0.5 0.8 130 2.2 - - 

Т-II-1 C-2 71 12.4 20.9 825 14.1 - - 

Всичко 59.4 100.0 5860 100.0 - 100.0 

 

3.1.4. Условен стопански клас Буков високобонитетен - БВ(ЗСпФ) 

          (таблици №№ 22 - 28 от Приложение II) 
 

Общата площ на стопанския клас е 58.9 ха или 2.6 % от залесената площ. Обособен е от 
чисти и смесени насаждения с преобладание на бук на средно богати и средно богати до богати 
месторастения.  

Средната възраст е 86 години. 
Средният бонитет е II (2.1). 
Общият запас е 15515 куб.м (без клони). Средният запас е 257 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 192 куб.м, а на един хектар – 3.26 куб.м. 
Средната пълнота е 0.70.  
Основен дървесен вид е букът – 87.1% от площта и 90.4% от запаса (без клони). От 

останалите дървесни видове по-голямо участие има габърът – 10.0 % и 7.3 %. 
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Таблица № 32 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 C-2,1 20 3.1 5.3 675 4.5 - - 

М-II-1 CD-2,3 29 6.2 10.5 1740 11.5 - - 

М-II-1 C-2 30 45.8 77.8 12225 80.9 - - 

Т-II-1 C-2 71 3.8 6.4 475 3.1 - - 

Всичко 58.9 100.0 15115 100.0 - 100.0 

 
3.1.5. Условен стопански клас Буков среднобонитетен - БСр(ЗСпФ) 

          (таблици №№ 29 - 35 от Приложение II) 
 
Общата площ на стопанския клас е 97.1 ха или 4.2 % от залесената площ. Обособен е от 

чисти и смесени насаждения с преобладание на бук средно богати и средно богати до богати 
месторастения. Поради недостатъчна площ (1.4 ха), тук са отнесени и насажденията с 
преобладание на бук от IV бонитет. 

Санитарното състояние на насажденията е добро. 
Разпределението по класове на възраст е неравномерно. Преобладава V клас – 48.5% . 
Средната възраст е 83 години. 
Общият запас е 19575 куб.м (без клони). Средният запас е 202 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 286 куб.м, а на един хектар – 2.95 куб.м. 
Средният бонитет е ІII (3.0). 
Средната пълнота е 0.61.  
Основен дървесен вид е букът – 71.2% от площта и 73.6 % от запаса (без клони). От 

останалите дървесни видове по-голямо участие има габърът – 14.8 % и 15.1 %. 

 

Таблица № 33 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 C-1 19 1.2 1.2 320 1.6 - - 

М-I-3 C-2,1 20 2.8 2.9 675 3.5 - - 

М-II-1 CD-2,3 29 0.5 0.5 70 0.4 - - 

М-II-1 C-2 30 79.7 82.1 16080 82.1 - - 

Т-II-1 C-2 71 12.9 13.3 2430 12.4 - - 

Всичко 97.1 100.0 19575 100.0 - 100.0 

 

3.1.6. Условен стопански клас Дъбов средно и нискобонитетен - 

ДСрН(ЗСпФ) 

             (таблици №№ 36 - 42 от Приложение II) 
 
Общата площ на стопанския клас 16.7 ха или 0.7 % от залесената площ. Обособен е от 

чисти и смесени насаждения с преобладание и водещо участие на зимен дъб, благун, цер и 
култури от червен дъб на средно богати месторастения.  

 средно богати и богати месторастения: 
- чисти насаждения от цер – 0.4 ха . 
- смесени широколистни насаждения – 15.7 ха , с преобладание на благун – 0.6 ха, на 

зимен дъб -15.1 ха.  
- смесени култури – 0.6 ха с преобладание на червен дъб. 
Санитарното състояние на насажденията е добро. 
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Разпределението по класове на възраст е неравномерно. Най-голям е делът на IV клас – 
44.3 %, следван от V клас – 40.1 %.   

Средната възраст е 56 години. 
Общият запас е 2305 куб.м (без клони). Средният запас е 108 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 45 куб.м, а на един хектар – 0.58 куб.м. 
Средният бонитет е III (3.2).  
Средната пълнота е 0.58.  
Основни дървесни видове са зимният дъб и церът - 59.3 % и 7.8 % от площта и 48.7% и 8.2% 

от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие имат габърът и букът 
- съответно с 16.8% и 7.8% от площта . 

 

Таблица № 34 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 C-1 19 2.6 15.6 500 18.0 - - 

М-I-3 C-2,1 20 3.3 19.8 540 19.3 - - 

М-II-1 C-2 30 10.8 64.6 1750 62.7 - - 

Всичко 16.7 100.0 2790 100.0 - 100.0 

 

3.1.7. Условен габъров стопански клас - Г(ЗСпФ)   

          (таблици №№ 43 - 51 от Приложение II) 
 
Общата площ на този стопански клас е 441.0 хектара, която е 19.3% от залесената площ.  
Обособен е от чисти и смесени насаждения с преобладание на габър на средно богати и 

средно богати до богати месторастения:  
- чисти насаждения от обикновен габър – 85.9 ха . 
- смесени широколистни насаждения –238.0 ха с преобладание на обикновен габър. 
- смесени широколистно-иглолистни насаждения 117.1 ха с преобладание на обикновен 

габър. 
Средната възраст на този стопански клас е 41 години, общият запас е 49695 куб.м., средният 

запас е 113 куб.м/ха, а средният прираст е 2.78 куб.м/ха. Средният бонитет е III (2.6), а 
средната пълнота – 0.66. Основен дървесен вид е обикновениият габър - 74.1 % и 74.2% от 
запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие имат букът и зимният 
дъб - съответно с 9.1% и 7.5% от площта . 

Санитарното състояние на насажденията е добро. 

 

Таблица № 35 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 CD-2 17 2.0 0.4 245 0.4 - - 

М-I-3 C-1 19 3.9 0.9 285 0.6 - - 

М-I-3 C-2,1 20 74.7 16.9 7195 14.5 - - 

М-II-1 CD-2,3 29 0.7 0.2 80 0.2 - - 

М-II-1 C-2 30 287.1 65.1 34150 68.7 - - 

М-II-2 C-2 36 0.9 0.2 130 0.3 - - 

Т-II-1 CD-2,3 70 4.4 1.0 460 0.9 - - 

Т-II-1 C-2 71 67.3 15.3 7150 14.4 80 100.0 

Всичко 441.0 100.0 49695 100.0 80 100.0 
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3.1.8. Условен широколистен високостъблен стопански клас - ШВ(ЗСпФ)  

    (таблици №№ 52- 58 от Приложение II) 
 
Общата площ на този стопански клас е 139.3 хектара, която е 6.1% от залесената площ.  
Обособен е от чисти и смесени насаждения и култури с преобладание на трепетлика, бяла 

върба, черна елша, сребролистна липа, планински ясен, клонове тополи, както и от смесени 
насаждения с водещо участие на бук, габър, зимен дъб, цер и благун на средно богати и средно 
богати до богати месторастения.  

Средната възраст на този стопански клас е 42 години, средният запас е 106 куб.м/ха, а 
средният прираст е 2.63 куб.м/ха. Средният бонитет е III (2.6), а средната пълнота – 0.62. 
Санитарното състояние на насажденията е сравнително добро. 

 

Таблица № 36 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-2 CD-2 14 2.6 1.9 310 2.1 - - 

М-I-3 CD-2 17 1.7 1.2 395 2.7 - - 

М-I-3 C-2,1 20 27.5 19.8 3345 22.6 - - 

М-II-1 C-2 30 76.8 55.1 8035 54.3 - - 

Т-II-1 CD-2,3 70 0.3 0.2 25 0.2 - - 

Т-II-1 C-2 71 30.4 21.8 2680 18.1 - - 

Всичко 139.3 100.0 14790 100.0 - 100.0 

 

 

3.1.9. Условен буков високобонитетен стопански клас за превръщане –

БВП(ЗСпФ)  (таблици №№ 59- 65 от Приложение II) 

 
Общата площ на стопанския клас е 59.4 ха или 2.6 % от залесената площ. Съставен е от 

чисти и смесени насаждения с преобладание или водещо участие на бук от II бонитет, 
разположени на средно богати и богати месторастения. Поради недостатъчна площ (5.6 ха), тук 
са отнесени и насажденията с преобладание на бук от III бонитет: 

 
- чисти насаждения – 38.4 ха от бук. 
- смесени широколистни насаждения – 15.7 ха с водещо участие на бук. 
- смесени широколистно-иглолистни насаждения – 5.3 ха с водещо участие на бук. 
Средната възраст е 67 години. 
Общият запас е 8200 куб.м (без клони). Средният запас е 139 куб.м /ха. 
Общият среден годишен прираст е 133 куб.м, а на един хектар – 2.24 куб.м. 
Средният бонитет е II (2.1). 
Средната пълнота е 0.62.  
Основен дървесен вид е букът – 89.1 % от площта и 90.0 % от запаса (без клони). От 

останалите дървесни видове участие имат зимният дъб – 2.4, габърът - 6.9 %, белият бор - 
1.3% и трепетликата - 0.3%. 
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Таблица № 37 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 CD-2 17 0.1 0.2 20 0.3 - - 

М-I-3 C-1 19 0.1 0.2 10 0.1 - - 

М-I-3 C-2,1 20 0.2 0.3 25 0.3 - - 

М-II-1 C-2 30 59.0 99.3 8225 99.3 - - 

Всичко 59.4 100.0 8280 100.0 - 100.0 

 

3.1.10. Условен габъров високобонитетен стопански клас за превръщане - 

ГВП(ЗСпФ) (таблици №№ 66 - 72 от Приложение II) 
 
Общата площ на този стопански клас е 81.1 ха, което е 3.5% от залесената площ.  
Съставен е от чисти и смесени насаждения с преобладание габър от I и II бонитет, 

разположени на средно богати и средно богати до богати месторастения.  
Средната възраст на този стопански клас е 51 години, средният запас е 140 куб.м/ха, а 

средният прираст е 3,00 куб.м/ха. Средният бонитет е II (2,1), а средната пълнота – 0,67. 
Санитарното състояние на насажденията е добро. 

 

Таблица № 38 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-2 C-1 15 3.6 4.4 480 4.2 - - 

М-I-3 CD-2 17 1.3 1.6 205 1.8 - - 

М-I-3 C-1 19 0.7 0.9 75 0.7 - - 

М-I-3 C-2,1 20 32.1 39.6 4465 39.5 - - 

М-II-1 C-2 30 43.4 53.5 6085 53.8 - - 

Всичко 81.1 100.0 11310 100.0 - 100.0 

 
 

3.1.11. Условен габъров средно и нискобонитетен стопански клас  

      за превръщане - ГСрНП(ЗСпФ) (таблици №№ 73 - 79 от Приложение II) 
 
Общата площ на този стопански клас е 191.3 ха, което е 8.3% от залесената площ.  
Съставен е от чисти и смесени с преобладание на габър насаждения, от III до V бонитет, 

разположени на средно богати и средно богати до богати месторастения.  
Средната възраст на този стопански клас е 40 години, средният запас е 95 куб.м/ха, а 

средният прираст е 2.45 куб.м/ха. Средният бонитет е III (3.3), а средната пълнота – 0.65. 
Санитарното състояние на насажденията е добро.  
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Таблица № 39 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 CD-2 17 1.4 0.7 150 0.8 - - 

М-I-3 C-1 19 21.2 11.1 1485 8.2 - - 

М-I-3 C-2,1 20 72.2 37.8 7100 39.0 - - 

М-II-1 C-2 30 96.5 50.4 9455 52.0 - - 

Всичко 191.3 100.0 18190 100.0 - 100.0 

 

3.1.12. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане – 

ДСрНП(ЗСпФ)    (таблици №№ 80 - 86 от Приложение II) 
 
Площта на този стопански клас е 21.4 ха или 0.9 % от залесената площ. Съставен е от чисти 

и смесени с преобладание на зимен дъб насаждения, от III до V бонитет, разположени на 
средно богати месторастения. 

Средната възраст на този стопански клас е 56 години. 
Общият запас е 2305 куб.м (без клони). Средният запас е 108 куб.м/ха, а средният прираст е 

2.10 куб.м/ха. Средният бонитет е III (3.2), а средната пълнота – 0.58. 
Санитарното състояние на насажденията е добро. 
Водещ дървесен вид е зимният дъб – 68.6 % от площта и 63.3 % от запаса (без клони), 

следван от габъра 19.2% и 21.9%), и цера (4.7% и 3.9%). Незначително участие имат букът и 
трепетликата от широколистните, както и белият и черният бор от иглолистните. 

 

Таблица № 40 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 C-1 19 0.2 0.9 10 0.5 - - 

М-I-3 C-2,1 20 14.7 68.7 1570 68.1 - - 

М-II-1 C-2 30 6.5 30.4 725 31.4 - - 

Всичко 21.4 100.0 2305 100.0 - 100.0 

 

3.1.13. Условен церов стопански клас за превръщане - ЦП(ЗСпФ) 

     (таблици №№ 87 - 93 от Приложение II) 
 
Общата площ на този стопански клас е 14.2, което е 0.6 % от залесената площ.  
Съставен е от чисти и смесени с преобладание на цер насаждения, от III до V бонитет, 

разположени на средно богати и средно богати до богати месторастения.  
Средната възраст на този стопански клас е 47 години. 
Общият запас е 1055 куб.м (без клони). Средният запас е 74 куб.м/ха, а средният прираст е 

1.69 куб.м/ха. Средният бонитет е IV (3.6), а средната пълнота – 0.53. 
Санитарното състояние на насажденията е добро. 
Водещ дървесен вид е церът – 74.6 % от площта и 70.1 % от запаса (без клони), следван от 

габъра (13.4% и 19.0%). 
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Таблица № 41 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 CD-2 17 0.4 2.8 45 4.3 - - 

М-I-3 C-1 19 4.0 28.2 290 27.4 - - 

М-I-3 C-2,1 20 6.8 47.9 485 46.0 - - 

М-II-1 C-2 30 3.0 21.1 235 22.3 - - 

Всичко 14.2 100.0 1055 100.0 - 100.0 

 

 

3.1.14. Условен смесен високобонитетен стопански клас за превръщане - 

СмВП(ЗСпФ)  (таблици №№ 94 - 100 от Приложение II) 
 
Общата площ на този стопански клас е 18.8 ха, което е 0.8% от залесената площ.  
Съставен е от смесени насаждения с водещо участие на бук, габър, зимен дъб и цер от II 

бонитет, разположени на средно богати месторастения.  
Средната възраст на този стопански клас е 50 години, средният запас е 152 куб.м/ха, а 

средният прираст е 3.19 куб.м/ха. Средният бонитет е II (2.4), а средната пълнота – 0.69. 
Санитарното състояние на насажденията е добро.  

 

 

Таблица № 42 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 C-1 19 0.2 1.1 30 1.1 - - 

М-I-3 C-2,1 20 9.7 51.6 1420 49.7 - - 

М-II-1 C-2 30 8.6 45.7 1365 47.8 - - 

Т-II-1 C-2 71 0.3 1.6 40 1.4 - - 

Всичко 18.8 100.0 2855 100.0 - 100.0 

 

 

3.1.15. Условен смесен средно и нискобонитетен стопански клас  

      за превръщане - СмСрНП(ЗСпФ) 

(таблици №№ 101 - 107 от Приложение II) 
 
Общата площ на този стопански клас е 102.5 ха, което е 4.5 % от залесената площ.  
Съставен е от смесени насаждения с водещо участие на бук, габър, зимен дъб, благун и цер 

от III до V бонитет, разположени на средно богати месторастения. Средната възраст на този 
стопански клас е 46 години, средният запас е 94 куб.м/ха, а средният прираст е 2.11 куб.м/ха. 
Средният бонитет е III (3.3), а средната пълнота – 0.60. 

Санитарното състояние на насажденията е добро.  
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Таблица № 43 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 C-1 19 12.2 11.9 1105 11.4 - - 

М-I-3 C-2,1 20 35.3 34.4 3485 36.0 - - 

М-II-1 C-2 30 55.0 53.7 5090 52.6 - - 

Всичко 102.5 100.0 9680 100.0 - 100.0 

 

3.1.16. Условен Акациев противоерозионен стопански клас –АПЕ(ЗСпФ) 

(таблици №№ 108 - 114 от Приложение II) 
 
Площта на този стопански клас е 38.6 ха, което е 1.7% от залесената площ. Съставен е от 

чисти и смесени издънкови насаждения (38.3 ха) и култури (0.3 ха) с водещо участие на акация 
в състава. 

Стопанският клас е разположен върху средно богати и средно богати до богати 
месторастения. Санитарното състояние на този стопански клас е добро. 

Средната възраст на този стопански клас е 21 години, средният запас е 56 куб.м/ха, а 
средният прираст е 2.85 куб.м/ха. Средният бонитет е III (3.4), а средната пълнота – 0.59. 

Основен дървесен вид е акацията – 74.3 % от площта и 63.2 % от запаса (без клони), 
следвана от габъра (17.6 % и 24.0 %). 

 

Таблица № 44 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 CD-2 17 0.6 1.5 50 2.3 - - 

М-I-3 C-1 19 7.5 19.5 295 13.7 - - 

М-I-3 C-2,1 20 8.7 22.5 520 24.3 - - 

М-II-1 C-2 30 21.8 56.5 1280 59.7 - - 

Всичко 38.6 100.0 2145 100.0 - 100.0 

 

3.1.17. Условен Келявгабъров стопански клас - Кгбр(ЗСпФ) 

(таблици №№ 115 - 123 от Приложение II) 
 
Общата площ на стопанския клас е 85.5 ха, което представлява 3.7% от залесената площ.   
Съставен е от чисти и смесени насаждения с водещо участие или преобладание на мъждрян 

и келяв габър. Насажденията са от IV и V бонитет. Здравословното състояние на насажденията 
е относително добро, като не се наблюдават повреди. От общата площ на стопанския клас 
бедните месторастения са 11.6%. 

Средната възраст на класа е  43 години, средният  запас е 34 куб.м/ха, а средният прираст е  
0.80 куб.м/ха. Средният бонитет е  IV ( 4.1 ), а средната пълнота  - 0.75.  

Основен дървесен вид е келявият габър – 76.3% от площта и 43.6% от запаса (без клони), 
следван от цера (11.1 % и 24.0 %), мъждряна (2.5% и 2.8%) и др. Незначително участие имат 
белият и черният бор от иглолистните.  
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Таблица № 45 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 C-1 19 48.9 57.2 1560 54.3 10 100.0 

М-I-3 C-2,1 20 14.3 16.7 650 22.6 - - 

М-I-3 B-1,2 21 9.9 11.6 225 7.8 - - 

М-II-1 C-2 30 12.4 14.5 440 15.3 - - 

Всичко 85.5 100.0 2875 100.0 10 100.0 

 
 
Общо за горите със защитни и специални функции: 

 

Средната възраст е 45 години, средната пълнота – 0.65, а средният бонитет – III (2.7). 
Общият дървесен запас е 220550 куб.м (без клони). Средният запас е 121 куб.м/ха. 
Общият среден годишен прираст е 5092 куб.м, а на един хектар – 2.78 куб.м. 
 

3.2. Горски територии със Стопански функции 
 

3.2.1. Стопански клас Бялборови култури - ББК(СтФ)  

(таблици №№ 124 - 130 от Приложение II) 
 
Общата площ на този стопански клас е 61.0 хектара, която е 2.7% от залесената площ. 

Обособен е от чисти и смесени култури (27.2 ха) и насаждения (33.8 ха) с преобладание или 
водещо участие на бял бор, на бедни и среднобогати месторастения. Културите извън 
естествения ареал на разпространение са с обща площ 24.9 ха.  

Средната възраст на този стопански клас е 38 години, средният запас е 129 куб.м/ха, а 
средният прираст е 3.23 куб.м/ха. Средният бонитет е III (2.8), а средната пълнота – 0.64. 
Санитарното състояние на културите е средно, като са констатирани на 19.1 ха леки и силни и 
необратими повреди от суховършия, снеголом, снеговал и корояди.  

Основен дървесен вид е белият бор – 79.5% от площта и 85.3% от запаса (без клони). От 
останалите иглолистни видове участие има черният бор (1.8% и 2.7%). От широколистните 
видове най-голямо участие има габърът (12.6% и 8.8%). 

 
 
Съгласно Писмо 8856 / 08.03.2016 г. на ИАГ бялборовите култури се разделят на следните 

групи: 
Групи Състояние СтФ 

Iа - добро здравословно състояние 4.8 ха 

I – силно рискови (0-500 мн.в.) Iб - влошено здравословно състояние 8.5 ха 

IIа - добро здравословно състояние 33.1 ха 

II – рискови (501 - 750 мн.в.) IIб - влошено здравословно състояние 10.6 ха 

III – слабо рискови (751 - 1000 мн.в.) добро екосистемно състояние 4.0ха 

IV – устойчиви (над 1000 мн.в.) оптимално екосистемно състояние - 

общо 61.0 ха 
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Таблица № 46 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 C-1 19 8.4 13.8 1485 18.9 - - 

М-I-3 C-2,1 20 13.3 21.8 1750 22.2 - - 

М-I-3 B-1,2 21 2.5 4.1 290 3.7 - - 

М-II-1 C-2 30 36.8 60.3 4350 55.2 - - 

Всичко 61.0 100.0 7875 100.0 - 100 

 

 

3.2.2. Стопански клас Черборови култури - ЧБК(СтФ) 

(таблици №№ 131 - 137 от Приложение II) 
 
Общата площ на този стопански клас е 14.7 хектара, която е 0.6% от залесената площ.  
Обособен е от 10.2 ха чисти и смесени култури и 4.5 ха самосеви с преобладание или 

водещо участие на черен бор на средно богати месторастения. Културите извън естествения 
ареал на разпространение са с обща площ 1.1 ха.  

Средната възраст на този стопански клас е 51 години, средният запас е 295 куб.м/ха, а 
средният прираст е 5.65 куб.м/ха. Средният бонитет е II (2.4), а средната пълнота – 0.76. 
Санитарното състояние е средно, като са констатирани на 0.6 ха леки повреди от корояди. 

Основен дървесен вид е черният бор – 80.9% от площта и 89.6% от запаса (без клони). От 
останалите иглолистни видове участие има белият бор - (6.8% и 6.3%). От широколистните 
видове най-голямо участие има габърът (5.4% и 1.9%). 

 

Таблица № 47 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 C-1 19 2.0 13.6 565 13.1 - - 

М-I-3 C-2,1 20 8.2 55.8 3105 71.7 - - 

М-II-1 C-2 30 4.5 30.6 660 15.2 - - 

Всичко 14.7 100.0 4330 100.0 - 100.0 

 

 

3.2.3. Стопански клас смесени иглолистни култури - СмИК(СтФ)   
(таблици №№ 138 - 144 от Приложение II) 

 
Общата площ на този стопански клас е 11.7 хектара, която е 0.5% от залесената площ.  
Обособен е от чисти и смесени култури и насаждения с водещо участие на бял и черен бор, 

смърч и веймутов бор на средно богати и средно богати до богати месторастения. Културите 
извън естествената зона на разпространени са с обща площ 2.8 ха.  

Средната възраст на този стопански клас е 40 години, средният запас е 164 куб.м/ха, а 
средният прираст е 4.02 куб.м/ха. Средният бонитет е III (2.9), а средната пълнота – 0.77 
Санитарното състояние на културите е добро. 
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Таблица № 48 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 CD-2 17 0.1 0.8 30 1.6 - - 

М-I-3 C-1 19 1.8 15.4 280 14.6 - - 

М-I-3 C-2,1 20 5.1 43.6 910 47.5 - - 

М-II-1 C-2 30 4.7 40.2 695 36.3 - - 

Всичко 11.7 100.0 1915 100.0 - 100.0 

 

3.2.4. Буков вискокобонитетен стопански клас - БВ(СтФ)   

    (таблици №№ 145 - 151 от Приложение II) 
 
Общата площ на този стопански клас е 2.4 хектара, която е 0.1% от залесената площ.  
Представен е от чисти и смесени насаждения с преобладание на бук – 147 ч; 155 к; 158 о2; 

на среднобогати месторастения. Средната възраст на този стопански клас е 83 години, 
средният запас е 233 куб.м/ха, а средният прираст е 2.92 куб.м/ха. Средният бонитет е II (2.4), а 
средната пълнота – 0.65. Санитарното състояние е добро. 

 

Таблица № 49 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 C-2,1 20 0.9 37.5 210 37.5 - - 

М-II-1 C-2 30 1.5 62.5 350 62.5 - - 

Всичко 2.4 100.0 560 100.0 - 100.0 

 

3.2.5. Буков среднобонитетен стопански клас - БСр(СтФ) 

(таблици №№ 152 - 158 от Приложение II) 
 
Общата площ на този стопански клас е 3.2 хектара, която е 0.1% от залесената площ.  
Представен е от чисти и смесени насаждения с преобладание на бук на среднобогати 

месторастения. Средната възраст на този стопански клас е 80 години, средният запас е 170 
куб.м/ха, а средният прираст е 2.19 куб.м/ха. Средният бонитет е III (3.1), а средната пълнота – 
0.57. Санитарното състояние е добро. 

 

Таблица № 50 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 C-2,1 20 0.7 21.9 130 23.8 - - 

М-II-1 C-2 30 2.5 78.1 415 76.2 - - 

Всичко 3.2 100.0 545 100.0 - 100.0 

 
 

3.2.6. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас - ДСрН(СтФ) 

(таблици №№ 159 - 165 от Приложение II) 
 
Общата площ на този стопански клас е 2.7 хектара, която е 0.1% от залесената площ. 

Обособен е от смесени насаждения с преобладание на зимен дъб и култура от червен дъб. 
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Производителността е II- IV бонитет на средно богати месторастения. Средната възраст на този 
стопански клас е 52 години, средният запас е 103 куб.м/ха, а средният прираст е 2.00 куб.м/ха. 
Средният бонитет е IV (3.8), а средната пълнота – 0.66. Санитарното състояние на 
насажденията е добро. 

Таблица № 51 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 C-1 19 0.3 11.1 35 9.0 - - 

М-I-3 C-2,1 20 2.2 81.5 330 84.6 - - 

М-II-1 C-2 30 0.2 7.4 25 6.4 - - 

Всичко 2.7 100.0 390 100.0 - 100.0 

 

3.2.7. Габъров стопански клас - Г(СтФ)    

(таблици №№ 166 - 172 от Приложение II) 
 
Общата площ на този стопански клас е 77.7 хектара, която е 3.4% от залесената площ.  
Обособен е от чисти и смесени насаждения с преобладание на габър на средно богати и 

средно богати до богати месторастения:  
- чисти насаждения от обикновен габър – 16.1 ха . 
- смесени широколистни насаждения –37.0 ха с преобладание на обикновен габър. 
- смесени широколистно-иглолистни насаждения 24.6 ха  с преобладание на обикновен 

габър. 
Средната възраст на този стопански клас е 39 години, общият запас е 7595 куб.м., средният 

запас е 98 куб.м/ха, а средният прираст е 2.34 куб.м/ха. Средният бонитет е III (2.8), а средната 
пълнота – 0.63. Основен дървесен вид е обикновениият габър - 72.6 % и 73.7% от запаса (без 
клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие имат букът и зимният дъб - 
съответно с 4.8% и 11.8% от площта . 

Санитарното състояние на насажденията е добро. 

 

Таблица № 52 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 CD-2 17 0.6 0.8 75 1.0 - - 

М-I-3 C-1 19 3.7 4.8 120 1.6 - - 

М-I-3 C-2,1 20 38.4 49.4 4010 52.7 - - 

М-II-1 C-2 30 34.0 43.8 3240 42.7 - - 

Т-II-1 C-2 71 1.0 1.2 150 2.0 - - 

Всичко 77.7 100.0 7595 100.0 - 100.0 

 

3.2.8. Широколистен високостъблен стопански клас - ШВ(СтФ)   

(таблици №№ 173 - 179 от Приложение II) 
 
Общата площ на този стопански клас е 4.9 хектара, която е 0.2% от залесената площ.  
Обособен е от смесени насаждения с преобладание на трепетлика и черна елша,  както и от 

смесени насаждения с водещо участие на бук, габър и зимен дъб на средно богати 
месторастения.  

Средната възраст на този стопански клас е 51 години, средният запас е 143 куб.м/ха, а 
средният прираст е 2.86 куб.м/ха. Средният бонитет е III (2.9), а средната пълнота – 0.67. 
Санитарното състояние на насажденията е сравнително добро. 
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Таблица № 53 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 C-2,1 20 1.8 36.7 265 37.9 - - 

М-II-1 C-2 30 3.1 63.3 435 62.1 - - 

Всичко 4.9 100.0 700 100.0 - 100.0 

 

3.2.9. Буков високобонитетен стопански клас за превръщане - БВП(СтФ)  

(таблици №№ 180 - 186 от Приложение II) 
 
Общата площ на този стопански клас е 4.4 ха, което е 0.2% от залесената площ.  
Съставен е от чисти и смесени насаждения с преобладание на бук от I и II бонитет, 

разположени на средно богати месторастения. Поради недостатъчна площ (1.0 ха), тук са 
отнесени и насажденията с преобладание на бук от III и IV бонитет. 

Средната възраст на този стопански клас е 53 години, средният запас е 156 куб.м/ха, а 
средният прираст е 3.18 куб.м/ха. Средният бонитет е II(2.0), а средната пълнота – 0.77. 

Санитарното състояние на насажденията е добро. Основен дървесен вид е букът – 63.6% от 
площта и 67.5% от запаса (без клони), следван от габъра (27.3% и 24.8%) и зимния дъб (9.1% и 
6.6%). 

Таблица № 54 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 C-2,1 20 3.5 79.6 595 86.9 - - 

М-II-1 C-2 30 0.9 20.4 90 13.1 - - 

Всичко 4.4 100.0 685 100.0 - 100.0 

 

3.2.10. Габъров високобонитетен стопански клас за превръщане - ГВП(СтФ) 

(таблици №№ 187 - 193 от Приложение II) 
 
Общата площ на този стопански клас е 20.1 ха, което е 0.9% от залесената площ.  
Съставен е от чисти и смесени насаждения с преобладание габър от I и II бонитет, 

разположени на средно богати месторастения.  
Средната възраст на този стопански клас е 47 години, средният запас е 144 куб.м/ха, а 

средният прираст е 3.33 куб.м/ха. Средният бонитет е II (2.3), а средната пълнота – 0.73 
Санитарното състояние на насажденията е добро. 

 

Таблица № 55 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 C-1 19 3.4 16.9 480 16.6 - - 

М-I-3 C-2,1 20 14.0 69.6 1975 68.2 - - 

М-II-1 C-2 30 2.7 13.5 440 15.2 - - 

Всичко 20.1 100.0 2895 100.0 - 100.0 
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3.2.11. Габъров средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - 

ГСрНП(СтФ)  (таблици №№ 194 - 200 от Приложение II) 
 
Общата площ на този стопански клас е 109.1 ха, което е 4.8% от залесената площ.  
Съставен е от чисти и смесени с преобладание на габър насаждения, от III до V бонитет, 

разположени на средно богати месторастения.  
Средната възраст на този стопански клас е 40 години, средният запас е 96 куб.м/ха, а 

средният прираст е 2.41 куб.м/ха. Средният бонитет е III (3.3), а средната пълнота – 0.65. 
Санитарното състояние на насажденията е добро.  

 

Таблица № 56 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 C-1 19 36.6 33.5 3495 33.3 - - 

М-I-3 C-2,1 20 42.2 38.7 3860 36.7 - - 

М-II-1 C-2 30 30.3 27.8 3160 30.0 - - 

Всичко 109.1 100.0 10515 100.0 - 100.0 

 

3.2.12. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - 

ДСрНП(СтФ) 

(таблици №№ 201 - 207 от Приложение II) 
 
Общата площ на този стопански клас е 7.0 ха, което представлява 0.3% от залесената площ.  
Съставен е от чисти и смесени с преобладание на зимен дъб насаждения, от III до V 

бонитет, разположени на средно богати месторастения. Средната възраст на този стопански 
клас е 52 години. Общият запас е 720 куб.м (без клони). Средният запас е 103 куб.м/ха, а 
средният прираст е 2.00 куб.м/ха. Средният бонитет е IV (3.8), а средната пълнота – 0.66. 

Санитарното състояние на насажденията е добро. 
Водещ дървесен вид е зимният дъб – 62.9 % от площта и 61.8 % от запаса (без клони), 

следван от габъра 27.1% и 26.4%. Участие имат букът, церът и трепетликата от 
широколистните, както и белият бор от иглолистните. 

 

Таблица № 57 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 C-1 19 4.1 58.5 420 58.3 - - 

М-I-3 C-2,1 20 2.3 32.9 270 37.5 - - 

М-II-1 C-2 30 0.6 8.6 30 4.2 - - 

Всичко 7.0 100.0 720 100.0 - 100.0 

 

 

3.2.13. Церов стопански клас за превръщане - ЦП(СтФ) 

(таблици №№ 208 - 214 от Приложение II) 
 
Общата площ на този стопански клас е 2.1, което е 0.1 % от залесената площ.  
Съставен е от чисти и смесени с преобладание на цер насаждения, от III до V бонитет, 

разположени на бедни, средно богати и средно богати до богати месторастения.  
Средната възраст на този стопански клас е 55 години. 
Общият запас е 220 куб.м (без клони). Средният запас е 105 куб.м/ха, а средният прираст е 

1.90.м/ха. Средният бонитет е IV (4.0), а средната пълнота – 0.68. 
Санитарното състояние на насажденията е добро. 
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Водещ дървесен вид е церът – 80.9 % от площта и 72.7 % от запаса (без клони), следван от 
габъра (14.3% и 18.2%). 

 

Таблица № 58 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 C-1 19 0.1 4.8 10 4.6 - - 

М-I-3 C-2,1 20 1.6 76.2 180 81.8 - - 

М-I-3 B-1,2 21 0.4 19.0 30 13.6 - - 

Всичко 2.1 100.0 220 100.0 - 100.0 

 

3.2.14. Смесен високобонитетен стопански клас за превръщане - 

СмВП(СтФ) 

(таблици №№ 215 - 221 от Приложение II) 
 
Общата площ на този стопански клас е 24.8 ха, което е 1.1% от залесената площ.  
Съставен е от смесени насаждения с водещо участие на бук, габър, зимен дъб и цер от II 

бонитет, разположени на средно богати месторастения.  
Средната възраст на този стопански клас е 54 години, средният запас е 134 куб.м/ха, а 

средният прираст е 3.06 куб.м/ха. Средният бонитет е II (2.5), а средната пълнота – 0.73. 
Санитарното състояние на насажденията е добро.  

 

Таблица № 59 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 C-1 19 0.6 2.4 120 3.6 - - 

М-I-3 C-2,1 20 22.3 89.9 2935 88.1 - - 

М-II-1 C-2 30 1.9 7.7 275 8.3 - - 

Всичко 24.8 100.0 3330 100.0 - 100.0 

 

3.2.15. Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - 

СмСрНП(СтФ) 

(таблици №№ 222 - 228 от Приложение II) 
 

Общата площ на този стопански клас е 39.5 ха, което е 1.7 % от залесената площ.  
Съставен е от смесени насаждения с водещо участие на бук, габър, зимен дъб и цер от III до 

V бонитет, разположени на средно богати месторастения. Средната възраст на този стопански 
клас е 39 години, средният запас е 72 куб.м/ха, а средният прираст е 1.62 куб.м/ха. Средният 
бонитет е IV (3.6), а средната пълнота – 0.63. 

Санитарното състояние на насажденията е добро.  
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Таблица № 60 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 C-1 19 4.2 10.6 280 9.8 - - 

М-I-3 C-2,1 20 16.9 42.8 1480 51.9 - - 

М-II-1 C-2 30 18.4 46.6 1090 38.3 - - 

Всичко 39.5 100.0 2850 100.0 - 100.0 

 

3.2.16. Акациев противоерозионенстопански клас - АПЕ(СтФ) 

(таблици №№ 229 - 235 от Приложение II) 
 
Площта на този стопански клас е 11.9 ха, което е 0.5% от залесената площ. Съставен е от 

чисти и смесени издънкови насаждения с преобладание или водещо участие на акация в 
състава. Стопанският клас е разположен върху средно богати месторастения. Санитарното 
състояние на този стопански клас е добро. 

Средната възраст на този стопански клас е 28 години, средният запас е 55 куб.м/ха, а 
средният прираст е 2.18 куб.м/ха. Средният бонитет е IV (3.9), а средната пълнота – 0.62. 

Основен дървесен вид е акацията – 68.1% от площта и 55.0% от запаса (без клони). 
Значително участие имат габърът (16.8 % и 21.4%) от широколистните, както и черният бор 
(8.4% и 18.3%) от иглолистните.  

Таблица № 61 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 C-1 19 1.4 11.8 60 9.2 - - 

М-I-3 C-2,1 20 3.7 31.1 215 32.8 - - 

М-II-1 C-2 30 6.8 57.1 380 58.0 - - 

Всичко 11.9 100.0 655 100.0 - 100.0 

 

3.2.17. Келявгабъров стопански клас - Кгбр(СтФ)   

(таблици №№ 236 - 242 от Приложение II) 
 
Площта на този стопански клас е 63.9 ха, което представлява 2.8% от залесената площ.  
Съставен е от чисти и смесени издънкови насаждения с преобладание или водещо участие 

на келяв габър и мъждрян в състава. Насажденията са с ниска производителност от IV и V 
бонитет. Общото състояние на насажденията е средно. От общата площ на стопанския клас 
бедните месторастения заемат 19.1%. 

Средната възраст е 47 години, средният запас е 36 куб.м/ха, а средният прираст е 0.77 
куб.м/ха. Средният бонитет е IV ( 4.0 ), а средната пълнота - 0.73. 

Основен дървесен вид е келявият габър – 75.3% от площта и 40.4% от запаса (без клони), 
следван от габъра (7.8% и 23.6%) и цера (8.5% и 17.2%).  
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Таблица № 62 
Разпределение на залесената площ и общия дървесен запас 

по типове месторастения 

Месторастене Площ 
Запас на 

основновното 
насаждение 

Запас 
надлесни 

означение No ха % куб.м % куб.м % 

М-I-3 C-1 19 3.3 5.2 130 5.7 - - 

М-I-3 C-2,1 20 32.4 50.7 1080 47.2 - - 

М-I-3 B-1,2 21 12.2 19.1 335 14.6 - - 

М-II-1 C-2 30 16.0 25.0 745 32.5 - - 

Всичко 63.9 100.0 2290 100.0 - 100.0 

 
 
Общо за горите със стопански функции: 
Средната възраст е 43 години, средната пълнота – 0.67, а средният бонитет – III (3.1). 
Общият дървесен запас е 48070 куб.м (без клони). Средният запас е 104 куб.м/ха. 
Общият среден годишен прираст е 1123 куб.м, а на един хектар – 2.44 куб.м. 
 

3.3. Общо за гората 
 

Залесената площ е 2294.2 хектара.  
Средната възраст е 45 години, средната пълнота е 0.66, а средният бонитет е III (2.8). 
Общият дървесен запас е 268620 куб.м (без клони). Средният запас е 117 куб.м/ха. 
Общият среден годишен прираст е 6215 куб.м, а на един хектар – 2.71 куб.м. 
  

А. По площ 
 

Залесената площ на общинските горски територии се е увеличила от 393.6 ха на   
2294.2 ха, което е увеличение с 1900.6 ха, дължащо се основно на горите по чл.19 от ЗСПЗЗ. 

 
Незалесена дървопроизводителна площ  липсва и при двете инвентаризации 
 

Недървопроизводителната площ на общинските горски територии се е намалила от 3.8 
ха на 0.8 ха, което представлява намаление от 3.0 ха  и се дължи основно на на преминаване 
към залесената площ и на отпадане на гори в урбанизирани територии. 

По класове на възраст разликите се дължат преди всичко на значителното увеличение на 
залесената площ и в по-малка степен на неравномерното преминаване на насажденията и 
културите от един клас на възрст в друг.  

 

 

Б. По запас 
 

Общият дървесен запас (без клони) на горските територии на Община Трявна 
                                                           през 2009 година е бил:  63 085 куб.м                                                        
Средният прираст на гората за изминалия период е бил:     13 730  куб.м 
Ползването през този период е                                                16 251  куб.м 
Вероятният запас към края на 2018 година трябва да е        60 564  куб.м 
Установеният сега запас (без клони) от 268 620 куб.м е с 208 056 куб.м по-голям от 

очаквания, поради значителното увеличението на залесената площ. 
 

Таблица № 63 
За разпределение на  общата залесена площ общо за  ОБЩИНА Трявна по класове на 

възраст при двете последователни инвентаризации 
 

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

I II III IV V VI VII VIII Всичко 

Година  на 
инвентаризация 

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 над 141   

  п л о щ      -      х е к т а р и 

2009 74.0 128.0 48.5 101.5 27.6 - 13.2 0.8 393.6 

% 18.8 32.5 12.3 25.8 7.0 - 3.4 0.2 100.0 
2019 185.6 1180.9 599.2 205.0 98.7 8.0 13.6 3.2 2294.2 

% 8.1 51.5 26.1 8.9 4.3 0.4 0.6 0.1 100.0 

Разлика  +/- 111.6 1052.9 550.7 103.5 71.1 8.0 0.4 2.4 1900.6 
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Таблица № 64 
За разпределение на общия дървесен запас (с клони) общо за ОБЩИНА Трявна по 

класове на възраст при двете последователни инвентаризации 
 

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

I II III IV V VI VII VIII Всичко 

Година  на 
инвентаризация 

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 над 141   

  з  а  п  а  с  -  к у б и ч е с к и        м е т р и 

2009 2625 16170 9990 22465 7335 - 4290 210 63085 
% 4.2 25.6 15.8 35.6 11.6 - 6.8 0.3 100.0 
2019 7255 117360 86275 32795 17840 2320 3945 830 268620 

% 2.7 43.7 32.1 12.2 6.6 0.9 1.5 0.3 100.0 

Разлика  +/- 4630 101190 76285 10330 10505   -345 620 205535 

 
По-важните показатели за гората са илюстрирани и в графичен вид - диаграми №№ 1÷4.  
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Диаграма №1 
 

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

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

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

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

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

3.3 - Култури от  смърч – извън естеств . зона на разпростр.

9 - Култури от  чужди иглолистни видове
10.1 - Семенни букови гори
11.1 - Семенни термофилни букови гори
12.1 - Семенни гори от зимен дъб
13.1 - Естествени семенни смесени дъбови гори
13.2 - Култури от дъбове
14.1 - Семенни гори от цер
16.1 - Естествени крайречни гори
19.1 - Семенни гори от обикновен габър
20.1 - Естествени липови гори
20.2 - Култури от липа
21 - Смесени широколистни гори (пляс, яв , лп) - естеств .

23.1 - Издънкови термофилни букови гори
23.2 - Издънкови букови гори
23.3 - Издънкови гори от зимен дъб
23.4 - Издънкови смесени дъбови гори
23.5 - Издънкови церови гори
23.6 - Издънкови гори от обикновен габър
23.7 - Естествени гори от  трепетлика
24 - Гори от  акация
25 - Гори от  келяв  габър

Разпределение на залесените площи на ОБЩИНА ТРЯВНА 2019г. по 

видове гори
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Диаграма №2 

Буков  В
Буков  Ср
Буков  В П
Дъбов  СрН
Смесен СрН П
Широколистен В
Габъров  В П
Келявгабъров
Церов  П
Габъров
Дъбов  СрН П
Габъров  СрН П
Смесен В П
Ак. противоерозионен
Бялборови култури
Черборови култури
Смесени иглол. култури

Разпределение на залесените площи на ОБЩИНА ТРЯВНА 2019г. по 

стопански класове, изразено в  проценти от залесената площ
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Диаграма №3 

Бял бор
Смърч
Черен бор
Бук
Зимен дъб
Благун
Цер
Габър
Трепетлика
Явор
Мъждрян
Акация
Келяв  габър
Сребролистна липа
Други широколистни

Разпределение на залесените площи на ОБЩИНА ТРЯВНА 2019г. по 

дървесни видове
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Диаграма №4 

Бял бор
Смърч
Черен бор
Бук
Зимен дъб
Благун
Цер
Габър
Трепетлика
Акация
Келяв  габър
Сребролистна липа
Други широколистни

Разпределение на дървесния запас на ОБЩИНА ТРЯВНА 2019г. по 

дървесни видове
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ГЛАВА V 
ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

СТОПАНСТВОТО 
 

1. НАПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСТВОТО 
 
Направлението на стопанисване и предвидените мероприятия са в зависимост от 

категориите на горските територии. За горските територии на община Трявна те са както 
следва: 

  

 - горски територии със защитна категория                  21.4 ха 0.9% 

 - горски територии със специална категория                  1812.5 ха 79.0% 
 - горски територии със стопанска категория                  461.1 ха 20.1% 
   Всичко за  община Трявна 2295.0 ха    100.0% 

 
 
 
 

За поддържане на постоянното възпроизводство в горските екосистеми, в досегашната 
практика на организация на стопанството, горските територии се разделят на две големи 
стопанско – организационни групи: Горски територии със стопанска категория и Горски 
територии със защитна и специална категория. Горските площи се разделят и диференцират с 
оглед всяка една от тях да изпълнява определена потребност. Затова основните насоки на 
организация на горскостопанското производство са съобразени преди всичко с поставената цел 
пред групата гори според функциите им. 

 
Режимът на стопанисване на насажденията и незалесените горски площи от горските 

територии със защитна и специална категория се определя от особените им функции и има 
за дългосрочна цел възстановяване и поддържане на дървостоите, биологичното разнообразие 
и защитните и специални функции на горите при съпътстващ добив на дървесина. 

Мероприятията са диференцирани за всяко насаждение, съобразно състоянието му. 
 
В горите със стопанска категория целта е максимално производство на строителна 

дървесина на единица площ, като се използва най-рационално почвеното плодородие, без да 
се нарушават водоохранните и почвозащитните функции на гората. Съобразно поставената цел 
и състоянието на насажденията са обособени стопански класове, в които са планирани 
подходящи лесовъдски мероприятия - замяна на сечнозрелите дървостои с млади чрез 
съответните възобновителни сечи; извеждане на най-подходящи по вид и интензивност 
отгледни сечи в младите, средновъзрастните и дозряващите дървостои за подобряване на 
състоянието им и постигане на висока продуктивност; увеличаване на залесената площ на 
стопанството и попълване на младите и средновъзрастни изредени дървостои с най-
подходящи за условията на месторастене дървесни видове; опазване на горите от вредители и 
пожари; развитие на ловното и рибно стопанство; реализиране на максимално количество 
странични ползвания. 

 

2. РАЗДЕЛЯНЕ ГОРСКОСТОПАНСКАТА ЕДИНИЦА НА УЧАСТЪЦИ 
 

Горите собственост на община Трявна попадат в два от трите горскостопански участъка 
обособени на територията на ТП ДГС “Плачковци”: 

 
I ГСУ “Плачковци”. Включва отдели №№ 1; 5; 6; 20; 45; 53; 58; 60; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 

82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 139; 

140; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 307; 308; 309; 311; 312; 313; 314; 315; 316; с обща площ на общинските 
гори - 1031.5 ха. 

 
II ГСУ “Трявна”. Включва отдели №№ 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 120; 

121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 141; 142; 143; 144; 
145; 146; 147; 148; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 
169; 170; 172; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 191; 192; 193; 194; 195; 

196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 216; 217; 218; с обща площ на общинските 
гори – 1263.5 ха. 
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3. СТОПАНСКИ КЛАСОВЕ И ТУРНУСИ НА СЕЧ 
 
На 25.03.2019 г. на заседание на ЕС на ИАГ при МЗХ се приеха настоящите стопански 

класове за ТП ДГС ”Плачковци”. При изработването на ГСП за горите собственост на община 
Трявна се възприемат същите стопански класове, които са обособени и приети за държавните 
гори, с цел на производство и турнуси на сеч, независимо от площта им. Турнусите на сеч са 
съобразени с Приложение №5 от Наредба №18 и чл.102 от ЗГ. 

Основната цел на стопанисване на горите е в зависимост от особените функции, които те 
следва да изпълняват и се състои в запазване и засилване на водоохранните, защитните, 
естетичните, рекреационните и други функции при съпътстващо използване и на останалите 
ползи от тях (дърводобив, странични ползвания и други). Общинските гори са причислени към 
следните условни стопански класове: 

 
При миналото устройство от 2009 год. стопанските класове в горите на цялата територия 

(27045.4 ха залесена площ) на ТП ДГС „Плачковци” са били 18, а по ГСП от 2019 година са 
обособени 17 стопански класа както за цялата територия на ТП ДГС Плачковци, така и за 
горите общинска собственост.  

Разпределението на залесената площ по стопански класове за горските територии общинска 
собственост е показано в таблици  № 65, а в таблица № 66 е показана залесената площ по 
стопански класове при двете последователни инвентаризации.  

 

Таблица № 65 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по СТОПАНСКИ КЛАСОВЕ 

  групи гори и ФУНКЦИИ  
 

Общо за горите собственост на община Трявна 
 

Защитни 
функции 

Специални 
функции 

Общо защитни и 
специални 

Стопански 
функции 

Всичко 
функции Стопански класове 

хектари 

% 

Бялборови култури 1.4 373.2 374.6 61.0 435.6 19.0 

Черборови култури - 33.3 33.3 14.7 48.0 2.1 

Смесени иглол. 
култури 

6.5 52.9 59.4 11.7 71.1 3.1 

Буков В - 58.9 58.9 2.4 61.3 2.7 

Буков Ср - 97.1 97.1 3.2 100.3 4.4 

Дъбов СрН - 16.7 16.7 2.7 19.4 0.8 

Габъров 4.9 436.1 441.0 77.7 518.7 22.6 

Широколистен В 0.6 138.7 139.3 4.9 144.2 6.3 

Буков В П 2.2 57.2 59.4 4.4 63.8 2.8 

Габъров В П 1.7 79.4 81.1 20.1 101.2 4.4 

Габъров СрН П 1.6 189.7 191.3 109.1 300.4 13.1 

Дъбов СрН П - 21.4 21.4 7.0 28.4 1.2 

Церов П 0.5 13.7 14.2 2.1 16.3 0.7 

Смесен В П - 18.8 18.8 24.8 43.6 1.9 

Смесен СрН П 1.2 101.3 102.5 39.5 142.0 6.2 

Ак. 
противоерозионен 

0.8 37.8 38.6 11.9 50.5 2.2 

Келявгабъров - 85.5 85.5 63.9 149.4 6.5 

  

всичко 21.4 1811.7 1833.1 461.1 2294.2 100.0 

 
На практика стопанските класове при двете последователни инвентаризации се различават 

значително. Следва кратко обяснение за промяната в стопанските класове (общо стопански 
класове – условни в ГТ със ЗСпФ и ГТ и със СтФ) за общинските гори. 

Поради сравнително голямата разлика в площите при миналото и сегашното устройство в 
горите със стопански функции, сравнението по стопански класове е направено общо 
независимо от фукционалната принадлежност на горите. 

 

Стопанският клас бялборови култури се запазва със същото име с площ от 435.6 ха, като 
увеличава общата си площ с 332.2 ха от горите по чл.19 от ЗСПЗЗ, въпреки изведените 
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санитарни и принудителни сечи причинени от корояд и съхнене в културите. Насажденията, в 
които участието на бора намалява слабо са причислени към СмИК, а където е до 4 десети или 
е изсечен и на 100% - към широколистните стопански класове. 

 
Стопанският клас черборови култури се запазва със същото име с площ от 48.0, като се 

увеличава с 44.2 ха. Това увеличение се дължи на причините посочени по-горе.  
 
Стопанският клас смесени иглолистни куктури се запазва със същото име с площ от 71.1 

ха, като се увеличава с 56.5 ха. Това увеличение се дължи основно на горите по чл.19 от 
ЗСПЗЗ. 

 
Буков високобонитетен стопански клас се запазва със същото име с площ от 61.3 ха, като 

площта му се увеличава с 28.8 ха, което  се дължи основно на горите по чл.19 от ЗСПЗЗ, както 
и на преминаването на част от площта на Буковия среднобонитетен  стопански клас – 
преоценени насаждения. 

       
Буковият среднобонитетен стопански клас се запазва със същото име с площ от 100.3 ха, 

като площта му се увеличава със 68.5 ха, което се дължи основно на горите по чл.19 от ЗСПЗЗ, 
както и на част от преоценените иглолистни стопански класове и БВП. 

 
Дъбовият средно и нискобонитетен стопански клас се запазва със същото име  с площ  от 

19.4 ха, като площта му се увеличава с 14.8 ха, което се дължи основно на горите по чл.19 от 
ЗСПЗЗ. 

 
Габъровият стопански клас се запазва със същото име  с площ  от 518.7 ха, като площта му 

се увеличава с 468.2 ха, което се дължи основно на горите по чл.19 от ЗСПЗЗ. 
 
Широколистният високостъблен стопански клас се запазва със същото име с площ от 

144.2 ха, като площта му се увеличава със 125.3 ха, което се дължи основно на горите по чл.19 
от ЗСПЗЗ. 

 
Буковият високобонитетен за превръщане стопански клас се запазва със същото име  с 

площ от 63.8 ха, като площта му се увеличава с 9.7 ха, което се дължи на горите по чл.19 от 
ЗСПЗЗ, въпреки преоценяването на част от насаждения, причислени към БВ и БСр. 

 
Габъровият високобонитетен за превръщане стопански клас се запазва със същото име  

с площ от 101.2 ха, като площта му се увеличава с 65.1 ха, което основно се дължи на горите по 
чл.19 от ЗСПЗЗ, независимо от преоценените насаждения, които преминават към 
новообособения ГСрНП. 

 
Габъровият средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане се новосформира 

основно от горите по чл.19 от ЗСПЗЗ и част от средно и нискобонитетните насаждения на 
бившия ГВП, с обща площ 300.4 ха.  

 
Дъбовият средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане се формира основно 

от горите по чл.19 от ЗСПЗЗ и насажденията на бившия  Нискостъбления стопански клас, с 
площ от 28.4 ха.  

 
Церовият за превръщане стопански клас се запазва със същото име с площ от 16.3 ха, 

като площта му се увеличава с 12.8 ха, което основно се дължи на площи от бившия 
Нискостъблен стопански клас и на горите по чл.19 от ЗСПЗЗ. 

 
Смесеният високобонитетен за превръщане стопански клас се запазва със същото име с 

площ от 43.6 ха, като площта му се увеличава с 36.4 ха, което се дължи основно на горите по 
чл.19 от ЗСПЗЗ. 

 
Смесеният средно и нискобонитетен за превръщане стопански клас се запазва със 

същото име с площ от 142.0 ха, като площта му се увеличава с 133.3 ха, което основно се 
дължи на горите по чл.19 от ЗСПЗЗ, на площи от бившия Нискостъблен стопански клас, както и 
на преоценени насаждения от издънковите стопански класове. 
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Нискостъблен стопански клас – отпада съгласно чл.102 т.2 и чл.104 т.1 от ЗГ и чл.32 ал.3 
от Наредба №8/05.08.2011 г., като площта му от 5.9 ха се разпределя между издънковите 
стопански класове. 

 
Акациевият  противоерозионен стопански клас е с обща площ от 50.5 ха, като общата му 

площ се увеличава с 38.5 ха, което се дължи основно на горите по чл.19 от ЗСПЗЗ, въпреки 
преоценените насаждения, които са отнесени към издънковите стопански класове.   

 
Келявогабъровия стопански клас се запазва със същото име с обща площ от 149.4 ха 

като общата му площ се увеличава с 142.4 ха, което се дължи на горите по чл.19 от ЗСПЗЗ.  
 
За всеки стопански клас от горските територии със защитни и специални функции, както и за 

горските територии със стопански функции показани в таблица № 66 е направена кратка 
характеристика.  

 

Таблица № 66 
За  сравнение  на горските територии само по стопански класове при двете 

последователни инвентаризации  
(ГТ на община Трявна) 

 

     Общински ГТ 

Стопански класове Площ Площ 

  

  

хектари 

% 

хектари 

% Разлика 

    2009 г. 2019 г. + / - 

Бялборови  култури  ББК 103.4 26.3 435.6 19.0 332.2 

Черборови  култури ЧБК 3.8 1.0 48 2.1 44.2 

Смесени иглолистни 
култури 

СмИК 14.6 3.7 71.1 3.1 56.5 

Буков В БВ 32.5 8.3 61.3 2.7 28.8 

Буков Ср БСр 31.8 8.1 100.3 4.4 68.5 

Дъбов СрН ДСрН 4.6 1.2 19.4 0.8 14.8 

Габъров Г 50.5 12.8 518.7 22.6 468.2 

Широколистен ШВ 17.9 4.5 144.2 6.3 126.3 

Буков ВП БВП 54.1 13.7 63.8 2.8 9.7 

Габъров ВП ГВП 36.1 9.2 101.2 4.4 65.1 

Габъров СрНП ГСрНП - - 300.4 13.1 300.4 

БлагуновСрНП БлСрНП - - - - - 

Дъбов СрНП ДСрНП - - 28.4 1.2 28.4 

Церов П ЦП 3.5 0.9 16.3 0.7 12.8 

Смесен ВП СмВП 7.2 1.8 43.6 1.9 36.4 

Смесен СрНП СмСрНП 8.7 2.2 142 6.2 133.3 

Средностъблен СрСт - - - - - 

Нискостъблен Н 5.9 1.5 - - -5.9 

Акациев 
противоерозионен 

АПЕ 12.0 3.0 50.5 2.2 38.5 

Келяв габъров Кгбр 7.0 1.8 149.4 6.5 142.4 

Всичко ГТ на община 
Трявна 

  393.6 100 2294.2 100 1900.6 
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3.1. Горски територии със защитни и специални функции 
 

3.1.1. Условен стопански клас Бялборови култури - ЗСпФ 
 
Общата площ на стопанския клас е 374.6 хектара или 16.3 % от залесената площ. Основната 

част от стопанския клас е разположена в Природен парк “Българка”, който се припокрива със 
зоната по Натура 2000 (Българка) – 254.0 ха или 67.8% от площта му. В част от културите са 
изведени санитарни и принудителни сечи и се наблюдава възобновяване с характерната за 
района растителност. Всичко това налага в тези култури да се премине към планиране на 
мероприятия за 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. 

 Целта на стопанисване ще бъде съобразена с режимите и мерките на защитените 
територии, а на второ място е производство на средна и по-рядко едра строителна дървесина.  

Площта на културите извън естествения ареал на разпространение на възраст от 41 до 60 е 
43.2 ха. Площта на културите на възраст от 41 до 60 години в естествения ареал на 
разпространение с констатирани повреди е 8.7 ха. 

За останалите култури и насаждения в добро здравословно състояние целта е производство 
на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 80 
години. Площта на културите в добро здравословно състояние с възраст над 60 години е 2.7 ха. 

 

3.1.2. Условен стопански клас Черборови култури - ЗСпФ 
 
Общата площ на стопанския клас е 33.3 хектара, или 1.5 % от залесената площ. Основната 

част от стопанския клас е разположена в Природен парк “Българка”, който се припокрива със 
зоната по Натура 2000 (Българка) – 16.4 ха или 49.2% от площта му. Целта на стопанисване ще 
бъде съобразена с режимите и мерките на защитените зони и на защитните и специални 
функции на тези насаждения, а на второ място производство на едра строителна дървесина с 
диаметър на тънкия край над 18 см при диференциран турнус на сеч до 80 години.  

Площта на зрелите култури е 3.8 ха. 

 

3.1.3. Условен стопански клас смесени иглолистни култури - ЗСпФ 
 
Общата площ на този стопански клас е 59.4 хектара, която е 2.6% от залесената площ. 

Основната част от стопанския клас е разположена в Природен парк “Българка”, който се 
припокрива със зоната по Натура 2000 (Българка) – 45.1 ха или 75.9% от площта му. Целта на 
стопанисване ще бъде съобразена с режимите и мерките на защитените зони и на защитните и 
специални функции на тези насаждения, а на второ място производство на едра строителна 
дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 80 години.  

В стопанския клас няма зрели насаждения. 

 

3.1.4. Условен стопански клас Буков високобонитетен - ЗСпФ 
 
Общата площ на стопанския клас е 58.9 ха или 2.6 % от залесената площ. Основната част от 

стопанския клас е разположена в горски територии с рекреационно значение (зелени зони и 
курортни гори) – 43.8 ха или 74.4% от площта му. Целта на стопанисване ще бъде съобразена 
със специалните функции на тези гори, а на второ място производство на едра строителна 
дървесина с диаметър на тънкия край над 50 см при турнус на сеч 140 години.  

Площта на зрелите насаждения е 11.1 ха. 
 

3.1.5. Условен стопански клас Буков среднобонитетен - ЗСпФ 
 
Общата площ на стопанския клас е 97.1 ха или 4.2 % от залесената площ. Основната част от 

стопанския клас е разположена в горски територии с рекреационно значение (зелени зони и 
курортни гори) – 53.1 ха или 54.7% от площта му. Целта на стопанисване ще бъде съобразена 
със специалните функции на тези гори, а на второ място производство на едра строителна 
дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см при турнус на сеч 120 години. В стопанския 
клас зрелите насаждения са с площ 6.8 ха. 
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3.1.6. Условен стопански клас Дъбов средно и нискобонитетен - ЗСпФ 
Общата площ на стопанския клас е 16.7 ха или 0.7 % от залесената площ. Основната част от 

стопанския клас е разположена в горски територии с рекреационно значение (зелени зони и 
курортни гори) – 15.4 ха или 92.2% от площта му. Целта на стопанисване ще бъде съобразена 
със специалните функции на тези гори, а на второ място производство на едра строителна 
дървесина с диаметър на тънкия край над 18см при турнус на сеч 120 години. За церовите и 
червендъбови насаждения и култури целта е производство на едра строителна дървесина с 
диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 100 години. В стопанския клас зрелите 
насаждения са с площ 0.3 ха. 

 

3.1.7. Условен габъров стопански клас - ЗСпФ  
 
Общата площ на този стопански клас е 441.0 хектара, която е 19.3% от залесената площ. 

Основната част от стопанския клас е разположена в горски територии с рекреационно значение 
(зелени зони и курортни гори) – 233.1 ха или 52.9% от площта му. Целта на стопанисване ще 
бъде съобразена с режимите и мерките на защитените територии и на защитните и специални 
функции на тези насаждения, а на второ място производство на едра строителна дървесина с 
диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 100 години. В стопанския клас зрелите 
насаждения са с площ 7.6 ха. 

 

3.1.8. Условен широколистен високостъблен стопански клас - ЗСпФ  
 
Общата площ на този стопански клас е 139.3 хектара, която е 6.1% от залесената площ.  
Основната част от стопанския клас е разположена в Природен парк “Българка”, който се 

припокрива със зоната по Натура 2000 (Българка) – 67.3 ха или 48.3% от площта му. 
Целта на стопанисване ще бъде съобразена с режимите и мерките на защитените територии 

и на защитните и специални функции на тези насаждения, а на второ място  
- производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при 

турнус на сеч 100 години за насажденията и културите от бук, габър, планински ясен, зимен дъб 
и благун. 

- производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при 
турнус на сеч 90 години за насажденията и културите от сребролистна липа и черна елша. 

- производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при 
турнус на сеч 40 години за насажденията от трепетлика и бяла върба. 

В стопанският клас зрелите насаждения са с площ 13.2 ха (бук, габър и дъбове – 5.6 ха, 
трепетлика  и бяла върба – 7.6 ха). 

 

3.1.9. Условен стопански клас Буков  високобонитетен за превръщане - 

ЗСпФ 
 
Общата площ на стопанския клас е 59.4 ха или 2.6 % от залесената площ. Основната част от 

стопанския клас е разположена в горски територии с рекреационно значение (зелени зони и 
курортни гори) – 45.4 ха или 76.4% от площта му. Целта на стопанисване ще бъде съобразена с 
режимите и мерките на защитените територии и на защитните и специални функции на тези 
насаждения и на второ място е производството на едра строителна дървесина с диаметър на 
тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 90 години. За нискобонитетните насаждения целта е 
превръщането им в семенни и производството на средна строителна дървесина при турнус на 
сеч 60 години. Площта на зрелите насаждения е 10.8 ха (високобонитетни – 9.9 ха и средно и 
нискобонитетни – 0.9 ха). 

 

3.1.10. Условен габъров високобонитетен стопански клас за превръщане - 

ЗСпФ 
 
Общата площ на този стопански клас е 81.1 ха, което е 3.5% от залесената площ. Основната 

част от стопанския клас е разположена в горски територии с рекреационно значение (зелени 
зони и курортни гори) – 43.8 ха или 54.0% от площта му. Целта на стопанисване ще бъде 
съобразена с режимите и мерките на защитените територии и на защитните и специални 
функции на тези насаждения и на второ място е превръщането им в семенни и производство на 
едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 90 години. 
Площта на зрелите насаждения е 2.0 ха. 
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3.1.11. Условен габъров средно и нискобонитетен стопански клас  

      за превръщане - ЗСпФ 
 
Общата площ на този стопански клас е 191.3 ха, което е 8.3% от залесената площ. 

Основната част от стопанския клас е разположена в горски територии с рекреационно значение 
(зелени зони и курортни гори) – 142.8 ха или 74.6% от площта му. Целта на стопанисване ще 
бъде съобразена с режимите и мерките на защитените територии и на защитните и специални 
функции на тези насаждения и на второ място целта на стопанисване е превръщане на 
издънковите насаждения в семенни и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч  
60 години. Площта на зрелите насаждения е 24.6 ха. 

 

3.1.12. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - 

ЗСпФ 
 
Общата площ на стопанския клас е 21.4 ха или 0.9 % от залесената площ. Основната част от 

стопанския клас е разположена в горски територии с рекреационно значение (зелени зони и 
курортни гори) – 19.2 ха или 89.7% от площта му. Целта на стопанисване ще бъде съобразена с 
режимите и мерките на защитените територии и на защитните и специални функции на тези 
насаждения и на второ място целта на стопанисване е превръщане на издънковите насаждения 
в семенни и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч  60 години. Площта на 
зрелите насаждения е 8.6 ха. 

 

3.1.13. Условен церов стопански клас за превръщане - (ЗСпФ) 
 
Общата площ на този стопански клас е 14.2, което е 0.6 % от залесената площ. Основната 

част от стопанския клас е разположена в горски територии с рекреационно значение (зелени 
зони и курортни гори) – 10.9 ха или 76.8% от площта му. Целта на стопанисване ще бъде 
съобразена с режимите и мерките на защитените територии и на защитните и специални 
функции на тези насаждения и на второ място целта на стопанисване е превръщане на 
издънковите насаждения в семенни и добив на едра строителна дървесина с диаметър на 
тънкия край над 18 см при турнус на сеч  55 години за средно и нискобонитетните и 60 години 
за високобонитетните. Площта на зрелите насаждения е 4.8 ха (средно и нискобонитетни ) 

 

3.1.14. Условен смесен високобонитетен стопански клас за превръщане - 

ЗСпФ 
 
Общата площ на този стопански клас е 18.8 ха, което е 0.8% от залесената площ. Основната 

част от стопанския клас е разположена в горски територии с рекреационно значение (зелени 
зони и курортни гори) – 9.3 ха или 49.5% от площта му. Целта на стопанисване ще бъде 
съобразена с режимите и мерките на защитените територии и на защитните и специални 
функции на тези насаждения и на второ място е производството на едра строителна дървесина 
с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 80 години. В стопанския клас липсват 
зрели насаждения. 

 

3.1.15. Условен смесен средно и нискобонитетен стопански клас  

      за превръщане - ЗСпФ 
 
Общата площ на този стопански клас е 102.5 ха, което е 4.5 % от залесената площ. 

Основната част от стопанския клас е разположена в горски територии с рекреационно значение 
(зелени зони и курортни гори) – 76.5 ха или 74.6% от площта му. Целта на стопанисване ще 
бъде съобразена с режимите и мерките на защитените територии и на защитните и специални 
функции на тези насаждения и на второ място целта на стопанисване е превръщане на 
издънковите насаждения в семенни и добив на средна строителна дървесина при турнус на сеч  
60 години. Площта на зрелите насаждения е 24.3 ха. 

 

3.1.16. Условен Акациев стопански клас – ЗСпФ 
 

Площта на този стопански клас е 38.6 ха, което е 1.7 % от залесената площ. Основната част 
от стопанския клас е разположена в горски територии с рекреационно значение (зелени зони и 
курортни гори) – 26.0 ха или 67.4% от площта му. Целта на стопанисване ще бъде съобразена с 
режимите и мерките на защитените територии и на защитните и специални функции на тези 
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насаждения и на второ място целта на стопанисването е добив на средна строителна дървесина с 
диаметър на тънкия край над 8 см при турнус на сеч 20 години. Площта на зрелите и презрели 
насаждения и култури, както и на тези, които ще достигнат турнуса през десетилетието е 33.7 
ха. 

 

3.1.17. Условен Келявгабъров стопански клас – ЗСпФ 
 
Площта на този стопански клас е 85.5 ха, което представлява 3.7% от залесената площ. 

Основната част от площта на стопанския клас е разположена в зоните по Натура 2000 – 42.9 ха 
или 50.1%.  

Целта на стопанисване ще бъде съобразена с режимите и мерките на защитените територии 
и на защитните и специални функции на тези насаждения, и на второ място целта на 
стопанисване на насажденията е поддържане жизнеността на дървостоите, запазване на 
биологичното разнообразие и добив на дърва за огрев при турнус на сеч 40 години. Площта на 
зрелите насаждения е 69.7 ха. 

 

3.2. Горски територии със стопански функции 
 

3.2.1. Стопански клас Бялборови култури - СтФ 
 
Общата площ на този стопански клас е 61.0 хектара, която е 2.7% от залесената площ.  
В част от културите са изведени санитарни и принудителни сечи и се наблюдава 

възобновяване с характерната за района растителност. Всичко това налага в тези култури да се 
премине към планиране на мероприятия за 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. 

 Целта на стопанисване ще бъде е производство на средна и по-рядко едра строителна 
дървесина.  

Площта на културите извън естествения ареал на разпространение на възраст от 41 до 60 е 
16.3 ха. За останалите култури и насаждения в добро здравословно състояние целта е 
производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус 
на сеч 80 години. Липсват зрели култури в естествения ареал на разпространение.  
 

3.2.2. Стопански клас Черборови култури - СтФ 
 
Общата площ на този стопански клас е 14.7 хектара, която е 0.6% от залесената площ. 

Целта на стопанисване ще бъде производство на едра строителна дървесина с диаметър на 
тънкия край над 18 см при диференциран турнус на сеч до 80 години. В стопанския клас 
зрелите култури са с площ 0.2 ха. 

 

3.2.3. Стопански клас смесени иглолистни култури - СтФ   
 
Общата площ на този стопански клас е 11.7 хектара, която е 0.5% от залесената площ. 

Целта на стопанисване ще бъде производство на едра строителна дървесина с диаметър на 
тънкия край над 18 см при диференциран турнус на сеч до 80 години. В стопанския клас няма 
зрели култури и насаждения.  

 

3.2.4. Буков вискокобонитетен стопански клас - СтФ   
 
Общата площ на този стопански клас е 2.4 хектара, която е 0.1% от залесената площ. Целта 

на стопанисване ще бъде производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия 
край над 50 см при турнус на сеч 140 години. В стопанския клас няма зрели насаждения.  

 

3.2.5. Буков среднобонитетен стопански клас - СтФ 
Общата площ на този стопански клас е 3.2 хектара, която е 0.1% от залесената площ. Целта 

на стопанисване ще бъде производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия 
край над 30 см при турнус на сеч 120 години. В стопанския клас няма зрели насаждения.  

 

3.2.6. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас - СтФ 
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Общата площ на този стопански клас е 2.7 хектара, която е 0.1% от залесената площ. Целта 
на стопанисване ще бъде производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия 
край над 18 см при турнус на сеч 120 години. В стопанския клас няма зрели насаждения.  

 

3.2.7. Габъров стопански клас - СтФ    
 
Общата площ на този стопански клас е 77.7 хектара, която е 3.4% от залесената площ. 

Целта на стопанисване ще бъде производство на едра строителна дървесина с диаметър на 
тънкия край над 18 см при турнус на сеч 100 години. Площта на зрелите насаждения е 1.0  ха. 

 

3.2.8. Широколистен високостъблен стопански клас - СтФ   
 
Общата площ на този стопански клас е 4.9 хектара, която е 0.2% от залесената площ.  
Целта на стопанисване ще бъде: 
- производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при 

турнус на сеч 100 години за насажденията и културите от бук, габър и зимен дъб. 
- производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при 

турнус на сеч 90 години за насажденията от черна елша. 
- производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при 

турнус на сеч 40 години за насажденията от трепетлика. 
В стопанският клас зрелите насаждения са с площ 1.3 ха (бук, габър и дъбове – 0.7 ха, 

трепетлика  – 0.6 ха). 

 

3.2.9. Буков високобонитетен стопански клас за превръщане - СтФ  
 
Общата площ на този стопански клас е 4.4 ха, което е 0.2% от залесената площ. Основната 

цел на стопанисването му да бъде превръщане на издънковите насаждения в семенни и добив 
на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 90 
години. В стопанския клас зрелите насаждения са с площ 0.3 ха. 

 

3.2.10. Габъров високобонитетен стопански клас за превръщане - СтФ 
 
Общата площ на този стопански клас е 20.1 ха, което е 0.9% от залесената площ. Основната 

цел на стопанисването му да бъде превръщане на издънковите насаждения в семенни и добив 
на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус на сеч 90 
години. В стопанския клас няма зрели насаждения.  

 

3.2.11. Габъров средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - 

СтФ 
 
Общата площ на този стопански клас е 109.1 ха, което е 4.8% от залесената площ. Целта на 

стопанисване да бъде трансформация на издънковите гори в семенни и добив на средна 
строителна дървесина при турнус на сеч 60 години. В стопанския клас зрелите насаждения са с 
площ 4.1 ха. 

 

3.2.12. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - 

СтФ 
 
Общата площ на този стопански клас е 7.0 ха, което представлява 0.3% от залесената площ. 

Целта на стопанисване да бъде трансформация на издънковите гори в семенни и добив на 
средна строителна дървесина при турнус на сеч 60 години. В стопанския клас зрелите 
насаждения са с площ 2.3 ха. 

 

3.2.13. Церов стопански клас за превръщане - СтФ 
 
Общата площ на този стопански клас е 2.1, което е 0.1 % от залесената площ. Целта на 

стопанисване да бъде трансформация на издънковите гори в семенни и добив на средна 
строителна дървесина при турнус на сеч 55 години. В стопанския клас зрелите насаждения са с 
площ 1.0 ха. 
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3.2.14. Смесен високобонитетен стопански клас за превръщане - СтФ 
 
Общата площ на този стопански клас е 24.8 ха, което е 1.1% от залесената площ. Основната 

цел на стопанисването му да бъде превръщане на издънковите насаждения в семенни и добив 
на едра и средна строителна дървесина при турнус на сеч 80 години. В стопанския клас 
зрелите насаждения са с площ 6.1 ха. 

 

3.2.15. Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - 

СтФ 

 
Общата площ на този стопански клас е 39.5 ха, което е 1.7 % от залесената площ. Целта на 

стопанисване да бъде трансформация на издънковите гори в семенни и добив на средна 
строителна дървесина при турнус на сеч 60 години. В стопанския клас зрелите насаждения са с 
площ 5.2 ха. 

 

3.2.16. Акациев стопански клас - СтФ 
 
Площта на този стопански клас е 11.9 ха, което е 0.5% от залесената площ.  
Целта на стопанисване ще бъде добив на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия 

край над 8 см при турнус на сеч 20 години. Площта на зрелите и презрели насаждения и култури, 
както и на тези, които ще достигнат турнуса през десетилетието е 10.8 ха. 

 

3.2.17. Келявгабъров стопански клас - СтФ 
 
Площта на този стопански клас е 63.9 ха, което представлява 2.8% от залесената площ.   
Целта на стопанисване е поддържане жизнеността на дървостоите, запазване на 

биологичното разнообразие и добив на дърва за огрев при турнус на сеч 40 години. Площта на 
зрелите насаждения е 50.4 ха. 

 

4. ВИДОВЕ ГОРИ 
 
Разпределението на залесената площ по видове гори съгласно Приложение 5 от Наредба 
№18, както и средните таксационни показатели на всеки вид са показани в табличен вид 
както следва: 
 

Таблица № 67 
Средни таксационни показатели по видове гори и общо за гората 

 
Общ дървесен 

запас 
Надлесни 
запас Залесена 

площ 
Средна 
възраст 

Среден 
бонитет 

Средна 
пълнота 

Среден 
запас 
на 1 ха 

Среден 
прираст 
на 1 ха 

Общ 
среден 
прираст без 

клони 
с 

клони 
без 

клони 
с 

клони 

Вид гора 

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

1.1 - 
Естествени 
гори от бял бор 

352.4 15.4 32 II (2.3) 0.66 91 2.86 1007 32095 42095 - - 

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

37.1 1.6 46 III (3.1) 0.72 221 4.80 178 8190 10060 - - 

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

94.4 4.1 47 III (3.0) 0.65 203 4.43 418 19160 23375 - - 

2.1 - 
Естествени 
гори от черен 
бор 

30.9 1.3 31 III (2.7) 0.69 120 3.85 119 3720 4895 - - 

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

33.2 1.4 52 III (2.6) 0.73 278 5.36 178 9215 11135 - - 
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Общ дървесен 
запас 

Надлесни 
запас Залесена 

площ 
Средна 
възраст 

Среден 
бонитет 

Средна 
пълнота 

Среден 
запас 
на 1 ха 

Среден 
прираст 
на 1 ха 

Общ 
среден 
прираст без 

клони 
с 

клони 
без 

клони 
с 

клони 

Вид гора 

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

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

2.7 0.1 56 III (2.7) 0.74 254 4.44 12 685 820 - - 

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

0.7 - 44 II (1.6) 0.91 229 5.71 4 160 200 - - 

3.3 - Култури от 
смърч – извън 
естеств. зона 
на разпростр. 

2.9 0.1 48 II (1.9) 0.84 241 5.17 15 700 860 - - 

9 - Култури от 
чужди 
иглолистни 
видове 

0.4 - 38 II (1.5) 0.78 213 5.00 2 85 100 - - 

10.1 - Семенни 
букови гори 

19.5 0.8 80 III (2.9) 0.61 160 2.15 42 3110 3680 - - 

11.1 - Семенни 
термофилни 
букови гори 

153.5 6.7 83 III (2.7) 0.65 227 3.15 484 34785 40785 - - 

12.1 - Семенни 
гори от зимен 
дъб 

17.5 0.8 76 III (3.4) 0.55 164 2.97 52 2865 3595 - - 

13.1 - 
Естествени 
семенни 
смесени 
дъбови гори 

19.3 0.8 48 III (2.5) 0.57 119 3.06 59 2290 3005 - - 

13.2 - Култури 
от дъбове 

1.7 0.1 45 II (2.3) 0.64 132 2.94 5 225 290 - - 

14.1 - Семенни 
гори от цер 

0.4 - 100 IV (4.0) 0.70 225 2.50 1 90 100 - - 

16.1 - 
Естествени 
крайречни гори 

4.2 0.2 42 III (2.6) 0.55 104 2.62 11 435 480 - - 

19.1 - Семенни 
гори от 
обикновен 
габър 

618.0 27.2 40 III (2.6) 0.65 107 2.68 1655 66390 87005 80 90 

20.1 - 
Естествени 
липови гори 

2.1 0.1 79 III (3.1) 0.61 167 2.38 5 350 380 - - 

20.2 - Култури 
от липа 

0.1 - 30 III (3.0) 0.90 150 10.00 1 15 15 - - 

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

1.0 - 46 I (1.1) 0.74 195 4.00 4 195 220 - - 

23.1 - 
Издънкови 
термофилни 
букови гори 

96.4 4.2 60 II (2.4) 0.66 137 2.35 227 13205 15775 - - 

23.2 - 
Издънкови 
букови гори 

0.3 - 90 II (2.0) 0.80 200 3.33 1 60 70 - - 

23.3 - 
Издънкови гори 
от зимен дъб 

28.4 1.2 55 III (3.4) 0.60 107 2.08 59 3025 3485 - - 

23.4 - 
Издънкови 
смесени 
дъбови гори 

63.3 2.8 50 III (3.3) 0.58 95 1.91 121 6015 6935 - - 
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Общ дървесен 
запас 

Надлесни 
запас Залесена 

площ 
Средна 
възраст 

Среден 
бонитет 

Средна 
пълнота 

Среден 
запас 
на 1 ха 

Среден 
прираст 
на 1 ха 

Общ 
среден 
прираст без 

клони 
с 

клони 
без 

клони 
с 

клони 

Вид гора 

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

23.5 - 
Издънкови 
церови гори 

16.3 0.7 48 IV (3.7) 0.55 78 1.72 28 1275 1410 - - 

23.6 - 
Издънкови гори 
от обикновен 
габър 

491.0 21.4 43 III (3.0) 0.65 105 2.56 1255 51310 64875 - - 

23.7 - 
Естествени 
гори от 
трепетлика 

6.6 0.3 48 II (2.2) 0.64 152 3.18 21 1005 1160 - - 

24 - Гори от 
акация 

50.5 2.2 22 IV (3.5) 0.59 55 2.69 136 2800 3090 - - 

25 - Гори от 
келяв габър 

149.4 6.5 45 IV (4.1) 0.74 35 0.79 118 5165 5685 10 10 

ОБЩО 2294.2 100.0 45 III (2.8) 0.65 117 2.71 6218 268620 335580 90 100 
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Таблица № 68 
Разпределение на залесената площ по видове гори и условни стопански класове 

 
Стопански класове 

Бялборови 
култури 

Черборови 
култури 

Смесени 
иглол. 
култури 

Буков 
В 

Буков 
Ср 

Дъбов 
СрН 

Габъров 
Широколистен 

В 
Буков 
В П 

Габъров 
В П 

Габъров 
СрН П 

Дъбов 
СрН П 

Церов 
П 

Смесен 
В П 

Смесен 
СрН П 

Ак. 
противоерозионен 

Келявгабъров 
Общо 

Видове гори 

хектари 

% 

1. Гори от бял 
бор 

435.6 - 48.3 - - - - - - - - - - - - - - 483.9 21.1 

1.1 - 
Естествени 
гори от бял бор 

312.8 - 39.6 - - - - - - - - - - - - - - 352.4 15.4 

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

37.1 - - - - - - - - - - - - - - - - 37.1 1.6 

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

85.7 - 8.7 - - - - - - - - - - - - - - 94.4 4.1 

2. Гори от 
черен бор 

- 48.0 18.8 - - - - - - - - - - - - - - 66.8 2.9 

2.1 - 
Естествени 
гори от черен 
бор 

- 19.0 11.9 - - - - - - - - - - - - - - 30.9 1.3 

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

- 27.9 5.3 - - - - - - - - - - - - - - 33.2 1.5 

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

- 1.1 1.6 - - - - - - - - - - - - - - 2.7 0.1 

3. Гори от 
смърч 

- - 3.6 - - - - - - - - - - - - - - 3.6 0.2 

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

- - 0.7 - - - - - - - - - - - - - - 0.7 - 

3.3 - Култури 
от смърч – 
извън естеств. 
зона на 

- - 2.9 - - - - - - - - - - - - - - 2.9 0.2 
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Стопански класове 

Бялборови 
култури 

Черборови 
култури 

Смесени 
иглол. 
култури 

Буков 
В 

Буков 
Ср 

Дъбов 
СрН 

Габъров 
Широколистен 

В 
Буков 
В П 

Габъров 
В П 

Габъров 
СрН П 

Дъбов 
СрН П 

Церов 
П 

Смесен 
В П 

Смесен 
СрН П 

Ак. 
противоерозионен 

Келявгабъров 
Общо 

Видове гори 

хектари 

% 

разпростр. 

9. Култури от 
чужди 
иглолистни 
видове 

- - 0.4 - - - - - - - - - - - - - - 0.4 - 

10. Букови 
гори 

- - - 3.5 15.6 - - 0.4 - - - - - - - - - 19.5 0.9 

10.1 - Семенни 
букови гори 

- - - 3.5 15.6 - - 0.4 - - - - - - - - - 19.5 0.9 

11. 
Термофилни 
букови гори 

- - - 57.8 84.7 - - 11.0 - - - - - - - - - 153.5 6.7 

11.1 - Семенни 
термофилни 
букови гори 

- - - 57.8 84.7 - - 11.0 - - - - - - - - - 153.5 6.7 

12. Гори от 
зимен дъб 

- - - - - 17.5 - - - - - - - - - - - 17.5 0.8 

12.1 - Семенни 
гори от зимен 
дъб 

- - - - - 17.5 - - - - - - - - - - - 17.5 0.8 

13. Смесени 
дъбови гори 
(здб, бл, цр) 

- - - - - 1.5 - 19.5 - - - - - - - - - 21.0 0.9 

13.1 - 
Естествени 
семенни 
смесени 
дъбови гори 

- - - - - 0.6 - 18.7 - - - - - - - - - 19.3 0.8 

13.2 - Култури 
от дъбове 

- - - - - 0.9 - 0.8 - - - - - - - - - 1.7 0.1 

14. Гори от 
цер 

- - - - - 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 - 

14.1 - Семенни 
гори от цер 

- - - - - 0.4 - - - - - - - - - - - 0.4 - 

16. Крайречни 
гори 

- - - - - - - 4.2 - - - - - - - - - 4.2 0.2 

16.1 - 
Естествени 
крайречни гори 

- - - - - - - 4.2 - - - - - - - - - 4.2 0.2 

19. Гори от 
обикновен 
габър 

- - - - - - 518.7 99.3 - - - - - - - - - 618.0 26.9 
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Стопански класове 

Бялборови 
култури 

Черборови 
култури 

Смесени 
иглол. 
култури 

Буков 
В 

Буков 
Ср 

Дъбов 
СрН 

Габъров 
Широколистен 

В 
Буков 
В П 

Габъров 
В П 

Габъров 
СрН П 

Дъбов 
СрН П 

Церов 
П 

Смесен 
В П 

Смесен 
СрН П 

Ак. 
противоерозионен 

Келявгабъров 
Общо 

Видове гори 

хектари 

% 

19.1 - Семенни 
гори от 
обикновен 
габър 

- - - - - - 518.7 99.3 - - - - - - - - - 618.0 26.9 

20. Гори от 
липи 

- - - - - - - 2.2 - - - - - - - - - 2.2 0.1 

20.1 - 
Естествени 
липови гори 

- - - - - - - 2.1 - - - - - - - - - 2.1 0.1 

20.2 - Култури 
от липа 

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

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

- - - - - - - 1.0 - - - - - - - - - 1.0 - 

23. Група 
издънкови за 
превръщане 

- - - - - - - 6.6 63.8 101.2 300.4 28.4 16.3 43.6 142.0 - - 702.3 30.6 

23.1 - 
Издънкови 
термофилни 
букови гори 

- - - - - - - - 63.5 - - - - 22.8 10.1 - - 96.4 4.2 

23.2 - 
Издънкови 
букови гори 

- - - - - - - - 0.3 - - - - - - - - 0.3 - 

23.3 - 
Издънкови 
гори от зимен 
дъб 

- - - - - - - - - - - 28.4 - - - - - 28.4 1.2 

23.4 - 
Издънкови 
смесени 
дъбови гори 

- - - - - - - - - - - - - - 63.3 - - 63.3 2.8 

23.5 - 
Издънкови 
церови гори 

- - - - - - - - - - - - 16.3 - - - - 16.3 0.7 

23.6 - 
Издънкови 
гори от 
обикновен 
габър 

- - - - - - - - - 101.2 300.4 - - 20.8 68.6 - - 491.0 21.4 

23.7 - 
Естествени 

- - - - - - - 6.6 - - - - - - - - - 6.6 0.3 
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Стопански класове 

Бялборови 
култури 

Черборови 
култури 

Смесени 
иглол. 
култури 

Буков 
В 

Буков 
Ср 

Дъбов 
СрН 

Габъров 
Широколистен 

В 
Буков 
В П 

Габъров 
В П 

Габъров 
СрН П 

Дъбов 
СрН П 

Церов 
П 

Смесен 
В П 

Смесен 
СрН П 

Ак. 
противоерозионен 

Келявгабъров 
Общо 

Видове гори 

хектари 

% 

гори от 
трепетлика 

24. Гори от 
акация 

- - - - - - - - - - - - - - - 50.5 - 50.5 2.2 

25. Гори от 
келяв габър 

- - - - - - - - - - - - - - - - 149.4 149.4 6.5 

ВСИЧКО 435.6 48.0 71.1 61.3 100.3 19.4 518.7 144.2 63.8 101.2 300.4 28.4 16.3 43.6 142.0 50.5 149.4 2294.2 100.0 
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ГЛАВА VІ 
 

ПЛАНИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1. СЕЧИ 
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. 
 
Планираните насоки за стопанисване са в съответствие с чл.75, ал.2 и чл.76, ал.1 от 

Наредба №18 за инвентаризация и планиране, посочени са в таксационните описания и са 
показани в Таблица №69, а по насоки и групи сечи в Таблица №70.  

 

Таблица № 69 
Разпределение на залесената площ с планирана насока на стопанисване  

по стопански класове 
 

Насока на стопанисване 
Стопански 
класове 

Мерни 
единици Възобновяване Отглеждане Селекционна Трансформация Техническа 

ВСИЧКО 
НАСОКИ 

% 

Иглолистни 

ха - - - 140.1 - 140.1 34.2 Бялборови 
култури куб.м - - - 3995 - 3995 29.9 

ха - - - 24.9 - 24.9 6.1 Черборови 
култури куб.м - - - 1095 - 1095 8.2 

ха - - - 11.3 - 11.3 2.8 Смесени иглол. 
култури куб.м - - - 360 - 360 2.7 

ха - - - 176.3 - 176.3 43.1 Всичко 
иглолистни куб.м - - - 5450 - 5450 40.8 

Широколистни високостъблени 

ха 11.1 9.3 - - - 20.4 5.0 
Буков В 

куб.м 810 360 - - - 1170 8.8 

ха 5.3 17.4 - - - 22.7 5.5 
Буков Ср 

куб.м 300 620 - - - 920 6.9 

ха 0.3 1.7 - 0.3 - 2.3 0.6 
Дъбов СрН 

куб.м 20 40 - 5 - 65 0.5 

ха 1.0 8.8 - - - 9.8 2.4 
Широколистен В 

куб.м 225 205 - - - 430 3.2 

ха 2.6 53.7 - 1.4 - 57.7 14.1 
Габъров 

куб.м 135 1190 - 15 - 1340 10.0 

ха 20.3 90.9 - 1.7 - 112.9 27.6 Всичко 
широколистни 
високостъблени куб.м 1490 2415 - 20 - 3925 29.4 

Издънкови за превръщане 

ха 10.5 3.4 - - - 13.9 3.4 
Буков В П 

куб.м 355 95 - - - 450 3.4 

ха 9.8 1.1 - - - 10.9 2.7 
Смесен СрН П 

куб.м 345 65 - - - 410 3.1 

ха 1.6 12.4 - - - 14.0 3.4 
Габъров В П 

куб.м 75 305 - - - 380 2.8 

ха 4.4 - - - - 4.4 1.1 
Дъбов СрН П 

куб.м 145 - - - - 145 1.1 

ха 5.2 10.8 - - - 16.0 3.9 
Габъров СрН П 

куб.м 180 180 - - - 360 2.7 

ха 10.7 9.7 - - - 20.4 5.0 
Смесен В П 

куб.м 430 325 - - - 755 5.5 
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Насока на стопанисване 
Стопански 
класове 

Мерни 
единици Възобновяване Отглеждане Селекционна Трансформация Техническа 

ВСИЧКО 
НАСОКИ 

% 

ха 42.2 37.4 - - - 79.6 19.5 Всичко 
издънкови за 
превръщане куб.м 1530 970 - - - 2500 18.6 

Нискостъблени 

ха 40.3 - - - - 40.3 9.8 Ак. 
противоерозионен куб.м 1495 - - - - 1495 11.2 

ха 40.3 - - - - 40.3 9.8 Всичко 
нискостъблени куб.м 1495 - - - - 1495 11.2 

ОБЩО 

ха 102.8 128.3 - 178.0 - 409.1 100.0 
ОБЩО НАСОКИ 

куб.м 4515 3385 - 5470 - 13370 100.0 
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Таблица № 70 
Разпределение на залесената площ и предвидено ползване (без клони) с планирана насока на стопанисване по стопански класове и групи сечи 

 
Мерни Изсичане 

НАСОКИ НА СЕЧ 
единици 

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
на 

  Възобновителни Всичко Отгледни Всичко Възобновителни Отгледни Санитарни Принудителни Всичко за подлеса 
Стопански 
класове 

  сечи възобновителни сечи отглеждане сечи сечи сечи сечи трансформация 

ОБЩО % 

  

Иглолистни 

ха - - - - 1.1 86.6 22.1 9.5 119.3 119.3 35.3 - 
Бялборови култури 
ЗСпФ куб.м - - - - 80 2395 580 365 3420 3420 31.3 - 

ха - - - - - 8.6 7.7 4.5 20.8 20.8 29.1 - 
Бялборови култури 
СтФ куб.м - - - - - 195 270 110 575 575 23.7 - 

ха - - - - 1.3 13.1 2.8 - 17.2 17.2 5.1 - 
Черборови култури 
ЗСпФ куб.м - - - - 120 440 80 - 640 640 5.9 - 

ха - - - - - 7.7 - - 7.7 7.7 10.8 - 
Черборови култури 
СтФ куб.м - - - - - 455 - - 455 455 18.6 - 

ха - - - - - 2.9 1.8 0.5 5.2 5.2 1.5 - 
Смесени иглол. 
култури ЗСпФ куб.м - - - - - 135 25 70 230 230 2.1 - 

ха - - - - - 6.1 - - 6.1 6.1 8.6 - 
Смесени иглол. 
култури СтФ куб.м - - - - - 130 - - 130 130 5.3 - 

ха - - - - 2.4 125 34.4 14.5 176.3 176.3 43 - 
Всичко 
иглолистни куб.м - - - - 200 3750 955 545 5450 5450 40.8 - 

Широколистни високостъблени 

ха 11.1 11.1 9.3 9.3 - - - - - 20.4 6 - 

Буков В ЗСпФ куб.м 810 810 360 360 - - - - - 1170 10.7 - 

ха - - - - - - - - - - - - 

Буков В СтФ куб.м - - - - - - - - - - - - 

ха 5.3 5.3 17.4 17.4 - - - - - 22.7 6.7 - 

Буков Ср ЗСпФ куб.м 300 300 620 620 - - - - - 920 8.4 - 
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Мерни Изсичане 
НАСОКИ НА СЕЧ 

единици 
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

на 

  Възобновителни Всичко Отгледни Всичко Възобновителни Отгледни Санитарни Принудителни Всичко за подлеса 
Стопански 
класове 

  сечи възобновителни сечи отглеждане сечи сечи сечи сечи трансформация 

ОБЩО % 

  

ха - - - - - - - - - - - - 

Буков Ср СтФ куб.м - - - - - - - - - - - - 

ха 0.3 0.3 1.7 1.7 - - - - - 2 0.6 - 

Дъбов СрН ЗСпФ куб.м 20 20 40 40 - - - - - 60 0.5 - 

ха - - - - - - - 0.3 0.3 0.3 0.4 - 

Дъбов СрН СтФ куб.м - - - - - - - 5 5 5 0.2 - 

ха 1 1 8.8 8.8 - - - - - 9.8 2.9 - 
Широколистен В 
ЗСпФ куб.м 225 225 205 205 - - - - - 430 3.9 - 

ха - - - - - - - - - - - - 
Широколистен В 
СтФ куб.м - - - - - - - - - - - - 

ха 2.6 2.6 52.5 52.5 - - 0.2 1.2 1.4 56.5 16.7 - 

Габъров ЗСпФ куб.м 135 135 1155 1155 - - 10 5 15 1305 12 - 

ха - - 1.2 1.2 - - - - - 1.2 1.7 - 

Габъров СтФ куб.м - - 35 35 - - - - - 35 1.4 - 

ха 20.3 20.3 90.9 90.9 - - 0.2 1.5 1.7 112.9 27.6 - 
Всичко 
широколистни 
високостъблени куб.м 1490 1490 2415 2415 - - 10 10 20 3925 29.4 - 

Издънкови за превръщане 

ха 10.2 10.2 1.9 1.9 - - - - - 12.1 3.6 - 

Буков В П ЗСпФ куб.м 335 335 45 45 - - - - - 380 3.5 - 

ха 0.3 0.3 1.5 1.5 - - - - - 1.8 2.5 - 

Буков В П СтФ куб.м 20 20 50 50 - - - - - 70 2.9 - 

ха 9.6 9.6 1.1 1.1 - - - - - 10.7 3.2 1.6 
Смесен СрН П 
ЗСпФ куб.м 340 340 65 65 - - - - - 405 3.6 - 

ха 0.2 0.2 - - - - - - - 0.2 0.3 - 

Смесен СрН П СтФ куб.м 5 5 - - - - - - - 5 0.2 - 
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Мерни Изсичане 
НАСОКИ НА СЕЧ 

единици 
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

на 

  Възобновителни Всичко Отгледни Всичко Възобновителни Отгледни Санитарни Принудителни Всичко за подлеса 
Стопански 
класове 

  сечи възобновителни сечи отглеждане сечи сечи сечи сечи трансформация 

ОБЩО % 

  

ха 0.6 0.6 10.8 10.8 - - - - - 11.4 3.4 - 

Габъров В П ЗСпФ куб.м 30 30 255 255 - - - - - 285 2.6 - 

ха 1 1 1.6 1.6 - - - - - 2.6 3.6 - 

Габъров В П СтФ куб.м 45 45 50 50 - - - - - 95 3.9 - 

ха 4 4 - - - - - - - 4 1.2 1.2 
Дъбов СрН П 
ЗСпФ куб.м 130 130 - - - - - - - 130 1.2 - 

ха 0.4 0.4 - - - - - - - 0.4 0.6 - 

Дъбов СрН П СтФ куб.м 15 15 - - - - - - - 15 0.6 - 

ха 2.3 2.3 10.7 10.7 - - - - - 13 3.8 0.1 
Габъров СрН П 
ЗСпФ куб.м 75 75 175 175 - - - - - 250 2.3 - 

ха 2.9 2.9 0.6 0.6 - - - - - 3.5 4.9 - 
Габъров СрН П 
СтФ куб.м 105 105 5 5 - - - - - 110 4.5 - 

ха - - 4.5 4.5 - - - - - 4.5 1.3 - 

Смесен В П ЗСпФ куб.м - - 170 170 - - - - - 170 1.6 - 

ха 10.7 10.7 5.2 5.2 - - - - - 15.9 22.3 - 

Смесен В П СтФ куб.м 430 430 155 155 - - - - - 585 24 - 

ха 42.2 42.2 37.9 37.9 - - - - - 80.1 19.6 2.9 
Всичко 
издънкови за 
превръщане куб.м 1530 1530 970 970 - - - - - 2500 18.6 - 

Нискостъблени 

ха 29.5 29.5 - - - - - - - 29.5 8.7 - 
Ак. 
противоерозионен 
ЗСпФ куб.м 1135 1135 - - - - - - - 1135 10.4 - 

ха 10.8 10.8 - - - - - - - 10.8 15.2 - 
Ак. 
противоерозионен 
СтФ куб.м 360 360 - - - - - - - 360 14.7 - 

ха 40.3 40.3 - - - - - - - 40.3 9.8 - 
Всичко 
нискостъблени куб.м 1495 1495 - - - - - - - 1495 11.2 - 
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Мерни Изсичане 
НАСОКИ НА СЕЧ 

единици 
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

на 

  Възобновителни Всичко Отгледни Всичко Възобновителни Отгледни Санитарни Принудителни Всичко за подлеса 
Стопански 
класове 

  сечи възобновителни сечи отглеждане сечи сечи сечи сечи трансформация 

ОБЩО % 

  

ОБЩО 

ха 76.5 76.5 118.7 118.7 2.4 102.6 26.9 11.2 143.1 338.3 100 2.9 

ВСИЧКО ЗСпФ куб.м 3535 3535 3090 3090 200 2970 695 440 4305 10930 100 - 

  

ха 26.3 26.3 10.1 10.1 - 22.4 7.7 4.8 34.9 71.3 100 - 

ВСИЧКО СтФ куб.м 980 980 295 295 - 780 270 115 1165 2440 100 - 

  

ха 102.8 102.8 128.8 128.8 2.4 125 34.6 16 178 409.6 100 2.9 
ВСИЧКО 
ЗСпФ+СтФ куб.м 4515 4515 3385 3385 200 3750 965 555 5470 13370 100 - 
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1. Възобновителни сечи 
 

Съобразно биологическите особености на дървесните видове, типовете месторастения, 
състоянието на насажденията, хода на възобновителния процес и целта на стопанисването е 
предвидено да се водят следните видове възобновителни сечи: краткосрочно-постепенна, 
постепенно-котловинна, групово-постепенна и гола за издънково възонбовяване. 

Разпределението на площта на насажденията за възобновителна сеч по вид на сечта и по 
стопански класове е дадено в таблица № 71. 

 

Таблица № 71 
Разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч 

през десетилетието по вид на сечта 
 

Вид на възобновителната сеч 

Стопански класове 
постепенна 

Ф1 
постепенна 

Ф2 
постепенно 
котловинна 

групово 
постепенна 

гола за 
изд.възобн. 

общо 
гола 

ОБЩО % 

Гори със ЗСпФ 

Бялборови култури - - 1.1 - - - 1.1 1.0 

Черборови култури 0.2 0.2 0.9 - - - 1.3 1.2 

Буков В - - - 11.1 - - 11.1 10.5 

Буков Ср - - - 5.3 - - 5.3 5.0 

Дъбов СрН - 0.3 - - - - 0.3 0.3 

Широколистен В - - - - 1.0 1.0 1.0 1.0 

Габъров - - - 2.6 - - 2.6 2.5 

Буков В П - - - 10.2 - - 10.2 9.7 

Габъров В П - - - 0.6 - - 0.6 0.6 

Габъров СрН П 0.4 - - 1.9 - - 2.3 2.2 

Дъбов СрН П 1.1 2.9 - - - - 4.0 3.8 

Смесен СрН П 3.2 1.3 4.5 0.6 - - 9.6 9.1 

Ак. противоерозионен - - - - 29.5 29.5 29.5 28.0 

 

Всичко ЗСпФ 4.9 4.7 6.5 32.3 30.5 30.5 78.9 74.9 

 

Гори със стопански функции 

Буков В П - - - 0.3 - - 0.3 0.3 

Габъров В П - - - 1.0 - - 1.0 0.9 

Габъров СрН П 0.3 - - 2.6 - - 2.9 2.8 

Дъбов СрН П 0.4 - - - - - 0.4 0.4 

Смесен В П - - - 10.7 - - 10.7 10.2 

Смесен СрН П 0.2 - - - - - 0.2 0.2 

Ак. противоерозионен - - - - 10.8 10.8 10.8 10.3 

 

всичко СтФ 0.9 - - 14.6 10.8 10.8 26.3 25.1 

 

ОБЩО 5.8 4.7 6.5 46.9 41.3 41.3 105.2 100.0 

ПОЛЗВАНЕ (БЕЗ КЛОНИ) 205 175 330 2285 1720 1720 4715   

ПОЛЗВАНЕ (С КЛОНИ) 210 190 380 2515 1750 1750 5045   

 

 

6.1.1. Групово постепенна сеч – е на първо място по площ от планираните 

възобновителните сечи с естествено възобновяване в горите собственост на община Трявна. 
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. 

За ревизионния период в горите собственост на община Трявна се предвижда да се изведе 
групово-постепенна сеч върху обща площ от 46.9 ха (11.5% от всички сечи) и ползване 2285 
куб.м. 17.1%). 



ГОРИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД, 2019 г. 116 

През ревизионния период групово-постепенна сеч е планирана да се изведе в следните 
отдели и подотдели: 73 ч1; 75 к, х1; 80 т, ф, ч, ш, щ; 81 а2; 82 а1; 83 ш, ю1; 84 ц1; 88 и3; 91 т1, 
д3; 95 щ, з1; 99 б, е; 131 х1; 141 д2; 147 б; 152 н1, з2, ю4; 162 х; 163 л1; 166 я; 172 щ, е1; 191 а; 
200 г2, в3; 202 ш1; 300 ц; 309 я, в1; 

 

 6.1.3. Краткосрочно-постепенна сеч – на второ място по площ от 
възобновителните сечи с естествено възобновяване в горите собственост на община Трявна, 
като с общата си площ от 10.5 ха представлява 2.6 % от площа на всички планирани сечи и 
ползване 380 куб.м (2.8%). 

 Провежда се на малки площи с размер на отделното сечище до 2 ха Възобновителният 
период за отделните сечища е не по-кратък от 15 години и не по-дълъг  от 20 години. 
Съобразно състоянието на насажденията, пълнотата, количеството и разположението на 
подраста, сечта се извършва чрез отсичане на дърветата равномерно по площта  на отделното 
сечище на 3 или 4 фази. Фазата на сечта и процента на планираното ползване за ревизионния 
период на отделните насаждения са посочени в работния план на сечите и залесяванията. 

- Осеменителна / 1 / фаза на краткосрочно-постепенната сеч е предвидено да се води в 
насаждения при склопеност 0,7 и нагоре, (по възможност в семеносна година), в които 
възобновяването не е започнало или е слабо (0% до 49%). Интензивността на сечта при тази 
фаза е до 30% от запаса на насаждението и склопеността се намалява до 0.5-0.6 в зависимост 
от дървесния вид. Задължително се изсичат подтиснатите дървета и подлесът от келяв габър и 
храсти, които пречат на възобновяването. За ревизионния период в горите собственост на 
община Трявна  се предвижда да се изведе осеменителна фаза върху обща площ от 5.8 ха 
(1.4% от всички сечи) и ползване 205 куб.м (1.5%). 

През ревизионния период краткосрочно-постепенна сеч осеменителна / 1 / фаза е  
планирана  да се изведе в следните отдели и подотдели : 82 к; 135 б1; 142 з, у, з2; 144 б; 152 
ч2; 181 п2; 183 д; 199 к; 

- Осветителната / 2 / фаза на краткосрочно-постепенната сеч се извежда от 3 до 5 години, 
след осигуряване на минимум 50% подраст, като се отсичат до 30% от наличния запас и 
склопеността се намалява до 0.3-0.4. При наличие на достатъчно количество подраст и 
склопеност над 0.6 осветителната фаза се провежда на два пъти, като склопеността се намалява 
на 0.3-0.4. За ревизионния период в горите собственост на община Трявна  се предвижда да се 
изведе осветителна фаза върху обща площ от 4.7 ха (1.1% от всички сечи) и ползване 205 куб.м 
(1.3%) в следните отдели и подотдели: 142 ж; 165 ж, л1; 180 з3; 183 з; 

 

6.1.3. Постепенно-котловинна сеч – на трето място по площ от планираните 

възобновителните сечи с естествено възобновяване в горите собственост на община Трявна. 
Този вид сеч е планирана в дървостои от светлолюбиви дървесни видове, където може да се 
разчита на естественото възобновяване и подрастът е разположен на петна (котли). 
Разкриването на подраста се извършва в тези възобновени котли, чиито размери и форма 
зависят от площта на възобновените части на насаждението, като броя им е до 3 на ха и 
площта на всеки един не трябва да надвишава 1.0 дка. Котлите се разширяват, когато по 
периферията им се появи достатъчно подраст до окончателно изсичане на зрелия дървостой. 
Едновременно със сечта във възобновените участъци се провеждат съответните отгледни 
сечи, включително отглеждане на подраста. Съгласно чл. 25, ал.2 и ал.3 от Наредба № 
8/05.08.2011 г. 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. Възобновителният срок е не по-малък от 30 години, 
интензивността е до 30% при всяка лесовъдска намеса. За ревизионния период в горите 
собственост на община Трявна се предвижда да се изведе постепенно котловинна сеч върху 
обща площ 6.5 ха (1.6% от площа на всички сечи) и ползване 330 куб.м (2.5%). 

През ревизионния период постепенно-котловинна сеч е планирано да се изведе в 
следните отдели и подотдели: 75 н1; 93 щ1; 94 ф1; 95 ж; 106 д; 107 ш; 200 я2; 

 

6.1.3. Гола сеч за издънково възобновяване се прилага основно в зрели акациеви 

насаждения и култури (40.3 ха и 1495 куб.м) и в по-малка степен в трепетликови насаждения – 
1.0 ха и ползване 225 куб.м.  Общо голата сеч е предвидена на площ от 41.3 ха (10.1% от 
всички сечи) и ползване 1720 куб.м. (12.9%). 

 През ревизионния период гола сеч за акацията е планирана да се изведе в следните отдели 
и подотдели: 79 н, ю, п2, р2, у2, ц2, о7, п7; 88 ю2; 89 е3; 91 р, б4, д5, ж5, м5; 93 ю; 100 п2; 111 д, 
и, г2; 134 ю; 135 б2, р3; 137 ф; 143 е, з, щ1, р2, я2, м5; 145 е, в2; 147 у; 150 и, к1; 153 с; 165 т2; 
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168 ч, ю; 172 п1; 177 е; 178 л, н; 179 р1; 180 ш2; 192 б, и, у4; 193 х, д2; 194 е, ж, з, и; 196 ю1; 197 
л1, к2, ц2; 204 л; 205 р;   

През ревизионния период гола сеч за трепетликата е планирана да се изведе в следните 
отдели и подотдели : 84 д1; 84 и1; 86 в2; 

 

6.2. Отгледни сечи 
 
Отгледните сечи (наричани още сечи за промеждутъчно ползване) са лесовъдските системи 

за сеч, провеждани от възникването или създаването на насажденията до навлизането им във 
възобновителна зрелост. 

Мероприятията се реализират посредством периодично изваждане на дървета с определени 
размери и качества с оглед подобряване растежните условия на останалата част от дървостоя 
и засилване на специалните функции на насажденията. През следващото десетилетие на 
територията на община Трявна е предвидено да се водят отгледни сечи в насаждения и 
култури с обща площ 781.7 ха, което представлява 39.9% от общата площ, върху която ще се 
извеждат сечи и ползване от 28970 куб.м (38.9%). 

В таблица № 73 е дадено разпределението на площта на насажденията за отгледна сеч по 
вид на сечта и по стопански класове. 

 

6.2.1. Осветление се провежда от възникване до склопяване на насажденията за 

регулиране на състава и произхода им. През ревизионния период се предвиждат осветления в 
насаждения с обща площ 1.0 ха. 

 

6.2.2. Прочистка се провежда от склопяване на насажденията до възрастта, в която 

започва интензивно нарастване на дърветата по височина. С прочистките се подобрява 
здравословното състояние и се регулират съставът, произходът и качеството на дървостоя. 
През ревизионния период се предвиждат прочистки с обща площ 0.5 ха. 

 

6.2.3. Прореждане се провежда от 21 до 40 или 60-годишна възраст в зависимост от 
дървесните видове и произхода на насажденията. Това е период, в който дървостоите 
интензивно нарастват по височина, диференциацията на отделните дървета е ясно изразена и 
самоизреждането протича интензивно. Основна задача на този вид отгледна сеч е да се 
осигури прираста по височина и да се отгледат дървета с прави самоокастрени стъбла и добре 
развити корони. Успоредно с това, при необходимост, продължава работата поставена и 
неизпълнена докрай с провеждането на прочистките, а в смесените насаждения продължава 
регулиране на състава. През ревизионния период се предвиждат прореждания в насаждения и  
култури с обща площ 161.4 ха, което представлява 39.4% от общата площ, върху която ще се 
извеждат сечи и ползване от 3405 куб.м. (25.5%). 

 

6.2.3. Пробирки се извеждат след 40 или 60 годишна възраст. Характерно за този 

период е, че кулминацията на прираста по височина на дървостоите преминава и дърветата 
започват интензивно да нарастват по дебелина. Основната цел на този вид отгледна сеч е да 
бъде осигурен прираст по диаметър на екземплярите с желани стъблени форми. През 
ревизионния период пробирки ще се водят в насаждения и култури с обща площ 90.9 ха, което 
представлява 22.2% от общата площ, върху която ще се извеждат сечи и ползване от 3730 
куб.м. (27.9%). 

 

6.3.Санитарна сеч 
 
Планирани  са при наличие на повреди от биотични фактори върху площ от 34.6 ха (8.4%) и 

ползване 965 куб.м (7.2%). Задействани са дървостои, при които процентът на увреждане е по-
висок от този на отгледната или възобновителна сеч при съответната склопеност.  

 

6.4. Принудителни сечи 
 
Принудителни сечи се извеждат във всички случаи при наличие на повреди на дървостоите 

следствие на абиотични фактори. Тя се извежда в максимално кратки срокове, но не по-късно от 
две години след констатиране на повредите. Принудителните сечи се извеждат с предимство 
пред другите видове сечи. При планирането когато процентът на повредата е по-голям от 
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допустимата интензивност на  съответната отгледна или друг вид (дори и възобновителна) сеч в 
насажденията се планира принудителна сеч. Общо за ревизионния период в хорите собственост 
на община Трявна е предвидено принудителна сеч  да се изведе на площ от 16.0 хектара, което 
представлява 3.9% от общата площ, върху която ще се извеждат сечи и ползване от 555 куб.м 
(4.2%). 

 

6.5. Лесовъдски мероприятия свързани с провеждане на 

сечите 
 

6.5.1. Отглеждане на подрастта 
 

Това мероприятие е планирано в насаждения в които ще се води постепенно-котловинна 
или групово постепенна сеч (с отваряне на котли). Сечта има за цел отстраняване на нежелани 
издънки от дървесни видове, както и изрязване на пънче на евентуално повреден при 
извеждането на сечта широколистен подраст 
 

 

6.5.2 Изсичане на подлеса  
 

Изсичане на подлеса се предвижда на редуцирана (върху част от площа на насажденията) 
площ от 89.8 ха в следните отдели и подотдели: 141 д2; 165 ж; 166 я; 181 п2; 
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Таблица № 72 
Разпределение по площ, запас и  видове сечи 

Вид на сечта Площ % Ползване %

ха куб.м.

Възобновителни сечи
Краткосрочно-постепенна-осем.фаза 5.8 1.4 205 1.5

в т.ч. защитни и специални функции  4.9 1.2 175 1.3

в т.ч.стопански функции 0.9 0.2 30 0.2

Краткосрочно-постепенна-освет.фаза 4.7 1.1 175 1.3

в т.ч. защитни и специални функции  4.7 1.1 175 1.3

в т.ч.стопански функции
Краткосрочно-постепенна - Общо 10.5 2.6 380 2.8

в т.ч. защитни и специални функции  9.6 2.3 350 2.6

в т.ч.стопански функции 0.9 0.2 30 0.2

Постепенно-котловинна 6.5 1.6 330 2.5

в т.ч. защитни и специални функции  6.5 1.6 330 2.5

в т.ч.стопански функции
Групово постепенна 46.9 11.5 2285 17.1

в т.ч. защитни и специални функции  32.3 7.9 1695 12.7

в т.ч.стопански функции 14.6 3.6 590 4.4

Гола 41.3 10.1 1720 12.9

в т.ч.гола за тополата
в т.ч. защитни и специални функции  

в т.ч.стопански функции
в т.ч.гола за издънково възобновяване 41.3 10.1 1720 12.9

в т.ч. защитни и специални функции  30.5 7.4 1360 10.2

в т.ч.стопански функции 10.8 2.6 360 2.7

Всичко възобновителни сечи 105.2 25.7 4715 35.3

в т.ч. защитни и специални функции  78.9 19.3 3735 27.9

в т.ч.стопански функции 26.3 6.4 980 7.3

Селекционни сечи
в т.ч. защитни и специални функции  

в т.ч.стопански функции

Отгледни сечи

Осветление 1.0 0.2

Прочистка 0.5 0.1

в т.ч. защитни и специални функции  0.5 0.1

в т.ч.стопански функции
Прореждане 161.4 39.4 3405 25.5

в т.ч. защитни и специални функции  149.6 36.5 3185 23.8

в т.ч.стопански функции 11.8 2.9 220 1.6

Пробирка 90.9 22.2 3730 27.9

в т.ч. защитни и специални функции  70.2 17.1 2875 21.5

в т.ч.стопански функции 20.7 5.1 855 6.4

Всичко отгледни сечи 253.8 62.0 7135 53.4

в т.ч. защитни и специални функции  220.3 53.8 6060 45.3

в т.ч.стопански функции 32.5 7.9 1075 8.0

Принудителни сечи 16.0 3.9 555 4.2

в т.ч. защитни и специални функции  11.2 2.7 440 3.3

в т.ч.стопански функции 4.8 1.2 115 0.9

Санитарни сечи 34.6 8.4 965 7.2

в т.ч. защитни и специални функции  26.9 6.6 695 5.2

в т.ч.стопански функции 7.7 1.9 270 2.0

Технически сечи
в т.ч. защитни и специални функции  

в т.ч.стопански функции

ОБЩ размер на ползването 409.6 100.0 13370 100.0

в т.ч. защитни и специални функции  337.3 82.3 10930 81.8

в т.ч.стопански функции 71.3 17.4 2440 18.2  
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Таблица № 73 
Размер на ползването по площ, запас и вид на сечта 

 
ВИДОВЕ СЕЧИ 

Стопански класове 
мерни 

единици 
ВЪЗОБН. 
СЕЧИ 

осветл. прочистка прореждане пробирка 
ВСИЧКО 

ОТГЛЕДНИ 
санитарна 

общо 
санитарни 

принудителни ОБЩО % 
ИЗСИЧАНЕ 

НА 
ПОДЛЕСА 

ИГЛОЛИСТНИ 

ха - - - 5.8 2.8 8.6 7.7 7.7 4.5 20.8 5.1 - 

Бялборови култури куб.м - - - 105 90 195 270 270 110 575 4.3 - 

  

ха 1.1 - - 60.9 25.7 86.6 22.1 22.1 9.5 119.3 29.1 - 

Бялборови култури ЗСпФ куб.м 80 - - 1190 1205 2395 580 580 365 3420 25.6 - 

  

ха - - - 0.5 7.2 7.7 - - - 7.7 1.9 - 

Черборови култури куб.м - - - 10 445 455 - - - 455 3.4 - 

  

ха 1.3 - - 6.6 6.5 13.1 2.8 2.8 - 17.2 4.2 - 

Черборови култури ЗСпФ куб.м 120 - - 100 340 440 80 80 - 640 4.8 - 

  

ха - - - 3.7 2.4 6.1 - - - 6.1 1.5 - 

Смесени иглол. култури куб.м - - - 65 65 130 - - - 130 1.0 - 

  

ха - - - 0.3 2.6 2.9 1.8 1.8 0.5 5.2 1.3 - Смесени иглол. култури 
ЗСпФ куб.м - - - 10 125 135 25 25 70 230 1.7 - 

  

ха - - - 10.0 12.4 22.4 7.7 7.7 4.5 34.6 8.4 - 

всичко иглолистни СтФ куб.м - - - 180 600 780 270 270 110 1160 8.7 - 

  

ха 2.4 - - 67.8 34.8 102.6 26.7 26.7 10.0 141.7 34.6 - 

Всичко иглолистни ЗСпФ куб.м 200 - - 1300 1670 2970 685 685 435 4290 32.1 - 
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ВИДОВЕ СЕЧИ 

Стопански класове 
мерни 

единици 
ВЪЗОБН. 
СЕЧИ 

осветл. прочистка прореждане пробирка 
ВСИЧКО 

ОТГЛЕДНИ 
санитарна 

общо 
санитарни 

принудителни ОБЩО % 
ИЗСИЧАНЕ 

НА 
ПОДЛЕСА 

ха 2.4 - - 77.8 47.2 125.0 34.4 34.4 14.5 176.3 43.0 - 

всичко иглолистни куб.м 200 - - 1480 2270 3750 955 955 545 5450 40.8 - 

  

ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 

ха 11.1 - - 1.1 8.2 9.3 - - - 20.4 5.0 - 

Буков В ЗСпФ куб.м 810 - - 15 345 360 - - - 1170 8.8 - 

  

ха 5.3 - - 5.1 12.3 17.4 - - - 22.7 5.5 - 

Буков Ср ЗСпФ куб.м 300 - - 135 485 620 - - - 920 6.9 - 

  

ха - - - - - - - - 0.3 0.3 0.1 - 

Дъбов СрН куб.м - - - - - - - - 5 5 - - 

  

ха 0.3 - - 0.9 0.8 1.7 - - - 2.0 0.5 - 

Дъбов СрН ЗСпФ куб.м 20 - - 15 25 40 - - - 60 0.4 - 

  

ха 1.0 - - 6.0 2.8 8.8 - - - 9.8 2.4 - 

Широколистен В ЗСпФ куб.м 225 - - 120 85 205 - - - 430 3.2 - 

  

ха - - - 1.2 - 1.2 - - - 1.2 0.3 - 

Габъров куб.м - - - 35 - 35 - - - 35 0.3 - 

  

ха 2.6 - 0.5 50.9 1.1 52.5 0.2 0.2 1.2 56.5 13.8 - 

Габъров ЗСпФ куб.м 135 - - 1120 35 1155 10 10 5 1305 9.8 - 

  

ха - - - 1.2 - 1.2 - - 0.3 1.5 0.4 - всичко широколистни 
високостъблени СтФ куб.м - - - 35 - 35 - - 5 40 0.3 - 

  



ГОРИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД, 2019 г. 122 

ВИДОВЕ СЕЧИ 

Стопански класове 
мерни 

единици 
ВЪЗОБН. 
СЕЧИ 

осветл. прочистка прореждане пробирка 
ВСИЧКО 

ОТГЛЕДНИ 
санитарна 

общо 
санитарни 

принудителни ОБЩО % 
ИЗСИЧАНЕ 

НА 
ПОДЛЕСА 

ха 20.3 - 0.5 64.0 25.2 89.7 0.2 0.2 1.2 111.4 27.2 - Всичко широколистни 
високостъблени ЗСпФ куб.м 1490 - - 1405 975 2380 10 10 5 3885 29.1 - 

  

ха 20.3 - 0.5 65.2 25.2 90.9 0.2 0.2 1.5 112.9 27.6 - всичко широколистни 
високостъблени куб.м 1490 - - 1440 975 2415 10 10 10 3925 29.4 - 

  

ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ 

ха 0.3 - - - 1.5 1.5 - - - 1.8 0.4 - 

Буков В П куб.м 20 - - - 50 50 - - - 70 0.5 - 

  

ха 10.2 - - 0.2 1.7 1.9 - - - 12.1 3.0 - 

Буков В П ЗСпФ куб.м 335 - - 5 40 45 - - - 380 2.8 - 

  

ха 0.2 - - - - - - - - 0.2 - - 

Смесен СрН П куб.м 5 - - - - - - - - 5 - - 

  

ха 9.6 - - 1.1 - 1.1 - - - 10.7 2.6 1.6 

Смесен СрН П ЗСпФ куб.м 340 - - 65 - 65 - - - 405 3.0 - 

  

ха 1.0 - - - 1.6 1.6 - - - 2.6 0.6 - 

Габъров В П куб.м 45 - - - 50 50 - - - 95 0.7 - 

  

ха 0.6 - - 4.4 6.4 10.8 - - - 11.4 2.8 - 

Габъров В П ЗСпФ куб.м 30 - - 105 150 255 - - - 285 2.1 - 

  

ха 0.4 - - - - - - - - 0.4 0.1 - 

Дъбов СрН П куб.м 15 - - - - - - - - 15 0.1 - 
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ВИДОВЕ СЕЧИ 

Стопански класове 
мерни 

единици 
ВЪЗОБН. 
СЕЧИ 

осветл. прочистка прореждане пробирка 
ВСИЧКО 

ОТГЛЕДНИ 
санитарна 

общо 
санитарни 

принудителни ОБЩО % 
ИЗСИЧАНЕ 

НА 
ПОДЛЕСА 

ха 4.0 - - - - - - - - 4.0 1.0 1.2 

Дъбов СрН П ЗСпФ куб.м 130 - - - - - - - - 130 1.0 - 

  

ха 2.9 - - 0.6 - 0.6 - - - 3.5 0.9 - 

Габъров СрН П куб.м 105 - - 5 - 5 - - - 110 0.8 - 

  

ха 2.3 1.0 - 8.3 1.4 10.7 - - - 13.0 3.2 0.1 

Габъров СрН П ЗСпФ куб.м 75 - - 145 30 175 - - - 250 1.9 - 

  

ха 10.7 - - - 5.2 5.2 - - - 15.9 3.9 - 

Смесен В П куб.м 430 - - - 155 155 - - - 585 4.4 - 

  

ха - - - 3.8 0.7 4.5 - - - 4.5 1.1 - 

Смесен В П ЗСпФ куб.м - - - 160 10 170 - - - 170 1.3 - 

  

ха 15.5 - - 0.6 8.3 8.9 - - - 24.4 6.0 - всичко издънкови за 
превръщане СтФ куб.м 620 - - 5 255 260 - - - 880 6.6 - 

  

ха 26.7 1.0 - 17.8 10.2 29.0 - - - 55.7 13.6 2.9 Всичко издънкови за 
превръщане ЗСпФ куб.м 910 - - 480 230 710 - - - 1620 12.1 - 

  

ха 42.2 1.0 - 18.4 18.5 37.9 - - - 80.1 19.6 2.9 всичко издънкови за 
превръщане куб.м 1530 - - 485 485 970 - - - 2500 18.7 - 

  

НИСКОСТЪБЛЕНИ 

ха 10.8 - - - - - - - - 10.8 2.6 - 

Ак. противоерозионен куб.м 360 - - - - - - - - 360 2.7 - 

  



ГОРИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД, 2019 г. 124 

ВИДОВЕ СЕЧИ 

Стопански класове 
мерни 

единици 
ВЪЗОБН. 
СЕЧИ 

осветл. прочистка прореждане пробирка 
ВСИЧКО 

ОТГЛЕДНИ 
санитарна 

общо 
санитарни 

принудителни ОБЩО % 
ИЗСИЧАНЕ 

НА 
ПОДЛЕСА 

ха 29.5 - - - - - - - - 29.5 7.2 - 

Ак. противоерозионен ЗСпФ куб.м 1135 - - - - - - - - 1135 8.5 - 

  

ха 10.8 - - - - - - - - 10.8 2.6 - всичко нискостъблени 
СтФ куб.м 360 - - - - - - - - 360 2.7 - 

  

ха 29.5 - - - - - - - - 29.5 7.2 - Всичко нискостъблени 
ЗСпФ куб.м 1135 - - - - - - - - 1135 8.5 - 

  

ха 40.3 - - - - - - - - 40.3 9.8 - 

всичко нискостъблени куб.м 1495 - - - - - - - - 1495 11.2 - 

  

ОБЩО 

ха 105.2 1.0 0.5 161.4 90.9 253.8 34.6 34.6 16.0 409.6 100.0 2.9 

ВСИЧКО ПОЛЗВАНЕ куб.м 4715 - - 3405 3730 7135 965 965 555 13370 100.0 - 
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2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМАТА НА ПОЛЗВАНЕ ОТ  

    ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ  
 

2.1. Норма на ползване във високостъблени гори 
 

2.1.1. Общински горски територии със защитни и  

       специални функции – ЗСпФ 
 

Възобновителните сечи са планирани по състояние в съответствие с изискванията на 
Наредба №8 за сечите в горите на Република България и съобразно специфичните функции, 
които изпълняват тези гори. В част от  високостъблените стопански класове турнусите са 
диференцирани според вида гори ( в ареала или извън ареала на естествени разпространение) 
и здравословното състояние – Бялборови култури, Черборови култури или според биологичните 
особености на отделните дървесни видове - Широколистен високостъблен, а условен 
стопанаски клас Смесени иглолистни култури няма зрели насаждения и за тях не са 
изчислявани норми на ползване по формулни методи. За всички стопански класове в горските 
територии със ЗСпФ, в които са планирани възобновителни сечи, размерът на ползването е 
сравнен както със средния годишен прираст, така и със запаса и площта на зрелите 
насаждения.  

 

2.1.1.1. Условен стопански клас бялборови култури - ЗСпФ 
 

В този стопански клас разпределението на насажденията по класове на възраст е много 
неравномерно, като зрелите насаждения имат площ само 3.3 ха – 0.9 % от площта на  
стопанския клас. 

Възобновителният процес е със слаба (69.7%) до средна (30.3%) интензивност което 
позволява планиране на постепенно-котловинна сеч на площ 1.1 ха и ползване 80 куб.м. в 
следните отдели и подотдели - 106 д; 107 ш; 

 Ползването в този стопански клас представлява 10.7% от зрелия запас, 33.3% от площта на 
зрелите насаждения и 0.6% от средния годишен прираст - 1279 куб.м. 

 

Таблица № 74 
За разпределение площта на зрелите и презрели насаждения 

в  стопански клас Бялборови култури 
по склопеност и естествено възобновяване 

 

Бялборови култури 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 1.0 - - 1.0 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 0.2 - - 0.2 

0.6 - 1.0 - 1.0 

0.7 - - - - 

0.8 0.8 - - 0.8 

0.9 0.3 - - 0.3 

1.0 - - - - 

общо 2.3 1.0 - 3.3 

% 69.7 30.3 - 100 

 
 

2.1.1.2. Условен стопански клас черборови култури- ЗСпФ 
 

В този стопански клас разпределението на насажденията по класове на възраст е 
относително неравномерно, като зрелите насаждения имат площ от 3.8 ха – 11.4% от площта 
на  стопанския клас. Средният годишен прираст на стопанския клас е 153 куб.метра.  

Възобновителният процес е със слаба интензивност и са планирани: 



ГОРИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД, 2019 г. 126 

-краткосрочно постепенна осеменителна фаза 0.2 ха и ползване 20 куб.м., подотдел 183 д;  
-краткосрочно постепенна осветителна фаза 0.2 ха и ползване 25 куб.м., подотдел 183 з;  
-постепенно-котловинна сеч с обща площ 0.9 и ползване 80 куб.м., отдели и подотдели - 75 

н1; 93 щ1; 94 ф1; 95 ж; 
Общото ползването в този стопански клас е 1.3 ха, 120 куб.м. и представлява 11.7% от 

зрелия запас, 34.2% от площта на зрелите насаждения и 7.8% от средния годишен прираст. 
 

Таблица № 75 
За разпределение площта на зрелите и презрели насаждения 

в  стопански клас Черборови култури 
по склопеност и естествено възобновяване 

 

Черборови култури 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 1.7 - - 1.7 

0.6 0.5 - - 0.5 

0.7 0.3 - - 0.3 

0.8 1.1 - - 1.1 

0.9 0.2 - - 0.2 

1.0 - - - - 

общо 3.8 - - 3.8 

% 100 - - 100 

 

2.1.1.3. Условен буков високобонитетен стопански клас- ЗСпФ 
 

В този стопански клас разпределението на насажденията по класове на възраст е 
сравнително равномерно, като зрелите насаждения имат площ от 11.1 ха – 18.8% от площта на  
стопанския клас. Средният годишен прираст на стопанския клас е 192 куб.м.  

Възобновителният процес е със слаба 100% интензивност, но всички зрели насаждения са с 
висока склопеност (0.8-0.9) и в тях е планирана групово-постепенна сеч с ползване 810 куб.м.,в 
следните отдели и подотдели: 82 а1; 83 ю1; 

Общото ползването в този стопански клас е  представлява 21.8% от зрелия запас, 100% от 
площта на зрелите насаждения и 42.2 % от средния годишен прираст. 

 

Таблица № 76 
За разпределение площта на зрелите и презрели насаждения 

в  Буковия високобонитетен стопански клас  
по склопеност и естествено възобновяване 

 

Буков В 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 - - - - 

0.6 - - - - 

0.7 - - - - 

0.8 2.0 - - 2.0 

0.9 9.1 - - 9.1 

1.0 - - - - 

общо 11.1 - - 11.1 

% 100 - - 100 
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2.1.1.4. Условен буков среднобонитетен стопански клас- ЗСпФ 
 

В този стопански клас разпределението на насажденията по класове на възраст е 
неравномерно, като зрелите насаждения са с площ от 6.8 ха и представляват 7.0% от общата 
площ на класа. Средният годишен прираст на стопанския клас е 286 куб.м. 

Възобновяване е слабо (89.7%) до средно (10.%), и е планирана 5.3 ха групово постепенна 
сеч с общо ползване 300 куб.м.,в следните отдели и подотдели: 84 ц1; 99 е; 300 ц; 309 я; 309 
в1; 

Ползването в този стопански клас представлява 16.4% от зрелия запас, 77.9% от площта на 
зрелите насаждения и 10.5% от средния годишен прираст. 

 

Таблица № 77 
За разпределение площта на зрелите и презрели насаждения 

в  Буковия среднобонитетен стопански клас  
по склопеност и естествено възобновяване 

Буков Ср 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 - - - - 

0.6 - 0.7 - 0.7 

0.7 3.2 - - 3.2 

0.8 2.4 - - 2.4 

0.9 - - - - 

1.0 0.5 - - 0.5 

общо 6.1 0.7 - 6.8 

% 89.7 10.3 - 100 

 

2.1.1.5. Условен дъбов средно и нискобонитетен стопански клас- ЗСпФ 
 

В този стопански клас разпределението на насажденията по класове на възраст е много 
неравномерно, като има само едно зряло насаждение - 180 з3, с площ 0.3 ха и запас 80 куб. м. 
и средно възобновяване, задействано със осветителна фаза на краткосрочно-постепенна сеч в 
размер на 20 куб.м. Средният годишен прираст на стопанския клас е 48куб.метра. 

Ползването в този стопански клас представлява 20% от зрелия запас, 100.0% от площта на 
зрелите насаждения и 4.2% от средния годишен прираст. 

 

Таблица № 78 
За разпределение площта на зрелите и презрели насаждения 

в  Дъбовия средно и нискобонитетен стопански клас  
по склопеност и естествено възобновяване 

Дъбов СрН 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 - - - - 

0.6 - - - - 

0.7 - - - - 

0.8 - - - - 

0.9 - 0.3 - 0.3 

1.0 - - - - 

общо - 0.3 - 0.3 

% - 100.0 - 100 
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2.1.1.6. Условен габъров стопански клас- ЗСпФ 
 

В този стопански клас разпределението на насажденията по класове на възраст е 
относително неравномерно, като зрелите насаждения са с площ от 7.6 ха и представляват 1.7 
% от общата площ на класа. Средният годишен прираст на стопанския клас е 1228 куб.метра. 

Възобновяване е слабо 100%, което позволява планиране на групово-постепенна сеч на 
площ 2.6 ха и ползване 135 куб.м., в следните отдели и подотдели: 75 х1; 80 т; 80 ф; 80 ч; 80 ш; 
80 щ; 81 а2; 88 и3; 91 д3; 162 х; 

 Ползването в този стопански клас представлява 9.6% от зрелия запас, 34.2% от площта на 
зрелите насаждения и 1.1% от средния годишен прираст. 

 

Таблица № 79 
За разпределение площта на зрелите и презрели насаждения 

в  Габъровия стопански клас  
по склопеност и естествено възобновяване 

 

Габъров 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 0.2 - - 0.2 

0.3 - - - - 

0.4 3.2 - - 3.2 

0.5 0.1 - - 0.1 

0.6 1.1 - - 1.1 

0.7 0.4 - - 0.4 

0.8 2.2 - - 2.2 

0.9 0.1 - - 0.1 

1.0 0.3 - - 0.3 

общо 7.6 - - 7.6 

% 100 - - 100 

 

2.1.1.7. Условен широколистен високостъблен стопански клас- ЗСпФ 
 

В стопанският клас зрелите насаждения са с площ 13.2 ха (бук, габър и дъбове – 5.6 ха, 
трепетлика  и бяла върба – 7.6 ха)  и представляват 9.5% от класа. Средният годишен прираст 
на стопанския клас е 366 куб.метра. 

Възобновяването е слабо в семенните насаждения с водещо участие на бук, габър и дъбове 
и е планирана само гола сеч за издънково възобновяване в зрелите трепетликови насаждения  
- 84 д1; 84 и1; 86 в2;  на площ 1.0 ха и ползване 225 куб.м. 

 Ползването в този стопански клас представлява 88.2% от зрелия запас, 7.6% от площта на 
зрелите насаждения и 6.1% от средния годишен прираст. 

 

2.1.2. Гори със стопански функции 
 

Във високостъблените гори със стопански функции (СтФ) на община Трявна няма зрели 
насаждения в следните стопански класове: Черборови култури, Смесени иглолистни култури, 
Буковите високо и среднобонитетни стопански класове и Дъбовия средно и нискобонитетен 
стопански клас. В останалите високостъблени стопански класове зрелите насаждения са с 
минимална площ и слабо възобновяване не са планирани за възобновителни сечи. 
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Таблица № 80 

Изчисляване размера на годишното ползване от възобновителни сечи по условни стопански класове - ЗСПФ 

 
Изчислени варианти на годишно сечище 

По среден 
прираст 

По 
зрелост 

По възраст 
за 40 
години 

По възраст 
за 60 
години 

Нормално 
площно 
сечище 

По 
формулата 
на Щоцер 

Възприето 
сечище 
между 

изчислените 

Възприет 
турнус на 

сеч 

Обща 
залесена 
площ 

Площ на 
зрели и 
презрели 

насаждения 

Площ на 
дозряващи 
насаждения 

Площ на 
най-

възраст. 
клас на  
средно- 

възрастни 
насаждения 

Запас на  
зрелите и  
презрели 

насаждения 

Среден 
експлоа- 
тационен 
запас 

площ запас площ запас площ запас площ запас площ запас площ запас площ запас 

Стопански 
клас 

години хектари куб.м куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м ха куб.м ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

по Състояние 
Буков В 140 58.9 11.1 5.7 7.8 3370 304 0.6 192 0.6 182 0.4 122 0.4 122 0.4 122 0.5 152 

0.3 810 

по Състояние 
Буков Ср 120 97.1 6.8 48.5 17.0 1740 256 1.1 285 0.3 77 1.4 358 1.2 307 0.8 205 1.1 282 

0.1 300 

по Състояние 
Дъбов СрН 120 16.7 0.3 6.7 7.4 80 267 0.2 48 - - 0.2 53 0.2 53 0.1 27 0.2 53 

  20 

по Състояние 
Габъров 100 441.0 7.6 18.1 115.5 1120 147 8.4 1228 0.4 59 0.6 88 2.4 353 4.4 647 3.6 529 

0.1 135 

Общо   1220.3 38.5 189.6 493.5 8890   
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2.2. Норма на ползване в издънкови гори за превръщане, 

нискостъблени и тополови гори 
 

2.2.1. Общински горски територии със защитни и специални 

функции – ЗСпФ 
 
В издънковите и нискостъблени гори със защитни и специални функции на община Трявна 

зрели насаждения няма в Смесения високобонитетен стопански клас, а в Церовия средно и 
ниско бонитетен за превръщане и Келявгабъровия стопански клас няма планирани 
възобновителни сечи.  

 

2.2.1.1. Условен буков високобонитетен стопански клас за превръщане - 

ЗСпФ 
 
Този стопански клас е с относително неравномерно разпределение като зрелите 

насаждения са с обща площ от 10.8 ха - 18.2% от общата площ. 
Средният годишен прираст на стопанския клас е 133  куб.м.  
Набраното ползване от възобновителни сечи е 10.2 ха по площ и 335 куб.м. по запас и е 

постигнато от групово-постепенна сеч в следните отдели и подотдели: 73 ч1; 75 к; 83 ш; 95 щ; 
95 з1; 99 б; 

Възобновителният процес в този стопански клас е с добра (57.7%) интензивност и при 
планирането по състояние на възобновителните сечи са избрани освен насаждения с 
достатъчно количество подраст, така и такива със слабо възобновяванено в рамките на 
допустимата склопеност по наредба № 8 от 05.08.2011 г. 

Планираното ползване от възобновителни сечи в този стопански клас представлява 6.8% от 
зрелия запас, 28.6% от площта на зрелите насаждения и 8.0% от средния годишен прираст.  

 

Таблица № 81 
За разпределение площта на зрелите и презрели насаждения 
в  Буков високобонитетен стопански клас за превръщане  

по склопеност и естествено възобновяване 
 

Буков В П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 - - - - 

0.6 0.6 - 6.2 6.8 

0.7 0.7 - - 0.7 

0.8 3 - - 3 

0.9 - - - - 

1.0 0.3 - - 0.3 

общо 4.6 - 6.2 10.8 

% 42.6  57.4 100 

 

2.2.1.2. Условен габъров високобонитетен стопански клас за превръщане - 

ЗСпФ 
 

Този стопански клас е с неравномерно разпределение като зрелите насаждения са с обща 
площ  от 2.0 -  2.5%  от площта му.  Средният годишен прираст на стопанския клас е 243 куб.м.  

Набраното ползване от възобновителни сечи е 0.6 ха по площ и 30 куб.м по запас и е 
постигнато от групово-постепенна сеч следните отдели и подотдели: 163 л1; 202 ш1;  

Възобновителният процес в този стопански клас е със слаба (75%) и средна (25%) 
интензивност и при планирането по състояние на възобновителните сечи са избрани 
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насаждения с недостатъчно количество подраст, но в рамките на допустимото по наредба № 8 
от 05.08.2011 г. 

Планираното ползване от възобновителни сечи в този стопански клас представлява 9.5% от 
зрелия запас, 30.0% от площта на зрелите насаждения и 1.2% от средния годишен прираст.  

 

Таблица № 82 
За разпределение площта на зрелите и презрели насаждения 

в  Габъровия високобонитетен стопански клас за превръщане  
по склопеност и естествено възобновяване 

 

Габъров В П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 0.5 - - 0.5 

0.6 0.8 - - 0.8 

0.7 - - - - 

0.8 0.1 - - 0.1 

0.9 0.1 0.5 - 0.6 

1.0 - - - - 

общо 1.5 0.5 - 2.0 

% 75.0 25.0 - 100 

 

2.2.1.3. Условен габъров средно и нискобонитетен стопански клас  

          за превръщане - ЗСпФ 
 

Този стопански клас е с неравномерно разпределение като зрелите насаждения са обща 
площ  от 24.6 ха -  12.9%  от площта му. 

Средният годишен прираст на стопанския клас е 468 куб.м.  
Набраното ползване от възобновителни сечи е 2.3 ха по площ и 75 куб.м по запас и е 

постигнато от: 
- краткосрочно-постепенна осеменителна фаза 0.4 ха и полване 15 куб.м., отдели и 

подотдели 142 у; 142 з2; 
 -групово-постепенна сеч 1.9 ха и позване 60 куб.м., отдели и подотдели 91 т1; 141 д2; 191 а; 

200 г2; 200 в3; 
Възобновителният процес в този стопански клас е със слаба 100 %) интензивност и при 

планирането по състояние на възобновителните сечи са избрани насаждения с недостатъчно 
количество подраст, но в рамките на допустимото по наредба № 8 от 05.08.2011 г. 

Планираното ползване от възобновителни сечи в този стопански клас представлява 2.5% от 
зрелия запас, 9.3% от площта на зрелите насаждения и 1.6% от средния годишен прираст.  

 

Таблица № 83 
За разпределение площта на зрелите и презрели насаждения 

в  Габъровия средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане  
по склопеност и естествено възобновяване 

 

Габъров СрН П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 0.3 - - 0.3 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 1.8 - - 1.8 

0.6 7.5 - - 7.5 

0.7 14.7 - - 14.7 
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Габъров СрН П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.8 0.3 - - 0.3 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 24.6 - - 24.6 

% 100 - - 100 

 

2.2.1.4. Условен дъбов средно и нискобонитетен стопански клас  

          за превръщане - ЗСпФ 
 

Този стопански клас е с относително неравномерно разпределение, като зрелите 
насаждения са обща площ  от 8.6 -  40.2 %  от площта му. 

Средният годишен прираст на стопанския клас е 45 куб.м.  
Набраното ползване от възобновителни сечи е 4.0 ха по площ и 130 куб.м по запас и е 

постигнато от краткосрочно постепенна сеч: 
-осеменителна фаза 1.1 ха и ползване 30 куб.м., подотдел 142 з; 
-осветителна фаза 2.9 ха и ползване 100 куб.м., отдели и подотдели 142 ж; 165 ж; 
-групово-постепенна сеч 1.9 ха и позване 60 куб.м., отдели и подотдели 91 т1; 141 д2; 191 а; 

200 г2; 200 в3; 
Възобновителният процес в този стопански клас е със слаба (66.3%) до средна (33.7%) 

интензивност и при планирането по състояние на възобновителните сечи са избрани 
насаждения с недостатъчно количество подраст, но в рамките на допустимото по наредба № 8 
от 05.08.2011 г. 

Планираното ползване от възобновителни сечи в този стопански клас представлява 13.3 % 
от зрелия запас, 46.5% от площта на зрелите насаждения и 28.9% от средния годишен прираст.  

Таблица № 84 
За разпределение площта на зрелите и презрели насаждения 

в  Дъбовия средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане  
по склопеност и естествено възобновяване 

 

Дъбов СрН П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 0.2 - - 0.2 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 0.4 - - 0.4 

0.6 1.8 - - 1.8 

0.7 2.2 2.9 - 5.1 

0.8 1.1 - - 1.1 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 5.7 2.9 - 8.6 

% 66.3 33.7 - 100 

 

2.2.1.5. Условен Смесен средно и нискобонитетен стопански клас  

          за превръщане - ЗСпФ 
 

Този стопански клас е с относително неравномерно разпределение, като зрелите 
насаждения са обща площ от 24.3 -  23.7% от площта му. 

Средният годишен прираст на стопанския клас е 216 куб.м.  
Набраното ползване от възобновителни сечи е 9.6 ха по площ и 340 куб.м. по запас и е 

постигнато от: 
-осеменителна фаза 3.2 ха и ползване 110 куб.м., отдели и подотдели 82 к; 181 п2; 199 к;  
-осветителна фаза 1.3 ха и ползване 35 куб.м., подотдел 165 л1; 
-постепенно-котловинна сеч 4.5 ха и ползване 170 куб.м., подотдел 200 я2;  
-групово-постепенна сеч 0.6 ха и позване 25 куб.м., подотдел 166 я; 
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 Възобновителният процес в този стопански клас е със слаба (91.8%) до средна (8.2%) 
интензивност и при планирането по състояние на възобновителните сечи са избрани 
насаждения с недостатъчно количество подраст, но в рамките на допустимото по наредба № 8 
от 05.08.2011 г. 

Планираното ползване от възобновителни сечи в този стопански клас представлява 10.8% 
от зрелия запас, 39.5% от площта на зрелите насаждения и 15.7% от средния годишен прираст.  

 

Таблица № 85 
За разпределение площта на зрелите и презрели насаждения 

в  Смесения средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане  
по склопеност и естествено възобновяване 

 

Смесен СрН П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 0.2 - - 0.2 

0.4 0.1 - - 0.1 

0.5 - - - - 

0.6 0.2 - - 0.2 

0.7 14.1 2.0 - 16.1 

0.8 7.7 - - 7.7 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 22.3 2.0 - 24.3 

% 91.8 8.2 - 100.0 

 

2.2.1.6. Условен акациев противоерозионен стопански клас- ЗСпФ 
 

Този стопански клас е съставен почти от зрели насаждения - 33.7 ха или 87.3% от общата 
площ. Средният годишен прираст на класа е 110 куб. м.  

На практика той е предвиден за гола сеч за издънково възобновяване на 87.5% от площта на 
зрелите, като разликата се дължи на непланирани насаждения в зоните за защита на водите и 
защитна ивица жп. Ползването е 1135 куб.м и представлява 57.2% от запаса на зрелите 
насаждения и 103.2% от средния годишен прираст. 

Гола за издънково възобновяване за акацията е планирана в следните отдели и подотдели: 
79 н, ю, п2, р2, у2, ц2, о7, п7; 88 ю2; 89 е3; 91 р, б4, д5, ж5, м5; 93 ю; 100 п2; 111 д, и; 143 е, з, 
щ1, р2, я2, м5; 145 е; 165 т2; 168 ч, ю; 177 е; 178 л, н; 179 р1; 180 ш2; 192 б, и, у4; 193 х, д2; 194 
е, ж, з, и; 196 ю1; 197 л1, к2, ц2; 204 л; 205 р; 

 

 

2.2.2. Гори със стопански функции 
 
В издънковите и нискостъблени гори със стопански функции на община Трявна в Церовия 

средно и ниско бонитетен за превръщане и Келявгабъровия стопански клас няма планирани 
възобновителни сечи.  

 

2.2.2.1.  Буков високобонитетен стопански клас за превръщане - СтФ 
 
 

Този стопански клас е с неравномерно разпределение с превес на млади и дозряващи 
насаждения. Зряло е едно насаждение (131 х1), с обща площ  от 0.3 ха – 6.8 % от площта на 
стопанския клас и запас от 70 куб.м. Планирана е групово-постепенна сеч с ползване 20 куб.м. 

Средният годишен прираст на стопанския клас е 14 куб.м.  
Планираното ползване от възобновителни сечи в този стопански клас представлява 28.6% 

от зрелия запас, 100% от площта на зрелите насаждения и 14.3% от средния годишен прираст.  
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Таблица № 86 
За разпределение площта на зрелите и презрели насаждения 
в  Буковия високобонитетен стопански клас за превръщане  

по склопеност и естествено възобновяване 
 

Буков В П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 - - - - 

0.6 - - - - 

0.7 - - - - 

0.8 - - - - 

0.9 0.3 - - 0.3 

1.0 - - - - 

общо 0.3 - - 0.3 

% 100 - - 100 

 

2.2.2.2.  Габъров високобонитетен стопански клас за превръщане - СтФ 
 
 

Този стопански клас е с неравномерно разпределение с превес на млади и дозряващи 
насаждения. Зряло е едно насаждения 152 ю4, с обща площ  от 1.0 ха – 5% от площта на 
стопанския клас и запас от 180 куб.м. Планирана е групово-постепенна сеч с ползване 45 куб.м. 

Средният годишен прираст на стопанския клас е 67 куб.м.  
Планираното ползване от възобновителни сечи в този стопански клас представлява 25.0% 

от зрелия запас, 100% от площта на зрелите насаждения и 6.7% от средния годишен прираст.  
 

Таблица № 87 
За разпределение площта на зрелите и презрели насаждения 

в  Габъровия високобонитетен стопански клас за превръщане  
по склопеност и естествено възобновяване 

 

Габъров В П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 - - - - 

0.6 - - - - 

0.7 - - - - 

0.8 1.0 - - 1.0 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 1.0 - - 1.0 

% 100 - - 100 

 

2.2.2.3. Габъров средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - 

СтФ 
 

Този стопански клас е с неравномерно разпределение като зрелите насаждения са с обща 
площ  от 4.1 ха -  3.8 %  от площта му  и  със  запас от 550 куб.м. 

 Средният годишен прираст на стопанския клас е 263 куб.м.  
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Набраното ползване от възобновителни сечи е 2.9 ха по площ и 105 куб.м по запас и е 
диференцирано по следните видове сечи: 

- краткосрочно-постепенна осеменителна фаза – 0.3 ха по площ и 10 куб.м. по запас. 
- групово постепенна  – 2.6 ха по площ и 95 куб.м. по запас. 
Възобновителният процес в този стопански клас е със слаба (100%) интензивност и при 

планирането по състояние на възобновителните сечи са избрани насаждения с недостатъчно 
количество подраст, но в рамките на допустимото по наредба № 8 от 05.08.2011 г. 

Планираното ползване от възобновителни сечи в този стопански клас представлява 19.1% 
от зрелия запас, 70.7% от площта на зрелите насаждения и 4.0% от средния годишен прираст.  

 

Таблица № 88 
За разпределение площта на зрелите и презрели насаждения 

в  Габъровия средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане  
по склопеност и естествено възобновяване 

 

Габъров СрН П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 - - - - 

0.6 0.7 - - 0.7 

0.7 0.5 - - 0.5 

0.8 2.9 - - 2.9 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 4.1 - - 4.1 

% 100 - - 100 

 

2.2.2.4. Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - 

СтФ 
 

Този стопански клас е с неравномерно разпределение като зрелите насаждения са с обща 
площ от 2.3 ха - 32.9 % от площта му и със запас 270 куб.м. 

Средният годишен прираст на стопанския клас е 14 куб.м.  
Планирана е краткосрочно-постепенна сеч осеменителна фаза в подотдел 144 б, с площ 0.4 

ха и ползване 15 куб.м. 
Планираното ползване от възобновителни сечи в този стопански клас представлява 5.6% от 

зрелия запас, 17.4% от площта на зрелите насаждения и 10.7% от средния годишен прираст.  

 

Таблица № 89 
За разпределение площта на зрелите и презрели насаждения 

в  Дъбовия средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане  
по склопеност и естествено възобновяване 

 

Дъбов СрН П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 - - - - 

0.6 1.9 - - 1.9 

0.7 - - - - 

0.8 - - - - 

0.9 0.4 - - 0.4 
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Дъбов СрН П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

1.0 - - - - 

общо 2.3 - - 2.3 

% 100 - - 100 

 

2.2.2.5.  Смесен високобонитетен стопански клас за превръщане - СтФ 
 
 

Този стопански клас е с неравномерно разпределение като зрелите насаждения са с обща 
площ  от 10.9 ха -  44.0 %  от площта му. 

 Средният годишен прираст на стопанския клас е 76 куб.м.  
Набраното ползване от възобновителни сечи е 10.7 ха по площ и 430 куб.м по запас от 

групово постепенна сеч в следните отдели и подотдели: 172 щ; 172 е1; 
Възобновителният процес в този стопански клас е със слаба (100%) интензивност и при 

планирането по състояние на възобновителните сечи са избрани насаждения с недостатъчно 
количество подраст, но в рамките на допустимото по наредба № 8 от 05.08.2011 г. 

Планираното ползване от възобновителни сечи в този стопански клас представлява 42.2% 
от зрелия запас, 98.2% от площта на зрелите насаждения и 56.6% от средния годишен прираст.  

 

Таблица № 90 
За разпределение площта на зрелите и презрели насаждения 

в  Смесения високобонитетен стопански клас за превръщане  
по склопеност и естествено възобновяване 

 

Смесен В П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 - - - - 

0.6 - - - - 

0.7 4.8 - - 4.8 

0.8 - - - - 

0.9 6.1 - - 6.1 

1.0 - - - - 

общо 10.9 - - 10.9 

% 100 - - 100 

 

 

2.2.2.6. Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане - 

СтФ 
 

Този стопански клас е с неравномерно разпределение като зрелите насаждения са с обща 
площ  от 5.2 ха -  13.2 %  от площта му. 

Средният годишен прираст на стопанския клас е 64 куб.м.  
Планирана е краткосрочно-постепенна сеч осеменителна фаза в подотдел 135 б1, с площ 

0.2 ха и ползване 5 куб.м. и представлява 0.9% от зрелия запас, 3.8% от площта на зрелите 
насаждения и 0.8% от средния годишен прираст.  
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Таблица № 91 
За разпределение площта на зрелите и презрели насаждения 

в  Смесения средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане  
по склопеност и естествено възобновяване 

 

Смесен СрН П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 - - - - 

0.6 - - - - 

0.7 5.2 - - 5.2 

0.8 - - - - 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 5.2 - - 5.2 

 

2.2.2.7. Акациев противоерозионен стопански клас- СтФ 
 

Този стопански клас е съставен предимно от зрели насаждения - 90.8%. Средният годишен 
прираст на класа е 26 куб. м.  

На практика той е предвиден за гола издънково възобновяване сеч на 100% от площта на 
зрелите - 10.8 ха и добив от 360 куб.м. ( 57.1%.) от запаса на зрелите – 630 куб.м. Разликата се 
дължи на непланирани за сеч други дървесни видове в акациевите насаждения. 

Планираното ползване от възобновителни сечи в този стопански клас представлява 138.5% 
от средния годишен прираст. 

Гола за издънково възобновяване за акацията е планирана в следните отдели и подотдели: 
111 г2; 134 ю; 135 б2, р3; 137 ф; 145 в2; 147 у; 150 и, к1; 153 с; 172 п1; 

 

3. ОБЩ РАЗМЕР НА ПОЛЗВАНАТА ДЪРВЕСИНА 
 
Общият размер на планираното ползване в Общинските горски територии на община 

Трявна за настоящия ревизионния период е 13370 куб.м (без клони), или средно годишно по 
1337 куб.м. 

 
Разпределението на ползването по площ, запас, стопански класове и групи гори е посочено 

в таблица № 73 
 
Ползването от възобновителни сечи е 4715 куб.м (35.2%). 
 
Ползването от отгледни сечи е             7135 куб.м (53.4%). 
 
Ползването от принудителни сечи е       555 куб.м (4.2%). 
 
Ползването от санитарни сечи е             965 куб.м (7.2%). 
 
В таблица № 92 е показан размерът на годишното ползване по видове сечи. В това ползване 

е включен и планираният общ добив в горите собственост на община Трявна, разположени в 
зоните по Директива Натура 2000, който представлява средно годишно по  409 куб.м.  

 
В Общинските горски територии на община Трявна годишното ползване  по ГСП от 

2019 година е 1337 куб.м (без клони), което представлява 21.5% от средния годишен прираст  
в тези горски  територии – 6215 куб.м. В сравнение с общия запас в общинските горски 
територии на община Трявна, който е 268620 куб.м, размерът на годишното ползване е 0.5%, а 
ползването на 1 ха залесена площ е 0.58 куб.м. 



ГОРИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД, 2019 г. 138 

При планирането на сечите по площ по ГСП от 2019 година в горите собственост на община 
Трявна е задействана сравнително неголяма част от тях – 409.6 ха, което представлява 17.8% 
от залесената площ – 2294.2 ха. 

Таблица № 92 
Размера на годишното ползване (куб.м без клони) по ГСП 2019 г. 

за Общинските горски територии 
 

Вид на сечта 
по  ГСП 
2019г. 

% 

Възобновителни сечи     

-  защитни и специални функции   373 27.9 

-  в т.ч. зони  по  Директива  Натура  2000 80 6.0 

- стопански функции 98 7.3 

Всичко възобновителни сечи 471 35.2 

Всичко отгледни сечи 714 53.4 

-  защитни и специални функции   606 45.3 

-  в т.ч. зони  по  Директива  Натура  2000 273 20.4 

- стопански функции 108 8.1 

Всичко принудителни сечи 55 4.1 

-  защитни и специални функции   44 3.3 

-  в т.ч. зони  по  Директива  Натура  2000 10 0.7 

- стопански функции 11 0.8 

Всичко санитарни сечи 97 7.3 

-  защитни и специални функции   70 5.2 

-  в т.ч. зони  по  Директива  Натура  2000 46 3.4 

- стопански функции 27 2.0 

Размер на годишното ползване в горски територии със ЗСпФ 1093 81.8 

Размер на годишното ползване в т.ч. в зоните по Директива Натура 2000 
409 30.6 

Размер на годишното ползване в горски територии със СтФ 244 18.2 

Общ  размер на годишното ползване 1337 100 

 
 

 

4. ДОБИВИ И СОРТИМЕНТИ ОТ ПОЛЗВАНАТА ДЪРВЕСИНА 
 

Разпределението на предвидената  за отсичане през десетилетието стояща маса (без клони и 
с клони) по дървесни видове, видове сечи и основни групи сортименти общо за горите 
собственост на община Трявна е дадено в таблица № 93.  

Разпределението на очакваемите добиви по сортименти е извършено въз основа на 
възприетите проценти за сортиментиране, посочени в таблица № 94.  

Прогнозните проценти  за сортиментиране са получени, като са използвани данните за 
добивите по сортименти през изтеклия ревизионен период за ТП ДГС Плачковци и горските 
територии на община Трявна. 

 

Таблица № 93 
Разпределение на предвидената за отсичане стояща маса 

по видове сечи, дървесни видове и основни групи сортименти 
 

Гори собственост на община Трявна 
 

вероятен добив сортименти предвидена 
за отсичане 
стояща маса строителна дървесина 

вид на сечта 
и 

дървесен вид без 
клони 

с 
клони 

отпад 
лежаща 
дървесна 

маса 
едра средна дребна общо 

дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина 

Възобновителна в иглолистни 

Бял бор 85 100 15 85 60 10 - 70 15 - 

Черен бор 115 135 25 110 75 5 - 80 30 - 
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вероятен добив сортименти предвидена 
за отсичане 
стояща маса строителна дървесина 

вид на сечта 
и 

дървесен вид без 
клони 

с 
клони 

отпад 
лежаща 
дървесна 

маса 
едра средна дребна общо 

дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина 

иглолистни 200 235 40 195 135 15 - 150 45 - 

проценти 85.1 100.0 17.0 83.0 57.5 6.4 - 63.9 19.1 - 

  

  

Общо възобновителна в 
иглолистни 

200 235 40 195 135 15 - 150 45 - 

проценти 85.1 100.0 17.0 83.0 57.5 6.4 - 63.9 19.1 - 

  

Възобновителна в широколистни високостъблени 

Бук 1125 1250 185 1065 335 50 20 405 650 10 

Зимен дъб 5 5 - 5 - - - - 5 - 

Цер 20 20 5 15 5 - - 5 10 - 

Габър 115 120 25 95 10 5 - 15 80 - 

Трепетлика 225 245 30 215 60 50 10 120 90 5 

широколистни 1490 1640 245 1395 410 105 30 545 835 15 

проценти 90.9 100.0 15.0 85.0 25.0 6.4 1.8 33.2 50.9 0.9 

  

Общо възобновителна в 
широколистни 
високостъблени 

1490 1640 245 1395 410 105 30 545 835 15 

проценти 90.9 100.0 15.0 85.0 25.0 6.4 1.8 33.2 50.9 0.9 

  

Възобновителна в издънкови за превръщане 

Бял бор 40 45 5 40 30 - - 30 10 - 

иглолистни 40 45 5 40 30 - - 30 10 - 

проценти 88.9 100.0 11.1 88.9 66.7 - - 66.7 22.2 - 

  

Бук 525 590 80 510 50 135 15 200 300 10 

Зимен дъб 270 280 15 265 - 70 5 75 190 - 

Благун 10 10 - 10 - 5 - 5 5 - 

Цер 160 170 15 155 5 40 - 45 110 - 

Габър 495 540 135 405 - 55 25 80 325 - 

Трепетлика 10 10 - 10 - - - - 10 - 

Акация 20 20 5 15 - 5 - 5 10 - 

широколистни 1490 1620 250 1370 55 310 45 410 950 10 

проценти 92.0 100.0 15.4 84.6 3.4 19.1 2.8 25.3 58.7 0.6 

  

Общо възобновителна в 
издънкови за превръщане 

1530 1665 255 1410 85 310 45 440 960 10 

проценти 91.9 100.0 15.3 84.7 5.1 18.6 2.7 26.4 57.7 0.6 

  

Възобновителна в нискостъблени 

Трепетлика 10 10 - 10 5 - - 5 5 - 

Акация 1485 1495 180 1315 - 405 75 480 835 - 

широколистни 1495 1505 180 1325 5 405 75 485 840 - 

проценти 99.3 100.0 12.0 88.0 0.3 26.9 5.0 32.2 55.8 - 

  

Общо възобновителна в 
нискостъблени 

1495 1505 180 1325 5 405 75 485 840 - 

проценти 99.3 100.0 12.0 88.0 0.3 26.9 5.0 32.2 55.8 - 
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вероятен добив сортименти предвидена 
за отсичане 
стояща маса строителна дървесина 

вид на сечта 
и 

дървесен вид без 
клони 

с 
клони 

отпад 
лежаща 
дървесна 

маса 
едра средна дребна общо 

дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина 

Всичко възобновителни 
сечи 

4715 5045 720 4325 635 835 150 1620 2680 25 

проценти 93.5 100.0 14.3 85.7 12.6 16.5 3.0 32.1 53.1 0.5 

  

Прореждане в иглолистни 

Бял бор 1110 1420 385 1035 - 625 125 750 230 55 

Смърч 45 65 20 45 - 25 15 40 5 - 

Черен бор 175 220 60 160 - 105 10 115 40 5 

Веймутов бор 5 5 - 5 - 5 - 5 - - 

иглолистни 1335 1710 465 1245 - 760 150 910 275 60 

проценти 78.1 100.0 27.2 72.8 - 44.4 8.8 53.2 16.1 3.5 

  

Бук 40 55 10 45 - 10 5 15 30 - 

Зимен дъб 15 15 - 15 - 5 - 5 10 - 

Габър 85 100 20 80 - 5 - 5 75 - 

Трепетлика 5 5 - 5 - - - - 5 - 

широколистни 145 175 30 145 - 20 5 25 120 - 

проценти 82.9 100.0 17.1 82.9 - 11.4 2.9 14.3 68.6 - 

  

Общо прореждане в 
иглолистни 

1480 1885 495 1390 - 780 155 935 395 60 

проценти 78.5 100.0 26.3 73.7 - 41.4 8.2 49.6 20.9 3.2 

  

Прореждане в широколистни високостъблени 

Бял бор 105 125 35 90 - 70 10 80 10 - 

иглолистни 105 125 35 90 - 70 10 80 10 - 

проценти 84.0 100.0 28.0 72.0 - 56.0 8.0 64.0 8.0 - 

  

Бук 255 315 45 270 - 70 20 90 180 - 

Зимен дъб 65 75 - 75 - 25 - 25 50 - 

Габър 985 1270 260 1010 - 105 45 150 855 5 

Трепетлика 15 15 - 15 5 - - 5 10 - 

Явор 10 10 - 10 - 5 - 5 5 - 

Сребролистна липа 5 5 - 5 - 5 - 5 - - 

широколистни 1335 1690 305 1385 5 210 65 280 1100 5 

проценти 79.0 100.0 18.1 81.9 0.3 12.4 3.8 16.5 65.1 0.3 

  

Общо прореждане в 
широколистни 
високостъблени 

1440 1815 340 1475 5 280 75 360 1110 5 

проценти 79.3 100.0 18.7 81.3 0.3 15.4 4.1 19.8 61.2 0.3 

  

Прореждане в издънкови за превръщане 

Бял бор 80 90 25 65 - 40 5 45 15 5 

Смърч 15 20 5 15 - 10 5 15 - - 

иглолистни 95 110 30 80 - 50 10 60 15 5 

проценти 86.4 100.0 27.3 72.7 - 45.4 9.1 54.5 13.6 4.6 

  

Бук 80 100 15 85 - 10 10 20 65 - 

Зимен дъб 10 10 - 10 - 5 - 5 5 - 

Цер 10 10 - 10 - 5 - 5 5 - 
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вероятен добив сортименти предвидена 
за отсичане 
стояща маса строителна дървесина 

вид на сечта 
и 

дървесен вид без 
клони 

с 
клони 

отпад 
лежаща 
дървесна 

маса 
едра средна дребна общо 

дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина 

Габър 250 325 55 270 - 30 15 45 225 - 

Акация 40 40 5 35 - 5 5 10 25 - 

широколистни 390 485 75 410 - 55 30 85 325 - 

проценти 80.4 100.0 15.5 84.5 - 11.3 6.2 17.5 67.0 - 

  

Общо прореждане в 
издънкови за превръщане 

485 595 105 490 - 105 40 145 340 5 

проценти 81.5 100.0 17.7 82.3 - 17.7 6.7 24.4 57.1 0.8 

  

Пробирка в иглолистни 

Бял бор 1235 1460 335 1125 215 580 85 880 215 30 

Смърч 105 125 25 100 35 45 - 80 20 - 

Черен бор 810 970 230 740 185 345 35 565 150 25 

иглолистни 2150 2555 590 1965 435 970 120 1525 385 55 

проценти 84.1 100.0 23.1 76.9 17.0 38.0 4.7 59.7 15.1 2.1 

  

Бук 65 65 25 40 - - - - 40 - 

Зимен дъб 5 5 - 5 - - - - 5 - 

Габър 50 60 20 40 - 5 - 5 35 - 

широколистни 120 130 45 85 - 5 - 5 80 - 

проценти 92.3 100.0 34.6 65.4 - 3.9 - 3.9 61.5 - 

  

Общо пробирка в 
иглолистни 

2270 2685 635 2050 435 975 120 1530 465 55 

проценти 84.5 100.0 23.7 76.3 16.2 36.3 4.5 57.0 17.3 2.0 

  

Пробирка в широколистни високостъблени 

Бук 750 840 130 710 65 80 25 170 530 10 

Червен дъб 5 5 - 5 - - - - 5 - 

Зимен дъб 40 45 5 40 - 10 - 10 30 - 

Цер 5 5 - 5 - - - - 5 - 

Габър 150 150 35 115 - 20 - 20 95 - 

Сребролистна липа 5 5 - 5 - 5 - 5 - - 

Планински ясен 20 20 - 20 5 - - 5 15 - 

широколистни 975 1070 170 900 70 115 25 210 680 10 

проценти 91.1 100.0 15.9 84.1 6.6 10.8 2.3 19.7 63.5 0.9 

  

Общо пробирка в 
широколистни 
високостъблени 

975 1070 170 900 70 115 25 210 680 10 

проценти 91.1 100.0 15.9 84.1 6.6 10.8 2.3 19.7 63.5 0.9 

  

Пробирка в издънкови за превръщане 

Бял бор 50 60 10 50 10 30 - 40 10 - 

Черен бор 40 45 10 35 10 15 - 25 10 - 

иглолистни 90 105 20 85 20 45 - 65 20 - 

проценти 85.7 100.0 19.1 80.9 19.0 42.9 - 61.9 19.0 - 

  

Бук 115 135 30 105 5 10 - 15 90 - 

Зимен дъб 10 10 - 10 - - - - 10 - 

Цер 5 5 - 5 - - - - 5 - 
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вероятен добив сортименти предвидена 
за отсичане 
стояща маса строителна дървесина 

вид на сечта 
и 

дървесен вид без 
клони 

с 
клони 

отпад 
лежаща 
дървесна 

маса 
едра средна дребна общо 

дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина 

Габър 260 315 70 245 - 30 5 35 210 - 

Бреза 5 5 - 5 - - - - 5 - 

широколистни 395 470 100 370 5 40 5 50 320 - 

проценти 84.0 100.0 21.3 78.7 1.1 8.5 1.1 10.7 68.0 - 

  

Общо пробирка в 
издънкови за превръщане 

485 575 120 455 25 85 5 115 340 - 

проценти 84.3 100.0 20.9 79.1 4.3 14.8 0.9 20.0 59.1 - 

  

Всичко отгледни сечи 7135 8625 1865 6760 535 2340 420 3295 3330 135 

проценти 82.7 100.0 21.6 78.4 6.2 27.1 4.9 38.2 38.6 1.6 

  

Санитарна в иглолистни 

Бял бор 825 1025 355 670 15 165 40 220 450 - 

Черен бор 130 155 55 100 - 25 5 30 70 - 

иглолистни 955 1180 410 770 15 190 45 250 520 - 

проценти 80.9 100.0 34.7 65.3 1.3 16.1 3.8 21.2 44.1 - 

  

  

Общо санитарна в 
иглолистни 

955 1180 410 770 15 190 45 250 520 - 

проценти 80.9 100.0 34.7 65.3 1.3 16.1 3.8 21.2 44.1 - 

  

Санитарна в широколистни високостъблени 

Бял бор 10 10 5 5 - - - - 5 - 

иглолистни 10 10 5 5 - - - - 5 - 

проценти 100.0 100.0 50.0 50.0 - - - - 50.0 - 

  

  

Общо санитарна в 
широколистни 
високостъблени 

10 10 5 5 - - - - 5 - 

проценти 100.0 100.0 50.0 50.0 - - - - 50.0 - 

  

Всичко санитарни сечи 965 1190 415 775 15 190 45 250 525 - 

проценти 81.1 100.0 34.9 65.1 1.3 16.0 3.7 21.0 44.1 - 

  

Принудителна в иглолистни 

Бял бор 515 625 205 420 - 105 35 140 280 - 

Смърч 20 20 5 15 - 5 - 5 10 - 

Черен бор 10 10 - 10 - - - - 10 - 

иглолистни 545 655 210 445 - 110 35 145 300 - 

проценти 83.2 100.0 32.1 67.9 - 16.8 5.3 22.1 45.8 - 

  

  

Общо принудителна в 
иглолистни 

545 655 210 445 - 110 35 145 300 - 

проценти 83.2 100.0 32.1 67.9 - 16.8 5.3 22.1 45.8 - 

  

Принудителна в широколистни високостъблени 

Бял бор 5 5 - 5 - - - - 5 - 
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вероятен добив сортименти предвидена 
за отсичане 
стояща маса строителна дървесина 

вид на сечта 
и 

дървесен вид без 
клони 

с 
клони 

отпад 
лежаща 
дървесна 

маса 
едра средна дребна общо 

дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина 

иглолистни 5 5 - 5 - - - - 5 - 

проценти 100.0 100.0 - 100.0 - - - - 100.0 - 

  

Червен дъб 5 5 - 5 - - - - 5 - 

широколистни 5 5 - 5 - - - - 5 - 

проценти 100.0 100.0 - 100.0 - - - - 100.0 - 

  

Общо принудителна в 
широколистни 
високостъблени 

10 10 - 10 - - - - 10 - 

проценти 100.0 100.0 - 100.0 - - - - 100.0 - 

  

Всичко принудителни 
сечи 

555 665 210 455 - 110 35 145 310 - 

проценти 83.5 100.0 31.6 68.4 - 16.5 5.3 21.8 46.6 - 

  

ОБЩО от всички сечи 

Бял бор 4060 4965 1375 3590 330 1625 300 2255 1245 90 

Смърч 185 230 55 175 35 85 20 140 35 - 

Черен бор 1280 1535 380 1155 270 495 50 815 310 30 

Веймутов бор 5 5 - 5 - 5 - 5 - - 

иглолистни 5530 6735 1810 4925 635 2210 370 3215 1590 120 

проценти 82.1 100.0 26.9 73.1 9.4 32.8 5.5 47.7 23.6 1.8 

  

Бук 2955 3350 520 2830 455 365 95 915 1885 30 

Червен дъб 10 10 - 10 - - - - 10 - 

Зимен дъб 420 445 20 425 - 115 5 120 305 - 

Благун 10 10 - 10 - 5 - 5 5 - 

Цер 200 210 20 190 10 45 - 55 135 - 

Габър 2390 2880 620 2260 10 255 90 355 1900 5 

Трепетлика 265 285 30 255 70 50 10 130 120 5 

Явор 10 10 - 10 - 5 - 5 5 - 

Бреза 5 5 - 5 - - - - 5 - 

Акация 1545 1555 190 1365 - 415 80 495 870 - 

Сребролистна липа 10 10 - 10 - 10 - 10 - - 

Планински ясен 20 20 - 20 5 - - 5 15 - 

широколистни 7840 8790 1400 7390 550 1265 280 2095 5255 40 

проценти 89.2 100.0 15.9 84.1 6.3 14.3 3.2 23.8 59.8 0.5 

  

ВСИЧКО 13370 15525 3210 12315 1185 3475 650 5310 6845 160 

проценти 86.1 100.0 20.7 79.3 7.6 22.4 4.2 34.2 44.1 1.0 
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Таблица № 94 
Прогнозни проценти за сортиментиране в горите собственост на община Трявна 

 за ГСП 2019 год.  
 

вид на сечта 
дървесен 

вид 
ред едра средна дребна дърва вършина отпад 

ББ 1 58 4 1 18 1 18 
ВЪЗОБНОВИТЕЛНА В ИГЛОЛИСТНИ 

ЧБ 2 52 4 1 23 1 19 

  

БК 3 27 4 1 52 1 15 

ЗДБ 4 25 4 1 54 1 15 

ЦР 5 27 3 1 52 1 16 

ГБР 6 15 3 1 64 1 16 

ВЪЗОБНОВИТЕЛНА В 
ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 

ТРП 7 25 18 5 37 2 13 

  

ББ 8 58 4 1 18 1 18 

БК 9 10 20 2 50 2 16 

ЗДБ 10 1 19 2 65 2 11 

БЛ 11 1 19 2 65 2 11 

ЦР 12 3 18 1 65 2 11 

ГБР 13 1 14 4 61 2 18 

ТРП 14 25 18 5 37 2 13 

ВЪЗОБНОВИТЕЛНА В ИЗДЪНКОВИ ЗА 
ПРЕВРЪЩАНЕ 

АК 15 - 25 8 55 1 11 

  

ТРП 16 25 18 5 37 2 13 ВЪЗОБНОВИТЕЛНА В 
НИСКОСТЪБЛЕНИ АК 17 - 25 8 55 1 11 

  

ББ 18 - 44 8 14 6 28 

СМ 19 - 43 12 9 6 30 

ЧБ 20 1 43 7 16 5 28 

БК 21 1 21 5 52 3 18 

ЗДБ 22 1 13 6 65 3 12 

ГБР 23 - 10 5 65 1 19 

ТРП 24 18 17 3 42 2 18 

ПРОРЕЖДАНЕ В ИГЛОЛИСТНИ 

ВБ 25 - 44 8 14 6 28 

  

ББ 26 - 44 8 14 6 28 

БК 27 1 21 5 52 3 18 

ЗДБ 28 1 13 6 65 3 12 

ГБР 29 - 10 5 65 1 19 

ТРП 30 18 17 3 42 2 18 

ЯВ 31 1 21 5 52 3 18 

ПРОРЕЖДАНЕ В ШИРОКОЛИСТНИ 
ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 

СРЛП 32 1 40 8 30 1 20 

  

ББ 33 - 44 8 14 6 28 

СМ 34 - 43 12 9 6 30 

БК 35 - 15 10 55 2 18 

ЗДБ 36 - 13 7 65 3 12 

ЦР 37 - 13 5 67 2 13 

ГБР 38 - 9 6 65 2 18 

ПРОРЕЖДАНЕ В ИЗДЪНКОВИ ЗА 
ПРЕВРЪЩАНЕ 

АК 39 - 10 10 65 2 13 

  

ББ 40 15 40 5 15 3 22 ПРОБИРКА В ИГЛОЛИСТНИ 

СМ 41 25 31 4 14 4 22 
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вид на сечта 
дървесен 

вид 
ред едра средна дребна дърва вършина отпад 

ЧБ 42 20 35 3 16 3 23 

БК 43 7 10 2 64 2 15 

ЗДБ 44 3 13 2 67 2 13 

 

ГБР 45 - 13 3 68 1 15 

  

БК 46 7 10 2 64 2 15 

ЧДБ 47 3 13 2 67 2 13 

ЗДБ 48 3 13 2 67 2 13 

ЦР 49 6 12 - 66 2 14 

ГБР 50 - 13 3 68 1 15 

СРЛП 51 8 41 3 29 2 17 

ПРОБИРКА В ШИРОКОЛИСТНИ 
ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 

ПЛЯС 52 15 6 1 65 1 12 

  

ББ 53 15 40 5 15 3 22 

ЧБ 54 20 35 3 16 3 23 

БК 55 3 12 2 65 2 16 

ЗДБ 56 - 17 2 67 2 12 

ЦР 57 - 18 1 67 2 12 

ГБР 58 - 13 5 65 2 15 

ПРОБИРКА В ИЗДЪНКОВИ ЗА 
ПРЕВРЪЩАНЕ 

БРЗ 59 3 22 2 60 1 12 

  

ББ 60 2 15 3 44 1 35 
САНИТАРНА В ИГЛОЛИСТНИ 

ЧБ 61 2 15 3 44 1 35 

  

САНИТАРНА В ШИРОКОЛИСТНИ 
ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 

ББ 62 2 15 3 44 1 35 

  

ББ 63 2 15 3 44 1 35 

СМ 64 2 15 3 44 1 35 ПРИНУДИТЕЛНА В ИГЛОЛИСТНИ 

ЧБ 65 2 15 3 44 1 35 

  

ББ 66 2 15 3 44 1 35 ПРИНУДИТЕЛНА В ШИРОКОЛИСТНИ 
ВИСОКОСТЪБЛЕНИ ЧДБ 67 - 5 - 76 1 18 

  

 
 

5. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ПЛАНИРАНО ЗАЛЕСЯВАНЕ В 

    ОБЩИНСКИТЕ ГОРИ 
 
В горските територии сибственост на община Трявна ще се разчита само на естествено 

възобновяване и не са предвидени залесявания. 
 
 

6. ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРАТА 
 
Основната задача на горскостопанската дейност е повишаването производителността на 

горите, което е пряко свързано с опазването им от вредители и болести. 
Санитарното състояние на горите в района е средно като най-разпространени по площ и 

очакваеми загуби са повредите от корояди и снеголом при иглолистните култури и суховършие 
при широколистните насаждения. В таблица № 95 е показано разпределението на залесената 
площ по видове насаждения и степени на повреди, а в таблица № 96 са показани различните 
видове повреди по дървесни видове, площ и очаквани загуби. 
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Таблица № 95 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по ВИДОВЕ НАСАЖДЕНИЯ 

и СТЕПЕНИ НА ПОВРЕДА 
 

Степени на повреда 

Неповредени I II III Общо Видове насаждения 

хектари 

Средна 
степен 

Бял бор 379.1 51.8 3.6 1.1 435.6 - 0.1 

в.т.ч. Насаждения Чисти 134.0 9.2 - - 143.2 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Иглолистни 10.4 0.2 0.6 - 11.2 - 0.3 

в.т.ч. Насажд.Смес.Игл-Шир. 144.3 14.0 0.1 - 158.4 - 0.1 

в.т.ч. Култури Чисти 32.1 5.7 2.2 0.5 40.5 - 0.3 

в.т.ч. Култ.Смес.Иглолистни 10.8 - - - 10.8 - - 

в.т.ч. Култ.Смес.Игл-Шир. 47.5 22.7 0.7 0.6 71.5 - 0.4 

  

Смърч 3.6 - - - 3.6 - - 

в.т.ч. Култури Чисти 0.5 - - - 0.5 - - 

в.т.ч. Култ.Смес.Игл-Шир. 3.1 - - - 3.1 - - 

  

Черен бор 45.0 3.0 - - 48.0 - - 

в.т.ч. Насаждения Чисти 2.8 - - - 2.8 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Иглолистни 5.1 - - - 5.1 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Игл-Шир. 11.1 - - - 11.1 - - 

в.т.ч. Култури Чисти 16.1 - - - 16.1 - - 

в.т.ч. Култ.Смес.Иглолистни 1.0 0.2 - - 1.2 - 0.2 

в.т.ч. Култ.Смес.Игл-Шир. 8.9 2.8 - - 11.7 - 0.1 

  

Бук 225.4 - - - 225.4 - - 

в.т.ч. Насаждения Чисти 95.5 - - - 95.5 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Шир-Игл. 23.7 - - - 23.7 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Широкол. 103.2 - - - 103.2 - - 

в.т.ч. Култ.Смес.Шир-Игл. 3.0 - - - 3.0 - - 

  

Червен дъб 0.6 0.3 - - 0.9 - 0.3 

в.т.ч. Култ.Смес.Широкол. 0.6 0.3 - - 0.9 - 0.3 

  

Зимен дъб 45.9 - - - 45.9 - - 

в.т.ч. Насаждения Чисти 3.9 - - - 3.9 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Шир-Игл. 15.9 - - - 15.9 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Широкол. 26.1 - - - 26.1 - - 

  

Благун 0.6 - - - 0.6 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Широкол. 0.6 - - - 0.6 - - 

  

Цер 16.7 - - - 16.7 - - 

в.т.ч. Насаждения Чисти 3.7 - - - 3.7 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Шир-Игл. 1.6 - - - 1.6 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Широкол. 11.4 - - - 11.4 - - 

  

Габър 918.1 1.4 0.8 - 920.3 - - 

в.т.ч. Насаждения Чисти 178.0 - - - 178.0 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Шир-Игл. 219.9 1.4 0.8 - 222.1 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Широкол. 520.2 - - - 520.2 - - 
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Степени на повреда 

Неповредени I II III Общо Видове насаждения 

хектари 

Средна 
степен 

Трепетлика 6.2 - - - 6.2 - - 

в.т.ч. Насаждения Чисти 1.4 - - - 1.4 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Шир-Игл. 0.1 - - - 0.1 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Широкол. 4.7 - - - 4.7 - - 

  

Явор 0.2 - - - 0.2 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Широкол. 0.2 - - - 0.2 - - 

  

Мъждрян 1.4 - - - 1.4 - - 

в.т.ч. Насаждения Чисти 0.3 - - - 0.3 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Шир-Игл. 1.1 - - - 1.1 - - 

  

Акация 38.0 - - - 38.0 - - 

в.т.ч. Насаждения Чисти 14.6 - - - 14.6 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Шир-Игл. 3.6 - - - 3.6 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Широкол. 19.5 - - - 19.5 - - 

в.т.ч. Култури Чисти 0.3 - - - 0.3 - - 

  

Келяв габър 143.0 - - - 143.0 - - 

в.т.ч. Насаждения Чисти 47.0 - - - 47.0 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Шир-Игл. 11.2 - - - 11.2 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Широкол. 84.8 - - - 84.8 - - 

  

Веймутов бор 0.3 - - - 0.3 - - 

в.т.ч. Култ.Смес.Игл-Шир. 0.3 - - - 0.3 - - 

  

Зелена дуглазка 0.1 - - - 0.1 - - 

в.т.ч. Култ.Смес.Игл-Шир. 0.1 - - - 0.1 - - 

  

Бяла върба 1.8 - - - 1.8 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Широкол. 1.8 - - - 1.8 - - 

  

Черна елша 1.1 - - - 1.1 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Широкол. 1.1 - - - 1.1 - - 

  

Сребролистна липа 2.2 - - - 2.2 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Широкол. 2.1 - - - 2.1 - - 

в.т.ч. Култури Чисти 0.1 - - - 0.1 - - 

  

Планински ясен 0.8 - - - 0.8 - - 

в.т.ч. Култ.Смес.Широкол. 0.8 - - - 0.8 - - 

  

Без преобладание 399.2 2.4 0.5 - 402.1 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Игл-Шир. 49.7 1.8 - - 51.5 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Шир-Игл. 140.6 - - - 140.6 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Широкол. 193.0 0.6 - - 193.6 - - 

в.т.ч. Култ.Смес.Игл-Шир. 15.1 - 0.5 - 15.6 - 0.2 

в.т.ч. Култ.Смес.Широкол. 0.8 - - - 0.8 - - 

  

Всичко 2229.3 58.9 4.9 1.1 2294.2 - - 

в.т.ч. Насаждения Чисти 481.2 9.2 - - 490.4 - - 
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Степени на повреда 

Неповредени I II III Общо Видове насаждения 

хектари 

Средна 
степен 

в.т.ч. Насажд.Смес.Иглолистни 15.5 0.2 0.6 - 16.3 - 0.3 

в.т.ч. Насажд.Смес.Игл-Шир. 205.1 15.8 0.1 - 221.0 - 0.1 

в.т.ч. Насажд.Смес.Шир-Игл. 417.7 1.4 0.8 - 419.9 - - 

в.т.ч. Насажд.Смес.Широкол. 968.7 0.6 - - 969.3 - - 

в.т.ч. Култури Чисти 49.1 5.7 2.2 0.5 57.5 - 0.2 

в.т.ч. Култ.Смес.Иглолистни 11.8 0.2 - - 12.0 - 0.1 

в.т.ч. Култ.Смес.Игл-Шир. 75.0 25.5 1.2 0.6 102.3 - 0.3 

в.т.ч. Култ.Смес.Шир-Игл. 3.0 - - - 3.0 - - 

в.т.ч. Култ.Смес.Широкол. 2.2 0.3 - - 2.5 - 0.2 

 

 

Таблица № 96 
Преглед на повредите по дървесни видове 

 
Засегнати гори Запас Очаквани загуби 

Видове повреди и дървесни видове 
ха % куб.м куб.м % 

  

снеговал 0.6 - 80 21 26.2 

в.т.ч. Бял бор 0.6 0.1 80 21 26.7 

  

ветровал 0.6 - 50 23 46.0 

в.т.ч. Бял бор 0.6 0.1 50 23 46.7 

  

снеголом 23.8 1.0 4680 772 16.5 

в.т.ч. Бял бор 14.2 3.1 1940 406 20.9 

в.т.ч. Черен бор 9.0 13.5 2670 356 13.4 

в.т.ч. Червен дъб 0.6 22.2 70 10 15.0 

в.т.ч. Зимен дъб - - - - - 

в.т.ч. Трепетлика - - - - - 

  

суховършия 32.4 1.4 5650 1289 22.8 

в.т.ч. Бял бор 29.7 6.5 5045 1181 23.4 

в.т.ч. Смърч 0.1 1.9 30 14 46.6 

в.т.ч. Черен бор 2.5 3.7 565 92 16.3 

в.т.ч. Бук - - - - - 

в.т.ч. Зимен дъб - - - - - 

в.т.ч. Цер - - - - - 

в.т.ч. Габър - - - - - 

в.т.ч. Трепетлика - - - - - 

в.т.ч. Бреза 0.1 9.1 10 2 22.5 

в.т.ч. Мъждрян - - - - - 

в.т.ч. Акация - - - - - 

в.т.ч. Келяв габър - - - - - 

в.т.ч. Клен - - - - - 

в.т.ч. Череша - - - - - 

в.т.ч. Дрян - - - - - 

в.т.ч. Глог - - - - - 

  

корояди 53.2 2.3 8300 1835 22.1 

в.т.ч. Бял бор 50.9 11.2 7700 1723 22.4 
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Засегнати гори Запас Очаквани загуби 
Видове повреди и дървесни видове 

ха % куб.м куб.м % 

в.т.ч. Смърч 0.5 9.4 160 16 10.0 

в.т.ч. Черен бор 1.8 2.7 440 96 21.9 

в.т.ч. Бук - - - - - 

в.т.ч. Зимен дъб - - - - - 

в.т.ч. Габър - - - - - 

в.т.ч. Трепетлика - - - - - 

в.т.ч. Бреза - - - - - 

в.т.ч. Акация - - - - - 

в.т.ч. Шипка - - - - - 

в.т.ч. Глог - - - - - 

в.т.ч. Дива череша - - - - - 

  

Всичко 110.6 4.8 18760 3940 21.0 

в.т.ч. Бял бор 96.0 21.2 14815 3354 22.6 

в.т.ч. Смърч 0.6 11.3 190 30 15.8 

в.т.ч. Черен бор 13.3 19.9 3675 544 14.8 

в.т.ч. Бук - - - - - 

в.т.ч. Червен дъб 0.6 22.2 70 10 14.3 

в.т.ч. Зимен дъб - - - - - 

в.т.ч. Цер - - - - - 

в.т.ч. Габър - - - - - 

в.т.ч. Трепетлика - - - - - 

в.т.ч. Бреза 0.1 9.1 10 2 20.0 

в.т.ч. Мъждрян - - - - - 

в.т.ч. Акация - - - - - 

в.т.ч. Келяв габър - - - - - 

в.т.ч. Клен - - - - - 

в.т.ч. Череша - - - - - 

в.т.ч. Шипка - - - - - 

в.т.ч. Дрян - - - - - 

в.т.ч. Глог - - - - - 

в.т.ч. Дива череша - - - - - 

 

 

7. ДОБИВ НА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ   
 

7.1. Паша 
 
Съгласно чл. 124, ал. 1 до ал. 5 от ЗГ е забранена пашата в горските територии без пастир, 

в поройните и ерозирани горски територии, в дендрариумите, в одобрените и регистрираните 
източници за производство на горски репродуктивни материали и горските разсадници, в 
горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, 
докато достигнат височина до 3 метра, в горските територии, в които е започнало или е 
възможно естественото им възобновяване, както и нощната паша. 

В  горските територии собственост на община Трявна се забранява паша върху обща площ 
от 477.4 ха.  
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Таблица № 97 
Размер на площта забранена за паша ОГ Трявна 

 

  
Обща 
площ 
ха 

Забранена 
площ за паша 

ха 

% 
от общата площ 

ГСУ 1 1031.5 258.1 11.2 

ГСУ 2 1263.5 219.5 9.6 

всичко 2295.0 477.6 20.8 

 
 
Списъци площите забранени за паша по горскостопански участъци и землища  са дадени в 

Приложенията към ГСП. 
 

7.2. Ползване на недървесни горски продукти 
 

7.2.1. Добив на билки, горски плодове и гъби 
 

Тези предвиждания за добив зависят от тяхното развитие и плодородие, влияещо се от 
годишните промени на климатичните условия, особеностите на растителната среда, 
антропогенните фактори и други. Не се предвижда добив на конкретни количества билки, 
горски плодове и гъби. 

 

7.2.2. Добив на сено 
 

Инвентаризираната площ на общината е почти изцяло залесена, поради което не може да се 
добива сено. 

 

8. СТРОЕЖ НА СГРАДИ И ПЪТИЩА, СВЪРЗАНИ С 

    УПРАВЛЕНИЕТО, ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО, ПОЛЗВАНЕТО  

    И ОПАЗВАНЕТО НА ГОРИТЕ 
   

8.1. Сгради  
 

Не се предвижда строеж на нови сгради и ремонт на съществуващи. 
 

8.2. Пътища  
 

През десетилетието в горите, собственост на община Трявна, не е планирано да се 
изграждат нови автомобилни горски пътища. 

 

8.3. Технико-укрепителни мероприятия 
Не се предвижда изграждане на нови или ремонт на съществуващи противоерозионни 

съоръжения. 
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9. ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ 
 

 

Увод 
 

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 Община Трявна са обособени в два 
противопожарни блока, съответно в I

-ви
 ГСУ “Плачковци” и II

-ри
 ГСУ “Трявна” на ТП ДГС “Плачковци”, 

за които са планирани необходимите противопожарни мероприятия по участъци.  
Възможните източници, от които би могла да възникне пожарна опасност за горските 

комплекси в района на Община Трявна в ТП ДГС “Плачковци” са разположените сред тях 
населени места, пресичащите ги шосета и пътища, биваците на туристи, пастири, горски 
работници и др. 

Най-честите причини за възникване на пожари са следните: 
-  Изгаряне на треви и храсти при почистване на ливади и ниви, които граничат с гора; 
-  Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и угарки; 
-  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; 
-  Аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите; 
-  Самозапалване на сухи треви или дървета при природни явления (мълнии). 
Противопожарните дялове са обособени от участъци с еднакъв клас на пожарна опасност и 

са нанесени на картите за защита от пожари в мащаб 1:25 000 със съответния цвят на класа на 
пожарна опасност.  Класът на пожарна опасност на насажденията и останалите горски площи е 
определен според характеристиката на преобладаващите насаждения и степента на 
овлажняването на месторастенето (Методика за определяне на класа на пожарна опасност на 
насажденията, Приложение № 40 към чл. 137, ал.2 от Наредба № 18 от 07.10.2015 г. за 
инвентаризация и планиране в горските територии). 

 
 

I-ви - висока 
иглолистни: 
Иглолистни насаждения и култури, растящи на много сухи, сухи и сухи до свежи 

месторастения. 
 

IІ-ри - средна 
иглолистни: 
- насаждения и култури, растящи на свежи до сухи и свежи месторастения; 
широколистни: 
- насаждения и култури, растящи на много сухи, сухи и сухи до свежи месторастения. 
 

IІІ-ти - ниска 
иглолистни: 
- насаждения и култури, растящи на свежи до влажни и влажни месторастения; 

     широколистни: 
- насаждения и култури, растящи на свежи до сухи, свежи, свежи до влажни и влажни 

месторастения. 
 

 
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) и така са 
изработени картите за защита от пожари в М 1:25 000 на Община Трявна в ТП ДГС “Плачковци”. 
На тези карти за защита от пожари в М 1:25 000 площите, отнесени към съответните класове на 
пожарна опасност, са оцветени с различни цветове. 

За по-точно определяне обаче, показаното разпределение на площта по класове на пожарна 
опасност и по горскостопански участъци в таблица № 98 е извършено по подотдели 
(насаждения).  
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Таблица № 98 
Разпределение на площта по насаждения по класове на пожарна опасност 

в Община Трявна  
 

 

Kласове на пожарна опасност 

I клас 
висока 

II клас 
средна 

III клас 
ниска 

Всичко 
Tериториален обхват 

хектари 

площ - 311.3 720.2 1031.5 
ГСУ Плачковци 

проценти - 13.6 31.4 45.0 

  

площ 33.8 396.3 833.4 1263.5 
ГСУ Трявна 

проценти 1.5 17.3 36.2 55.0 

  

площ 33.8 707.6 1553.6 2295.0 
ВСИЧКО 

проценти 1.5 30.9 67.6 100.0 

 
 

Противопожарните прегради са съоръжения със специфично противопожарно предназначение 
и разположение. Съоръжения, които са разположени на терена (пътища, жп линии, просеки на 
електропроводи, дивечови просеки и др.) представляват естествени прегради на огъня.  

За предотвратяване възникването на пожари, за ограничаване на разпространението и за 
бързото им потушаване, се предвижда направа на противопожарни съоръжения и провеждане 
на мероприятия, които заедно със съществуващите естествени и изкуствени прегради на огъня 
ще намалят щетите при евентуално възникване на пожари. Планираните съоръжения и 
наличните такива са нанесени на картата за защита от пожари с условни знаци, като наличните и 
новопланираните са с различни цветове.  

 
 

9.1 Противопожарни прегради 
 

9.1.1. Бариерни прегради 
 
В горските територии собственост на Община Трявна  поради значителното 

преобладание на гори с нисък клас на пожарна опасност няма съществуващи бариерни 
прегради и не е планирано изграждане на нови такива. 
 
    На територията на ТП ДГС “Плачковци”  не са планирани технически сечи за прочистване на 
съществуващи  бариерни прегради – просеки в горските територии собственост на 
Община Трявна. 
      
      

   9.1. 2. Лесокултурни прегради 
 
В горските територии собственост на Община Трявна съществуващите лесокултурни 

прегради са с обща дължина 10,5 км, които представляват: автомобилни пътища – 5,5 км; 
тракторни пътища – 0,8 км; реки и дерета с течаща вода – 0,3 км; шосета – 3,9 км.  

Поради значителното преобладание на гори с нисък клас на пожарна опасност не е 
планирано изграждането на нови лесокултурни прегради. 

 
 

А. В горските територии собственост на Община Трявна не са планирани технически 
сечи за прочистване на съществуващи  лесокултурни прегради – просеки. 

 
 

Б. В горските територии собственост на Община Трявна не са планирани технически 
сечи без материален добив за прочистване на съществуващи лесокултурни прегради  
автомобилни пътища. 
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В. В горските територии собственост на Община Трявна не са планирани технически 
сечи без материален добив за прочистване на съществуващи лесокултурни прегради  
шосета. 

 

9.1.3. Минерализовани ивици 
Минерализованите ивици представляват незалесени ивици с ширина 3-5 метра, или 

изкуствено построена противопожарна преграда, почистена от всички горими материали до 
минералния почвен слой, ивица с широчина 1-3 (5) м, в която е премахната тревната 
растителност без да са изорани. Те се разполагат около иглолистните култури, покрай 
пътищата с интензивно движение на хора и селскостопанска техника.  

 
На територията на Община Трявна в ТП ДГС “Плачковци” няма  изработени и поддържащи 

се минерализовани ивици. Поради значителното преобладание на горите с нисък клас на 
пожарна опасност не се предвижда изграждане на нови минерализовани ивици. 

 

9.1.4. 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. 

Не са планирани нови пожарозащитни пояси на територията на Община Трявна в ТП ДГС 
“Плачковци”, защото планираните залесявания са основно с широколистни дървесни видове. 

 

9.1.5. 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. Не се предвижда направата на санитарни ивици. 

 

9.1.6. 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. Предвидените санитарни мероприятия в Община Трявна на ТП ДГС 
“Плачковци” ще се провеждат на обща дължина 10,4 км. 

 
 

9.2 Противопожарни лесотехнически мероприятия 
 

9.2.1. Пътища за придвижване на противопожарна техника 
На картите за защита от пожари пътищата за придвижването на противопожарната техника 

са показани с лилав и червен цвят. С лилав цвят са отбелязани пътищата за движение на тежка 
противопожарна техника, а с червен - пътищата за движение на високопроходима 
противопожарна техника. Върху тези карти са показани също източниците за вода и 
подстъпите към тях и площадките за кацане на авиационна техника. Пътищата, по които е 
възможно да се придвижва противопожарна техника в горските територии на Община Трявна в 
ТП ДГС “Плачковци” са с обща дължина 95,4 км. 
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9.2.2. Водоизточници за нуждите на опазването на горите  
Във всеки горскостопански участък е необходимо да има на подходящи и достъпни места 

водоизточник с подстъп за зареждане на противопожарна техника. Площадките с 
водоизточниците  трябва да се обозначат съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и 
реда за защита на горските  територии от пожари.  

На територията на Община Трявна в ТП ДГС “Плачковци” съществуват 2 бр. 
водоизточници и 2 бр. площадки (подстъпи) в проект, за които е необходимо да има и 
преносими потопяеми помпи:  
- река Белица в близост до военен завод “Трема”; 
- езерото до гр. Трявна; 
 
       Изброените водоизточници не са горски територии, но могат да се използват за потушаване 
на възникнали пожари в горските територии собственост на Община Трявна. 

 
9.2.3. Стационарни наблюдателни пунктове 
Организиране на патрулно-наблюдателна служба. През пожароопасния период в 

пожароопасните горски площи трябва да се организират наблюдения от стационарни 
наблюдателни пунктове, които имат възможност за наблюдение с невъоръжено око в радиус до 
10 км  или чрез патрулиране, като се назначават патрули. В горите от първи клас на пожарна 
опасност и висока стойност на опазваните горски ресурси се залагат и второстепенни 
наблюдателни пунктове за наблюдение с радиус от 5 км, и за площи не по-малки от 500 ха. 

Кулите за пожаронаблюдение трябва да бъдат оборудвани 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. 

 
На територията на Община Трявна в ТП ДГС “Плачковци” няма изградени стационарни 

наблюдателни пунктове.  
Поради значителното преобладание на горите с нисък клас на пожарна опасност в Община 

Трявна на ТП ДГС “Плачковци” не се предвижда изграждане на нови кули за пожаронаблюдение. 

 

  9.3. Други мероприятия по противопожарно устройство 
 

9.3.1. 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 Община Трявна в ТП ДГС “Плачковци” не е планирано поставянето на бариери на 
автомобилни пътища. 

 

9.3.2. Места за обръщане на противопожарни автоцистерни  
 
В горските територии собственост на Община Трявна е обособено 1 (едно) място за 

обръщане на противопожарни автоцистерни, разположено върху път до подотдел 181 я1. 
 

9.3.3. Табели с противопожарно съдържание 
 
Предупредителните табели и плакати да се поставят през 500 – 1000 метра покрай 

пътищата, водещи или минаващи през горските масиви, както и на местата, определени за 
почивка, паркиране и палене на огън. Предупредителните табели и плакати трябва да се 
поставят съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 година.  

 

В горските територии собственост на Община Трявна е планирано поставянето на 1 
(една) предупредителна табела с противопожарно съдържание до подотдел 143 ю4. 

 

9.3.4. Места за почивка, паркиране и палене на огън 
Определени са по пътищата минаващи през горите, разположени са извън обсега на 

горските култури и други силно застрашени от пожар горски площи. За тези места е необходимо 
да се поддържа санитарна ивица с ширина 10-20 метра, която редовно да се почиства от 
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тревата, шумата и други лесно запалими отпадъци. Местата за палене на огън или огнищата да 
се играждат от подръчни средства (камъни). Запаления огън да не се оставя без надзор и след 
използването му да се загасява с вода.  

Тези места трябва да се обозначат съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г. 
На местата, предвидени за почивка и палене на огън е необходимо да се изградят и 

паркинги.  
На територията на ТП ДГС “Плачковци” в горските територии собственост на Община 

Трявна няма обособени места за палене на огън. 
На територията на ТП ДГС “Плачковци” в горските територии собственост на Община 

Трявна  или в близост до тях за нуждите на горското стопанство са обособени 3 (три) места за 
почивка и паркиране, разположени върху пътища до отдели и подотдели: 143 ю4; 181 я1; 217 ц. 

 

9.3.5. Устройване на противопожарни депа 
На територията на Община Трявна в ТП ДГС “Плачковци” за борба с възникнали горски 

пожари се използва противопожарното депо, разположено в административната сграда на ТП 
ДГС “Плачковци” в гр. Плачковци.  
 

Противопожарното депо в административната сграда на ТП ДГС “Плачковци” в гр. 
Плачковци е оборудвано с:  

- моторен трион – 4 бр. 
- лопати – 22 бр. 
- тупалки – 20 бр. 
- кирки – 18 бр. 
- кофпомпа – 1 бр. 
- пръскачки – 6 бр. 
- туби – 10 бр. 
- кофи – 10 бр. 
- фенери – 5 бр. 
- мотики – 20 бр. 
- железни гребла – 5 бр. 
- моторна помпа – 1 бр. 
- съд за вода (200 л) – 1 бр. 
- електрически фенери – 5 бр. 
- радиостанции – 4 бр. 
- съдове за питейна вода (10 л) – 5 бр. 
- брадви – 3 бр. 
 
Моторната помпа в депото е оборудвана с 200 м шланг, снабден със струйник. 
Оборудването в депото е в съответствие с изискванията, заложени в Наредба № 8 от 

11.05.2012 година и не е необходимо дооборудването му. 
 
Не е предвидено изграждане на нови противопожарни депа за горските територии 

собственост на Община Трявна. 

 

9.3.6. Телефонни постове 
Телефонни постове са разположени в следните населени места : 
В градовете Плачковци и Трявна, в селата Бангейци, Белица, Енчовци, Престой, Радевци, 

Станчов хан, Черновръх, в кварталите Бижовци и Фъревци. 

 

9.3.7. Противопожарни хидранти 
Противопожарни хидранти на територията на Община Трявна са изградени  в градовете 

Плачковци и Трявна. 
 

   9.3.8. Устройване на площадки за кацане на авиационна техника 
Общо на територията на Община Трявна в ТП ДГС “Плачковци” има изградени 2 (две) 

площадки за кацане на хеликоптери – в местност “Килимявката” (в близост до подотдел 91 н2) и 
на връх “Българка” (до подотдел 45 8). 

Не е предвидено изграждането на нови площадки за кацане на авиационна техника.  
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Изградените площадки за кацане на авиационна техника се използват за нуждите за 
опазването на горите от пожари както в държавните горски територии, така и в горските 
територии собственост на Община Трявна. 

 
Същите следва да се обозначат на терена съгласно Наредба № 14 за летищата и 

летищното осигуряване (ДВ бр. 103/104 от 2000 г.). 
 

9.3.9. 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. 

 

9.3.10. Превенция срещу пожари 
Противопожарната служба, отговаряща за гасенето на възникнали горски пожари в Община 

Трявна е разположена в град Трявна. През пожароопасния сезон връзката с нея се 
осъществява чрез денонощни дежурства, давани от служители на общината и на ТП ДГС 
“Плачковци”, снабдени с мобилни телефони, МПС и съответния оперативен план. При 
установяване на пожар незабавно трябва да се информира противопожарната служба в град 
Трявна. Организацията на гасене да става по ежегодно изготвян план-график в Община Трявна 
и ТП ДГС “Плачковци”. 

 
Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 8 от 11.05.2012 г. ръководствата на Община Трявна и 

ТП ДГС “Плачковци” трябва ежегодно, преди обявяването на пожароопасния сезон, да 
изготвят план за защита на горските територии от пожари, който 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 Община Трявна 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 една – две години от влизане в сила на ГСП. 
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10. ЕКОЛОГО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ  
    
Мероприятията, предвидени в този горскостопански план имат за цел да подобрят 

състоянието и повишат продуктивността и другите полезни функции на гората. 
Разработването на плана на типологична основа дава възможност, съобразно подходящият  

състав, най-ефективно да се използва почвеното плодородие. Това ще се постигне след 
изпълнение на предвидените възобновителни, отгледни и санитарни сечи, и залесявания. 

В таблица № 99 са посочени редица показатели, които дават представа за промените, 
настъпили на територията на инвентаризирания обект през десетгодишния ревизионен период. 

В края на ревизионният период се наблюдава увеличение на залесената площ на горските 
територии с 1897.6 ха. Общият запас (без клони) се е увеличил от 63085 на 268620 куб.м. 
Освен това ще се подобри сортиментната структура на дървостоите, като се увеличи делът на 
средната и едра дървесина за сметка на дребната и дървата. 

В крайна сметка всичко това ще доведе и до повишаване стойността на нематериалните 
горски ресурси - рекреационни, водоохранни, противоерозионни и др. 

В заключение трябва да се каже, че при планирането на всички видове мероприятия, 
залегнали в този горскостопански план (сечи, залесявания, план за паша и за защита от 
пожари), са взети в предвид природните дадености на района и изпълнимостта им. 

Стопанисването е насочено към подобряване и запазване на биологично устойчивите 
екосистеми, характерни за района. Целта е увеличаване и ефективно използване на защитните 
и рекреационни функции на гората, както и повишаване продуктивността на насажденията в 
горските територии на  община Трявна. В подходящия дървесен състав е запазено видовото 
богатство на дървостоите, като са взети всички мерки бъдещите насаждения да са по-
устойчиви биологически, с по-висока продуктивност и с по-добри защитни и  здравно-украсни 
функции. 

Таблица № 99 
Направления и показатели за оценка на общото 
състояние и екологичните функции на горите 

 

За обекта на планиране № 
по 
ред 

Направления и показатели Мярка 
Преди 10 г. Нов план 

1 2 3 4 5 

А Състояние на горските ресурси  - - 

I Обща госка площ ха 397.4 2295.0 

1 Залесена горска площ % 99.1 100.0 

2 Незалесена дървопроизводителна % - - 

3 Недървопроизводителна % 0.9 - 

3.1 Поляни ха 0.3 0.6 

3.2 Храсти ха - - 

4 Иглолистни гори ха 125.6 554.7 

5 Широколистни гори ха 271.8 1739.5 

5.1 Семенни % 50.0 48.5 

5.2 Издънкови за превръщане % 41.0 40.0 

5.3 Нискостъблено стопанисване % 9.0 11.5 

5.4 Реконструкция % - - 

 Средностъблено стопанисване % - - 

6 Гори до 40 години % 51.7 59.5 

7 Дозряващи гори % 69.8 73.9 

8 Зрели и престарели гори % 8.4 6.2 

II Запас - общо (без клони) куб.м 63085 268620 

1 Иглолистни  % 28.4 27.5 

2 Широколистни % 71.6 72.5 

2.1 Семенни % 58.3 57.4 

2.2 Издънкови за превръщане % 39.3 38.5 

2.3 Нискостъблено стопанисване % 2.4 4.1 

 Реконструкция % - - 

 Средностъблено стопанисване % - - 
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За обекта на планиране № 
по 
ред 

Направления и показатели Мярка 
Преди 10 г. Нов план 

1 2 3 4 5 

III Средни показатели на гората  - - 

1 Среден запас куб.м/ха 160 117 

2 Среден обемен прираст куб.м/ха 3.16 2.71 

3 Средна възраст години 51 45 

4 Среден бонитет  2.8 2.8 

5 Средна пълнота  0.74 0.66 

IV Странични горски ресурси общо тон - - 

1 Горски плодове и гъби тон - - 

2 Сено тон - - 

3 Площ на горите за паша (забранена) ха - 477.6 

4 Ловно стопанство тон - - 

5 Рибовъдство тон - - 

6 Технически и лечебни растения тон - - 

Б Здрвословно състояние на горите  - - 

I Площ на горите със слаби увреждания ха 1.5 37.1 

1 Иглолистни ха 0.7 36.9 

1.1 Биотични % 100.0 88.1 

1.2 Абиотични % - 11.9 

1.3 Антропогенни % - - 

2 Широколистни ха 0.8 0.2 

2.1 Биотични % 100.0 - 

2.2 Абиотични % - 100.0 

2.3 Антропогенни % - - 

II Площ на горите със силни и необратими урвеждания ха 0.1 17.5 

1 Иглолистни ха 0.1 17.4 

1.1 Биотични % 100.0 89.7 

1.2 Абиотични % - 10.3 

1.3 Антропогенни % - - 

2 Широколистни ха - 0.1 

2.1 Биотични % - 100.0 

2.2 Абиотични % - - 

2.3 Антропогенни % - - 

В Запазване на биологичното разнообразие  - - 

1 Естествени гори ха 326.0 2116.9 

2 Изкуствени гори ха 73.6 177.3 

3 Площ на горите за възобновяване ха 33.6 141.6 

3.1 Естествено възобновяване % 44.3 100.0 

3.2 Изкуствено възобновяване % 55.7 - 

4 Гори с природозащитен статус ха 93.5 1599.8 

4.1 Представителни горски екосистеми % - - 

4.2 Застрашени от изчезване екосистеми % - - 

4.3 Защитени горски територии % 100.0 100.0 

 Защитени зони % - 54.7 

 в т.ч. на местообитанита  % 67.8 54.7 

 в т.ч. на птиците % - 45.3 

5 Видово разнообразие - общо дървесна растителност бр. 23 27 

5.1 Редки изастрашени от изчезване видове % - - 

5.2 Защитени и ендемични видове % - - 

6 Смесени насаждения ха 232.0 1746.3 

7 Гори за запазване и използване на генетичните ресурси ха - - 
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За обекта на планиране № 
по 
ред 

Направления и показатели Мярка 
Преди 10 г. Нов план 

1 2 3 4 5 

7.1 Семенни бази % - - 

7.2 Семепроизводствени градини % - - 

7.3 Географски култури % - - 

 Горски разсадници % - - 

Г Показатели за защитни и рекреационни функции  - - 

1 Среден защитно - водоохранен клас  1.75 2.81 

2 Среден клас на рекреационна стойност  1.23 1.56 

3 Ерозирани горски земи ха - - 

3.1 Площна ерозия % - - 

3.2 Струйчеста и браздова ерозия % - - 

3.3 Ровинна и дълбочинна ерозия % - - 

4 Гори за изборно стопанисване ха - - 

5 Защитни гори ха 7.4 207.2 

 Специални гори ха 254.8 2887.3 

6 Рекреационни гори ха 304.9 1287.5 

 

 

11. ОБЕМ НА ПЛАНИРАНИТЕ ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ  
 
Обемът на лесокултурните и технически мероприятия през десетилетието 2019 - 2029 

година е разпределен така: 
 
- изсичане на подлеса - 2.9 ха; 
- маркиране на лесосечен фонд годишно по 1552 куб.м. стояща маса с клони;  
- поставяне на предупредителни табели с протипожарно съдържание – 10 бр.; 
- обурудване на три места за почивка и паркиране; 
 
 
База за изчисляване стойността на дейностите по извършване и планиране на 

мероприятията служи обемът на самите тях, показани в таблица № 100 по вид и категория на 
трудност. 

 

Таблица № 100 
За разпределение на площта на община Трявна по 

категории на сложност и трудност 
 

Категория 

I II III IV 
Общо 

Способ 

хектари 

клупиране 0.1-0.5 - 5.0 6.0 - 11.0 

клупиране 0.6-1.0 - 4.6 11.3 - 15.9 

математико-статистически методи  - 3.0 2.0 9.1 14.1 

боядисани подотдели - 0.3 0.4 - 0.7 

гори по растежни таблици 63.2 1364.0 768.2 57.1 2252.5 

голи площи с месторастене 0.1 0.4 0.1 - 0.6 

други голи площи - 0.1 0.1 - 0.2 

ВСИЧКО 63.3 1377.4 788.1 66.2 2295.0 

определяне на месторастене - - - - 62.8 

актуализация на месторастене - - - - 2232.0 

натура - - - - 875.0 
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ГЛАВА VII 
 

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО ДИРЕКТИВА НАТУРА 2000 
  

Очаквано въздействие на планираните мероприятия 

върху предмета и целите на защитените зони по Закона 

за биологичното разнообразие 

 
 
 

Увод 
 

Тази глава представлява специализирана извадка ( таблиците в нея са с отделна 
номерация), от Горскостопанския план на горските територии собственост на община Трявна 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.  

Главата е разработена в съответствие, както с Писмо № 33-05-08/18.04.2008 г. на ДАГ 
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), така и със ”Система от режими и мерки за стопанисване на горските 
типове местообитания” от Приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие, 
утвърдена на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8 от 05.05.2011 г. за сечите в горите от 
Изпълнителният Директор на Изпълнителната Агенция по 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. 
Тази разработка ще бъде цитирана по-долу в текста като ”Режими за устойчиво управление на 
горите в Натура 2000”. 

Защитените територии, обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие попадащи 
в горите собственост на община Трявна са категоризирани като “гори в защитени територии”, 
съгласно чл. 5, ал. 3 от Закона за горите от 08.03.2011 година (изм. и доп., бр. 72 от 
18.09.2015г.).  

В границите на  защитените зони са включени всички горски територии, независимо  от вида 
на собствеността им. 

Планирането на лесовъдските мероприятия е съобразено, както с предмета и целите на 
защитената зона и ограничителните режими на защитените зони по Закона за биологичното 
разнообразие, описани в Стандартния Формуляр или в Заповедта за обявяването на всяка 
зона, така и с Режимите за устойчиво управление на горите в Натура 2000. 

 Целите, които трябва да се имат предвид при стопанисването и при планиране на 
лесовъдските мероприятия в Защитените зони, обявени по Директива 92/43/ЕЕС от 21 май           
1992 г., за запазването на природните местообитания на дивата флора и фауна, които ще бъдат 
наричани за кратко Защитени зони за местообитанията (Директива за местообитанията), както 
и в Защитените зони, обявени по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, които ще 
бъдат наричани за кратко Защитени зони за птиците, са 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 Директива Натура 2000 (както за местообитанията, така и за 
птиците), попадаща на територията на община Трявна, 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.  
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В Защитените зони за местообитанията подробно са показани и планираните 
възобновителни сечи за всяко отделно местообитание и общо, докато в Защитените зони за 
птиците са показани предвидените сечи  общо за зоната. 

 

1. ОБЩА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, КОИТО   

    ПОПАДАТ В ГРАНИЦИТЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ПО ЗБР  

    (ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО НАТУРА 2000) 
 
 

1.1. На територията на община Трявна попадат части от 5 (пет) 

защитени зони по Натура 2000 
 

1.1. Защитена зона за местообитанията BG0000214 ”Дряновски-манастир” – 

обявена по Директива 92/43/ЕЕС, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното 
разнообразие, включена в списъка със защитени зони, приет с РМС №122 от 02.03.2007 г. (ДВ 
брой 21 от 09.03.2007 г.) - с обща площ 144.0 ха 

 

1.2. Защитена зона за местообитанията BG0000281 “Река Белица” – обявена 

по Директива 92/43/ЕЕС, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие, 
включена в списъка със защитени зони, приет с РМС №122 от 02.03.2007 г. (ДВ брой 21 от 
09.03.2007 г.) - с обща площ 2.0 ха 

 

1.3. Защитена зона за местообитанията BG0000282 ”Дряновска река” – 

обявена по Директива 92/43/ЕЕС, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното 
разнообразие, включена в списъка със защитени зони, приет с РМС №122 от 02.03.2007 г. (ДВ 
брой 21 от 09.03.2007 г.) - с обща площ 3.7 ха 

 

1.4. Защитена зона за местообитанията BG0000399 ”Българка” – обявена по 

Директива 92/43/ЕЕС, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие, 
включена в списъка със защитени зони, приет с РМС №122 от 02.03.2007 г. (ДВ брой 21 от 
09.03.2007 г.) - с обща площ 725.3 ха 

 

1.5. Защитена зона за птиците BG0000399 ”Българка” - обявена със Заповед № 

РД-848/08.11.2013 на МОСВ, ДВ бр.104/2013 год - припокрива се напълно със защитената зона 
за опазване на природните местообитания и дивата фауна.) - с обща площ 725.3 ха. 

 
Общата площ на всички Защитени зони по Натура 2000, попадащи в гори собственост на 

община Трявна е 875.0 ха, което представлява 38.1% от площта на всички гори на община 
Трявна. Разликата между посочената обща площ на всички Защитени зони по Натура 2000 - 
875.0 ха и сумата от площите на отделните зони, се дължи на пълното припокриване на 

Защитена зона за местообитанията BG0000399 ”Българка” със Защитените зони за птиците 

BG0000399 ”Българка”, в размер на 725.3 ха.  

 
 

2. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА 

ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ 
 
 

В горите собственост на община Трявна попадат следните защитени територии 
 

 - Природен парк “Българка” - обявен със Заповед №РД-775/09.08.2002г. на 

МОСВ (ДВ, бр86/2002г.), отдели и под отдели:  1 б, г; 5 к; 6 в; 20 б, и, с, у, ц, ш, щ, б1, 

г1, ж1, з1, к1, п1, с1, х1; 45 в; 53 к; 58 в, е, м, р, с, ш; 60 ж, н, п, р, с, т, х, е1, и1; 73 б, г, д, н, о, р, 
с, ч, я, а1, г1, и1, к1, п1, с1, ф1, х1, ч1; 74 м, о, п, т, х, ц, ш, б1, ж1, и1, р1, т1; 75 к, л, с, т, ш, ю, 
а1, б1, е1, з1, н1, о1, п1, с1, у1, ф1, х1, ч1, щ1, я1, а2, б2, г2; 76 в, г, и, л, м, п, ц, ч, в1, г1, е1, з1, 
м1, о1; 77 г, е, ж, з, л, м, р, с, у, х, ч, ю, а1, е1, з1, к1, ч1, ш1, щ1, ю1, а2, б2, г2, е2, м2, н2, ф2, 
ю2, а3, б3, е3, ж3, л3, с3, и4, т6; 78 г, д, к, м, о, с, т, ю, я, н1; 93 з, н, р, ц, ш, ю, б1, ж1, к1, о1, р1, 
щ1, б2, ж2, к2, о2, т2, я2, а3, д3, к3; 94 в, м, о, ф, х, ж1, и1, л1, м1, р1, с1, ф1, ц1; 95 а, е, ж, з, и, 
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о, р, т, ч, щ, з1, у1, х1, ш1, б2, г2; 96 у, в1, г1, з1, к1, м1, н1, п1, с1, х1, ч1; 97 к, м, о, п, с, х, ц, в1, 
ж1, з1, к1, л1, с1, у1, х1, ц1, б2, в2; 98 л, ф, ц, н1, о1, ц1, ю1, я1, е2, к2, л2, о2; 99 б, е, н, с, я, и1, 
к1, м1, х1, щ1, б2; 100 д, п, р, т, х, а1, ж1, п1, у1, х1, ш1, щ1, г2, к2, л2, п2, ч2, ш2; 101 ж, у, ф, х, 
ш, щ, а1, в1, д1, з1, и1, к1, о1, п1, т1, ш1, я1, ж2, м2, х2, ц2, ю2, б3, г3, е3, з3, м3, р3, т3, у3; 102 
м, р, т, у, ц; 103 с, у, х, ш, я, з1, и1, н1, п1, а2; 104 и, л, у, ю; 105 ц, ч, а1; 106 д, е, и, с, а1, в1, д1, 
ж1, и1, н1, т1, ф1, ч1, а2, д2, с2; 107 н, с, ч, ш, е1, к1, л1; 108 е, з, е1, н1, р1, с1, х1; 109 н, п, а1; 
110 м, р, ч, щ, а1, д1, у1, з2, о2, р2; 111 д, з, и, п3, с3, т3, ц3, щ3, б4; 113 ж, з, к, п, у, ш, ю, б1, г1, 
з1, м1, п1, с1, т1, у1, х1, ч1, ю1, я1, б2; 114 д, ж, и, л, т, ч, щ, я, и1, н1, р1, е2, к2, п2, с2, ф2, 3; 
115 д, о, а1, г1, е1; 116 б, г, д, к, н, п, р, с, ф, ш, щ, я, а1, е1, ж1, л1, о2, т2, 6; 117 б, а1, е1, л1, т1, 
ц1, 3; 118 г, ч, я, г1, д1, ж1, к1, о1, с1, у1, щ1, б2, в2; 120 е, р, щ; 121 в, д, ж, м, ш, ю, а1, г1, е1, 
к1, н1, п1, с1, х1, ц1; 122 с, ч, в1, е1, ж1, ф1, ц1, ч1, у2, х2, д3, е3, ж3, и3; 123 к, н, п, т, ю, б1, ж1, 
м1; 124 г, е, м, о, п, у, ч, щ, ю; 125 б, д, р, с, у, ф, ш, ю, а1, е1; 126 в, у, ф, х; 127 б, з, и, к, л, н, т, 
ф, ц, ш, щ, я; 128 б, в, е, ж, з, м, п, р, т, ф, х, ч, щ; 129 а, д, ж, и, л, о, р, у, щ, я, ж1, и1, к1, л1, м1, 
о1, п1, с1, ч1, я1; 130 у, щ, я, б1, г1, п1, ф2; 139 н, р, т, ф, ц, е1, з1, л1, н1, с1; 140 ц, щ, ж1, н1, 
с1, ч1, я1, ж2, и2, р2; 300 б, в, г, к, м, о, х, ц, ч, я, и1, к1, л1, п1, р1, т1; 301 б, д, з, о, р, ф; 302 б, г, 
л, о, п; 303 в, и, к, о; 304 з, м, о, я; 305 л, н, с, ч; 307 а, г, д, т, х, ч, а1, в1, ж1, щ1, ю1; 308 з; 309 з, 
к, м, н, п, ю, я, в1, е1; 311 ж, м, у, х, ч, щ; 312 н, ц, ю, а1, в1, р1, ф1, а2, б2, ж2, и2, к2; 313 б, в, д, 
л, о, с, у, ю, в1, з1, и1, к1, н1, п1, т1; 314 в, е, и, к, н, ф, ц, ш, а1, е1, ж1, з1, и1; 315 в, п, щ, я, а1, 
в1, з1, к1, м1, н1, о1, п1, т1, ф1, ц1, я1, а2, д2, е2; 316 д, е, и, к, р, ф, ч, щ, а1, в1, д1, е1, ж1, л1, 
м1, о1, с1, т1, х1, ц1, ч1, ш1, ю1, а2, д2, ж2, з2, и2, л2; с обща площ  725.1 ха, от която 724.7 ха 
залесена и 0.4 ха незалесена. 

Припокрива се напълно със защитена зона “BG0000399 ”Българка 
 

 - Защитена местност “Студеният кладенец” - обявена със Заповед 

№25/09.01.1989г. на КОПС, подотдел 127 щ, с площ 0.4 ха. 
Припокрива се напълно със защитена зона “BG0000399 ”Българка 

 

 - Защитена местност “Боженци” - обявена със Заповед №4526/17.10.1975г. на 

МГОПС, подотдел 200 б2 с площ 0.3 ха. 
 

3. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ 
 

3.1. СОЗ съгласно Наредба №3  

Обявени със заповеди №№1/10.07.2003год, 176/21.07.2008год и 180/21.08.2008 год. на 
Басейнова дирекция гр.Плевен: 

 
- пояс II - подотдел 180 к3; в4 с площ 0.8 ха. 
 
- пояс III отдели и подотдели - 97 в2, 176 к, 180 б4, с обща площ 0.6 ха 

 

3.2. Вододайни зони - С Протокол от 28.08.1964 год. на Комитета по строителство и 

архитектура; Протокол от 18.06.1975 год. на Министерство на строежите и архитектурата; 
Протокол от 08.07.1976 год.,одобрен от Министерството на строителството и архитектурата; 
Протокол от 11.11.1985 год. на МГГП, одобрен на 06.12.1985 год. и Протокол от 23.10.1984 год., 
одобрен на 30.10.1984 год; Протокол от 24.11.1988 год.,одобрен на 02.02.1989 год., отдели и 
подотдели: 20 и, с, у, ц, ш, щ, б1, г1, ж1, з1, к1, п1, с1, х1, 45 в, 53 к, 58 в, е, м, р, с, ш, 60 т, х, е1, 
и1, 75 н1, 81 ш, 95 а, е, ж, з, и, о, р, т, ч, щ, 98 ц1, ю1, я1, е2, 99 и1, к1, м1, х1, щ1, б2, 100 ж1, п1, 
у1, х1, ш1, щ1, г2, ш2, 102 м, р, т, у, ц, 103 с, у, х, ш, я, з1, и1, н1, п1, а2, 104 и, л, у, ю, 105 ц, ч, 
а1, 128 ф, 139 н, р, т, ф, ц, е1, з1, л1, н1, с1, 140 з, ц, щ, ж1, н1, с1, ч1, я1, б2, ж2, и2, л2, р2, у2, 
х2, ш2, я2, 144 я1, 165 м, 193 х, и1, р1, у1, ф1, ш1, а2, д2, м2, о2, 201 л, 204 ж1, с обща площ 
92.1 ха, цялата залесена. 

 
 

4. ЛОВНОСТОПАНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
В Защитените зони предвидените ловностопански мероприятия не противоречат на режима 

за устойчиво управление на горите, няма антропогенна фрагментираност на територията, 
предвидени са и зони на спокойствие на дивеча. Пашата на дивеча не застрашава структурата 
и възобновителните процеси на местообитанията.  
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В ЛСР, попадащи в Защитените зони няма съществуващи Бази за интензивно стопанисване 
на дивеча (БИСД). Нови Бази за интензивно стопанисване на дивеча не са планирани. 

В Защитените зони не е предвидено изсичане и изкореняване на насаждения за създаване 
на фуражни площи.  

 

 

5. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ПО ФУНКЦИИ 
 
Площта на Защитените зони по Натура 2000 с водещо предназначение, разположени 

върху горските територии на община Трявна е 151.9 ха, данни за което са показани в таблица 
№ 1.  

 

Таблица №1  
Разпределение на общата площ и запаса без клони по категории и функции на горите 

от Защитените зони по Натура 2000 
 

Общо гори собственост на община Трявна 
 

Всичко 
Горски територии по категории и функции 

Обща площ, ха Залесена площ, ха Запас, куб.м 

Общо защитни функции - - - 

природни паркове 723.1 722.7 81655 

защитена зона местообитания 149.7 149.5 15515 

защитени зони птици и местообитания 2.2 2.2 225 

Всичко защитени зони Натура 2000 151.9 151.7 15740 

Общо специални функции по т.1 875.0 874.4 97395 

Общо специални функции по т.1+т.2+т.3 875.0 874.4 97395 

Общо защитни и специални функции 875.0 874.4 97395 

Всичко 875.0 874.4 97395 

 

 
Отделно има 723.1 ха Защитени зони по Натура 2000, които са в това число на категория 

природен парк. 
 
Общата площ на Защитените зони по Натура 2000, разположени върху общински горски 

територии на община Трявна е 875.0 ха. което представлява 38.1% от площта им, 
 
Поради това, че част от площта на Защитените зони за местообитанията – 725.3 ха ( 2.2 ха 

от таблица №1) или 82.9% от тях, се припокрива с площта на Защитените зони за птиците, в 
таксационните описания тези припокрити зони са въведени като защитени зони птици и 
местообитания и са записани със съответните кодове на припокритите зони. 
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 Подробна инвентаризация, горскостопански план и 

план за защита на горските територии от пожари на 

защитените зони по ЗБР 
 
 

I. ЗАЩИТЕНА ЗОНА ”ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР” BG0000214 

   (ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА) 
 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ на Защитена зона ”Дряновски манастир”  

BG0000214(за Местообитанията) 
 

1. Защитена зона ”Дряновски манастир” BG0000214 - за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна - обявена по Директива 92/43/ЕЕС, 
съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка със 
защитени зони, приет с РМС №122 от 02.03.2007 г. (ДВ брой 21 от 09.03.2007 г.) - с обща площ 
144.0 ха 

 
Разположена е в в следните землища за община Трявна: 
 

 

№ по ред Землище 
площ 
ха 

22 к. БИЖОВЦИ 43.1 

30 c. ЧЕРНОВРЪХ 100.9 

ВСИЧКО: ОБЩИНА ТРЯВНА 144.0 

 
 

Защитена зона за местообитанията BG0000214“Дряновски манастир” е разположена в 
следните отдели и подотдели, собственост на община Трявна от ТП ДГС ”Плачковци”: 

 
176 д, е, з, к, л, п, ш, ю, а1, б1, д1, ж1, и1, л1, н1, о1, п1, р1, с1, у1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, б2, г2; 

177 в, л, ф, ч, е1, т1, х1, ш1, я1, б2, г2, к2, п2, у2, ф2, х2, ю2, я2; 178 г, е, х, ц, ч, ш, я, ж1; 179 б, 
в, г, е, и, к, н, щ, д1, т1, ц1, ю1, а2, г2, е2, ж2, и2, м2, н2, о2, с2, т2, х2, ш2, щ2, я2, е3, ж3; 180 а; 
203 б, д, н, р, т, х; 204 к, л, н, ж1; 205 л, о, р, ю, а1, д1, н1, р1; 216 г, д, е, и, о; 217 а, в, п, с, ц, ш, 
б1, в1, з1, к1; 218 л, н, ч, ю; 

 

Таблица № 2 
Разпределение на общата площ по вид на подотдела и групи гори 

 
Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000214 ”Дряновски манастир” 
 

 

Група гори 

иглолистни 
широколистни 
високостъблени 

издънкови 
за превръщане 

нискостъблени Всичко Вид на подотдела 

хектари 

% 

естествен произход 0.4-1.0 - 42.9 37.2 48.0 128.1 89.0 

склопени култури 15.0 - - - 15.0 10.4 

несклопени култури - - - - - - 

естествен произход 0.1-0.3 - - - - - - 

изредени култури 0.9 - - - 0.9 0.6 

всичко насаждения 15.9 42.9 37.2 48.0 144.0 100.0 

  

клек - - - - - - 

всичко залесена площ 15.9 42.9 37.2 48.0 144.0 100.0 
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Група гори 

иглолистни 
широколистни 
високостъблени 

издънкови 
за превръщане 

нискостъблени Всичко Вид на подотдела 

хектари 

% 

сечище - - - - - - 

пожарище - - - - - - 

голина - - - - - - 

всичко незал.дървопр. - - - - - - 

  

  

всичко недървопр. площ - - - - - - 

  

всичко инвентаризирана площ 15.9 42.9 37.2 48.0 144.0 100.0 

  

в т.ч. дървопр. площ 15.9 42.9 37.2 48.0 144.0 100.0 

 

Таблица № 3 
Разпределение на общата площ по видове и групи гори 

 
Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000214 ”Дряновски манастир” 

 

Групи гори 

иглистни 
широколистни 
високостъблени 

издънкови за 
превръщане 

нискостъблени 
Общо 

Видове гори 

хектари 

% 

1. Гори от бял бор 9.7 - - - 9.7 6.7 

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

9.7 - - - 9.7 6.7 

2. Гори от черен бор 6.2 - - - 6.2 4.3 

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

6.2 - - - 6.2 4.3 

11. Термофилни букови гори - 1.9 - - 1.9 1.3 

11.1 - Семенни термофилни 
букови гори 

- 1.9 - - 1.9 1.3 

13. Смесени дъбови гори 
(здб, бл, цр) 

- 8.4 - - 8.4 5.8 

13.1 - Естествени семенни 
смесени дъбови гори 

- 8.4 - - 8.4 5.8 

16. Крайречни гори - 2.6 - - 2.6 1.8 

16.1 - Естествени крайречни 
гори 

- 2.6 - - 2.6 1.8 

19. Гори от обикновен габър - 27.8 - - 27.8 19.3 

19.1 - Семенни гори от 
обикновен габър 

- 27.8 - - 27.8 19.3 

23. Група издънкови за 
превръщане 

- 2.2 37.2 - 39.4 27.4 

23.1 - Издънкови термофилни 
букови гори 

- - 0.9 - 0.9 0.6 

23.4 - Издънкови смесени 
дъбови гори 

- - 3.4 - 3.4 2.4 

23.5 - Издънкови церови гори - - 2.8 - 2.8 1.9 

23.6 - Издънкови гори от 
обикновен габър 

- - 30.1 - 30.1 21.0 

23.7 - Естествени гори от 
трепетлика 

- 2.2 - - 2.2 1.5 

24. Гори от акация - - - 5.1 5.1 3.6 

25. Гори от келяв габър - - - 42.9 42.9 29.8 

ВСИЧКО 15.9 42.9 37.2 48.0 144.0 100.0 
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Таблица № 4  
Разпределение на общата площ на горските територии и запаса без клони  

по категории и функции 
 

Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000214 ”Дряновски манастир” 

 

Всичко 
Горски територии по категории и функции 

Обща площ, ха Залесена площ, ха Запас, куб.м 

Общо защитни функции - - - 

защитена зона местообитания 144.0 144.0 14925 

Всичко защитени зони Натура 2000 144.0 144.0 14925 

Общо специални функции по т.1 144.0 144.0 14925 

Общо специални функции по т.1+т.2+т.3 144.0 144.0 14925 

Общо защитни и специални функции 144.0 144.0 14925 

Всичко 144.0 144.0 14925 

 

 
2. Списък на местообитанията в защитена зона “Дряновски 

манастир” BG0000214 
 

Местообитания Списък подотдели 
площ 
ха 

9150 204: ж1; 205: р1 2.4 

9170 177: х1, ш1, у2, ф2, х2, ю2 3.8 

91G0 
176: а1, б1, ц1, ч1, ш1; 177: е1, г2, к2, п2; 178: г, е, ч, ш, я, ж1; 179: б, к, н, щ, т1, ц1, ю1, 
а2, г2, е2, ж2, и2, м2, н2, о2, с2, т2, х2; 180: а; 203: б, д, н, р, т, х; 204: к, н; 205: л, о, ю, а1, 
д1, н1; 217: п, з1; 218: л, ч 

64.4 

91M0 176: ю; 177: в; 216: о; 218: ю 2.8 

91W0 178: х, ц 0.4 

ВСИЧКО 73.8 

 
 
Разпределението на площта от Защитената зона, за която са определени местообитания по 

групи гори е показано в таблица № 5
 

Таблица № 5 
Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000214 ”Дряновски манастир” 
 

широкол. изд.за 

иглолистни 
високостъблени превръщане 

нискостъблени Всичко 

Местообитания 

ха 

% 

общо 9150 - 1.5 0.9 - 2.4 3.2 

общо 9170 - 3.7 0.1 - 3.8 5.2 

общо 91G0 - 31 33.4 - 64.4 87 

общо 91M0 - - 2.8 - 2.8 3.8 

общо 91W0 - 0.4 - - 0.4 0.5 

  

ВСИЧКО - 36.6 37.2 - 73.8 100 
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3. Собственост на горските територии в Защитена зона “Дряновски 

манастир” BG0000214 

 
 

Във връзка с извършеният процес на възстановяване на собствеността в горските територии 
и изработените Карти на възстановената собственост (КВС) на землищата от община Трявна, 
разположени на територията на Защитена зона “Дряновски манастир” BG0000214, е извършена 
следната диференциация по собственост, показана в таблица № 6 

 

Таблица № 6  
Разпределение на площта по собственост 

 

Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000214 ”Дряновски манастир” 
 

Oбщо в т.ч. Земеделски територии 

вид собственост 
обща площ 

ха 
% 

в т.ч. залес. площ 
ха 

% 
обща площ 

ха 
% 

Общинска собственост 144.0 100.0 144.0 100.0 144.0 100.0 

Всичко 144.0 100.0 144.0 100.0 144.0 100.0 

 
 

4. Защитени местности и Природни забележителности, разположени 

в горите собственост на община Трявна от Защитена зона за 

местообитанията BG0000214 ”Дряновски манастир”  
 

В Защитена зона за местообитанията BG0000214 ” Дряновски манастир”, на територията на 
община Трявна не попадат защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии. 

 

5. Горски територии за защита на водите, разположени в Защитена зона 

BG0000214 ”Дряновски манастир”  
 

5.1. СОЗ съгласно Наредба №3  

 
Обявена със заповед №01/10.07.2003год, на Басейнова дирекция гр.Плевен: 
 
- пояс III отдели и подотдели - 176 к, с обща площ 0.3 ха 
 

6. Общи таксационни данни за защитена зона ”Дряновски манастир”  

за местообитанията  BG0000214 
Разпределението на залесената площ, общият дървесен запас и средният прираст по 

класове и подкласове на възраст за защитена зона ”Дряновски манастир” BG0000214, е 
показано в таблица № 7. От нея се вижда, че средната възраст на защитената зона е 43 години, 
средният запас е 104 куб.м/ха, средният прираст е 2.40 куб.м/ха. Общият среден годишен 
прираст на защитената зона 345 куб.м. 

 

Таблица № 7  
Разпределение на залесената площ, oбщия дървесен запас  
и средния прираст по класове и подкласове на възраст  

 
Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000214 ”Дряновски манастир” 
 

Площ 
Запас на основното 

насаждение 
Класове на 
възраст 

Подкласове на 
възраст 

хектари % куб.м % 

Надлесни 
куб.м 

Среден 
прираст 
куб.м 

1-10 0.6 0.4 10 0.1 10 1 
I 

11-20 10.0 6.9 255 1.7 - 15 

21-30 31.1 21.6 2495 16.7 - 84 
II 

31-40 48.2 33.5 3895 26.1 - 98 

III 41-50 26.1 18.1 4180 28.0 - 84 
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Площ 
Запас на основното 

насаждение Класове на 
възраст 

Подкласове на 
възраст 

хектари % куб.м % 

Надлесни 
куб.м 

Среден 
прираст 
куб.м 

 51-60 14.5 10.1 2145 14.4 - 37 

61-70 8.5 5.9 850 5.7 - 12 
IV 

71-80 5.0 3.5 1095 7.3 - 14 

81-90 - - - - - - 
V 

91-100 - - - - - - 

101-110 - - - - - - 
VI 

111-120 - - - - - - 

121-130 - - - - - - 
VII 

131-140 - - - - - - 

141-150 - - - - - - 
VIII 

над 150 - - - - - - 

Всичко 144.0 100.0 14925 100.0 10 345 

средна възраст: 43 години 
среден запас: 104 куб.м/ха 
среден прираст: 2.40 куб.м/ха 

Разпределението на залесената площ по дървесни видове и по класове на възраст за  
защитена зона ”Дряновски манастир” BG0000214 е показано в таблица № 8. От нея се вижда, 
че в защитената  зона  преобладават насажденията на възраст от 21 до 40 години, с обща площ 
от 78.1 ха – 54.2%, следвани от тези от 41 до 60 години, с обща площ 45.0 ха – 31.2%,. От 
широколистните дървесните видове преобладават габърът - 44.7 ха (31.1%), келевият габър – 
33.9 ха (23.6%), церът – 21.0 ха(14.6%) и др., а от иглолистните бялият бор – 7.4 ха (5.1%) и 
черният бор - 6.8 ха (4.7%).  
 

Таблица № 8 
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст 

 
Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000214 ”Дряновски манастир” 

 

Дървесни видове 
клас I 
1-20 

клас II 
21-40 

клас III 
41-60 

клас IV 
61-80 

клас V 
81-100 

клас VI 
101-120 

клас VII 
121-140 

клас VIII 
над 140 

Всичко % 

хектари 

Бял бор - 5.0 2.4 - - - - - 7.4 5.1 

Черен бор - 0.4 6.4 - - - - - 6.8 4.7 

  

Бук - 3.1 1.5 1.5 0.1 - - - 6.2 4.3 

Червен дъб - 0.5 - - - - - - 0.5 0.4 

Зимен дъб - 7.1 1.2 1.8 - - - - 10.1 7.0 

Цер 1.1 9.9 8.1 1.9 - - - - 21.0 14.6 

Габър 0.2 22.6 17.1 4.8 - - - - 44.7 31.1 

Трепетлика - 2.8 1.6 0.1 - - - - 4.5 3.1 

Мъждрян 0.3 0.3 - - - - - - 0.6 0.4 

Акация 3.5 0.2 0.1 - - - - - 3.8 2.6 

Келяв габър 3.9 22.0 6.3 1.7 - - - - 33.9 23.6 

Бяла върба - 1.4 - - - - - - 1.4 1.0 

Черна елша - 0.9 - - - - - - 0.9 0.6 

Сребролистна липа - 1.8 - - - - - - 1.8 1.2 

тп I-214 - 0.1 - - - - - - 0.1 0.1 

Дива череша - - 0.3 - - - - - 0.3 0.2 

  

Всичко 9.0 78.1 45.0 11.8 0.1 - - - 144.0 100.0 

  

проценти 6.3 54.2 31.2 8.2 0.1 - - - 100.0   
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ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН на Защитена зона  

”Дряновски манастир” за местообитанията BG0000214 
 

1. Планирани сечи в Защитената зона 
 

Съобразно биологичните особености на дървесните видове, състоянието на насажденията, 
хода на възобновителния процес и целта на стопанисването в защитена зона ”Дряновски 
манастир” BG0000214 на териториите с обособени местообитания не е предвидено да се 
извършват възобновителни сечи. Планирана е гола сеч за акацията в размер на 5.1 ха. 

 

Таблица № 9 
Разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч 

през десетилетието по вид на сечта 
 

Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000214 ”Дряновски манастир” 

 

Вид на възобновителната сеч 

Стопански класове 
гола за 

изд.възобн. 
общо гола ОБЩО % 

Гори със ЗСпФ 

Ак. противоерозионен 5.1 5.1 5.1 100 

  

Всичко ЗСпФ 5.1 5.1 5.1 100 

  

Гори със стопански функции 

  

всичко СтФ - - - - 

  

ОБЩО 5.1 5.1 5.1 100 

  

ПОЛЗВАНЕ (БЕЗ КЛОНИ) 110 110 110   

ПОЛЗВАНЕ (С КЛОНИ) 110 110 110   

     
 
 

Таблица № 10  

Разпределение на предвидената за отсичане стояща маса 

по дървесни видове и основни групи сортименти 
 

Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000214 ”Дряновски манастир” 
 

вероятен добив сортименти предвидена за 
отсичане 

стояща маса строителна дървесина 
вид на сечта 

и 
дървесен вид без 

клони 
с 

клони 

отпад 
лежаща 
дървесна 

маса 
едра средна дребна общо 

дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина 

Възобновителна в нискостъблени 

Акация 110 110 10 100 - 25 10 35 65 - 

широколистни 110 110 10 100 - 25 10 35 65 - 

проценти 100.0 100.0 9.1 90.9 - 22.7 9.1 31.8 59.1 - 

  

Общо възобновителна в 
нискостъблени 

110 110 10 100 - 25 10 35 65 - 

проценти 100.0 100.0 9.1 90.9 - 22.7 9.1 31.8 59.1 - 

  

Всичко възобновителни 110 110 10 100 - 25 10 35 65 - 
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вероятен добив сортименти предвидена за 
отсичане 

стояща маса строителна дървесина 
вид на сечта 

и 
дървесен вид без 

клони 
с 

клони 

отпад 
лежаща 
дървесна 

маса 
едра средна дребна общо 

дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина 

сечи 

проценти 100.0 100.0 9.1 90.9 - 22.7 9.1 31.8 59.1 - 

  

Прореждане в издънкови за превръщане 

Цер 10 10 - 10 - 5 - 5 5 - 

Габър 15 20 5 15 - - - - 15 - 

Акация 40 40 5 35 - 5 5 10 25 - 

широколистни 65 70 10 60 - 10 5 15 45 - 

проценти 92.9 100.0 14.3 85.7 - 14.3 7.1 21.4 64.3 - 

  

Общо прореждане в 
издънкови за 
превръщане 

65 70 10 60 - 10 5 15 45 - 

проценти 92.9 100.0 14.3 85.7 - 14.3 7.1 21.4 64.3 - 

  

Пробирка в иглолистни 

Черен бор 330 400 90 310 80 140 15 235 65 10 

иглолистни 330 400 90 310 80 140 15 235 65 10 

проценти 82.5 100.0 22.5 77.5 20.0 35.0 3.8 58.8 16.2 2.5 

  

  

Общо пробирка в 
иглолистни 

330 400 90 310 80 140 15 235 65 10 

проценти 82.5 100.0 22.5 77.5 20.0 35.0 3.8 58.8 16.2 2.5 

  

Пробирка в широколистни високостъблени 

Бук 40 50 10 40 5 5 - 10 30 - 

Габър 20 20 5 15 - 5 - 5 10 - 

широколистни 60 70 15 55 5 10 - 15 40 - 

проценти 85.7 100.0 21.4 78.6 7.2 14.3 - 21.5 57.1 - 

  

Общо пробирка в 
широколистни 
високостъблени 

60 70 15 55 5 10 - 15 40 - 

проценти 85.7 100.0 21.4 78.6 7.2 14.3 - 21.5 57.1 - 

  

Всичко отгледни сечи 455 540 115 425 85 160 20 265 150 10 

проценти 84.3 100.0 21.3 78.7 15.8 29.6 3.7 49.1 27.8 1.8 

  

Санитарна в иглолистни 

Бял бор 240 300 110 190 5 50 10 65 125 - 

иглолистни 240 300 110 190 5 50 10 65 125 - 

проценти 80.0 100.0 36.6 63.4 1.7 16.7 3.3 21.7 41.7 - 

  

  

Общо санитарна в 
иглолистни 

240 300 110 190 5 50 10 65 125 - 

проценти 80.0 100.0 36.6 63.4 1.7 16.7 3.3 21.7 41.7 - 

  

Всичко санитарни сечи 240 300 110 190 5 50 10 65 125 - 

проценти 80.0 100.0 36.6 63.4 1.7 16.7 3.3 21.7 41.7 - 



ГОРИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД, 2019 г. 171 

вероятен добив сортименти предвидена за 
отсичане 

стояща маса строителна дървесина 
вид на сечта 

и 
дървесен вид без 

клони 
с 

клони 

отпад 
лежаща 
дървесна 

маса 
едра средна дребна общо 

дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина 

  

Принудителна в иглолистни 

Бял бор 40 50 20 30 - 10 - 10 20 - 

иглолистни 40 50 20 30 - 10 - 10 20 - 

проценти 80.0 100.0 40.0 60.0 - 20.0 - 20.0 40.0 - 

  

  

Общо принудителна в 
иглолистни 

40 50 20 30 - 10 - 10 20 - 

проценти 80.0 100.0 40.0 60.0 - 20.0 - 20.0 40.0 - 

  

Всичко принудителни 
сечи 

40 50 20 30 - 10 - 10 20 - 

проценти 80.0 100.0 40.0 60.0 - 20.0 - 20.0 40.0 - 

  

ОБЩО от всички сечи 

Бял бор 280 350 130 220 5 60 10 75 145 - 

Черен бор 330 400 90 310 80 140 15 235 65 10 

иглолистни 610 750 220 530 85 200 25 310 210 10 

проценти 81.3 100.0 29.4 70.6 11.3 26.7 3.3 41.3 28.0 1.3 

  

Бук 40 50 10 40 5 5 - 10 30 - 

Цер 10 10 - 10 - 5 - 5 5 - 

Габър 35 40 10 30 - 5 - 5 25 - 

Акация 150 150 15 135 - 30 15 45 90 - 

широколистни 235 250 35 215 5 45 15 65 150 - 

проценти 94.0 100.0 14.0 86.0 2.0 18.0 6.0 26.0 60.0 - 

  

ВСИЧКО 845 1000 255 745 90 245 40 375 360 10 

проценти 84.5 100.0 25.5 74.5 9.0 24.5 4.0 37.5 36.0 1.0 
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Таблица № 11  
Размер на ползването по площ, запас и вид на сечта 

Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000214 ”Дряновски манастир” 
 

ВИДОВЕ СЕЧИ 

Стопански класове 
мерни 

единици 
ВЪЗОБН. 
СЕЧИ 

осветл. прореждане пробирка 
ВСИЧКО 

ОТГЛЕДНИ 
санитарна 

общо 
санитарни 

принудителни ОБЩО % 

ИГЛОЛИСТНИ 

ха - - - - - 8.1 8.1 0.7 8.8 37.8 Бялборови култури 
ЗСпФ куб.м - - - - - 240 240 40 280 33.1 

  

ха - - - 6.2 6.2 - - - 6.2 26.6 Черборови култури 
ЗСпФ куб.м - - - 330 330 - - - 330 39.1 

  

ха - - - 6.2 6.2 8.1 8.1 0.7 15 64.4 Всичко иглолистни 
ЗСпФ куб.м - - - 330 330 240 240 40 610 72.2 

  

ха - - - 6.2 6.2 8.1 8.1 0.7 15 64.4 

всичко иглолистни куб.м - - - 330 330 240 240 40 610 72.2 

  

ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 

ха - - - 1.5 1.5 - - - 1.5 6.4 

Буков В ЗСпФ куб.м - - - 60 60 - - - 60 7.1 

  

ха - - - 1.5 1.5 - - - 1.5 6.4 Всичко 
широколистни 
високостъблени 
ЗСпФ куб.м - - - 60 60 - - - 60 7.1 

  

ха - - - 1.5 1.5 - - - 1.5 6.4 всичко 
широколистни 
високостъблени куб.м - - - 60 60 - - - 60 7.1 

  

ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ 

Смесен СрН П ЗСпФ ха - - 1.1 - 1.1 - - - 1.1 4.7 
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ВИДОВЕ СЕЧИ 

Стопански класове 
мерни 

единици 
ВЪЗОБН. 
СЕЧИ 

осветл. прореждане пробирка 
ВСИЧКО 

ОТГЛЕДНИ 
санитарна 

общо 
санитарни 

принудителни ОБЩО % 

 куб.м - - 65 - 65 - - - 65 7.7 

  

ха - 0.6 - - 0.6 - - - 0.6 2.6 

Габъров СрН П ЗСпФ куб.м - - - - - - - - - - 

  

ха - 0.6 1.1 - 1.7 - - - 1.7 7.3 Всичко издънкови 
за превръщане 
ЗСпФ куб.м - - 65 - 65 - - - 65 7.7 

  

ха - 0.6 1.1 - 1.7 - - - 1.7 7.3 всичко издънкови 
за превръщане куб.м - - 65 - 65 - - - 65 7.7 

  

НИСКОСТЪБЛЕНИ 

ха 5.1 - - - - - - - 5.1 21.9 Ак. противоерозионен 
ЗСпФ куб.м 110 - - - - - - - 110 13 

  

ха 5.1 - - - - - - - 5.1 21.9 Всичко 
нискостъблени 
ЗСпФ куб.м 110 - - - - - - - 110 13 

  

ха 5.1 - - - - - - - 5.1 21.9 всичко 
нискостъблени куб.м 110 - - - - - - - 110 13 

  

ОБЩО 

ха 5.1 0.6 1.1 7.7 9.4 8.1 8.1 0.7 23.3 100 

ВСИЧКО ПОЛЗВАНЕ куб.м 110 - 65 390 455 240 240 40 845 100 
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В горите собственост на община Трявна от Защитена зона за местообитанията 
”Дряновски манастир” BG0000214 годишното ползване по  ГСП от 2018 год. е 85 куб.м, което 
представлява 24.6% от средния годишен прираст – 345 куб.м. В сравнение с общия запас на 
общинските гори в Защитена зона ”Дряновски манастир”, който е 14925 куб.м, размерът на 
годишното ползване е 0.6%, а ползването на 1 ха при 144 ха залесена площ е 0.59 куб.м/ха. 

 

2. Възобновяване и планирано залесяване в Защитената зона 
 

През настоящия ревизионен период в горските територии с обособени местообитания от Защитена 
зона BG0000214 ”Дряновски манастир” в горските територии собственост на община Трявна, ще се 
разчита изцяло на естественото възобновяване.  
 
 

3. Паша в горските територии в Защитената зона 
 

Съгласно чл. 124, т. 1 до 5 от Закона за Горите от 08.03.2011 г. се забранява пашата в 
следните горски територии обственост на община Трявна, разположени в Защитена зона 
”Дряновски манастир” за местообитанията BG0000214: 

Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ забранена за паша по ГСУ 

 
Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000214 ”Дряновски манастир” 

 

  
Обща 
площ 
ха 

Забранена 
площ за паша 

ха 

% 
от общата площ 

ГСУ 2 144.0 21.6 15.0 

всичко 144.0 21.6 15.0 

 
 
 

Списък на подотделите ЗАБРАНЕНИ за ПАША по ЗЕМЛИЩА 
 

Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000214 ”Дряновски манастир” 

 

ГСУ: 2  землище 22: к. БИЖОВЦИ 

отдел подотдели площ (ха) 

204 л, ж1 2.1 

205 р, ю, р1 6.5 

216 о 0.7 

общо 9.3 

 

ГСУ: 2  землище 30: c. ЧЕРНОВРЪХ 

отдел подотдели площ (ха) 

176 а1, о1 0.8 

177 л, е1, х1, ш1, у2, ф2, х2, ю2 10.3 

179 к, н 1.2 

общо 12.3 

 

 

4. Видове, подходящи за месторастенето в Защитената зона 
 

В бъдеще при видовете, подходящи за съответните месторастения в Защитена зона 
”Дряновски манастир”, е запазено изцяло видовото богатство на дървостоите, като са взети 
всички мерки бъдещите насаждения да са по-устойчиви биологически и с по-добри защитни 
функции, което  е показано в таблица № 12. 
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Таблица № 12  
Сравнение на площта по дървесни видове  

по сегашен видов състав  и  видове подходящи за месторастенето 
 

Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000214 ”Дряновски манастир” 

 

СЕГАШЕН СЪСТАВ ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

Залесена площ Залесена площ Дървопр. площ Дървесни видове 

ха % ха % ха % 

Бял бор 7.4 5.1 2.8 2.0 2.8 2.0 

Черен бор 6.8 4.7 6.9 4.8 6.9 4.8 

Бук 6.2 4.3 6.2 4.3 6.2 4.3 

Червен дъб 0.5 0.4 0.9 0.6 0.9 0.6 

Зимен дъб 10.1 7.0 10.3 7.1 10.3 7.1 

Цер 21.0 14.6 28.6 19.9 28.6 19.9 

Габър 44.7 31.1 47.6 33.1 47.6 33.1 

Трепетлика 4.5 3.1 4.5 3.1 4.5 3.1 

Мъждрян 0.6 0.4 0.8 0.6 0.8 0.6 

Акация 3.8 2.6 3.8 2.6 3.8 2.6 

Келяв габър 33.9 23.6 27.1 18.8 27.1 18.8 

Бяла върба 1.4 1.0 1.4 1.0 1.4 1.0 

Черна елша 0.9 0.6 0.9 0.6 0.9 0.6 

Сребролистна липа 1.8 1.2 1.8 1.2 1.8 1.2 

тп I-214 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Дива череша 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 

  

Всичко 144.0 100.0 144.0 100.0 144.0 100.0 
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ПЛАН ЗА ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 

ОТ ПОЖАРИ 
 

Тази част представлява извадка от специализиран план за дейностите по опазване от пожари 

в горските територии и земеделските територии, придобили характеристики на гора в обхвата на ТП 

ДГС “Плачковци” от 2019 година. 

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 на Защитена зона за местообитанията BG0000214 “Дряновски 
манастир” в ТП ДГС “Плачковци” са обособени в два противопожарни блока, съответно във II

-ри
 ГСУ 

“Трявна” и III
-ти

 ГСУ “Дряново”, за които са планирани необходимите противопожарни мероприятия 
по участъци.  

Възможните източници, от които би могла да възникне пожарна опасност за горските 
комплекси в района на Защитена зона за местообитанията BG0000214 “Дряновски манастир” в ТП 
ДГС “Плачковци” са разположените сред тях населени места, пресичащите ги шосета и пътища, 
биваците на туристи, пастири, горски работници и др. 

Най-честите причини за възникване на пожари са следните: 
-  Изгаряне на треви и храсти при почистване на ливади и ниви, които граничат с гора; 
-  Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и угарки; 
-  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; 
-  Аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите; 
-  Самозапалване на сухи треви или дървета при природни явления (мълнии). 
Противопожарните дялове са обособени от участъци с еднакъв клас на пожарна опасност и 

са нанесени на картите за защита от пожари в мащаб 1:25 000 със съответния цвят на класа на 
пожарна опасност.  Класът на пожарна опасност на насажденията и останалите горски площи е 
определен според характеристиката на преобладаващите насаждения и степента на 
овлажняването на месторастенето (Методика за определяне на класа на пожарна опасност на 
насажденията, Приложение № 40 към чл. 137, ал.2 от Наредба № 18 от 07.10.2015 г. за 
инвентаризация и планиране в горските територии). 

 
 

I-ви - висока 
иглолистни: 
Иглолистни насаждения и култури, растящи на много сухи, сухи и сухи до свежи 

месторастения. 
 

IІ-ри - средна 
иглолистни: 
- насаждения и култури, растящи на свежи до сухи и свежи месторастения; 
широколистни: 
- насаждения и култури, растящи на много сухи, сухи и сухи до свежи месторастения. 
 

IІІ-ти - ниска 
иглолистни: 
- насаждения и култури, растящи на свежи до влажни и влажни месторастения; 

     широколистни: 
- насаждения и култури, растящи на свежи до сухи, свежи, свежи до влажни и влажни 

месторастения. 
 

 
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) и така са 
изработени картите за защита от пожари в М 1:25 000 на Защитена зона за местообитанията 
BG0000214 “Дряновски манастир” в ТП ДГС “Плачковци”. На тези карти за защита от пожари в 
М1:25 000 площите, отнесени към съответните класове на пожарна опасност, са оцветени с 
различни цветове. 
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За по-точно определяне обаче, показаното разпределение на площта по класове на пожарна 
опасност и по горскостопански участъци в таблица № 13 е извършено по подотдели 
(насаждения).  

Таблица № 13 
Разпределение на площта по насаждения по класове на пожарна опасност 

в Защитена зона за местообитанията BG0000214 “Дряновски манастир” на ТП ДГС 
“Плачковци”, горски територии на община Трявна 

 

 

Класове на пожарна опасност 
Териториален обхват I клас 

висока 
II клас 
средна 

III клас 
ниска 

Всичко 

хектари 
площ 

15.0 59.7 69.3 144.0 

проценти 10.4 41.5 48.1 100. 

 
Противопожарните прегради са съоръжения със специфично противопожарно предназначение 

и разположение. Съоръжения, които са разположени на терена (пътища, жп линии, просеки на 
електропроводи, дивечови просеки и др.) представляват естествени прегради на огъня.  

За предотвратяване възникването на пожари, за ограничаване на разпространението и за 
бързото им потушаване, се предвижда направа на противопожарни съоръжения и провеждане 
на мероприятия, които заедно със съществуващите естествени и изкуствени прегради на огъня 
ще намалят щетите при евентуално възникване на пожари. Планираните съоръжения и 
наличните такива са нанесени на картата за защита от пожари с условни знаци, като наличните и 
новопланираните са с различни цветове.  

 

І. Противопожарни прегради 
 

1. Бариерни прегради 
Съществуващите бариерни прегради в Защитена зона за местообитанията BG0000214 

“Дряновски манастир” на ТП ДГС “Плачковци” са с обща дължина 3,0 км, които представляват: 
просека със ширина 20 или повече метра – 0,7 км; скали – 2,3 км. Всичките бариерни прегради 
са държавни горски територии. 

На територията на Защитена зона за местообитанията BG0000214 “Дряновски манастир” в     
ТП ДГС “Плачковци” не е планирано изграждане на нови бариерни прегради. 

 
А. На територията на Защитена зона за местообитанията BG0000214 “Дряновски манастир” в 

ТП ДГС “Плачковци” е планирана техническа сеч за прочистване на съществуваща  бариерна 
преграда – просека в подотдели: 179 1 – с обща дължина от  0,7 км на обща площ от 1,4 ха. 
Подотделът е държавна горска територия. 
      

2. Лесокултурни прегради 
Съществуващите лесокултурни прегради в Защитена зона за местообитанията BG0000214 

“Дряновски манастир” на ТП ДГС “Плачковци” са с обща дължина 12,1 км и представляват: реки 
и дерета с течаща вода – 1,2 км; шосета – 10,9 км. 

Поради значителното преобладание на горите с нисък клас на пожарна опасност не е 
планирано изграждането на нови лесокултурни прегради. 

 
В това число в горските територии на Защитена зона за местообитанията BG0000214 

“Дряновски манастир” собственост на Община Трявна съществуващите лесокултурни 
прегради са с обща дължина 0,4 км, които представляват: реки и дерета с течаща вода – 0,3 
км; шосета – 0,1 км.  

Не е планирано изграждането на нови лесокултурни прегради. 
 

Общо на територията на Защитена зона за местообитанията BG0000214 “Дряновски 
манастир” в ТП ДГС “Плачковци” са планирани технически сечи без материален добив за 
поддържане на съществуващи лесокултурни прегради – шосета  в следните отдели и 
подотдели : 217 1, 3  - на обща дължина от 0,2 км. Всичките подотдели са държавни горски 
територии.  
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3. Минерализовани ивици 
Минерализованите ивици представляват незалесени ивици с ширина 3-5 метра, или 

изкуствено построена противопожарна преграда, почистена от всички горими материали до 
минералния почвен слой, ивица с широчина 1-3 (5) м, в която е премахната тревната 
растителност без да са изорани. Те се разполагат около иглолистните култури, покрай 
пътищата с интензивно движение на хора и селскостопанска техника.  

 
На територията на Защитена зона за местообитанията BG0000214 “Дряновски манастир” в ТП 

ДГС “Плачковци” няма  изработени и поддържащи се минерализовани ивици. Поради 
значителното преобладание на горите с нисък клас на пожарна опасност не се предвижда 
изграждане на нови минерализовани ивици. 

 

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. 

Не са планирани нови пожарозащитни пояси на територията на Защитена зона за 
местообитанията BG0000214 “Дряновски манастир” в ТП ДГС “Плачковци”, защото планираните 
залесявания са основно с широколистни дървесни видове. 

 

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. Не се предвижда направата на санитарни ивици. 

 

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. Предвидените санитарни мероприятия в Защитена зона за 
местообитанията BG0000214 “Дряновски манастир” на ТП ДГС “Плачковци” ще се провеждат на 
обща дължина 10,9 км. 

 

ІІ. Противопожарни лесотехнически мероприятия 
 

1. Пътища за придвижване на противопожарна техника 
На картите за защита от пожари пътищата за придвижването на противопожарната техника 

са показани с лилав и червен цвят. С лилав цвят са отбелязани пътищата за движение на тежка 
противопожарна техника, а с червен - пътищата за движение на високопроходима 
противопожарна техника. Върху тези карти са показани също източниците за вода и 
подстъпите към тях и площадките за кацане на авиационна техника. Пътищата, по които е 
възможно да се придвижва противопожарна техника в горските територии на Защитена зона за 
местообитанията BG0000214 “Дряновски манастир” в ТП ДГС “Плачковци” са с обща дължина 
10,9 км, като в това число в  горските територии собственост на Община Дряново не 
попадат пътища за движение на противопожарна техника.  
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2. Водоизточници за нуждите на опазването на горите  
Във всеки горскостопански участък е необходимо да има на подходящи и достъпни места 

водоизточник с подстъп за зареждане на противопожарна техника. Площадките с 
водоизточниците  трябва да се обозначат съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и 
реда за защита на горските  територии от пожари.  
     На територията на Защитена зона за местообитанията BG0000214 “Дряновски манастир” в 
ТП ДГС “Плачковци” няма съществуващи водоизточници, като за целите на борбата с 
горските пожари могат да се използват намиращите се в близост до зоната водоизточници на 
ТП ДГС “Плачковци”.  

 

3. Стационарни наблюдателни пунктове 
Организиране на патрулно-наблюдателна служба. През пожароопасния период в 

пожароопасните горски площи трябва да се организират наблюдения от стационарни 
наблюдателни пунктове, които имат възможност за наблюдение с невъоръжено око в радиус до 
10 км  или чрез патрулиране, като се назначават патрули. В горите от първи клас на пожарна 
опасност и висока стойност на опазваните горски ресурси се залагат и второстепенни 
наблюдателни пунктове за наблюдение с радиус от 5 км, и за площи не по-малки от 500 ха. 

Кулите за пожаронаблюдение трябва да бъдат оборудвани 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. 

 
На територията на Защитена зона за местообитанията BG0000214 “Дряновски манастир” в ТП 

ДГС “Плачковци” няма изградени стационарни наблюдателни пунктове.  
Поради значителното преобладание на горите с нисък клас на пожарна опасност в Защитена 

зона за местообитанията BG0000214 “Дряновски манастир” на ТП ДГС “Плачковци” не се 
предвижда изграждане на нови кули за пожаронаблюдение. 

 

ІІІ. Други мероприятия по противопожарно устройство 
 

1. 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 Защитена зона за местообитанията BG0000214 “Дряновски манастир” в ТП ДГС 
“Плачковци” не е планирано поставянето на бариери на автомобилни пътища. 

 

2. Места за обръщане на противопожарни автоцистерни  
 
На територията на Защитена зона за местообитанията BG0000214 “Дряновски манастир” в ТП 

ДГС “Плачковци” не са предвидени места за обръщане на противопожарни автоцистерни. 
 

3. Табели с противопожарно съдържание 
 
Предупредителните табели и плакати да се поставят през 500 – 1000 метра покрай 

пътищата, водещи или минаващи през горските масиви, както и на местата, определени за 
почивка, паркиране и палене на огън. Предупредителните табели и плакати трябва да се 
поставят съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 година.  

 
     На територията на Защитена зона за местообитанията BG0000214 “Дряновски манастир” в ТП 
ДГС “Плачковци” е планирано поставянето на 1 (една) табела с противопожарно съдържание до 
подотдел 217 х. Подотделът е държавна горска територия. 

 

 

4. Места за почивка, паркиране и палене на огън 
Определени са по пътищата минаващи през горите, разположени са извън обсега на 

горските култури и други силно застрашени от пожар горски площи. За тези места е необходимо 
да се поддържа санитарна ивица с ширина 10-20 метра, която редовно да се почиства от 
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тревата, шумата и други лесно запалими отпадъци. Местата за палене на огън или огнищата да 
се играждат от подръчни средства (камъни). Запаления огън да не се оставя без надзор и след 
използването му да се загасява с вода.  

Тези места трябва да се обозначат съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г. 
На местата, предвидени за почивка и палене на огън е необходимо да се изградят и 

паркинги.  
 
На територията на Защитена зона за местообитанията BG0000214 “Дряновски манастир” в ТП 

ДГС “Плачковци” няма обособени места за палене на огън. 
 
Общо на територията на ТП ДГС “Плачковци” са обособени и 2 (две) места за почивка и 

паркиране, които се намират в близост до следните отдели и подотдели: 213 т, 217 ц. 
 
В това число на територията на Защитена зона за местообитанията BG0000214 “Дряновски 

манастир” в ТП ДГС “Плачковци” в горските територии собственост на Община Трявна  или в 
близост до тях за нуждите на горското стопанство е обособено 1 (едно) място за почивка и 
паркиране, разположено върху път до подотдел 217 ц. 

 

5. Устройване на противопожарни депа 
Общо на територията на ТП ДГС “Плачковци” са изградени 2 (две) противопожарни депа, 

разположени в административната сграда на ТП ДГС “Плачковци” в гр. Плачковци и в 
канцеларията на III

-ти
 ГСУ “Дряново” в гр. Дряново. Изградените противопожарни депа се 

използват за нуждите за опазването на горите от пожари в държавните горски територии, 
общинските горски територии и горските територии собственост на частни физически и 
юридически лица в Защитена зона за местообитанията BG0000214 “Дряновски манастир” на ТП 
ДГС “Плачковци”.  
 

Противопожарното депо в административната сграда на ТП ДГС “Плачковци” в гр. 
Плачковци е оборудвано с:  

- моторен трион – 4 бр. 
- лопати – 22 бр. 
- тупалки – 20 бр. 
- кирки – 18 бр. 
- кофпомпа – 1 бр. 
- пръскачки – 6 бр. 
- туби – 10 бр. 
- кофи – 10 бр. 
- фенери – 5 бр. 
- мотики – 20 бр. 
- железни гребла – 5 бр. 
- моторна помпа – 1 бр. 
- съд за вода (200 л) – 1 бр. 
- електрически фенери – 5 бр. 
- радиостанции – 4 бр. 
- съдове за питейна вода (10 л) – 5 бр. 
- брадви – 3 бр. 

 
Противопожарното депо в канцеларията на III

-ти
 ГСУ “Дряново” в гр. Дряново е оборудвано с:  

- моторен трион – 2 бр. 
- лопати – 10 бр. 
- тупалки – 15 бр. 
- кирки – 8 бр. 
- пръскачки – 4 бр. 
- туби – 5 бр. 
- кофи – 5 бр. 
- фенери – 5 бр. 
- мотики – 10 бр. 
- железни гребла – 5 бр. 
- моторна помпа – 1 бр. 
- съд за вода (200 л) – 1 бр. 
- електрически фенери – 5 бр. 
- радиостанции – 4 бр. 
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- съдове за питейна вода (10 л) – 5 бр. 
- брадви – 3 бр. 
 
Моторните помпи в двете депа са оборудвани с 200 м шлангове, снабдени със струйници. 
Оборудването в двете депа е в съответствие с изискванията, заложени в Наредба № 8 от 

11.05.2012 година и не е необходимо дооборудването им. 
 
Не е предвидено изграждане на нови противопожарни депа за горските територии държавна 

собственост и за горските територии собственост на Общините Трявна и Дряново в Защитена 
зона за местообитанията BG0000214 “Дряновски манастир” на ТП ДГС “Плачковци”. 

 

6. Телефонни постове 
Телефонни постове са разположени в следните населени места : 
В градовете Плачковци, Трявна и Дряново, в селата Геша, Караиванца, Радовци, Скалско, 

Царева ливада, Черновръх и в квартал Бижовци. 
 

7. Противопожарни хидранти 
Противопожарни хидранти са изградени  в следните населени места : 
В градовете Плачковци, Трявна и Дряново и селата Царева ливада и Караиванца. 

 

8. Устройване на площадки за кацане на авиационна техника 
На територията на Защитена зона за местообитанията BG0000214 “Дряновски манастир” в ТП 

ДГС “Плачковци” няма изградени площадки за кацане на хеликоптери. 
Не е предвидено изграждането на нови площадки за кацане на авиационна техника.  
 

9. 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. 

 

10. Превенция срещу пожари 
Противопожарните служби, отговарящи за гасенето на възникнали горски пожари на 

територията на Защитена зона за местообитанията BG0000214 “Дряновски манастир” в ТП ДГС 
“Плачковци” са разположени в градовете Трявна и Дряново. 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 трябва да се информират 
противопожарните служби в градовете Трявна или Дряново, в зависимост от локацията на 
пожара. Организацията на гасене да става по ежегодно изготвян план-график в ТП ДГС 
“Плачковци”. 

 
Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 8 от 11.05.2012 г. ръководството на ТП ДГС 

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

Необходимо е всички служители и горски работници на ТП ДГС “Плачковци” 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 една – две години от влизане в сила на ГСП. 
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II. ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0000281 “РЕКА БЕЛИЦА”  

   (ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА) 
 
 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ на Защитена зона BG0000281 “РЕКА 

БЕЛИЦА” (за местообитанията) 
 

1. Защитена зона BG0000281 “РЕКА БЕЛИЦА” обявена по Директива 

92/43/ЕЕС, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в 
списъка със защитени зони, приет с РМС №122 от 02.03.2007 г. (ДВ брой 21 от 09.03.2007 г.) - с 
обща площ 2.0 ха 

 
Разположена е в землището на с.Белица  от община Трявна: 
 

Община ТРЯВНА 

№ по ред Землище Списък подотдели 
площ 
ха 

21 c. БЕЛИЦА 143: н5; 144: д1; 145: е 2.0 

ВСИЧКО: Община ТРЯВНА 2.0 

  

ВСИЧКО: ОБЩИНА ТРЯВНА 2.0 

 
 

Таблица № 14 
Разпределение на общата площ по вид подотдела и групи гори 

 
Гори собственост на община Трявна, Зона Натура: BG0000281  (Река Белица) 
 

Група гори 

иглолистни 
широколистни 
високостъблени 

издънкови 
за превръщане 

нискостъблени Всичко Вид на подотдела 

хектари 

% 

естествен произход 0.4-1.0 - - 0.2 1.7 1.9 95.0 

склопени култури 0.1 - - - 0.1 5.0 

несклопени култури - - - - - - 

естествен произход 0.1-0.3 - - - - - - 

изредени култури - - - - - - 

всичко насаждения 0.1 - 0.2 1.7 2.0 100.0 

  

клек - - - - - - 

всичко залесена площ 0.1 - 0.2 1.7 2.0 100.0 

  

сечище - - - - - - 

пожарище - - - - - - 

голина - - - - - - 

всичко незал.дървопр. - - - - - - 

  

  

всичко недървопр. площ - - - - - - 

  

всичко инвентаризирана площ 0.1 - 0.2 1.7 2.0 100.0 

  

в т.ч. дървопр. площ 0.1 - 0.2 1.7 2.0 100.0 
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Таблица № 15 
Разпределение на общата площ по  видове и групи гори 

 
Гори собственост на община Трявна, Зона Натура: BG0000281  (Река Белица) 

 

Групи гори 

иглистни 
широколистни 
високостъблени 

издънкови за 
превръщане 

нискостъблени 
Общо 

Видове гори 

хектари 

% 

1. Гори от бял бор 0.1 - - - 0.1 5.0 

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

0.1 - - - 0.1 5.0 

23. Група издънкови за 
превръщане 

- - 0.2 - 0.2 10.0 

23.6 - Издънкови гори от 
обикновен габър 

- - 0.2 - 0.2 10.0 

24. Гори от акация - - - 1.7 1.7 85.0 

ВСИЧКО 0.1 - 0.2 1.7 2.0 100.0 

 

Таблица № 16  
Разпределение на общата площ на горските територии и запаса без клони  

по категории и функции 

 
Гори собственост на община Трявна, Зона Натура: BG0000281  (Река Белица) 
  

Всичко 
Горски територии по категории и функции 

Обща площ, ха Залесена площ, ха Запас, куб.м 

Общо защитни функции - - - 

защитена зона местообитания 2.0 2.0 145 

Всичко защитени зони Натура 2000 2.0 2.0 145 

Общо специални функции по т.1 2.0 2.0 145 

Общо специални функции по т.1+т.2+т.3 2.0 2.0 145 

Общо защитни и специални функции 2.0 2.0 145 

Всичко 2.0 2.0 145 

 

 

2. Списък на местообитанията в защитена зона “Река Белица” 

BG0000281 
 

Местообитания Списък подотдели 
площ 
ха 

91G0 143: н5 0.2 

ВСИЧКО 0.2 

 
Разпределението на площта от Защитената зона, за която са определени местообитания по 

групи гори е показано в таблица №17
 

 

Таблица №17 
Гори собственост на община Трявна, Зона Натура: BG0000281  (Река Белица) 
 

широкол. изд.за 

иглолистни високостъблени превръщане нискостъблени Всичко 

Местообитания ха % 

общо 91G0 - - 0.2 - 0.2 100 

ВСИЧКО - - 0.2 - 0.2 100 
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3. Собственост на горските територии в Защитена зона за 

местообитанията BG0000281 “РЕКА БЕЛИЦА”  
 

Във връзка с извършеният процес на възстановяване на собствеността в горските територии 
и изработените Карти на възстановената собственост (КВС) на землищата от община Трявна, 
разположени на територията на Защитена зона BG0000281 “Река Белица”, е извършена 
следната диференциация по собственост, показана в таблица № 18.

 

 

Таблица № 18  
Разпределение на площта по собственост 

 
Гори собственост на община Трявна, Зона Натура: BG0000281  (Река Белица) 
 

Oбщо в т.ч. Земеделски територии 

вид собственост 
обща площ 

ха 
% 

в т.ч. залес. площ 
ха 

% 
обща площ 

ха 
% 

Общинска собственост 2.0 100.0 2.0 100.0 2.0 100.0 

Всичко 2.0 100.0 2.0 100.0 2.0 100.0 

 
 

4. Защитени местности и природни забележителности, разположени 

в горските територии на Защитена зона за местообитанията BG0000281 

“Река Белица”  
 
В горите собственост на община Трявна от защитена зона за местообитанията BG0000281 

“Река Белица”  не попадат Защитени местности и Природни забележителности 
 

 

5. Горски територии за защита на водите разположени в Защитена 

зона за местообитанията  BG0000281 “Река Белица”  
 

В горите собственост на община Трявна от защитена зона за местообитанията BG0000281 
“Река Белица”  не попадат СОЗ. 

 

6. Общи таксационни данни за защитена зона за местообитанията  

BG0000281 “Река Белица”  
 

Разпределението на залесената площ, общият дървесен запас и средният прираст по 
класове и подкласове на възраст общо за защитена зона за местообитанията BG0000281 “Река 
Белица”, е показано в таблица № 19. От нея се вижда, че средната възраст на защитената зона 
е 32 години, средният запас е 72 куб.м/ха, средният прираст е 2.00 куб.м/ха. Общият среден 
годишен прираст на защитената зона е 4 куб.м. 

 

Таблица № 19  
Разпределение на залесената площ, oбщия дървесен запас  
и средния прираст по класове и подкласове на възраст  

  
Гори собственост на община Трявна, Зона Натура: BG0000281  (Река Белица) 
 

Площ 
Запас на основното 

насаждение Класове на 
възраст 

Подкласове на 
възраст 

хектари % куб.м % 

Надлесни 
куб.м 

Среден 
прираст 
куб.м 

1-10 - - - - - - 
I 

11-20 - - - - - - 

21-30 1.7 85.0 100 69.0 - 3 
II 

31-40 0.2 10.0 25 17.2 - 1 

41-50 0.1 5.0 20 13.8 - - 
III 

51-60 - - - - - - 

61-70 - - - - - - 
IV 

71-80 - - - - - - 
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Площ 
Запас на основното 

насаждение Класове на 
възраст 

Подкласове на 
възраст 

хектари % куб.м % 

Надлесни 
куб.м 

Среден 
прираст 
куб.м 

81-90 - - - - - - 
V 

91-100 - - - - - - 

101-110 - - - - - - 
VI 

111-120 - - - - - - 

121-130 - - - - - - 
VII 

131-140 - - - - - - 

141-150 - - - - - - 
VIII 

над 150 - - - - - - 

Всичко 2.0 100.0 145 100.0 - 4 

средна възраст: 32 години 
среден запас: 72 куб.м/ха 
среден прираст: 2.00 куб.м/ха 

Разпределението на залесената площ по дървесни видове и по класове на възраст общо  за  
защитена зона “Река Белица ”BG0000281 е показано в таблица № 20. От нея се вижда, че в 
защитената зона  преобладават насажденията на възраст от 21 до 40 години, с обща площ 1.9 
ха – 95.0%, следвани от тези от 41 до 60 години, с обща площ от 0.1 ха 5.0%. Дървесните 
видове са представени от  акация – 1.5 ха (75.0%), габър – 0.4 ха (20%) и бял бор - 0.1 ха.(5%). 

 

Таблица № 20 
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст 

 
Гори собственост на община Трявна, Зона Натура: BG0000281  (Река Белица) 
 

видове 
клас I 
1-20 

клас II 
21-40 

клас III 
41-60 

клас IV 
61-80 

клас V 
81-100 

клас VI 
101-120 

клас VII 
121-140 

клас VIII 
над 140 

Всичко % 

хектари 

Бял бор - - 0.1 - - - - - 0.1 5.0 

  

Габър - 0.4 - - - - - - 0.4 20.0 

Акация - 1.5 - - - - - - 1.5 75.0 

  

Всичко - 1.9 0.1 - - - - - 2.0 100.0 

  

проценти - 95.0 5.0 - - - - - 100.0   
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ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН на Защитена зона за 

местообитанията “Река Белица” BG0000281  
 

1. Планирани сечи в Защитената зона 
 

Съобразно биологичните особености на дървесните видове, състоянието на насажденията, 
хода на възобновителния процес и целта на стопанисването в защитена зона ”Река Белица” 
BG0000281 на териториите с обособени местообитания не е предвидено да се извършват 
възобновителни сечи. Планирана е гола сеч за акацията в размер на 1.7 ха. 

Разпределението на площта на насажденията общинска собственост за възобновителна сеч по 
вид на сечта в Защитена зона “Река Белица” е дадено в таблица № 21. 

Разпределението на предвидената  за отсичане през десетилетието стояща маса (без клони 
и с клони) по дървесни видове и основни групи сортименти в горите собственост на община 
Трявна в Защитена зона “Река Белица” е показано в таблица № 22. 

Разпределението на площта на общинските гори за всички видове сеч по вид на сечта и по 
стопански класове в горите на защитената зона е показано в таблица № 23. 

 

 

Таблица № 21 
Разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч 

през десетилетието по вид на сечта 
 

Гори собственост на община Трявна, Зона Натура: BG0000281 (Река Белица) 
 

Вид на възобновителната сеч 

Стопански класове 
гола за 

изд.възобн. 
общо 
гола 

сеч за 
средностъбл. 

ОБЩО % 

Гори със ЗСпФ 

Ак. противоерозионен 1.7 1.7 - 1.7 100 

  

Всичко ЗСпФ 1.7 1.7 - 1.7 100 

  

Гори със стопански функции 

  

всичко СтФ - - - - - 

  

ОБЩО 1.7 1.7 - 1.7 100 

  

ПОЛЗВАНЕ (БЕЗ КЛОНИ) 80 80 - 80   

ПОЛЗВАНЕ (С КЛОНИ) 80 80 - 80   
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Таблица № 22 
Разпределение на предвидената за отсичане стояща маса 

по дървесни видове и основни групи сортименти 

 
Гори собственост на община Трявна, Зона Натура: BG0000281  (Река Белица) 
 

вероятен добив сортименти предвидена 
за отсичане 
стояща маса строителна дървесина 

вид на сечта 
и 

дървесен вид без 
клони 

с 
клони 

отпад 
лежаща 
дървесна 

маса 
едра средна дребна общо 

дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина 

Възобновителна в нискостъблени 

Акация 80 80 10 70 - 20 5 25 45 - 

широколистни 80 80 10 70 - 20 5 25 45 - 

проценти 100.0 100.0 12.5 87.5 - 25.0 6.3 31.3 56.2 - 

  

Общо възобновителна в 
нискостъблени 

80 80 10 70 - 20 5 25 45 - 

проценти 100.0 100.0 12.5 87.5 - 25.0 6.3 31.3 56.2 - 

  

Всичко възобновителни сечи 80 80 10 70 - 20 5 25 45 - 

проценти 100.0 100.0 12.5 87.5 - 25.0 6.3 31.3 56.2 - 

  

ОБЩО от всички сечи 

Акация 80 80 10 70 - 20 5 25 45 - 

широколистни 80 80 10 70 - 20 5 25 45 - 

проценти 100.0 100.0 12.5 87.5 - 25.0 6.3 31.3 56.2 - 

  

ВСИЧКО 80 80 10 70 - 20 5 25 45 - 

проценти 100.0 100.0 12.5 87.5 - 25.0 6.3 31.3 56.2 - 

 

 

Таблица № 23  
Размер на ползването по площ, запас и вид на сечта 

 
Гори собственост на община Трявна, Зона Натура: BG0000281  (Река Белица) 
 

ВИДОВЕ СЕЧИ 

Стопански класове мерни единици ВЪЗОБН. СЕЧИ ОБЩО % 

НИСКОСТЪБЛЕНИ 

ха 1.7 1.7 100 

Ак. противоерозионен ЗСпФ куб.м 80 80 100 

  

ха 1.7 1.7 100 

Всичко нискостъблени ЗСпФ куб.м 80 80 100 

  

ха 1.7 1.7 100 

всичко нискостъблени куб.м 80 80 100 

  

ОБЩО 

ха 1.7 1.7 100 

ВСИЧКО ПОЛЗВАНЕ куб.м 80 80 100 

 
В общинските гори на защитена зона “Река Белица ”за местообитанията BG0000281 

годишното ползване по ГСП от 2019 год. е 8 куб.м, което представлява 200.0% от средния 
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годишен прираст – 4 куб.м. В сравнение с общия запас в общинските гори на защитена зона 
”Река Белица”, който е 145 куб.м, размерът на годишното ползване е 5.51%, а ползването на 1 
ха при  2.0 ха залесена площ е 4.00 куб.м/ха. 

 

2. Възобновяване и планирано залесяване в Защитената зона 
 

През настоящия ревизионен период в горските територии от защитена зона BG0000281 
“Река Белица”, ще се разчита изцяло на естественото възобновяване.  
 

3. Паша в горските територии в Защитената зона 
 

Съгласно чл. 124, т. 1 до 5 от Закона за Горите от 08.03.2011 г. се забранява пашата в 
следните гори собственост на община Трявна, разположени в защитена зона “Река Белица” за 
местообитанията BG0000281 :  

 

 
Обща 
площ 
ха 

Забранена 
площ за паша 

ха 

% 
от общата площ 

ГСУ 2 2.0 1.7 85.0 

всичко 2.0 1.7 85.0 

 
 

Списък на подотделите ЗАБРАНЕНИ за ПАША по  ЗЕМЛИЩА 
 

Гори собственост на община Трявна, Зона Натура: BG0000281  (Река Белица) 
 

Землище 21: c. БЕЛИЦА 

отдел подотдели площ (ха) 

145 е 1.7 

общо 1.7 

 
 

4. Видове, подходящи за месторастенето в Защитената зона 
 

В бъдеще при видовете, подходящи за съответните месторастения в защитена зона ”Река 
Белица”, е запазено изцяло видовото богатство на дървостоите, като са взети всички мерки 
бъдещите насаждения да са по-устойчиви биологически и с по-добри защитни функции, което  е 
показано в таблица № 24. 

 

Таблица № 24  
Сравнение на площта по дървесни видове  

по сегашен видов състав  и  видове подходящи за месторастенето 
 

СЕГАШЕН СЪСТАВ ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

Залесена площ Залесена площ Дървопр. площ Дървесни видове 

ха % ха % ха % 

Бял бор 0.1 5.0 - - - - 

Габър 0.4 20.0 1.0 50.0 1.0 50.0 

Акация 1.5 75.0 1.0 50.0 1.0 50.0 

  

Всичко 2.0 100.0 2.0 100.0 2.0 100.0 
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ПЛАН ЗА ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 

ОТ ПОЖАРИ 
 
 

Тази част представлява извадка от специализиран план за дейностите по опазване от пожари 

в горските територии и земеделските територии, придобили характеристики на гора в обхвата на ТП 

ДГС “Плачковци” от 2019 година. 

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 на Защитена зона за местообитанията BG0000281 “Река 
Белица” в ТП ДГС “Плачковци” са обособени в противопожарен блок във II

-ри
 ГСУ “Трявна”. 

Възможните източници, от които би могла да възникне пожарна опасност за горските 
комплекси в района на Защитена зона за местообитанията BG0000281 “Река Белица” в ТП ДГС 
“Плачковци” са разположените сред тях населени места, пресичащите ги шосета и пътища, 
биваците на туристи, пастири, горски работници и др. 

Най-честите причини за възникване на пожари са следните: 
-  Изгаряне на треви и храсти при почистване на ливади и ниви, които граничат с гора; 
-  Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и угарки; 
-  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; 
-  Аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите; 
-  Самозапалване на сухи треви или дървета при природни явления (мълнии). 
Противопожарните дялове са обособени от участъци с еднакъв клас на пожарна опасност и 

са нанесени на картите за защита от пожари в мащаб 1:25 000 със съответния цвят на класа на 
пожарна опасност.  Класът на пожарна опасност на насажденията и останалите горски площи е 
определен според характеристиката на преобладаващите насаждения и степента на 
овлажняването на месторастенето (Методика за определяне на класа на пожарна опасност на 
насажденията, Приложение № 40 към чл. 137, ал.2 от Наредба № 18 от 07.10.2015 г. за 
инвентаризация и планиране в горските територии). 

 
 

I-ви - висока 
иглолистни: 
Иглолистни насаждения и култури, растящи на много сухи, сухи и сухи до свежи 

месторастения. 
 

IІ-ри - средна 
иглолистни: 
- насаждения и култури, растящи на свежи до сухи и свежи месторастения; 
широколистни: 
- насаждения и култури, растящи на много сухи, сухи и сухи до свежи месторастения. 
 

IІІ-ти - ниска 
иглолистни: 
- насаждения и култури, растящи на свежи до влажни и влажни месторастения; 

     широколистни: 
- насаждения и култури, растящи на свежи до сухи, свежи, свежи до влажни и влажни 

месторастения. 
 

 
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) и така са 
изработени картите за защита от пожари в М 1:25 000 на Защитена зона за местообитанията 
BG0000281 “Река Белица” в ТП ДГС “Плачковци”. На тези карти за защита от пожари в М 1:25 000 
площите, отнесени към съответните класове на пожарна опасност, са оцветени с различни 
цветове. 

За по-точно определяне обаче, показаното разпределение на площта по класове на пожарна 
опасност и по горскостопански участъци в таблица №25 е извършено по подотдели 
(насаждения).  
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Таблица № 25 
Разпределение на площта по насаждения по класове на пожарна опасност 

в Защитена зона за местообитанията BG0000281 “Река Белица” в  горските територии на 
община Трявна  

 

Класове на пожарна опасност 
Териториален обхват I клас 

висока 
II клас 
средна 

III клас 
ниска 

Всичко 

хектари 
площ 

0.1 - 1.9 2.0 

проценти 5.0 - 95.0 100.0 

 
 

 
Противопожарните прегради са съоръжения със специфично противопожарно предназначение 

и разположение. Съоръжения, които са разположени на терена (пътища, жп линии, просеки на 
електропроводи, дивечови просеки и др.) представляват естествени прегради на огъня.  

За предотвратяване възникването на пожари, за ограничаване на разпространението и за 
бързото им потушаване, се предвижда направа на противопожарни съоръжения и провеждане 
на мероприятия, които заедно със съществуващите естествени и изкуствени прегради на огъня 
ще намалят щетите при евентуално възникване на пожари. Планираните съоръжения и 
наличните такива са нанесени на картата за защита от пожари с условни знаци, като наличните и 
новопланираните са с различни цветове.  

 
 
Поради малката площ на Защитена зона за местообитанията BG0000281 “Река Белица” в ТП 

ДГС “Плачковци” (22,1 ха) за горските територии на зоната не са планирани противопожарни 
мероприятия. 
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III. ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0000282 “ДРЯНОВСКА РЕКА”  

     (ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА) 
 
 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ на Защитена зона BG0000282 “ДРЯНОВСКА 

РЕКА” (за местообитанията) 
 

1. Защитена зона BG0000282 “ДРЯНОВСКА РЕКА” обявена по Директива 

92/43/ЕЕС, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в 
списъка със защитени зони, приет с РМС №122 от 02.03.2007 г. (ДВ брой 21 от 09.03.2007 г.) - с 
обща площ 3.7 ха 

 
Разположена е в  следните землища за община Трявна: 
 

Община ТРЯВНА 

№ по ред Землище Списък подотдели 
площ 
ха 

20 c. БАНГЕЙЦИ 197: б2 0.5 

24 гр. ПЛАЧКОВЦИ 91: 3 0.1 

28 гр. ТРЯВНА 91: б; 191: а 0.6 

30 c. ЧЕРНОВРЪХ 180: м, п, 11 2.5 

ВСИЧКО: Община ТРЯВНА 3.7 

  

ВСИЧКО: ОБЩИНА ТРЯВНА 3.7 

 
Защитена зона за местообитанията BG0000282 “Дряновска река” е разположена в 

следните отдели и подотдели на община Трявна в ТП ДГС Плачковци: 91 б, 3; 180 м, п, 11; 191 
а; 197 б2;  - с обща площ 3.7 ха, от която 2.5 ха. залесена и 0.2 ха. незалесена. 

 

Таблица №26 
Разпределение на общата площ по вид подотдела и групи гори 

 
Гори собственост на община Трявна. Зона Натура 2000: BG0000282(Дряновска река)  
 

Група гори 

иглолистни 
широколистни 
високостъблени 

издънкови 
за превръщане 

нискостъблени Всичко Вид на подотдела 

хектари 

% 

естествен произход 0.4-1.0 - 0.5 3.0 - 3.5 94.6 

склопени култури - - - - - - 

несклопени култури - - - - - - 

естествен произход 0.1-0.3 - - - - - - 

изредени култури - - - - - - 

всичко насаждения - 0.5 3.0 - 3.5 94.6 

  

клек - - - - - - 

всичко залесена площ - 0.5 3.0 - 3.5 94.6 

  

сечище - - - - - - 

пожарище - - - - - - 

голина - - - - - - 

всичко незал.дървопр. - - - - - - 

  

поляна - - 0.1 - 0.1 2.7 

просека - - 0.1 - 0.1 2.7 
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Група гори 

иглолистни 
широколистни 
високостъблени 

издънкови 
за превръщане 

нискостъблени Всичко Вид на подотдела 

хектари 

% 

всичко недървопр. площ - - 0.2 - 0.2 5.4 

  

всичко инвентаризирана площ - 0.5 3.2 - 3.7 100.0 

  

в т.ч. дървопр. площ - 0.5 3.0 - 3.5 94.6 

 
 

Таблица № 27 
Разпределение на общата площ на горските територии и запаса без клони  

по категории и функции 
 
Гори собственост на община Трявна. Зона Натура 2000: BG0000282(Дряновска река)  
  

Всичко 
Горски територии по категории и функции 

Обща площ, ха Залесена площ, ха Запас, куб.м 

Общо защитни функции - - - 

защитена зона местообитания 3.7 3.5 445 

Всичко защитени зони Натура 2000 3.7 3.5 445 

Общо специални функции по т.1 3.7 3.5 445 

Общо специални функции по т.1+т.2+т.3 3.7 3.5 445 

Общо защитни и специални функции 3.7 3.5 445 

Всичко 3.7 3.5 445 

 

2. Списък на местообитанията в защитена зона “Дряновска река” 

BG0000282 
 

Местообитания Списък подотдели 
площ 
ха 

91G0 91: б; 180: м, п; 191: всички 3.0 

ВСИЧКО 3.0 

 
 
Разпределението на площта от Защитената зона, за която са определени местообитания по 

групи гори е показано в таблица № 28
 

Таблица № 28 
Гори собственост на община Трявна. Зона Натура 2000: BG0000282(Дряновска река)  
 

широкол. изд.за 

иглолистни високостъблени превръщане нискостъблени Всичко 

Местообитания ха % 

общо 91G0 - - 3.0 - 3.0 100 

ВСИЧКО - - 3.0 - 3.0 100 

 

3. Собственост на горските територии в Защитена зона за 

местообитанията BG0000282 “Дряновска река”  
 

Във връзка с извършеният процес на възстановяване на собствеността в горските територии 
и изработените Карти на възстановената собственост (КВС) на землищата, разположени на 
територията на Защитена зона BG0000282 “Дряновска река”, е извършена следната 
диференциация по собственост, показана в таблица № 29.
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Таблица № 29  
Разпределение на площта по собственост 

 
Гори собственост на община Трявна. Зона Натура 2000: BG0000282(Дряновска река)  
 

Oбщо 
в т.ч. Горски 
територии 

в т.ч. Земеделски 
територии 

вид собственост 
обща 
площ 
ха 

% 
в т.ч. залес. 

площ 
ха 

% 
обща площ 

ха 
% 

обща площ 
ха 

% 

Общинска 
собственост 

3.7 100.0 3.5 100.0 0.2 100.0 3.5 100.0 

Всичко 3.7 100.0 3.5 100.0 0.2 100.0 3.5 100.0 

 

4. Защитени местности и Природни забележителности, разположени 

в горските територии на Защитена зона за местообитанията BG0000282 

“Дряновска река”  
 
В горите собственост на община Трявна от Защитена зона за местообитанията BG0000282 

“Дряновска река”, няма Защитени местности и Природни забележителности. 
 

5. Горски територии за защита на водите разположени в Защитена 

зона за местообитанията BG0000282 “Дряновска река”  
 

В горите собственост на община Трявна от Защитена зона за местообитанията BG0000282 
“Дряновска река” няма обособени СОЗ. 

 

6. Общи таксационни данни за защитена зона за местообитанията 

BG0000282 “Дряновска река”  
 

Разпределението на залесената площ, общият дървесен запас и средният прираст по 
класове и подкласове на възраст общо за защитена зона BG0000282 “Дряновска река”, е 
показано в таблица № 30. От нея се вижда, че средната възраст на защитената зона е 45 
години, средният запас е 445 куб.м/ха, средният прираст е 2.86 куб.м/ха. Общият среден 
годишен прираст на защитената зона е 10 куб.м. 

 

Таблица №30 
Разпределение на залесената площ, oбщия дървесен запас  
и средния прираст по класове и подкласове на възраст  

  
Гори собственост на община Трявна. Зона Натура 2000: BG0000282(Дряновска река)  
 

Площ 
Запас на основното 

насаждение 
Класове на 
възраст 

Подкласове на 
възраст 

хектари % куб.м % 

Надлесни 
куб.м 

Среден 
прираст 
куб.м 

1-10 - - - - - - 
I 

11-20 - - - - - - 

21-30 - - - - - - 
II 

31-40 2.9 82.9 375 84.3 - 9 

41-50 0.1 2.9 10 2.2 - - 
III 

51-60 - - - - - - 

61-70 - - - - - - 
IV 

71-80 0.5 14.2 60 13.5 - 1 

81-90 - - - - - - 
V 

91-100 - - - - - - 

101-110 - - - - - - 
VI 

111-120 - - - - - - 

VII 121-130 - - - - - - 



ГОРИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД, 2019 г. 194 

Площ 
Запас на основното 

насаждение Класове на 
възраст 

Подкласове на 
възраст 

хектари % куб.м % 

Надлесни 
куб.м 

Среден 
прираст 
куб.м 

 131-140 - - - - - - 

141-150 - - - - - - 
VIII 

над 150 - - - - - - 

Всичко 3.5 100.0 445 100.0 - 10 

средна възраст: 45 години 
среден запас: 127 куб.м/ха 
среден прираст: 2.86 куб.м/ха 

 
Разпределението на залесената площ по дървесни видове и по класове на възраст общо за 

Защитена зона BG0000282 “Дряновска река” е показано в таблица № 31. От нея се вижда, че в 
защитената зона преобладават насажденията на възраст от 21 до 40 години, с обща площ 2.5 
ха – 71.4%, следвани от тези от 61 до 80 години, с обща площ от 0.5 ха – 14.3%. От дървесните 
видове преобладават габърът – 1.6 ха (45.7%), церът – 0.7 ха (20.0%) и черната елша – 0.3 ха 
(8.6%).   

 

Таблица № 31 
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст 

 
Гори собственост на община Трявна. Зона Натура 2000: BG0000282(Дряновска река)  
 

Дървесни видове 
клас I 
1-20 

клас II 
21-40 

клас III 
41-60 

клас IV 
61-80 

клас V 
81-100 

клас VI 
101-120 

клас VII 
121-140 

клас VIII 
над 140 

Всичко % 

хектари 

Бял бор - 0.1 - - - - - - 0.1 2.9 

  

Зимен дъб - 0.1 - 0.1 - - - - 0.2 5.7 

Цер - 0.7 - - - - - - 0.7 20.0 

Габър - 1.1 0.1 0.4 - - - - 1.6 45.7 

Трепетлика - - 0.2 - - - - - 0.2 5.7 

Акация 0.2 - - - - - - - 0.2 5.7 

Бяла върба - 0.2 - - - - - - 0.2 5.7 

Черна елша - 0.3 - - - - - - 0.3 8.6 

  

Всичко 0.2 2.5 0.3 0.5 - - - - 3.5 100.0 

  

проценти 5.7 71.4 8.6 14.3 - - - - 100.0   
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ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН  

на Защитена зона за местообитанията 

BG0000282 “ДРЯНОВСКА РЕКА” 
 

1. Планирани сечи в Защитената зона 
  

Съобразно биологичните особености на дървесните видове, състоянието на насажденията, 
хода на възобновителния процес и целта на стопанисването в Защитена зона ”Дряновска река” 
BG0000282 на териториите с обособени местообитания е предвидено да се извърши 
групово-постепенна сеч, в подотдел 191 а. Тази възобновителна сеч е съобразена ,както с 
Наредба №8  на МЗХ от 05.08.2011г. за Сечите в горите (обн. ДВ, бр. 64 от 19.08.2011г.; изм. и 
доп., бр. 72 от 18.09.2015г.),със Закона за Горите (обн. ДВ, бр. 19 от 08.03.2011г., в сила от 
09.04.2011г., изм. и доп., бр. 60 от 07.08.2015г. в сила от 07.08.2015г.), така и с Режимите за 
устойчиво управление на горите в Натура 2000. 

При извеждане на възобновителните сечи е планирано да се оставят единични 
хралупести или групи от стари дървета – подходящи за укрития на птици и бозайници, 
както и да се поддържа мъртва дървесина от 8 до 10 на сто от запаса на насажденията, с 
изключение на насажденията от първи и втори клас на пожароопасност. Също така се 
запазват най-малко 3 – 5 бр. дървета на хектар с диаметър над 20 см на височина 130 см 
с цел осигуряване на биотопна дървесина. 

Разпределението на площта на насажденията за възобновителна сеч по вид на сечта и по 
видове местообитания (в които има планирани възобновителни сечи) в защитена зона 
“Дряновска река” за горите собственост на община Трявна е дадено в таблица № 32. 

 

Таблица № 32 
Разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч 

през десетилетието по вид на сечта 
 

Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000282 ”Дряновска река” 

  
    

Вид на възобновителната сеч 

Местообитания групово постепенна ОБЩО % 

всичко 91G0 0.5 0.5 100 

  

ОБЩО 0.5 0.5 100 

 
 
 

Таблица № 33  

Разпределение на предвидената за отсичане стояща маса 

по дървесни видове и основни групи сортименти 
 

Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000282 ”Дряновска река” 
 
 

вероятен добив сортименти предвидена 
за отсичане 
стояща маса строителна дървесина 

сечта 
и 

дървесен вид без 
клони 

с 
клони 

отпад 
лежаща 
дървесна 

маса 
едра средна дребна общо 

дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина 

Възобновителна в издънкови за превръщане 

Габър 10 10 5 5 - - - - 5 - 

широколистни 10 10 5 5 - - - - 5 - 

проценти 100.0 100.0 50.0 50.0 - - - - 50.0 - 
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вероятен добив сортименти предвидена 
за отсичане 
стояща маса строителна дървесина 

сечта 
и 

дървесен вид без 
клони 

с 
клони 

отпад 
лежаща 
дървесна 

маса 
едра средна дребна общо 

дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина 

Общо възобновителна в 
издънкови за 
превръщане 

10 10 5 5 - - - - 5 - 

проценти 100.0 100.0 50.0 50.0 - - - - 50.0 - 

  

Всичко възобновителни 
сечи 

10 10 5 5 - - - - 5 - 

проценти 100.0 100.0 50.0 50.0 - - - - 50.0 - 

  

ОБЩО от всички сечи 

Габър 10 10 5 5 - - - - 5 - 

широколистни 10 10 5 5 - - - - 5 - 

проценти 100.0 100.0 50.0 50.0 - - - - 50.0 - 

  

ВСИЧКО 10 10 5 5 - - - - 5 - 

проценти 100.0 100.0 50.0 50.0 - - - - 50.0 - 

 

 

Таблица № 34  
Размер на ползването по площ, запас и вид на сечта 

Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000282 ”Дряновска река” 
 

 

ВИДОВЕ СЕЧИ 

Стопански класове 
мерни 

единици 
ВЪЗОБН. 
СЕЧИ 

ОБЩО % 

ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ 

ха 0.5 0.5 100 

Габъров СрН П ЗСпФ куб.м 10 10 100 

  

ха 0.5 0.5 100 Всичко издънкови за 
превръщане ЗСпФ куб.м 10 10 100 

  

ха 0.5 0.5 100 

всичко издънкови за превръщане куб.м 10 10 100 

  

ОБЩО 

ха 0.5 0.5 100 

ВСИЧКО ПОЛЗВАНЕ куб.м 10 10 100 

 
В горите собственост на община Трявна от защитена зона за местообитанията 

”Дряновска река” BG0000282 годишното ползване по  ГСП от 2018 год. е 1 куб.м, което 
представлява 10.0% от средния годишен прираст – 10 куб.м. В сравнение с общия запас на 
общинските гори в Защитена зона ”Дряновска река”, който е 445 куб.м, размерът на годишното 
ползване е 0.22%, а ползването на 1 ха при 3.5ха залесена площ е 0.28 куб.м/ха. 

 

2. Възобновяване и планирано залесяване в Защитената зона 
 

През настоящия ревизионен период в горите собственост на община Трявна от Защитена 
зона BG0000282 “Дряновска река” ще се разчита изцяло на естественото възобновяване. 
Няма планирано залесяване.  
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3. Паша в горските територии в Защитената зона 
 

Съгласно чл. 124, т. 1 до 5 от Закона за Горите от 08.03.2011 г. се забранява пашата в 
следните горски територии на община Трявна, разположени в Защитена зона за 
местообитанията BG0000282 “Дряновска река” : 

 

  
Обща 
площ 
ха 

Забранена 
площ за паша 

ха 

% 
от общата площ 

ГСУ 1 0.2 - - 

ГСУ 2 3.5 0.5 13.5 

всичко 3.7 0.5 13.5 

 
 

Списък на подотделите ЗАБРАНЕНИ за ПАША по ГСУ и ЗЕМЛИЩА 
 

Гори собственост на община Трявна. Зона Натура 2000: BG0000282(Дряновска река)  
 

Землище 28: гр. ТРЯВНА 

отдел подотдели площ (ха) 

191 а 0.5 

общо 0.5 

 

4. Видове, подходящи за месторастенето в Защитената зона 
 

В бъдеще при видовете, подходящи за съответните месторастения в защитена зона 
BG0000282 ”Дряновска река”, е запазено изцяло видовото богатство на дървостоите, като са 
взети всички мерки бъдещите насаждения да са по-устойчиви биологически и с по-добри 
защитни функции, което  е показано в таблица № 35. 

Таблица №35  
Сравнение на площта по дървесни видове  

по сегашен видов състав  и  видове подходящи за месторастенето 
 

Гори собственост на община Трявна. Зона Натура 2000: BG0000282(Дряновска река)  

 

СЕГАШЕН СЪСТАВ ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

Залесена площ Залесена площ Дървопр. площ Дървесни видове 

ха % ха % ха % 

Бял бор 0.1 2.9 0.1 2.9 0.1 2.9 

Зимен дъб 0.2 5.7 0.2 5.7 0.2 5.7 

Цер 0.7 20.0 0.7 20.0 0.7 20.0 

Габър 1.6 45.7 1.6 45.7 1.6 45.7 

Трепетлика 0.2 5.7 0.2 5.7 0.2 5.7 

Акация 0.2 5.7 0.2 5.7 0.2 5.7 

Бяла върба 0.2 5.7 0.2 5.7 0.2 5.7 

Черна елша 0.3 8.6 0.3 8.6 0.3 8.6 

  

Всичко 3.5 100.0 3.5 100.0 3.5 100.0 
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ПЛАН ЗА ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 

ОТ ПОЖАРИ 
 
 

Тази част представлява извадка от специализиран план за дейностите по опазване от пожари 

в горските територии и земеделските територии, придобили характеристики на гора в обхвата на ТП 

ДГС “Плачковци” от 2019 година. 

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”.  

условията и реда за защита на горските територии от пожари”.  
Горите в териториалния обхват на Защитена зона за местообитанията BG0000282 “Дряновска 

река” в ТП ДГС “Плачковци” са обособени в противопожарни блокове, съответно в I
-ви

 ГСУ 
“Плачковци”, II

-ри
 ГСУ “Трявна” и III

-ти
 ГСУ “Дряново”.  

Възможните източници, от които би могла да възникне пожарна опасност за горските 
комплекси в района на Защитена зона за местообитанията BG0000282 “Дряновска река” в ТП ДГС 
“Плачковци” са разположените сред тях населени места, пресичащите ги шосета и пътища, 
биваците на туристи, пастири, горски работници и др. 

Най-честите причини за възникване на пожари са следните: 
-  Изгаряне на треви и храсти при почистване на ливади и ниви, които граничат с гора; 
-  Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и угарки; 
-  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; 
-  Аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите; 
-  Самозапалване на сухи треви или дървета при природни явления (мълнии). 
Противопожарните дялове са обособени от участъци с еднакъв клас на пожарна опасност и 

са нанесени на картите за защита от пожари в мащаб 1:25 000 със съответния цвят на класа на 
пожарна опасност.  Класът на пожарна опасност на насажденията и останалите горски площи е 
определен според характеристиката на преобладаващите насаждения и степента на 
овлажняването на месторастенето (Методика за определяне на класа на пожарна опасност на 
насажденията, Приложение № 40 към чл. 137, ал.2 от Наредба № 18 от 07.10.2015 г. за 
инвентаризация и планиране в горските територии). 

 
 

I-ви - висока 
иглолистни: 
Иглолистни насаждения и култури, растящи на много сухи, сухи и сухи до свежи 

месторастения. 
 

IІ-ри - средна 
иглолистни: 
- насаждения и култури, растящи на свежи до сухи и свежи месторастения; 
широколистни: 
- насаждения и култури, растящи на много сухи, сухи и сухи до свежи месторастения. 
 

IІІ-ти - ниска 
иглолистни: 
- насаждения и култури, растящи на свежи до влажни и влажни месторастения; 

     широколистни: 
- насаждения и култури, растящи на свежи до сухи, свежи, свежи до влажни и влажни 

месторастения. 
 

 
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) и така са 
изработени картите за защита от пожари в М 1:25 000 на Защитена зона за местообитанията 
BG0000282 “Дряновска река” в ТП ДГС “Плачковци”. На тези карти за защита от пожари в М 1:25 
000 площите, отнесени към съответните класове на пожарна опасност, са оцветени с различни 
цветове. 
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За по-точно определяне обаче, показаното разпределение на площта по класове на пожарна 
опасност и по горскостопански участъци в таблица № 36 е извършено по подотдели 
(насаждения).  

Таблица № 36 
Разпределение на площта по насаждения по класове на пожарна опасност 

в Защитена зона за местообитанията BG0000282 “Дряновска река” за горските територии 
на община Трявна 

 

Класове на пожарна опасност 
Териториален обхват I клас 

висока 
II клас 
средна 

III клас 
ниска 

Всичко 

хектари 
площ 

- 0.8 2.9 3.7 

проценти - 21.6 78.4 100.0 

 
 

 
Противопожарните прегради са съоръжения със специфично противопожарно предназначение 

и разположение. Съоръжения, които са разположени на терена (пътища, жп линии, просеки на 
електропроводи, дивечови просеки и др.) представляват естествени прегради на огъня.  

За предотвратяване възникването на пожари, за ограничаване на разпространението и за 
бързото им потушаване, се предвижда направа на противопожарни съоръжения и провеждане 
на мероприятия, които заедно със съществуващите естествени и изкуствени прегради на огъня 
ще намалят щетите при евентуално възникване на пожари. Планираните съоръжения и 
наличните такива са нанесени на картата за защита от пожари с условни знаци, като наличните и 
новопланираните са с различни цветове.  

 
Поради малката площ на Защитена зона за местообитанията BG0000282 “Дряновска река” в ТП 

ДГС “Плачковци” (81,0 ха), за горските територии на зоната са планирани единствено бариерни 
прегради с обща дължина 1,3 км. Те представляват бреговете на река Дряновска и се явяват 
държавни горски територии. 
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IV. ЗАЩИТЕНА ЗОНА “БЪЛГАРКА” BG0000399 

   (ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА) 
 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ на Защитена зона “Българка”  

BG0000399 (за Местообитанията) 
 

1. Защитена зона “БЪЛГАРКА” BG0000399 - за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна - обявена по Директива 92/43/ЕЕС, съгласно чл. 
8, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка със защитени зони, 
приет с РМС №122 от 02.03.2007 г. (ДВ брой 21 от 09.03.2007 г.) - с обща площ 725.3 ха, от 
която 724.9  ха залесена и 0.4 ха незалесена.  

 

 
Разположена е в в следните землища за община Трявна: 
 

 

Землище Площ ха 

гр. ПЛАЧКОВЦИ 251 

c. ПРЕСТОЙ 9.7 

c. РАДЕВЦИ 92 

c. СТАНЧОВ ХАН 372.6 

 ВСИЧКО: ОБЩИНА ТРЯВНА 725.3 

 

 
защитена зона BG0000399 “Българка” включва следните отдели и подотдели за горските  

територии на община Трявна от ТП ДГС „Плачковци”: 1 б, г; 5 к; 6 в; 20 б, и, с, у, ц, ш, щ, б1, г1, 
ж1, з1, к1, п1, с1, х1; 45 в; 53 к; 58 в, е, м, р, с, ш; 60 ж, н, п, р, с, т, х, е1, и1; 73 б, г, д, н, о, р, с, ч, 
я, а1, г1, и1, к1, п1, с1, ф1, х1, ч1; 74 м, о, п, т, х, ц, ш, б1, ж1, и1, р1, т1; 75 к, л, с, т, ш, ю, а1, б1, 
е1, з1, н1, о1, п1, с1, у1, ф1, х1, ч1, щ1, я1, а2, б2, г2; 76 в, г, и, л, м, п, ц, ч, в1, г1, е1, з1, м1, о1; 
77 г, е, ж, з, л, м, р, с, у, х, ч, ю, а1, е1, з1, к1, ч1, ш1, щ1, ю1, а2, б2, г2, е2, м2, н2, ф2, ю2, а3, б3, 
е3, ж3, л3, с3, и4, т6, х6; 78 г, д, к, м, о, с, т, ю, я, н1; 93 з, н, р, ц, ш, ю, б1, ж1, к1, о1, р1, щ1, б2, 
ж2, к2, о2, т2, я2, а3, д3, к3; 94 в, м, о, ф, х, ж1, и1, л1, м1, р1, с1, ф1, ц1; 95 а, е, ж, з, и, о, р, т, ч, 
щ, з1, у1, х1, ш1, б2, г2; 96 у, в1, г1, з1, к1, м1, н1, п1, с1, х1, ч1; 97 к, м, о, п, с, х, ц, в1, ж1, з1, к1, 
л1, с1, у1, х1, ц1, б2, в2; 98 л, ф, ц, н1, о1, ц1, ю1, я1, е2, к2, л2, о2; 99 б, е, н, с, я, и1, к1, м1, х1, 
щ1, б2; 100 д, п, р, т, х, а1, ж1, п1, у1, х1, ш1, щ1, г2, к2, л2, п2, ч2, ш2; 101 ж, у, ф, х, ш, щ, а1, 
в1, д1, з1, и1, к1, о1, п1, т1, ш1, я1, ж2, м2, х2, ц2, ю2, б3, г3, е3, з3, м3, р3, т3, у3; 102 м, р, т, у, 
ц; 103 с, у, х, ш, я, з1, и1, н1, п1, а2; 104 и, л, у, ю; 105 ц, ч, а1; 106 д, е, и, с, а1, в1, д1, ж1, и1, 
н1, т1, ф1, ч1, а2, д2, с2; 107 н, с, ч, ш, е1, к1, л1; 108 е, з, е1, н1, р1, с1, х1; 109 н, п, а1; 110 м, 
р, ч, щ, а1, д1, у1, з2, о2, р2; 111 д, з, и, п3, с3, т3, ц3, щ3, б4; 113 ж, з, к, п, у, ш, ю, б1, г1, з1, м1, 
п1, с1, т1, у1, х1, ч1, ю1, я1, б2; 114 д, ж, и, л, т, ч, щ, я, и1, н1, р1, е2, к2, п2, с2, ф2, 3; 115 д, о, 
а1, г1, е1; 116 б, г, д, к, н, п, р, с, ф, ш, щ, я, а1, е1, ж1, л1, о2, т2, 6; 117 б, а1, е1, л1, т1, ц1, 3; 
118 г, ч, я, г1, д1, ж1, к1, о1, с1, у1, щ1, б2, в2; 120 е, р, щ; 121 в, д, ж, м, ш, ю, а1, г1, е1, к1, н1, 
п1, с1, х1, ц1; 122 с, ч, в1, е1, ж1, ф1, ц1, ч1, у2, х2, д3, е3, ж3, и3; 123 к, н, п, т, ю, б1, ж1, м1; 
124 г, е, м, о, п, у, ч, щ, ю; 125 б, д, р, с, у, ф, ш, ю, а1, е1; 126 в, у, ф, х; 127 б, з, и, к, л, н, т, ф, ц, 
ш, щ, я; 128 б, в, е, ж, з, м, п, р, т, ф, х, ч, ш, щ; 129 а, д, ж, и, л, о, р, у, щ, я, ж1, и1, к1, л1, м1, 
о1, п1, с1, ч1, я1; 130 у, ф, щ, я, б1, г1, п1, ф2; 139 н, р, т, ф, ц, е1, з1, л1, н1, с1; 140 ц, щ, ж1, н1, 
с1, ч1, я1, ж2, и2, л2, р2; 300 б, в, г, к, м, о, х, ц, ч, я, и1, к1, л1, п1, р1, т1; 301 б, д, з, о, р, ф;   
302 б, г, л, о, п; 303 в, и, к, о; 304 з, м, о, я; 305 л, н, с, ч; 307 а, г, д, т, х, ч, а1, в1, ж1, щ1, ю1;  
308 з; 309 з, ю, я, в1, е1; 311 ж, м, у, х, ч, щ; 312 н, ц, ю, а1, в1, р1, ф1, а2, б2, ж2, и2, к2; 313 б, в, 
д, л, о, с, у, ю, в1, з1, и1, к1, н1, п1, т1; 314 в, е, и, к, н, ф, ц, ш, а1, е1, ж1, з1, и1; 315 в, п, щ, я, 
а1, в1, з1, к1, м1, н1, о1, п1, т1, ф1, ц1, я1, а2, д2, е2; 316 д, е, и, к, р, ф, ч, щ, а1, в1, д1, е1, ж1, 
л1, м1, о1, с1, т1, х1, ц1, ч1, ш1, ю1, а2, д2, ж2, з2, и2, л2; 
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Таблица № 37 
Разпределение на общата площ по вид на подотдела и групи гори 

 
Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000399 ”Българка” 
 

 

Група гори 

иглолистни 
широколистни 
високостъблени 

издънкови 
за превръщане 

нискостъблени Всичко Вид на подотдела 

хектари 

% 

естествен произход 0.4-1.0 263.8 294.4 93.2 12.4 663.8 91.5 

склопени култури 49.1 3.0 - - 52.1 7.2 

несклопени култури - - - - - - 

естествен произход 0.1-0.3 1.5 6.4 - - 7.9 1.1 

изредени култури 1.1 - - - 1.1 0.1 

всичко насаждения 315.5 303.8 93.2 12.4 724.9 99.9 

  

клек - - - - - - 

всичко залесена площ 315.5 303.8 93.2 12.4 724.9 99.9 

  

сечище - - - - - - 

пожарище - - - - - - 

голина - - - - - - 

всичко незал.дървопр. - - - - - - 

  

поляна 0.1 0.2 - - 0.3 0.1 

просека - - 0.1 - 0.1 - 

  

всичко недървопр. площ 0.1 0.2 0.1 - 0.4 0.1 

  

всичко инвентаризирана площ 315.6 304.0 93.3 12.4 725.3 100.0 

  

в т.ч. дървопр. площ 315.5 303.8 93.2 12.4 724.9 99.9 
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Таблица №38 
Разпределение на общата площ по видове и групи гори 

 
Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000399 ”Българка” 
 

Групи гори 

иглистни 
широколистни 
високостъблени 

издънкови за 
превръщане 

нискостъблени 
Общо 

Видове гори 

хектари 

% 

1. Гори от бял бор 290.0 - - - 290.0 40.0 

1.1 - Естествени гори от бял бор 245.8 - - - 245.8 33.9 

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

26.6 - - - 26.6 3.7 

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

17.6 - - - 17.6 2.4 

2. Гори от черен бор 23.4 - - - 23.4 3.3 

2.1 - Естествени гори от черен 
бор 

19.5 - - - 19.5 2.8 

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

3.9 - - - 3.9 0.5 

3. Гори от смърч 2.1 - - - 2.1 0.3 

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

0.7 - - - 0.7 0.1 

3.3 - Култури от смърч – извън 
естеств. зона на разпростр. 

1.4 - - - 1.4 0.2 

10. Букови гори - 6.6 - - 6.6 0.9 

10.1 - Семенни букови гори - 6.6 - - 6.6 0.9 

11. Термофилни букови гори - 58.5 - - 58.5 8.1 

11.1 - Семенни термофилни 
букови гори 

- 58.5 - - 58.5 8.1 

12. Гори от зимен дъб - 1.3 - - 1.3 0.2 

12.1 - Семенни гори от зимен 
дъб 

- 1.3 - - 1.3 0.2 

13. Смесени дъбови гори (здб, 
бл, цр) 

- 5.2 - - 5.2 0.7 

13.1 - Естествени семенни 
смесени дъбови гори 

- 5.2 - - 5.2 0.7 

19. Гори от обикновен габър - 230.9 - - 230.9 31.8 

19.1 - Семенни гори от 
обикновен габър 

- 230.9 - - 230.9 31.8 

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

- 0.2 - - 0.2 - 

23. Група издънкови за 
превръщане 

- 1.1 93.2 - 94.3 13.0 

23.1 - Издънкови термофилни 
букови гори 

- - 18.8 - 18.8 2.6 

23.2 - Издънкови букови гори - - 0.3 - 0.3 - 

23.3 - Издънкови гори от зимен 
дъб 

- - 2.2 - 2.2 0.3 

23.4 - Издънкови смесени 
дъбови гори 

- - 7.4 - 7.4 1.0 

23.6 - Издънкови гори от 
обикновен габър 

- - 64.5 - 64.5 8.9 

23.7 - Естествени гори от 
трепетлика 

- 1.1 - - 1.1 0.2 

24. Гори от акация - - - 5.0 5.0 0.7 

25. Гори от келяв габър - - - 7.4 7.4 1.0 

ВСИЧКО 315.5 303.8 93.2 12.4 724.9 100.0 
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Таблица № 39  
Разпределение на общата площ на горските територии и запаса без клони  

по категории и функции 
 

Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000399 ”Българка” 

 

Всичко 
Горски територии по категории и функции 

Обща площ, ха Залесена площ, ха Запас, куб.м 

Общо защитни функции - - - 

природни паркове 723.1 722.7 81655 

защитени зони птици и местообитания 2.2 2.2 225 

Всичко защитени зони Натура 2000 2.2 2.2 225 

Общо специални функции по т.1 725.3 724.9 81880 

Общо специални функции по т.1+т.2+т.3 725.3 724.9 81880 

Общо защитни и специални функции 725.3 724.9 81880 

Всичко 725.3 724.9 81880 

 
 
От таблица № 39 се вижда, че по-голямата част от защитената зона (723.1 ха.) се 
припокрива с Природен парк ”Българка”. 

 
2. Списък на местообитанията в защитена зона “Българка” 

BG0000399 
 

Местообитания Списък подотдели 
площ 
ха 

9130 5: к; 75: к, с; 115: о; 300: б; 309: ю, я, в1; 311: ж, х; 313: и1, к1, п1; 316: т1 9.7 

9150 58: в, е, м, с, ш; 77: г, е, р, с, у, х, ч, ю, а1, з1, к1, ч1, е2, б3, е3, и4; 78: о, ю 23.0 

9170 

20: и, ж1, с1; 60: ж, н, р, х, е1; 73: н, я, ф1; 74: т, б1, ж1, и1; 75: а1, с1, ф1, х1, ч1, щ1, я1, 
б2, г2; 76: и, л, м, ц, ч, м1; 77: г2, м2, ю2, т6, х6; 78: к, м, с, т; 93: о1, р1, ж2, к2, т2, к3; 94: в, 
м, о, ф, х, ж1, и1, р1; 95: а, р, т, б2, г2; 96: к1, м1, х1; 98: о1, л2, о2; 99: щ1; 100: у1, к2; 101: 
ф, х, ш, к1, ш1, я1, ж2, м2, б3, г3, т3; 102: р, т, у; 103: а2; 104: ю; 105: ч, а1; 106: е, с, а1, 
н1, т1; 110: ч; 111: с3, т3, щ3; 113: с1, я1, б2; 114: д, ж, и, я, е2; 115: д; 116: г, с, е1, ж1, л1, 
о2; 117: л1; 118: г, ж1, к1, у1, б2, в2; 120: щ; 121: ш, к1; 122: е1; 123: п; 124: м, ч, щ; 125: р, 
с, у, ф, ш, е1; 126: у, ф, х; 127: б, з, и, к, л, н, ф, ц, ш, я; 128: б, в, е, ж, з, м, т, х, ч, ш, щ; 
129: а, д, ж, л, о, у, щ, я, к1, л1, м1, ч1; 130: у, ф, щ, я, б1, г1, ф2; 139: р, т, ф, е1, з1; 140: 
ц, щ, с1, и2, л2, р2; 300: к, х, ч, к1, л1, т1; 301: б, з, о, р; 302: л, о; 303: к, о; 304: з, м, о, я; 
305: л, н, с; 307: а, г, д, т, х, ч, а1, в1, ж1, щ1, ю1; 308: з; 309: з; 311: м; 312: н, ц, ю, а1, в1, 
р1, ф1, а2, б2, ж2, и2, к2; 313 ю, з1, н1, т1; 313: ю, з1, н1, т1; 314: е, и, ф, з1, и1; 315: в, п, 
я, з1, к1, м1, п1, т1, ф1, ц1, а2, д2; 316: к, р, ч, щ, а1, ж1, л1, м1, с1, х1, ц1, ч1, ш1, ю1, а2, 
д2, ж2, з2, и2 

215.7 

91CA 75: л; 77: ж, з; 78: я; 309: е1; 311: у, ч, щ 8.5 

91G0 

73: б, г; 74: т1; 75: б1, з1, о1; 93: з, н, ц, ш, б1, ж1, к1, я2, д3; 96: г1, ч1; 98: л, ф; 100: д, р; 
101: у, а1, в1, д1, з1, и1, т1; 102: ц; 103: с, у, х, ш; 105: ц; 106: и, в1, д1, ж1, и1, ч1; 108: с1; 
109: н, п; 110: д1, у1, з2, о2; 113: ж, з, к, п, у, ш, ю, б1, г1, з1, м1, п1; 114: т, ч, щ; 116: д, я; 
117: б, е1, ц1; 118: ч, я, о1, с1, щ1; 121: в, д, х1, ц1; 122: с, д3, е3, ж3, и3; 123: н; 124: г, о, 
п, у; 125: б, д; 126: в; 129: и; 130: п1; 140: ж1, н1, ч1, я1 

69.2 

91W0 

20: у, ц, ш, щ, б1, г1, з1, к1; 60: п, с, и1; 73: д, р, п1, с1, х1, ч1; 74: р1; 75: у1; 76: в, г; 93: р, 
о2, а3; 95: щ, з1, у1, х1, ш1; 97: к, м, в1, ж1, з1, с1; 98: ц; 99: б, е, с, б2; 100: т; 101: щ, х2, 
ц2; 106: ф1, д2; 114: п2, ф2; 116: т2; 121: ю; 122: ж1, ч1; 127: щ; 128: ф; 129: р, ж1, о1, п1, 
с1; 300: ц, и1, п1; 302: п; 303: и; 313: о; 314: н, ц, е1, ж1; 316: д, е, ф 

38.4 

9530 73: о, с, ч, г1; 75: е1; 77: с3; 100: ч2; 139: н1 18.8 

ВСИЧКО 383.3 

 
 
Разпределението на площта от защитената зона, за която са определени местообитания по 

групи гори е показано в таблица № 40
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Таблица № 40 
Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000399 ”Българка” 

 

широкол. изд.за 

иглолистни високостъблени превръщане нискостъблени Всичко 
Местообитания 

ха % 

общо 9130 - 7.5 2.2 - 9.7 2.6 

общо 9150 - 22.5 0.5 - 23 6 

общо 9170 - 176.7 39 - 215.7 56.3 

общо 91CA 8.5 - - - 8.5 2.2 

общо 91G0 - 33 36.2 - 69.2 18 

общо 91W0 - 27.4 11 - 38.4 10 

общо 9530 18.8 - - - 18.8 4.9 

ВСИЧКО 27.3 267.1 88.9 - 383.3 100 

 

3. Собственост на горските територии в Защитена зона “Българка” 

за местообитанията BG0000399 
 

Във връзка с извършеният процес на възстановяване на собствеността в горските територии 
и изработените Карти на възстановената собственост (КВС) на землищата от община Трявна, 
разположени на територията на защитена зона “Българка” BG0000399, е извършена следната 
диференциация по собственост, показана в таблица № 41 

 

Таблица № 41  
Разпределение на площта по собственост 

 

Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000399 ”Българка” 
 

Oбщо 
в т.ч. Горски 
територии 

в т.ч. Земеделски 
територии 

вид собственост 
обща 
площ 
ха 

% 
в т.ч. залес. 

площ 
ха 

% 
обща площ 

ха 
% 

обща площ 
ха 

% 

Общинска 
собственост 

725.3 100.0 724.9 100.0 4.8 100.0 720.5 100.0 

Всичко 725.3 100.0 724.9 100.0 4.8 100.0 720.5 100.0 

 
 

4. Защитени теритотии по смисъла на Закона за защитените 

територии, разположени в горите собственост на община Трявна от 

защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка”  
 

В защитена зона за местообитанията BG0000399 ”Българка” на територията на община 
Трявна,  попадат изцяло следните защитени територии: 

 

- Природен парк “Българка” - обявен със Заповед №РД-775/09.08.2002г. на 

МОСВ (ДВ, бр86/2002г.), отдели и подотдели:  1 б, г; 5 к; 6 в; 20 б, и, с, у, ц, ш, щ, б1, г1, 

ж1, з1, к1, п1, с1, х1; 45 в; 53 к; 58 в, е, м, р, с, ш; 60 ж, н, п, р, с, т, х, е1, и1; 73 б, г, д, н, о, р, с, ч, 
я, а1, г1, и1, к1, п1, с1, ф1, х1, ч1; 74 м, о, п, т, х, ц, ш, б1, ж1, и1, р1, т1; 75 к, л, с, т, ш, ю, а1, б1, 
е1, з1, н1, о1, п1, с1, у1, ф1, х1, ч1, щ1, я1, а2, б2, г2; 76 в, г, и, л, м, п, ц, ч, в1, г1, е1, з1, м1, о1; 
77 г, е, ж, з, л, м, р, с, у, х, ч, ю, а1, е1, з1, к1, ч1, ш1, щ1, ю1, а2, б2, г2, е2, м2, н2, ф2, ю2, а3, б3, 
е3, ж3, л3, с3, и4, т6; 78 г, д, к, м, о, с, т, ю, я, н1; 93 з, н, р, ц, ш, ю, б1, ж1, к1, о1, р1, щ1, б2, ж2, 
к2, о2, т2, я2, а3, д3, к3; 94 в, м, о, ф, х, ж1, и1, л1, м1, р1, с1, ф1, ц1; 95 а, е, ж, з, и, о, р, т, ч, щ, 
з1, у1, х1, ш1, б2, г2; 96 у, в1, г1, з1, к1, м1, н1, п1, с1, х1, ч1; 97 к, м, о, п, с, х, ц, в1, ж1, з1, к1, 
л1, с1, у1, х1, ц1, б2, в2; 98 л, ф, ц, н1, о1, ц1, ю1, я1, е2, к2, л2, о2; 99 б, е, н, с, я, и1, к1, м1, х1, 
щ1, б2; 100 д, п, р, т, х, а1, ж1, п1, у1, х1, ш1, щ1, г2, к2, л2, п2, ч2, ш2; 101 ж, у, ф, х, ш, щ, а1, 
в1, д1, з1, и1, к1, о1, п1, т1, ш1, я1, ж2, м2, х2, ц2, ю2, б3, г3, е3, з3, м3, р3, т3, у3; 102 м, р, т, у, 
ц; 103 с, у, х, ш, я, з1, и1, н1, п1, а2; 104 и, л, у, ю; 105 ц, ч, а1; 106 д, е, и, с, а1, в1, д1, ж1, и1, 
н1, т1, ф1, ч1, а2, д2, с2; 107 н, с, ч, ш, е1, к1, л1; 108 е, з, е1, н1, р1, с1, х1; 109 н, п, а1; 110 м, 
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р, ч, щ, а1, д1, у1, з2, о2, р2; 111 д, з, и, п3, с3, т3, ц3, щ3, б4; 113 ж, з, к, п, у, ш, ю, б1, г1, з1, м1, 
п1, с1, т1, у1, х1, ч1, ю1, я1, б2; 114 д, ж, и, л, т, ч, щ, я, и1, н1, р1, е2, к2, п2, с2, ф2, 3; 115 д, о, 
а1, г1, е1; 116 б, г, д, к, н, п, р, с, ф, ш, щ, я, а1, е1, ж1, л1, о2, т2, 6; 117 б, а1, е1, л1, т1, ц1, 3; 
118 г, ч, я, г1, д1, ж1, к1, о1, с1, у1, щ1, б2, в2; 120 е, р, щ; 121 в, д, ж, м, ш, ю, а1, г1, е1, к1, н1, 
п1, с1, х1, ц1; 122 с, ч, в1, е1, ж1, ф1, ц1, ч1, у2, х2, д3, е3, ж3, и3; 123 к, н, п, т, ю, б1, ж1, м1; 
124 г, е, м, о, п, у, ч, щ, ю; 125 б, д, р, с, у, ф, ш, ю, а1, е1; 126 в, у, ф, х; 127 б, з, и, к, л, н, т, ф, ц, 
ш, щ, я; 128 б, в, е, ж, з, м, п, р, т, ф, х, ч, щ; 129 а, д, ж, и, л, о, р, у, щ, я, ж1, и1, к1, л1, м1, о1, 
п1, с1, ч1, я1; 130 у, щ, я, б1, г1, п1, ф2; 139 н, р, т, ф, ц, е1, з1, л1, н1, с1; 140 ц, щ, ж1, н1, с1, 
ч1, я1, ж2, и2, р2; 300 б, в, г, к, м, о, х, ц, ч, я, и1, к1, л1, п1, р1, т1; 301 б, д, з, о, р, ф; 302 б, г, л, 
о, п; 303 в, и, к, о; 304 з, м, о, я; 305 л, н, с, ч; 307 а, г, д, т, х, ч, а1, в1, ж1, щ1, ю1; 308 з; 309 з, к, 
м, н, п, ю, я, в1, е1; 311 ж, м, у, х, ч, щ; 312 н, ц, ю, а1, в1, р1, ф1, а2, б2, ж2, и2, к2; 313 б, в, д, л, 
о, с, у, ю, в1, з1, и1, к1, н1, п1, т1; 314 в, е, и, к, н, ф, ц, ш, а1, е1, ж1, з1, и1; 315 в, п, щ, я, а1, в1, 
з1, к1, м1, н1, о1, п1, т1, ф1, ц1, я1, а2, д2, е2; 316 д, е, и, к, р, ф, ч, щ, а1, в1, д1, е1, ж1, л1, м1, 
о1, с1, т1, х1, ц1, ч1, ш1, ю1, а2, д2, ж2, з2, и2, л2; с обща площ  725.1 ха, от която 724.7 ха 
залесена и 0.4 ха незалесена. 

 

 - Защитена местност “Студеният кладенец” - обявена със Заповед 

№25/09.01.1989г. на КОПС, подотдел 127 щ, с площ 0.4 ха. 

 

5. Горски територии за защита на водите, разположени в защитена зона 

“Българка” за местообитанията BG0000399 
 

5.1. СОЗ съгласно Наредба №3  

 
Обявена със заповед №144/30.10.2007 год. на Басейнова дирекция гр.Плевен: 
 
- пояс III отдели и подотдели - 97 в2,  с обща площ 0.2 ха 

 

5.2. Вододайни зони - С Протокол от 28.08.1964 год. на Комитета по строителство и 

архитектура; Протокол от 18.06.1975 год. на Министерство на строежите и архитектурата; 
Протокол от 08.07.1976 год.,одобрен от Министерството на строителството и архитектурата; 
Протокол от 11.11.1985 год. на МГГП, одобрен на 06.12.1985 год. и Протокол от 23.10.1984 год., 
одобрен на 30.10.1984 год; Протокол от 24.11.1988 год.,одобрен на 02.02.1989 год., отдели и 
подотдели: 20 и, с, у, ц, ш, щ, б1, г1, ж1, з1, к1, п1, с1, х1; 58 в, е, м, р, с, ш; 95 а, е, ж, з, и, о, р, т, 
ч, щ; 99 и1, х1; 100 ж1, п1, у1, х1, ш1, щ1, г2, ш2; 102 м, р, т, у, ц; 103 с, у, х, ш, я, з1, и1, н1, п1, 
а2; 104 и, л, у, ю; 105 ц, ч, а1; 139 н, р, т, ф, ц, е1, з1, л1, н1, с1; 140 з, ц, щ, ж1, н1, с1, ч1, я1, б2, 
ж2, и2, л2, р2, у2, х2, ш2, я2;  с обща площ 70.5 ха, цялата залесена. 

 

6. Общи таксационни данни за защитена зона “Българка” за 

местообитанията  BG0000399 
 

Разпределението на залесената площ, общият дървесен запас и средният прираст по 
класове и подкласове на възраст за Защитена зона “БЪЛГАРКА” BG0000399, е показано в 
таблица № 42. От нея се вижда, че средната възраст на защитената зона е 39 години, средният 
запас е 113 куб.м/ха, средният прираст е 2.96 куб.м/ха. Общият среден годишен прираст на 
защитената зона 2144 куб.м. 

Таблица № 42  
Разпределение на залесената площ, oбщия дървесен запас  
и средния прираст по класове и подкласове на възраст  

 
Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000399 ”Българка” 

 

Площ 
Запас на основното 

насаждение Класове на 
възраст 

Подкласове на 
възраст 

хектари % куб.м % 

Надлесни 
куб.м 

Среден 
прираст 
куб.м 

1-10 6.2 0.9 100 0.1 - 10 
I 

11-20 58.0 8.0 2345 2.9 - 125 

21-30 287.8 39.7 25770 31.5 - 890 
II 

31-40 205.1 28.3 25315 30.9 80 654 

III 41-50 79.4 10.9 12550 15.3 - 256 
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Площ 
Запас на основното 

насаждение Класове на 
възраст 

Подкласове на 
възраст 

хектари % куб.м % 

Надлесни 
куб.м 

Среден 
прираст 
куб.м 

 51-60 26.3 3.6 4460 5.4 - 75 

61-70 18.7 2.6 3165 3.9 - 45 
IV 

71-80 15.5 2.2 3025 3.7 - 38 

81-90 11.8 1.6 2170 2.6 - 24 
V 

91-100 11.0 1.5 1700 2.1 - 17 

101-110 1.0 0.1 170 0.2 - 2 
VI 

111-120 0.5 0.1 130 0.2 - 1 

121-130 - - - - - - 
VII 

131-140 3.6 0.5 980 1.2 - 7 

141-150 - - - - - - 
VIII 

над 150 - - - - - - 

Всичко 724.9 100.0 81880 100.0 80 2144 

средна възраст: 39 години 
среден запас: 113 куб.м/ха 
среден прираст: 2.96 куб.м/ха 

 
Разпределението на залесената площ по дървесни видове и по класове на възраст за  

защитена зона ”Българка” BG0000399 е показано в таблица № 43. От нея се вижда, че в 
защитената зона преобладават насажденията на възраст от 21 до 40 години, с обща площ от 
484.3 ха – 66.8%, следвани от тези от 41 до 60 години, с обща площ 109.4 ха – 15.1%, От 
широколистните дървесните видове преобладават габърът - 256.4 ха (35.4%), букът – 116.1 ха 
(16.0%), зимният дъб – 39.5 ха (5.4%) и др., а от иглолистните бялият бор – 261.8 ха (36.1%) и 
черният бор - 22.4 ха (3.1%).   
 

Таблица № 43 
Разпределение на залесената площ по дървесни видове и класове на възраст 

 
Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000399 ”Българка” 

 

Дървесни видове 
клас I 
1-20 

клас II 
21-40 

клас III 
41-60 

клас IV 
61-80 

клас V 
81-100 

клас VI 
101-120 

клас VII 
121-140 

клас VIII 
над 140 

Всичко % 

хектари 

Бял бор 29.6 203.1 27.2 1.9 - - - - 261.8 36.1 

Смърч - 1.0 1.3 - - - - - 2.3 0.3 

Черен бор 3.6 15.7 1.8 1.3 - - - - 22.4 3.1 

  

Бук 2.9 53.6 26.2 12.7 15.9 1.3 3.5 - 116.1 16.0 

Зимен дъб 3.2 20.2 8.8 3.9 3.3 0.1 - - 39.5 5.4 

Цер - 0.3 - 0.1 - - - - 0.4 0.1 

Габър 24.3 172.4 41.6 15.8 2.1 0.1 0.1 - 256.4 35.4 

Трепетлика 0.1 6.2 1.5 0.8 0.1 - - - 8.7 1.2 

Явор 1.1 2.6 - - - - - - 3.7 0.5 

Бреза - - 0.2 - - - - - 0.2 - 

Мъждрян - 1.2 0.1 - - - - - 1.3 0.2 

Акация 3.1 2.8 0.2 - - - - - 6.1 0.8 

Келяв габър - 4.3 0.5 0.1 - - - - 4.9 0.7 

Полски бряст - 0.4 - - - - - - 0.4 0.1 

Сребролистна липа - 0.5 - - 0.2 - - - 0.7 0.1 

  

Всичко 67.9 484.3 109.4 36.6 21.6 1.5 3.6 - 724.9 100.0 

  

проценти 9.4 66.8 15.1 5.0 3.0 0.2 0.5 - 100.0   
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ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН на Защитена зона  

”Българка” за местообитанията BG0000399 
 

1. Планирани сечи в Защитената зона 
 

Съобразно биологичните особености на дървесните видове, състоянието на насажденията, 
хода на възобновителния процес и целта на стопанисването в защитена зона “БЪЛГАРКА” 
BG0000399 на териториите с обособени местообитания е предвидено да се извършват само 
групово-постепенни сечи. Тези възобновителни сечи са съобразени ,както с Наредба №8  на 
МЗХ от 05.08.2011г. за Сечите в горите (обн. ДВ, бр. 64 от 19.08.2011г.; изм. и доп., бр. 72 от 
18.09.2015г.),със Закона за Горите (обн. ДВ, бр. 19 от 08.03.2011г., в сила от 09.04.2011г., изм. 
и доп., бр. 60 от 07.08.2015г. в сила от 07.08.2015г.), така и с Режимите за устойчиво 
управление на горите в Натура 2000. 

При извеждане на възобновителните сечи е планирано да се оставят единични 
хралупести или групи от стари дървета – подходящи за укрития на птици и бозайници, 
както и да се поддържа мъртва дървесина от 8 до 10 на сто от запаса на насажденията, с 
изключение на насажденията от първи и втори клас на пожароопасност. Също така се 
запазват най-малко 3 – 5 бр. дървета на хектар с диаметър над 20 см на височина 130 см 
с цел осигуряване на биотопна дървесина. 

Разпределението на площта на насажденията за възобновителна сеч по вид на сечта и по 
видове местообитания (в които има планирани възобновителни сечи) в Защитена зона 
“Българка” за горите собственост на община Трявна е дадено в таблица № 44. 

 

Таблица № 44 
Разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч 

през десетилетието по вид на сечта 
 

Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000399 ”Българка” 

 

Вид на възобновителната сеч 

Стопански класове 
постепенно 
котловинна 

групово 
постепенна 

гола за 
изд.възобн. 

общо 
гола 

ОБЩО % 

Бялборови култури 1.1 - - - 1.1 9.6 

Черборови култури 0.9 - - - 0.9 7.8 

Буков Ср - 4.1 - - 4.1 35.6 

Габъров - 0.1 - - 0.1 0.9 

Буков В П - 4.0 - - 4.0 34.8 

Ак. противоерозионен - - 1.3 1.3 1.3 11.3 

ОБЩО 2.0 8.2 1.3 1.3 11.5 100 

ПОЛЗВАНЕ (БЕЗ КЛОНИ) 160 390 50 50 600   

ПОЛЗВАНЕ (С КЛОНИ) 190 435 50 50 675   

Вт.ч.в местообитания 

всичко 9130 - 3.2 - - 3.2 39 

всичко 9170 - 0.1 - - 0.1 1.2 

всичко 91W0 - 4.9 - - 4.9 59.8 

ОБЩО - 8.2 - - 8.2 100 
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Групово постепенни сечи са планирани в следните отдели и подотдели: 
 
- в местообитание 9130 - 75 к; 309 я, в1; 
 
- в местообитание 9170 - 75 х1; 
 
- в местообитание 91W0 - 73 ч1; 95 щ, з1; 99 б, е; 300 ц; 
 

 

Таблица № 45 
Разпределение на предвидената за отсичане стояща маса 

по дървесни видове и основни групи сортименти 
 

Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000399 ”Българка” 
 

вероятен добив сортименти предвидена 
за отсичане 
стояща маса строителна дървесина 

вид на сечта 
и 

дървесен вид без 
клони 

с 
клони 

отпад 
лежаща 
дървесна 

маса 
едра средна дребна общо 

дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина 

Възобновителна в иглолистни 

Бял бор 80 95 15 80 55 10 - 65 15 - 

Черен бор 80 95 15 80 55 5 - 60 20 - 

иглолистни 160 190 30 160 110 15 - 125 35 - 

проценти 84.2 100.0 15.8 84.2 57.9 7.9 - 65.8 18.4 - 

  

  

Общо възобновителна в 
иглолистни 

160 190 30 160 110 15 - 125 35 - 

проценти 84.2 100.0 15.8 84.2 57.9 7.9 - 65.8 18.4 - 

  

Възобновителна в широколистни високостъблени 

Бук 245 275 40 235 75 15 5 95 140 - 

Габър 10 10 - 10 - - - - 10 - 

широколистни 255 285 40 245 75 15 5 95 150 - 

проценти 89.5 100.0 14.1 85.9 26.3 5.3 1.7 33.3 52.6 - 

  

Общо възобновителна в 
широколистни 
високостъблени 

255 285 40 245 75 15 5 95 150 - 

проценти 89.5 100.0 14.1 85.9 26.3 5.3 1.7 33.3 52.6 - 

  

Възобновителна в издънкови за превръщане 

Бял бор 5 5 - 5 5 - - 5 - - 

иглолистни 5 5 - 5 5 - - 5 - - 

проценти 100.0 100.0 - 100.0 100.0 - - 100.0 - - 

  

Бук 120 135 15 120 10 35 5 50 70 - 

Габър 10 10 5 5 - - - - 5 - 

широколистни 130 145 20 125 10 35 5 50 75 - 

проценти 89.7 100.0 13.8 86.2 6.9 24.1 3.5 34.5 51.7 - 

  

Общо възобновителна в 
издънкови за превръщане 

135 150 20 130 15 35 5 55 75 - 

проценти 90.0 100.0 13.4 86.6 10.0 23.3 3.3 36.6 50.0 - 

  

Възобновителна в нискостъблени 

Акация 50 50 10 40 - 10 - 10 30 - 
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вероятен добив сортименти предвидена 
за отсичане 
стояща маса строителна дървесина 

вид на сечта 
и 

дървесен вид без 
клони 

с 
клони 

отпад 
лежаща 
дървесна 

маса 
едра средна дребна общо 

дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина 

широколистни 50 50 10 40 - 10 - 10 30 - 

проценти 100.0 100.0 20.0 80.0 - 20.0 - 20.0 60.0 - 

  

Общо възобновителна в 
нискостъблени 

50 50 10 40 - 10 - 10 30 - 

проценти 100.0 100.0 20.0 80.0 - 20.0 - 20.0 60.0 - 

  

Всичко възобновителни 
сечи 

600 675 100 575 200 75 10 285 290 - 

проценти 88.9 100.0 14.8 85.2 29.6 11.1 1.5 42.2 43.0 - 

  

Прореждане в иглолистни 

Бял бор 620 790 220 570 - 360 60 420 120 30 

Смърч 20 30 10 20 - 10 5 15 5 - 

Черен бор 140 180 50 130 - 80 10 90 35 5 

иглолистни 780 1000 280 720 - 450 75 525 160 35 

проценти 78.0 100.0 28.0 72.0 - 45.0 7.5 52.5 16.0 3.5 

  

Бук 40 55 10 45 - 10 5 15 30 - 

Зимен дъб 10 10 - 10 - 5 - 5 5 - 

Габър 45 55 15 40 - 5 - 5 35 - 

широколистни 95 120 25 95 - 20 5 25 70 - 

проценти 79.2 100.0 20.8 79.2 - 16.7 4.2 20.9 58.3 - 

  

Общо прореждане в 
иглолистни 

875 1120 305 815 - 470 80 550 230 35 

проценти 78.1 100.0 27.2 72.8 - 42.0 7.2 49.2 20.5 3.1 

  

Прореждане в широколистни високостъблени 

Бял бор 65 75 25 50 - 40 5 45 5 - 

иглолистни 65 75 25 50 - 40 5 45 5 - 

проценти 86.7 100.0 33.3 66.7 - 53.3 6.7 60.0 6.7 - 

  

Бук 175 225 35 190 - 45 15 60 130 - 

Габър 265 340 70 270 - 30 5 35 235 - 

Трепетлика 5 5 - 5 - - - - 5 - 

Явор 10 10 - 10 - 5 - 5 5 - 

широколистни 455 580 105 475 - 80 20 100 375 - 

проценти 78.4 100.0 18.1 81.9 - 13.8 3.4 17.2 64.7 - 

  

Общо прореждане в 
широколистни 
високостъблени 

520 655 130 525 - 120 25 145 380 - 

проценти 79.4 100.0 19.9 80.1 - 18.3 3.8 22.1 58.0 - 

  

Прореждане в издънкови за превръщане 

Бял бор 75 85 25 60 - 35 5 40 15 5 

Смърч 5 5 - 5 - 5 - 5 - - 

иглолистни 80 90 25 65 - 40 5 45 15 5 

проценти 88.9 100.0 27.7 72.3 - 44.4 5.6 50.0 16.7 5.6 
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вероятен добив сортименти предвидена 
за отсичане 
стояща маса строителна дървесина 

вид на сечта 
и 

дървесен вид без 
клони 

с 
клони 

отпад 
лежаща 
дървесна 

маса 
едра средна дребна общо 

дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина 

Бук 65 85 15 70 - 10 10 20 50 - 

Габър 105 135 20 115 - 15 10 25 90 - 

широколистни 170 220 35 185 - 25 20 45 140 - 

проценти 77.3 100.0 15.9 84.1 - 11.4 9.1 20.5 63.6 - 

  

Общо прореждане в 
издънкови за превръщане 

250 310 60 250 - 65 25 90 155 5 

проценти 80.6 100.0 19.3 80.7 - 21.0 8.1 29.1 50.0 1.6 

  

Пробирка в иглолистни 

Бял бор 305 365 80 285 55 150 15 220 55 10 

Смърч 75 90 20 70 25 30 - 55 15 - 

Черен бор 30 30 10 20 - 20 - 20 - - 

иглолистни 410 485 110 375 80 200 15 295 70 10 

проценти 84.5 100.0 22.7 77.3 16.5 41.2 3.1 60.8 14.4 2.1 

  

Бук 40 40 15 25 - - - - 25 - 

Зимен дъб 5 5 - 5 - - - - 5 - 

широколистни 45 45 15 30 - - - - 30 - 

проценти 100.0 100.0 33.3 66.7 - - - - 66.7 - 

  

Общо пробирка в 
иглолистни 

455 530 125 405 80 200 15 295 100 10 

проценти 85.8 100.0 23.6 76.4 15.1 37.7 2.8 55.6 18.9 1.9 

  

Пробирка в широколистни високостъблени 

Бук 115 125 20 105 5 10 5 20 85 - 

Зимен дъб 15 15 - 15 - 5 - 5 10 - 

Габър 25 25 10 15 - - - - 15 - 

широколистни 155 165 30 135 5 15 5 25 110 - 

проценти 93.9 100.0 18.2 81.8 3.0 9.1 3.0 15.1 66.7 - 

  

Общо пробирка в 
широколистни 
високостъблени 

155 165 30 135 5 15 5 25 110 - 

проценти 93.9 100.0 18.2 81.8 3.0 9.1 3.0 15.1 66.7 - 

  

Пробирка в издънкови за превръщане 

Габър 20 25 5 20 - 5 - 5 15 - 

широколистни 20 25 5 20 - 5 - 5 15 - 

проценти 80.0 100.0 20.0 80.0 - 20.0 - 20.0 60.0 - 

  

Общо пробирка в 
издънкови за превръщане 

20 25 5 20 - 5 - 5 15 - 

проценти 80.0 100.0 20.0 80.0 - 20.0 - 20.0 60.0 - 

  

Всичко отгледни сечи 2275 2805 655 2150 85 875 150 1110 990 50 

проценти 81.1 100.0 23.3 76.7 3.0 31.2 5.4 39.6 35.3 1.8 

  

Санитарна в иглолистни 

Бял бор 195 255 80 175 5 45 5 55 120 - 
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вероятен добив сортименти предвидена 
за отсичане 
стояща маса строителна дървесина 

вид на сечта 
и 

дървесен вид без 
клони 

с 
клони 

отпад 
лежаща 
дървесна 

маса 
едра средна дребна общо 

дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина 

Черен бор 20 25 10 15 - 5 - 5 10 - 

иглолистни 215 280 90 190 5 50 5 60 130 - 

проценти 76.8 100.0 32.1 67.9 1.8 17.9 1.8 21.5 46.4 - 

  

  

Общо санитарна в 
иглолистни 

215 280 90 190 5 50 5 60 130 - 

проценти 76.8 100.0 32.1 67.9 1.8 17.9 1.8 21.5 46.4 - 

  

Санитарна в широколистни високостъблени 

Бял бор 10 10 5 5 - - - - 5 - 

иглолистни 10 10 5 5 - - - - 5 - 

проценти 100.0 100.0 50.0 50.0 - - - - 50.0 - 

  

  

Общо санитарна в 
широколистни 
високостъблени 

10 10 5 5 - - - - 5 - 

проценти 100.0 100.0 50.0 50.0 - - - - 50.0 - 

  

Всичко санитарни сечи 225 290 95 195 5 50 5 60 135 - 

проценти 77.6 100.0 32.8 67.2 1.7 17.3 1.7 20.7 46.5 - 

  

Принудителна в иглолистни 

Бял бор 55 70 20 50 - 15 - 15 35 - 

Черен бор 5 5 - 5 - - - - 5 - 

иглолистни 60 75 20 55 - 15 - 15 40 - 

проценти 80.0 100.0 26.7 73.3 - 20.0 - 20.0 53.3 - 

  

  

Общо принудителна в 
иглолистни 

60 75 20 55 - 15 - 15 40 - 

проценти 80.0 100.0 26.7 73.3 - 20.0 - 20.0 53.3 - 

  

Всичко принудителни 
сечи 

60 75 20 55 - 15 - 15 40 - 

проценти 80.0 100.0 26.7 73.3 - 20.0 - 20.0 53.3 - 

  

ОБЩО от всички сечи 

Бял бор 1410 1750 470 1280 120 655 90 865 370 45 

Смърч 100 125 30 95 25 45 5 75 20 - 

Черен бор 275 335 85 250 55 110 10 175 70 5 

иглолистни 1785 2210 585 1625 200 810 105 1115 460 50 

проценти 80.8 100.0 26.5 73.5 9.1 36.6 4.7 50.4 20.8 2.3 

  

Бук 800 940 150 790 90 125 45 260 530 - 

Зимен дъб 30 30 - 30 - 10 - 10 20 - 

Габър 480 600 125 475 - 55 15 70 405 - 

Трепетлика 5 5 - 5 - - - - 5 - 

Явор 10 10 - 10 - 5 - 5 5 - 

Акация 50 50 10 40 - 10 - 10 30 - 
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вероятен добив сортименти предвидена 
за отсичане 
стояща маса строителна дървесина 

вид на сечта 
и 

дървесен вид без 
клони 

с 
клони 

отпад 
лежаща 
дървесна 

маса 
едра средна дребна общо 

дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина 

широколистни 1375 1635 285 1350 90 205 60 355 995 - 

проценти 84.1 100.0 17.4 82.6 5.5 12.5 3.7 21.7 60.9 - 

  

ВСИЧКО 3160 3845 870 2975 290 1015 165 1470 1455 50 

проценти 82.2 100.0 22.6 77.4 7.6 26.4 4.3 38.3 37.8 1.3 
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Таблица № 46  
Размер на ползването по площ, запас и вид на сечта 

 
Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000399 ”Българка” 

 

ВИДОВЕ СЕЧИ 

Стопански класове 
мерни 

единици 
ВЪЗОБН. 
СЕЧИ 

прореждане пробирка 
ВСИЧКО 

ОТГЛЕДНИ 
санитарна 

общо 
санитарни 

принудителни ОБЩО % 

ИГЛОЛИСТНИ 

ха 1.1 40.6 8 48.6 10.4 10.4 2.2 62.3 52.4 

Бялборови култури ЗСпФ куб.м 80 780 350 1130 190 190 60 1460 46.2 

  

ха 0.9 6.4 0.3 6.7 - - - 7.6 6.4 

Черборови култури ЗСпФ куб.м 80 95 10 105 - - - 185 5.9 

  

ха - - 1.9 1.9 1.8 1.8 - 3.7 3.1 
Смесени иглол. култури 
ЗСпФ куб.м - - 95 95 25 25 - 120 3.8 

  

ха 2 47 10.2 57.2 12.2 12.2 2.2 73.6 62 
Всичко иглолистни 
ЗСпФ куб.м 160 875 455 1330 215 215 60 1765 55.9 

  

ха 2 47 10.2 57.2 12.2 12.2 2.2 73.6 62 

всичко иглолистни куб.м 160 875 455 1330 215 215 60 1765 55.9 

  

ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 

ха - 1.1 - 1.1 - - - 1.1 0.9 

Буков В ЗСпФ куб.м - 15 - 15 - - - 15 0.5 

  

Буков Ср ЗСпФ ха 4.1 5.1 2.7 7.8 - - - 11.9 10 
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ВИДОВЕ СЕЧИ 

Стопански класове 
мерни 

единици 
ВЪЗОБН. 
СЕЧИ 

прореждане пробирка 
ВСИЧКО 

ОТГЛЕДНИ 
санитарна 

общо 
санитарни 

принудителни ОБЩО % 

 
куб.м 250 135 105 240 - - - 490 15.5 

  

ха - 5.4 1.4 6.8 - - - 6.8 5.7 

Широколистен В ЗСпФ куб.м - 105 35 140 - - - 140 4.4 

  

ха 0.1 9.7 0.6 10.3 0.2 0.2 - 10.6 8.9 

Габъров ЗСпФ куб.м 5 265 15 280 10 10 - 295 9.3 

  

ха 4.2 21.3 4.7 26 0.2 0.2 - 30.4 25.6 
Всичко широколистни 
високостъблени ЗСпФ куб.м 255 520 155 675 10 10 - 940 29.7 

  

ха 4.2 21.3 4.7 26 0.2 0.2 - 30.4 25.6 
всичко широколистни 
високостъблени куб.м 255 520 155 675 10 10 - 940 29.7 

  

ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ 

ха 4 - - - - - - 4 3.4 

Буков В П ЗСпФ куб.м 135 - - - - - - 135 4.3 

  

ха - 2 1.4 3.4 - - - 3.4 2.9 

Габъров В П ЗСпФ куб.м - 35 20 55 - - - 55 1.7 

  

ха - 2.3 - 2.3 - - - 2.3 1.9 

Габъров СрН П ЗСпФ куб.м - 55 - 55 - - - 55 1.7 
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ВИДОВЕ СЕЧИ 

Стопански класове 
мерни 

единици 
ВЪЗОБН. 
СЕЧИ 

прореждане пробирка 
ВСИЧКО 

ОТГЛЕДНИ 
санитарна 

общо 
санитарни 

принудителни ОБЩО % 

ха - 3.8 - 3.8 - - - 3.8 3.2 

Смесен В П ЗСпФ куб.м - 160 - 160 - - - 160 5.1 

  

ха 4 8.1 1.4 9.5 - - - 13.5 11.4 
Всичко издънкови за 
превръщане ЗСпФ куб.м 135 250 20 270 - - - 405 12.8 

  

ха 4 8.1 1.4 9.5 - - - 13.5 11.4 
всичко издънкови за 
превръщане куб.м 135 250 20 270 - - - 405 12.8 

  

НИСКОСТЪБЛЕНИ 

ха 1.3 - - - - - - 1.3 1.1 
Ак. противоерозионен 
ЗСпФ куб.м 50 - - - - - - 50 1.6 

  

ха 1.3 - - - - - - 1.3 1.1 
Всичко нискостъблени 
ЗСпФ куб.м 50 - - - - - - 50 1.6 

  

ха 1.3 - - - - - - 1.3 1.1 

всичко нискостъблени куб.м 50 - - - - - - 50 1.6 

  

ОБЩО 

ха 11.5 76.4 16.3 92.7 12.4 12.4 2.2 118.8 100 

ВСИЧКО ПОЛЗВАНЕ куб.м 600 1645 630 2275 225 225 60 3160 100 
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В горите собственост на община Трявна от защитена зона за местообитанията 
”Българка” BG0000399 годишното ползване по ГСП от 2019 год. е 316 куб.м, което 
представлява 14,7% от средния годишен прираст – 2144 куб.м. В сравнение с общия запас на 
общинските гори в защитена зона ”Българка”, който е 81880 куб.м, размерът на годишното 
ползване е 0.4%, а ползването на 1 ха при 724.9 ха залесена площ е 0.44 куб.м/ха. 

 

2. Възобновяване и планирано залесяване в защитената зона 
 

През настоящия ревизионен период в горските територии с обособени местообитания от 
защитена зона BG0000399 ”Българка” в горските територии собственост на община Трявна, ще се 
разчита изцяло на естественото възобновяване.  
 

3. Паша в горските територии в Защитената зона 
 

Съгласно чл. 124, т. 1 до 5 от Закона за Горите от 08.03.2011 г. се забранява пашата в 
следните горски териториис обственост на община Трявна, разположени в защитена зона 
”Българка” за местообитанията BG0000399: 

 

  
Обща 
площ 
ха 

Забранена 
площ за паша 

ха 

% 
от общата площ 

ГСУ 1 518.5 195.7 27.0 

ГСУ 2 206.8 76.3 10.5 

всичко 725.3 272.0 37.5 

 
Списък на подотделите ЗАБРАНЕНИ за ПАША по ЗЕМЛИЩА 

 

Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000399 ”Българка” 

 

Землище 24: гр. ПЛАЧКОВЦИ 

отдел подотдели площ (ха) 

58 в, е, м, с, ш 6.9 

60 ж, н, р, х, е1, и1 1.6 

73 н, я, ф1, ч1 7.7 

74 т, б1, ж1, и1 1.3 

75 к, с, а1, н1, с1, ф1, х1, ч1, щ1, я1, б2, г2 9.1 

76 и, л, м, ц, ч, м1 4.2 

77 г, е, р, с, у, х, ч, ю, а1, з1, к1, ч1, г2, е2, м2, ю2, б3, е3, и4, т6, х6 25.5 

78 к, м, о, с, т, ю 6.1 

93 ю, о1, р1, щ1, ж2, к2, т2, д3, к3 7.7 

94 в, м, о, ф, х, ж1, и1, р1, ф1 3.7 

95 а, ж, р, т, щ, з1, б2, г2 4.6 

96 з1, к1, м1, х1 1.6 

140 л2 0.2 

общо 80.2 

 

Землище 25: c. ПРЕСТОЙ 

отдел подотдели площ (ха) 

103 а2 0.1 

139 р, т, ф, ц, з1 1.8 

140 ц, щ, ж1, и2, р2 5.4 

общо 7.3 

 

Землище 26: c. РАДЕВЦИ 

отдел подотдели площ (ха) 

20 и, ж1, с1 1.9 

53 к 1.1 

98 о1, л2, о2 1.9 

99 б, е, щ1 2.4 
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Землище 26: c. РАДЕВЦИ 

отдел подотдели площ (ха) 

100 х, у1, к2, п2 3.2 

101 ф, х, ш, к1, ш1, я1, ж2, м2, б3, г3, т3 2.4 

102 р, т, у, ц 2.2 

103 с, у, х, я 1.5 

104 ю 1.5 

105 ч, а1 0.6 

106 д, е, с, а1, н1, т1, с2 3.7 

107 ш 0.8 

139 е1 1.9 

140 с1 0.4 

общо 25.5 

 

Землище 27: c. СТАНЧОВ ХАН 

отдел подотдели площ (ха) 

5 к 1.1 

110 ч, о2 0.9 

111 д, и, с3, т3, щ3 1.2 

113 с1, я1, б2 1.0 

114 д, ж, и, я, е2 5.3 

115 д, о 4.9 

116 б, г, с, е1, ж1, л1, о2 4.7 

117 л1 0.7 

118 г, ж1, к1, у1, б2, в2 3.6 

120 щ 0.1 

121 ш, к1 0.6 

122 е1 0.1 

123 п 1.2 

124 м, ч, щ 3.4 

125 р, с, у, ф, ш, е1 8.0 

126 у, ф, х 4.1 

127 б, з, и, к, л, н, ф, ц, ш, я 4.4 

128 б, в, е, ж, з, м, т, ф, х, ч, ш, щ 14.9 

129 а, д, ж, л, о, у, щ, я, к1, л1, м1, ч1 11.2 

130 у, ф, щ, я, б1, г1, п1, ф2 6.0 

300 б, к, х, ц, ч, к1, л1, т1 3.6 

301 б, з, о, р 10.2 

302 л, о 3.0 

303 к, о 2.6 

304 з, м, о, я 2.9 

305 л, н, с 1.6 

307 а, г, д, т, х, ч, а1, в1, ж1, щ1, ю1 8.4 

308 з 1.4 

309 з, ю, я, в1 5.3 

311 ж, м, х 0.5 

312 н, ц, ю, а1, в1, р1, ф1, а2, б2, ж2, и2, к2 8.4 

313 ю, з1, и1, к1, н1, п1, т1 4.6 

314 е, и, ф, з1, и1 4.4 

315 в, п, я, з1, к1, м1, п1, т1, ф1, ц1, а2, д2 9.4 

316 к, р, ф, ч, щ, а1, ж1, л1, м1, с1, т1, х1, ц1, ч1, ш1, ю1, а2, д2, ж2, з2, и2 15.3 

общо 159.0 
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4. Видове, подходящи за месторастенето в защитената зона 
 

В бъдеще при видовете, подходящи за съответните месторастения в защитена зона 
”Българка” за местообитанията BG0000399, е запазено изцяло видовото богатство на 
дървостоите, като са взети всички мерки бъдещите насаждения да са по-устойчиви 
биологически и с по-добри защитни функции, което е показано в таблица № 47. 

 

 

Таблица № 47  
Сравнение на площта по дървесни видове  

по сегашен видов състав и видове подходящи за месторастенето 
 

Гори собственост на община Трявна, Зона Натура 2000: BG0000399 ”Българка” 

 

СЕГАШЕН СЪСТАВ ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

Залесена площ Залесена площ Дървопр. площ Дървесни видове 

ха % ха % ха % 

Бял бор 261.8 36.1 134.3 18.5 134.3 18.5 

Смърч 2.3 0.3 2.1 0.3 2.1 0.3 

Черен бор 22.4 3.1 21.2 2.9 21.2 2.9 

Бук 116.1 16.0 172.6 23.8 172.6 23.8 

Зимен дъб 39.5 5.4 56.4 7.8 56.4 7.8 

Цер 0.4 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 

Габър 256.4 35.4 314.3 43.4 314.3 43.4 

Трепетлика 8.7 1.2 5.9 0.8 5.9 0.8 

Явор 3.7 0.5 3.8 0.5 3.8 0.5 

Бреза 0.2 - 0.2 - 0.2 - 

Мъждрян 1.3 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 

Акация 6.1 0.8 7.2 1.0 7.2 1.0 

Келяв габър 4.9 0.7 4.4 0.6 4.4 0.6 

Полски бряст 0.4 0.1 - - - - 

Сребролистна липа 0.7 0.1 1.0 0.1 1.0 0.1 

  

Всичко 724.9 100.0 724.9 100.0 724.9 100.0 
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ПЛАН ЗА ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 

ОТ ПОЖАРИ 
 
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 на Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” в 
ТП ДГС “Плачковци” са обособени в два противопожарни блока, съответно в I

-ви
 ГСУ “Плачковци” и 

II
-ри

 ГСУ “Трявна”, за които са планирани необходимите противопожарни мероприятия по участъци.  
Възможните източници, от които би могла да възникне пожарна опасност за горските 

комплекси в района на Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” в ТП ДГС 
“Плачковци” са разположените сред тях населени места, пресичащите ги шосета и пътища, 
биваците на туристи, пастири, горски работници и др. 

Най-честите причини за възникване на пожари са следните: 
-  Изгаряне на треви и храсти при почистване на ливади и ниви, които граничат с гора; 
-  Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и угарки; 
-  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; 
-  Аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите; 
-  Самозапалване на сухи треви или дървета при природни явления (мълнии). 
Противопожарните дялове са обособени от участъци с еднакъв клас на пожарна опасност и 

са нанесени на картите за защита от пожари в мащаб 1:25 000 със съответния цвят на класа на 
пожарна опасност. Класът на пожарна опасност на насажденията и останалите горски площи е 
определен според характеристиката на преобладаващите насаждения и степента на 
овлажняването на месторастенето (Методика за определяне на класа на пожарна опасност на 
насажденията, Приложение № 40 към чл. 137, ал.2 от Наредба № 18 от 07.10.2015 г. за 
инвентаризация и планиране в горските територии). 

 
 

I-ви - висока 
иглолистни: 
Иглолистни насаждения и култури, растящи на много сухи, сухи и сухи до свежи 

месторастения. 
 

IІ-ри - средна 
иглолистни: 
- насаждения и култури, растящи на свежи до сухи и свежи месторастения; 
широколистни: 
- насаждения и култури, растящи на много сухи, сухи и сухи до свежи месторастения. 
 

IІІ-ти - ниска 
иглолистни: 
- насаждения и култури, растящи на свежи до влажни и влажни месторастения; 
широколистни: 
- насаждения и култури, растящи на свежи до сухи, свежи, свежи до влажни и влажни 

месторастения. 
 

 
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) и така са 
изработени картите за защита от пожари в М 1:25 000 на Защитена зона за местообитанията 
BG0000399 “Българка” в ТП ДГС “Плачковци”. На тези карти за защита от пожари в М 1:25 000 
площите, отнесени към съответните класове на пожарна опасност, са оцветени с различни 
цветове. 

За по-точно определяне обаче, показаното разпределение на площта по класове на пожарна 
опасност и по горскостопански участъци в таблица № 48 е извършено по подотдели 
(насаждения).  
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Таблица № 48 
Разпределение на площта по насаждения по класове на пожарна опасност 

в Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” за горските територии на 
община Трявна 

 

Класове на пожарна опасност 
Териториален обхват I клас 

висока 
II клас 
средна 

III клас 
ниска 

Всичко 

хектари 
площ 

- 316.0 409.3 725.3 

проценти - 43.6 56.4 100.0 

 
 

Противопожарните прегради са съоръжения със специфично противопожарно предназначение 
и разположение. Съоръжения, които са разположени на терена (пътища, жп линии, просеки на 
електропроводи, дивечови просеки и др.) представляват естествени прегради на огъня.  

За предотвратяване възникването на пожари, за ограничаване на разпространението и за 
бързото им потушаване, се предвижда направа на противопожарни съоръжения и провеждане 
на мероприятия, които заедно със съществуващите естествени и изкуствени прегради на огъня 
ще намалят щетите при евентуално възникване на пожари. Планираните съоръжения и 
наличните такива са нанесени на картата за защита от пожари с условни знаци, като наличните и 
новопланираните са с различни цветове.  

 

І. Противопожарни прегради 
 

1. Бариерни прегради 
 

 На територията на Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” в ТП ДГС 
“Плачковци” няма съществуващи бариерни прегради. Поради значителното преобладание на 
горите с нисък клас на пожарна опасност в зоната не е планирано изграждане на нови бариерни 
прегради. 

 

2. Лесокултурни прегради 
Съществуващите лесокултурни прегради в Защитена зона за местообитанията BG0000399 

“Българка” на ТП ДГС “Плачковци” са с обща дължина 63,7 км и представляват: по-тесни 
просеки – 2,8 км; автомобилни пътища – 47,8 км; тракторни пътища – 0,3 км; железопътни 
линии – 1,7 км; шосета – 11,1 км. 

Поради достатъчната дължина на съществуващите лесокултурни прегради не е планирано 
изграждането на нови такива. 

 
В това число в горските територии на Защитена зона за местообитанията BG0000399 

“Българка” собственост на Община Трявна съществуващите лесокултурни прегради са с 
обща дължина 5,5 км, които представляват: автомобилни пътища – 4,5 км; шосета – 1,0 км.  

Не е планирано изграждането на нови лесокултурни прегради. 
 

А. Общо на територията на Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” в ТП 
ДГС “Плачковци” са планирани технически сечи за прочистване на съществуващи  
лесокултурни прегради – просеки в следните отдели и подотдели: 21 2, 23 1, 25 1, 26 2, 4, 27 
1  – с обща дължина от 2,8 км на обща площ от 3,8 ха. Всичките просеки са държавни горски 
територии. 

 

Б. Общо на територията на Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” в ТП 
ДГС “Плачковци” са планирани технически сечи без материален добив за поддържане на 
съществуващи лесокултурни прегради – автомобилни пътища  в следните отдели и 
подотдели : 14 2, 21 1, 24 2, 25 2, 26 5, 27 7, 46 4,  5, 49 3, 50 1,  4, 51 1, 54 3, 4,  6, 7, 57 2, 63 2, 
65 1, 66 2,  5,  6,  7, 67 1, 68 1,  3,  4, 69 1,  3,  4, 70 1,  2,  3, 72 1, 76 3, 78 1,  2,  3, 95 2,  6, 106 4, 
107 2, 111 5, 112 1, 130 5,  6,  7,  8,  9,  11,  13,  14, 300 1,  3, 301 1,  2, 302 1, 303 1, 307 1,  3,  5, 
315 1  - на обща дължина от 29,5 км. 

 

В това число са планирани в Държавните горски територии на Защитена зона за 
местообитанията BG0000399 “Българка” в ТП ДГС “Плачковци” технически сечи без 
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материален добив за прочистване на съществуващи лесокултурни прегради – автомобилни 
пътища в отдели и подотдели: 14 2, 21 1, 24 2, 25 2, 26 5, 27 7, 46 4,  5, 49 3, 50 1,  4, 51 1, 54 
3,  4,  6,  7, 57 2, 63 2, 65 1, 66 2,  5,  6,  7, 67 1, 68 1,  3,  4, 69 1,  3,  4, 70 1,  2,  3, 72 1, 76 3, 78 1,  
2,  3, 95 6, 106 4, 107 2, 111 5, 112 1, 130 5,  8,  13, 300 1,  3, 301 1,  2, 302 1, 303 1, 307 1,  3, 315 
1  - на обща дължина от 28,1 км. 

 

В горските територии на Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” 
собственост на Община Трявна  не са планирани технически сечи без материален добив за 
прочистване на съществуващи лесокултурни прегради  автомобилни пътища. 
 
В това число  на територията на Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” в 

ТП ДГС “Плачковци” са планирани в горските територии собственост на частни физически и 
юридически лица технически сечи без материален добив за прочистване на съществуващи  
лесокултурни прегради – автомобилни пътища  в следните подотдели : 95 2, 130 6,  7,  9,  
11,  14, 307 5  - на обща дължина от 1,4 км. 

 

В. Общо на територията на Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” в ТП 
ДГС “Плачковци” са планирани технически сечи без материален добив за поддържане на 
съществуващи лесокултурни прегради – шосета  в следните отдели и подотдели : 3 1, 4 2, 
19 9, 21 6, 22 5  - на обща дължина от 1,5 км. Всичките подотдели са държавни горски 
територии.  

 

3. Минерализовани ивици 
Минерализованите ивици представляват незалесени ивици с ширина 3-5 метра, или 

изкуствено построена противопожарна преграда, почистена от всички горими материали до 
минералния почвен слой, ивица с широчина 1-3 (5) м, в която е премахната тревната 
растителност без да са изорани. Те се разполагат около иглолистните култури, покрай 
пътищата с интензивно движение на хора и селскостопанска техника.  

 
На територията на Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” в ТП ДГС 

“Плачковци” няма  изработени и поддържащи се минерализовани ивици. Поради значителното 
преобладание на горите с нисък клас на пожарна опасност не се предвижда изграждане на 
нови минерализовани ивици. 

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. 

Не са планирани нови пожарозащитни пояси на територията на Защитена зона за 
местообитанията BG0000399 “Българка” в ТП ДГС “Плачковци”, защото планираните залесявания 
са основно с широколистни дървесни видове. 

 

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. Не се предвижда направата на санитарни ивици. 

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 
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през пожароопасния сезон. Предвидените санитарни мероприятия в Защитена зона за 
местообитанията BG0000399 “Българка” на ТП ДГС “Плачковци” ще се провеждат на обща 
дължина 60,6 км. 

 

ІІ. Противопожарни лесотехнически мероприятия 
 

1. Пътища за придвижване на противопожарна техника 
На картите за защита от пожари пътищата за придвижването на противопожарната техника 

са показани с лилав и червен цвят. С лилав цвят са отбелязани пътищата за движение на тежка 
противопожарна техника, а с червен - пътищата за движение на високопроходима 
противопожарна техника. Върху тези карти са показани също източниците за вода и 
подстъпите към тях и площадките за кацане на авиационна техника. Пътищата, по които е 
възможно да се придвижва противопожарна техника в горските територии на Защитена зона за 
местообитанията BG0000399 “Българка” в ТП ДГС “Плачковци” са с обща дължина 60,6 км, като в 
това число в държавните горски територии пътищата  за движение на противопожарна 
техника са с обща дължина 46,4 км; в горските територии собственост на Община Трявна – 
5,5 км. Върху горски територии собственост на частни физически и юридически лица 
попадат 8,7 км от пътищата за движение на противопожарна техника в Защитена зона за 
местообитанията BG0000399 “Българка” на ТП ДГС “Плачковци”. 

 

2. Водоизточници за нуждите на опазването на горите  
Във всеки горскостопански участък е необходимо да има на подходящи и достъпни места 

водоизточник с подстъп за зареждане на противопожарна техника. Площадките с 
водоизточниците  трябва да се обозначат съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и 
реда за защита на горските  територии от пожари.  

На територията на Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” в ТП ДГС 
“Плачковци” няма съществуващи водоизточници, като за целите на борбата с горските 
пожари могат да се използват намиращите се в близост до зоната водоизточници на ТП ДГС 
“Плачковци”.  

 

3. Стационарни наблюдателни пунктове 
Организиране на патрулно-наблюдателна служба. През пожароопасния период в 

пожароопасните горски площи трябва да се организират наблюдения от стационарни 
наблюдателни пунктове, които имат възможност за наблюдение с невъоръжено око в радиус до 
10 км  или чрез патрулиране, като се назначават патрули. В горите от първи клас на пожарна 
опасност и висока стойност на опазваните горски ресурси се залагат и второстепенни 
наблюдателни пунктове за наблюдение с радиус от 5 км, и за площи не по-малки от 500 ха. 

Кулите за пожаронаблюдение трябва да бъдат оборудвани 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. 

 
На територията на Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” в ТП ДГС 

“Плачковци” няма изградени стационарни наблюдателни пунктове.  
Поради значителното преобладание на горите с нисък клас на пожарна опасност в Защитена 

зона за местообитанията BG0000399 “Българка” на ТП ДГС “Плачковци” не се предвижда 
изграждане на нови кули за пожаронаблюдение. 
 

ІІІ. Други мероприятия по противопожарно устройство 
 

1. 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 Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” в ТП ДГС “Плачковци” не 
е планирано поставянето на бариери на автомобилни пътища. 
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2. Места за обръщане на противопожарни автоцистерни  
 
Общо на територията на Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” в ТП ДГС 

“Плачковци” са обособени 5 (пет) такива места, разположени върху пътища в/до следните отдели 
и подотдели: 9 1, 21 4, 22 4, 75 и, 103 т1. 

 

3. Табели с противопожарно съдържание 
 
Предупредителните табели и плакати да се поставят през 500 – 1000 метра покрай 

пътищата, водещи или минаващи през горските масиви, както и на местата, определени за 
почивка, паркиране и палене на огън. Предупредителните табели и плакати трябва да се 
поставят съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 година.  

 
 Общо на територията на Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” в ТП ДГС 

“Плачковци” е планирано поставянето на 5 (пет) табели с противопожарно съдържание в/до 
следните отдели и подотдели: 4 г, 27 5,  6, 103 т1, 104 ш. 

 
В това число в Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” на ТП ДГС 

“Плачковци” в държавните горски територии за нуждите на горското стопанство е планирано 
поставянето на 4 (четири) табели с противопожарно съдържание в/до следните отдели и 
подотдели: 4 г, 27 6, 103 т1, 104 ш.   

 
На територията на Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” в ТП ДГС 

“Плачковци” в горските територии собственост на Община Трявна не е планирано 
поставянето на предупредителни табели с противопожарно съдържание. 

 
В това число  на територията на Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” в 

ТП ДГС “Плачковци” в близост до горски територии собственост на частни физически и 
юридически лица е планирано поставянето на 1 (една) предупредителна табела с 
противопожарно съдържание до подотдел  27 5. 

 

4. Места за почивка, паркиране и палене на огън 
Определени са по пътищата минаващи през горите, разположени са извън обсега на 

горските култури и други силно застрашени от пожар горски площи. За тези места е необходимо 
да се поддържа санитарна ивица с ширина 10-20 метра, която редовно да се почиства от 
тревата, шумата и други лесно запалими отпадъци. Местата за палене на огън или огнищата да 
се играждат от подръчни средства (камъни). Запаления огън да не се оставя без надзор и след 
използването му да се загасява с вода.  

Тези места трябва да се обозначат съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г. 
На местата, предвидени за почивка и палене на огън е необходимо да се изградят и 

паркинги.  
 
Общо на територията на Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” в ТП ДГС 

“Плачковци” са обособени 4 (четири) такива места за палене на огън, които се намират в 
близост в/до следните отдели, подотдели и обекти: 104 ш (ловен заслон на ЛРД “Радевци”); 27 
6 (хижа “Армеец”); 27 5 (хижа “Планинец”); 4 г (“Царски кладенец”). 

 
Общо на територията на Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” в ТП ДГС 

“Плачковци” са обособени и 3 (три) места за почивка и паркиране, които се намират в близост 
до следните отдели и подотдели: 9 1, 21 4, 22 4. Всичките подотдели са държавни горски 
територии. 

 
В това число в Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” на ТП ДГС 

“Плачковци” в държавните горски територии  или в близост до тях за нуждите на горското 
стопанство са обособени 3 (три) места за палене на огън, разположени върху пътища в/до 
следните отдели и подотдели: 104 ш (ловен заслон на ЛРД “Радевци”); 27 6 (хижа “Армеец”); 4 г 
(“Царски кладенец”). 

 
На територията на Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” в ТП ДГС 

“Плачковци” в горските територии собственост на Община Трявна не са обособени места за 
палене на огън. 
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В това число на територията на Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” в 
ТП ДГС “Плачковци” в близост до горски територии собственост на частни физически и 
юридически лица е обособено 1 (едно) място за палене на огън, разположено в подотдел 27 5 
(хижа “Планинец”). 

 

5. Устройване на противопожарни депа 
 В близост до горските територии на Защитена зона за местообитанията BG0000399 

“Българка” в ТП ДГС “Плачковци” е разположено противопожарното депо, намиращо се в 
административната сграда на ТП ДГС “Плачковци” в гр. Плачковци. Депото се използва за 
нуждите за опазването на горите от пожари в държавните горски територии, общинските 
горски територии и горските територии собственост на частни физически и юридически 
лица.  
 

Противопожарното депо в административната сграда на ТП ДГС “Плачковци” в гр. 
Плачковци е оборудвано с:  

- моторен трион – 4 бр. 
- лопати – 22 бр. 
- тупалки – 20 бр. 
- кирки – 18 бр. 
- кофпомпа – 1 бр. 
- пръскачки – 6 бр. 
- туби – 10 бр. 
- кофи – 10 бр. 
- фенери – 5 бр. 
- мотики – 20 бр. 
- железни гребла – 5 бр. 
- моторна помпа – 1 бр. 
- съд за вода (200 л) – 1 бр. 
- електрически фенери – 5 бр. 
- радиостанции – 4 бр. 
- съдове за питейна вода (10 л) – 5 бр. 
- брадви – 3 бр. 
 
Моторната помпа в депото е оборудвана с 200 м шланг, снабден със струйник. 
Оборудването в депото е в съответствие с изискванията, заложени в Наредба № 8 от 

11.05.2012 година и не е необходимо дооборудването му. 
 
Не е предвидено изграждане на нови противопожарни депа за горските територии, 

попадащи в Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” на ТП ДГС “Плачковци”. 
 

6. Телефонни постове 
Телефонни постове на територията на Защитена зона за местообитанията BG0000399 

“Българка” в ТП ДГС “Плачковци” са разположени в град Плачковци и в селата Престой, Радевци 
и Станчов хан. 
 

7. Противопожарни хидранти 
Противопожарни хидранти в близост до горските територии на Защитена зона за 

местообитанията BG0000399 “Българка” в ТП ДГС “Плачковци” са изградени  град Плачковци. 
 

8. Устройване на площадки за кацане на авиационна техника 
На територията на Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” в ТП ДГС 

“Плачковци” има изградена площадка за кацане на хеликоптери – на връх “Българка” (до 
подотдел 45 8). 

На територията на Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” в ТП ДГС 
“Плачковци” не е предвидено изграждането на нови площадки за кацане на авиационна 
техника.  

 
Изградената площадка за кацане на авиационна техника се използва за нуждите за 

опазването на горите от пожари както в държавните горски територии, така и в горските 
територии собственост на Община Трявна, горски територии собственост на частни 
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физически и юридически лица. Площадката за кацане на авиационна техника не е 
разположена върху горски територии. 

 
Същата следва да се обозначи на терена съгласно Наредба № 14 за летищата и летищното 

осигуряване (ДВ бр. 103/104 от 2000 г.). 
 

9. 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. 

 

10. Превенция срещу пожари 
Противопожарната служба, отговаряща за гасенето на възникнали горски пожари в 

Защитена зона за местообитанията BG0000399 “Българка” в ТП ДГС “Плачковци” е разположена 
в град Трявна. През пожароопасния сезон връзката с нея 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 трябва 
да се информира противопожарната служба в град Трявна. Организацията на гасене да става 
по ежегодно изготвян план-график в ТП ДГС “Плачковци”. 

 
Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 8 от 11.05.2012 г. ръководството на ТП ДГС 

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

Необходимо е всички служители и горски работници на ТП ДГС “Плачковци” 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 една – две години от влизане в сила на ГСП. 

 

 

 

V. ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0000399 “БЪЛГАРКА”  

      (ЗА ПТИЦИТЕ) 
 

 

Защитена зона BG0000399 “Българка” за птиците. Обявена със Заповед № 

РД-848/08.11.2013 на МОСВ, ДВ бр.104/2013 год с обща площ 725.3 ха. Припокрива се напълно 
с едноименната защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата фауна. 
Притежава идентични характеристики на описаните по-горе в таблиците за защитена зона 
BG0000399 “Българка” за местообитанията. 
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ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 
 
Този горскостопански план е изработен от колектив при “Агролеспроект” ЕООД, София, с 

водещи лесоинженери: инж. Свилен Андреев, инж. Емилиян Илиев, лесоинженери: инж. Стоян 
Колев и техник лесовъди: Цветко Георгиев, Денислав Димитров и Иван Васков.  

Теренната работа е извършена от 15.05.2018 година до 02.11.2018 година, а камералната - 
от 05.11.2018 година до 30.04.2019 година.  

Автор на обяснителната записка на този ГСП е инж. Емилиян Илиев. 
При картирането на гората за картна основа са използвани топографски карти в мащаб 1:10 

000 (от 1972 година). Използвани са също така и стопанските карти от миналото устройство в 
мащаб 1:10 000. За цялата територия на стопанството са използвани мащабирани цифрови 
ортофото снимки (мащаб 1:10 000) от 2014 година. 

Планиметрирането на площите и изработването на необходимите карти са извършени от 
лесоинженер Венета Гьошева. 

Контролен специалист на обекта е инж. Георги Кълвачев. 
 
Използваните бонитетни и растежни таблици са следните: 
 

Бял бор (култури) - Кръстанов, Беляков, Шиков 
Бял бор (насаждения) - Тюрин 
Черен бор (култури) - Цаков 
Черен бор (насаждения) - Недялков 
Смърч - Тюрин 
Ела - Герхард 
Бук (семенен) - Недялков 
Бук (издънков) - Недялков, Кръстанов, Беляков 
Дъб (семенен) - Вименауер 
Дъб (издънков) - Шустов 
Липа (семенна) - Армашеску, Тома, Децей, Дорин 
Липа (издънкова) - Матвеев, Мотин 
Ясен - Вименауер 
Тополи - Кръстанов, Беляков, Попски 
Трепетлика - Тюрин 
Бреза  - Тюрин 
Акация - Ж. Георгиев 
Върба - Ж. Георгиев 
Елша - Давидов 
Келяв габър - Ж. Георгиев 

 
Запасът на зрелите семенни насаждения е определен по метода на реласкопичните пробни 

площи (метод на Битерлих) в зависимост от конкретните условия. Всички граници на отдели са 
стабилизирани на терена с бяла и черна боя, а семепроизводствените насаждения - с жълта 
боя. 

 
Запасът на младите, средновъзрастните и дозряващите насаждения и култури е определен по 

растежни таблици, при минимална височина 3 метра. 
 
Този план влиза в сила след утвърждаването му от РДГ “Велико Търново” и важи за 

срок от 10 години. 
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