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„Южноцентрално държавно предприятие” ДП – гр.Смолян 

ТП  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО “КОРМИСОШ” 

гр.Лъки, ул.”Хайдушки поляни” №14, ЕИК 2016195800239,тел.:03052/21-96 

                                                                                                                                                              

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 

СТОПАНИСВАНИ И УПРАВЛЯВАНИ ОТ ТП ДЛС ˝КОРМИСОШ˝ 

 

 

 
1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СТОПАНИСВАНАТА ТЕРИТОРИЯ 

 
           1.1 ИМЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  НА  ТП ДЛС „ КОРМИСОШ”-ГР. ЛЪКИ 

 

Държавно ловно стопанство „Кормисош” е със седалище град Лъки – 

най-голямото селище в този район и негов административен център в 

Пловдивска област. 

Територията на ДЛС „Кормисош” обхваща следните кметства на 

община – град Лъки, селата: Белица, Борово, Джурково, Дряново, Здравец, 

Лъкавица, Манастир, Югово и махалите: Адемова, Балкан, Брайковица, 

Бъзето, Горанска падина, Горен Пропул, Грънчаре, Гущер, Долен четрок, 

Карамуш, Коджабашата, Командаревци, Крушево, Лисовци, Петкос, 

Себиховци, Сребното, Старо село, Черно тепе, Четрок и Чуката, както и част 

от землището на село Богутево, което е към община Чепеларе. 

ДЛС ˝Кормисош˝ граничи на север и североизток с ДГС ˝Асеновград˝, 

на юг, югоизток и изток с ДГС ˝Славейно˝, на югозапад – с ДГС „Пампорово” 

и ДГС „Смолян”, и на запад с ДГС ˝Хвойна˝ и ДГС ˝Чепеларе˝. 

Съобщителните връзки са много добре развити. Град Лъки е свързан с 

асфалтирани пътища и автобусни връзки, с околните селища и градовете 

Асеновград, Пловдив и Смолян. 

Покрай северната граница на ДЛС „Кормисош” минава главното шосе 

Пловдив – Асеновград – Смолян. При местността Юговско ханче се отклонява 

шосето за град Лъки. От него се разклоняват следните асфалтови пътища: 

за село Момчиловци, за село Манастир и за село Давидково, като тези 

пътища обслужват и другите села в района. 

Освен тези основни пътища в горските масиви е прокарана мрежа от 

горски пътища, като част от тях са чакълирани. Горските пътища обслужват 

дърводобива и извоза на материалите, но техния брой е недостатъчен за 

доброто изпълнение на лесовъдските мероприятия. Някои от тях могат да се 

използват само при сухо време. 

        В административно отношение ДЛС ˝Кормисош˝, се числи към 

Южноцентрално държавно предприятие – гр. Смолян и е под лесовъдски 

контрол от Регионална дирекция по горите – гр. Пловдив. 
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2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

2.1. Географско положение 

ДЛС „Кормисош” се намира по северните склонове на централната 

част на Западните Родопи, между 42º08′ и 42º21′ северна ширина и 24º45′ и 

24º57′ източна дължина по Гринуич. Горите и голите горски площи, 

представляват един голям горски масив, разпокъсан на места от по-големи, 

или от по-малки голи площи на селскостопанският фонд. Територията е 

оградена на север от Чепеларска река, на изток от билото Проглед, което 

слиза до река Сушица, част от нейното течение, качва се по Тъмния дол и по 

Сливов дол слиза до Чепеларска река. На юг е оградена от вододела между 

реките Арда и Марица, а на запад от билото Студенец, което е вододел 

между Юговска река и горното течение на Чепеларска река. 

Територията на ДЛС „Кормисош” има форма на неправилен 

петоъгълник, с най-голяма дължина от север на юг 26 км, и най-голяма 

ширина от изток на запад 17 км. 

 

 

2.2. Релеф 

Територията, заета от горите е с типично планински релеф, с добре 

оформени била и дълбоко врязващи се долове със стръмни и много 

стръмни склонове. 

В района най-високата точка е връх Преспа – 2001 м.н.в. (отдел № 346). 

Други по-високи върхове са: връх Момчил – 1943 м.н.в, връх Тузлата – 1856 

м.н.в, връх Стария Гюмрик – 1620 м.н.в. и други. 

От билото, на което е разположен връх Преспа, на север, през 

територията на ДЛС „Кормисош” се спускат няколко основни била, а 

именно: 

Било Студенец – западна граница – започва от местността ˝Момина 

вода˝ и достига до водослива на Чепеларска и Юговска река. При връх 

Хайдушка чука от него се отделя било Радово – вододел между реките 

Джурковска и Дряновска. 

Билото, което започва от местността ˝Хайдушки поляни˝, и е вододел 

между реките Манастирска и Джурковска, преминава през Острия връх, 

Къщица, Говедарника, Скалата, Чуката, Ушите и слиза до водослива на 

двете реки. 

Билото, което започва от Хубавата мандра, минава през Превала, Мечи 

проход, Водопоите, Гърковица, Кутела, Черното тепе, и слиза до водослива 

на реките Белишка и Манастирска. То е вододел между двете реки и е 

граница между ГСУ ˝Манастир˝ и ГСУ ˝Белица˝. 

Било Проглед – започва от връх Стария Гюмрик и преминава през 

Живите блата, Бялото тепе, Кръстов и слиза до водослива на реките Лъкинска 

и Сушица. От местността Живите блата до местността Кръстов, служи за 

източна граница на ДЛС ˝Кормисош˝. 

От тези основни била се отделят и множество второстепенни, които се 

спускат стръмно към реките и по-големите долове. 
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Най-ниската точка в района се намира при водослива на Сливу дол и 

Чепеларска река – 410 м.н.в. (отдел № 86). 

Според особеностите на релефа, дървопроизводителната площ на 

ДЛС „Кормисош”, се разпределя по наклон, изложение и надморска 

височина, както е показано в Таблици №№ 1, 2 и 3. 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА № 1 

Разпределение на дървопроизводителната площ по наклон на терена в 

градуси 

 

Степени на 

наклон 

Равно 

0°-4° 

Полегато 

5°-10° 

Наклонено 

11°-20° 

Стръмно 

21°-30° 

Много 

стръмно 

над 30° 

Общо 

Площ хектари 22.4 101.9 2122.2 11478.9 7780.7 21506.1 

Проценти 0.1 0.5 9.9 53.3 36.2 100.0 

 

 

ТАБЛИЦА № 2 

Разпределение на дървопроизводителната площ по изложение на терена 

 

Изложение Север 
Северо-

изток 

Северо-

запад 
Изток Юго-изток Юго-запад Запад Юг Всичко 

Площ хектари 3333.2 3415.5 3580.0 2579.5 2350.1 1968.6 2594.4 1684.8 21506.1 

Проценти 15.5 15.9 16.6 12.0 10.9 9.2 12.1 7.8 100.0 

 

 

ТАБЛИЦА № 2-А 

Разпределение на дървопроизводителната площ по изложения на терена 

 

Изложения 

Сенчести 

север, северо-изток, северо-

запад, изток 

Припечни 

юго-изток, юго-запад, запад, 

юг 

Всичко 

Площ хектари 12908.2 8597.9 21506.1 

Проценти 60.0 40.0 100.0 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА № 3 

Разпределение на дървопроизводителната площ по средна надморска 

височина 
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Надморска 

височина 
Площ (ха) % 

301 - 400 m 42.0 0.1 

401 - 500 m 27.8 0.1 

501 - 600 m 221.3 1.0 

601 - 700 m 549.8 2.6 

701 - 800 m 1275.0 5.9 

801 - 900 m 1740.1 8.1 

901 - 1000 m 1832.4 8.5 

1001 - 1100 m 2189.8 10.2 

1101 - 1200 m 2850.9 13.3 

1201 - 1300 m 2560.1 11.9 

1301 - 1400 m 2313.1 10.8 

1401 - 1500 m 2270.7 10.6 

1501 - 1600 m 1549.6 7.2 

1601 - 1700 m 1296.6 6.0 

1701 - 1800 m 642.7 3.0 

1801 - 1900 m 144.2 0.7 

Всичко 21506.1 100.0 

 

 

ТАБЛИЦА № 3-А 

Разпределение на дървопроизводителната площ по средна надморска 

височина 

 
Надморска 

височина 
Площ (ха) % 

351 - 400 m 42.0 0.2 

451 - 500 m 27.8 0.1 

501 - 550 m 31.0 0.1 

551 - 600 m 190.3 0.9 

601 - 650 m 249.8 1.2 

651 - 700 m 300.0 1.4 

701 - 750 m 484.2 2.2 

751 - 800 m 790.8 3.7 

801 - 850 m 681.3 3.2 

851 - 900 m 1058.8 4.9 

901 - 950 m 713.7 3.3 

951 - 1000 m 1118.7 5.2 

1001 - 1050 m 726.3 3.4 

1051 - 1100 m 1463.5 6.8 

1101 - 1150 m 1184.7 5.5 

1151 - 1200 m 1666.2 7.7 

1201 - 1250 m 1103.2 5.1 

1251 - 1300 m 1456.9 6.8 

1301 - 1350 m 942.4 4.4 

1351 - 1400 m 1370.7 6.4 

1401 - 1450 m 981.7 4.6 
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1451 - 1500 m 1289.0 6.0 

1501 - 1550 m 679.4 3.2 

1551 - 1600 m 870.2 4.0 

1601 - 1650 m 704.2 3.3 

1651 - 1700 m 592.4 2.7 

1701 - 1750 m 341.9 1.6 

1751 - 1800 m 300.8 1.4 

1801 - 1850 m 99.5 0.5 

1851 - 1900 m 44.7 0.2 

Всичко 21506.1 100.0 

 

От горните таблици се вижда, че горите на ДЛС „Кормисош” са 

разположени предимно на стръмни и много стръмни терени, съответно 

(53.3% и 36.2%), с преобладаващи сенчести изложения (60.0%), и средната 

надморска височина е около 1 200 метра. Също така трябва да се 

отбележи, че превишенията са доста големи – от 301 м.н.в. до 1900 м.н.в. 

 

 

2.3. Хидроложки условия 

Хидроложките условия в района, в който се намират горите на ДЛС 

„Кормисош” са сравнително благоприятни за развитието на горската 

растителност. Територията му е прорязана от множество по-големи и по-

малки водни течения. В преобладаващата си част имат постоянен воден 

отток, но дебитът им се колебае значително през отделните годишни сезони. 

Максималният воден отток е през май-юни, дължащ се на топящите се 

снегове, а минималният – през засушливите летни месеци – август и 

септември. 

По-големите водни течения, които преминават през територията са: 

Джурковска река – води началото си от водослива на Касъм дере, 

което извира от местността Момина вода и Стоянова усойка. Тече в 

североизточна посока. Приема като ляв приток Дряновска река, която води 

началото си от сливането на Лешковица, Свински дол, Стрижището и други. 

При град Лъки се влива в Манастирска река. 

Манастирска река – води началото си от водослива на Дедова река и 

Хайдушки дол. 

Дедова река – започва от водопада ˝Свети Георги˝, където се сливат 

Карджов дол и Егрешки дол. 

Хайдушки дол – извира от местността ˝Хайдушки поляни˝. Тече в 

северна посока и приема като десен приток Крушовска река, която извира 

под връх Свобода. При град Лъки приема водите на Джурковска река и носи 

името Лъкинска река. 

Белишка река – води началото си от водослива на Карамушка река, 

Гарван дере и Двойния камък. 

Карамушка река – започва от водослива на Мечеал и Карамушки дол, 

тече в северна посока, приема няколко по-големи и по-малки притока, като: 

Сухата ливада, Воден дол и други. Течението и има общо северозападна 

посока и под град Лъки се влива в Лъкинска река. По нейното течение се 
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намират природните забележителности ˝Шапран дупка˝ и водопадът 

˝Гюмберджията˝. 

Лъкинска река – започва от водослива на Джурковска и Манастирска 

река. Протича в северна посока и при местността ˝Крушака˝ приема като 

десен приток река Сушица, която извира под връх Козяк тепе, (на 

територията на ДГС ˝Асеновград˝). 

Юговска река – започва от водослива на Лъкинска река и река Сушица. 

Тече в северна посока и при местността ˝Юговско ханче˝ се влива в 

Чепеларска река. 

Влияние върху водния режим оказва и човешката дейност, развивана във 

водосборните басейни и речната мрежа. Най-голямо влияние оказват 

разнообразните лесовъдски дейности – сечи, терасиране на площи за 

залесяване, самото залесяване, строеж на пътища, баражи, прагчета и 

други. 

 

 

 

3. ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ И ПЕТРОГРАФСКИ СЪСТАВ 

 

Геоложкият строеж и петрографският състав в района се отличава със 

значително разнообразие. Преобладаващата част от основните скали имат 

метаморфен произход. Образувани са в една обширна геосинклинала, в 

която са се проявили интензивни тектонични движения – блоково-разломното 

разпадане на масивите и изникването на издигнати на различна височина 

блокове. В геоложкото минало е била подложена на продължителна 

денудация, което определя съвременния релеф на Западните Родопи. В 

последствие протичат редица екзогенни процеси, между които водещо 

място се пада на речната линейна ерозия, образувала сложна речно-

долинна мрежа. 

Родопската област има два структурни дяла – предкамбрийски и 

палеозойски. Метаморфните скали (мраморизирани варовици и гранито-

гнайси) са се образували през предкамбрия. Масивните скали 

(гранодиорит) са се образували през палеозоя. 

Мраморизираните варовици имат най-голямо разпространение в 

района. Заемат най-северната му част, като на юг достигат до селата: 

Дряново, Лъкавица и Белица. Те са компактни, белезникави, вертикално 

напукани скали. Върху тях са се формирали хумусно-карбонатни почви. 

Гранито-гнайсите също имат голямо разпространение. На север 

граничат с мраморизираните варовици и обхващат почти цялата южна и 

югозападна част на района. В повечето случаи изветрителният процес при 

тях е силно напреднал. Те са дълбоко вертикално, или хоризонтално 

напукани и ронливи. Това създава условия за формиране на почви с по-лек 

механичен състав, което и благоприятства развитието на горскодървесната 

растителност и при по-плитки почви. Върху тях са се формирали два типа 

почви – кафяви горски и планинско – горски тъмноцветни. 
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Гранодиоритът е разпространен в югоизточната част на района, като 

заема най-високите му части. Тук също са се формирали кафяви горски 

почви и планинско – горски тъмноцветни почви. 

Голяма част от основните скали са напукани, като благоприятстват 

почвообразуването и от там развитието на горската растителност. Поради 

ерозионни процеси на много стръмните терени основните скали са 

разкрити на повърхността, а на места са под плитки, ерозирани почви. 

 

4. КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ 

 

Според класификационната схема на Събев и Станев ˝Климатични 

райони на България и техния климат˝ - 1963 година, територията на ДЛС 

„Кормисош” се намира в Европейско-континенталната климатична област, 

Преходно-континенталната климатична подобласт. Обхваща два климатични 

района, а именно: 

 

Севернородопски нископланински район: 

- хълмисто-предпланинска част – обхваща райони с надморска 

височина до 700 м. 

- нископланинска част – обхваща райони с надморска височина от 700 

до 1 000 м. 

 

Планински климатичен район: 

- среднопланинска част – обхваща райони с надморска височина от 

1 000 до 2 000 м. 

Съществува връзка между климатичното и горскорастителното 

райониране. Според ˝Горскорастително райониране на България˝ (1979 

година, проф. Б. Захариев, проф. В. Донов и колектив). Закономерните 

изменения на климата във вертикална посока водят до закономерни 

изменения във видовия състав, производителността на насажденията и 

типовете горски месторастения и очертават горскорастителните пояси и 

подпояси. 

Според горскорастителното райониране ДЛС „Кормисош” попада в 

Тракийска област, подобласт Западни Родопи. Заема два пояса и пет 

подпояса, а именно: 

 

Т-І-Долен хълмисто-равнинен и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите 

гори(0-700м.н.в.) 

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

Т-І-3-Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори 

(500-700 м.н.в.) 

 

Т-ІІ-Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни (700-2000 м.н.в.) 

Т-ІІ-1-Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела (700-1200 

м.н.в.). 

Т-ІІ-2-Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч (1200-1700 

м.н.в.). 
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Т-ІІ-3-Подпояс на горнопланинските смърчови гори (1700-2000 м.н.в.). 

 

 

5. ПОЧВИ 

 

На територията на ДЛС „Кормисош” се срещат три основни почвени 

типа, въпреки големия диапазон на надморските височини, поради 

сравнително еднородните почвообразуващи скали, а именно: кафява 

горска почва с двата си подтипа: кафява горска наситена и кафява горска 

ненаситена, тъмноцветна горска обикновена и рендзина обикновена.  

Най-разпространени са кафявите горски почви с двата си подтипа, 

следвани от обикновената рендзина, а по дълбочина преобладават средно 

дълбоките, следвани от дълбоките почви. 

 

 

6. ЕРОЗИЯ 

 

Гъстата хидрографска мрежа, силно пресечения терен, 

преобладаващите стръмни и много стръмни наклони, значителните валежи, 

както и други фактори, обуславят проявата на ерозионни процеси на 

територията на ДЛС „Кормисош”. На места при ниска пълнота на 

дървостоите и вторично засилена от човешката дейност, се е развила 

площна ерозия, а по някои долове и ровинна ерозия. 

        Ерозирани площи, ровини и сипеи се срещат предимно в северната и 

средната част на ДЛС „Кормисош”. Разположени са предимно по 

стръмните и много стръмни склонове, по поречията на реките и на по-

големите долове в техните водосбори. На много места се наблюдават 

терени с нарушени почви – нелесопригодни площи, обрасли с дървесна и 

храстова растителност, или насаждения на скални и урвести терени, както и 

напълно оголени площи – нелесопригодни голини, сипеи и скали. Ерозионни 

процеси са се развили в една или друга степен върху площ от 1 229.3 ха, 

което представлява 5.0% от общата площ. 

 

 

 

 

7. РАСТИТЕЛНОСТ 

 

Според класификационната схема на типовете горски месторастения, 

територията на ДЛС „Кормисош” попада в Тракийската област, подобласт 

Западни Родопи. Във вертикално отношение горските масиви са 

разположени в следните пояси със съответните им подпояси: 

 

7.1.Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите 

гори Т-І 
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7.1.1.Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни 

гори – Т-І-3 

 

Естествената растителност в този подпояс е представена предимно от 

семенни и издънкови насаждения от зимен дъб, бук и габър с участие в 

състава единично, или с по 1-2 десети на други дървесни видове, като: клен, 

мъждрян и други, които са техни спътници. На бедни и много бедни 

месторастения са се настанили като основни видове: келявият габър, 

водният габър, косматият дъб и други. Семенните насаждения са с 

производителност от ІІ до ІV бонитет, докато издънковите показват по-слаб 

растеж – ІІІ – V бонитет, в зависимост от месторастенията, които обитават. 

Горуновите насаждения до голяма степен страдат от трахеомикоза – над 15-

20% силно суховършат, а до 10-15% вече са загинали. На много места под 

склопа им се е настанил подлес от леска, дрян и други храсти. От 

иглолистните дървесни видове в подпояса се срещат черборови 

насаждения с производителност ІІ-ІV бонитет. 

Основният дървесен вид, от който са създадени културите в този 

подпояс, е черният бор, на места смесен с бреза, сребролистна липа, или 

издънки от зимен дъб и бук. Повечето черборови култури са създадени на по-

бедни месторастения след реконструкция и са в сравнително добро 

състояние за условията, при които се развиват. Средният им бонитет е ІІІ-ІV. 

Някои култури са създадени с противоерозионна и защитна цел. С такава 

цел е внесена и акация на площ от 0.0 ха. На места са създадени култури от 

бял бор на карбонатни месторастения, но дъбът и букът са ги заглушили 

след време и в момента са останали по 2-3 десети иглолистни всред тях. 

Белият бор страда масово от суховършия и изсъхване на иглиците. 

 

 

7.2. Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни – Т-ІІ 

 

Дървесният вид, който дава обликът на растителността в района е букът, 

следван от смърчът и белият бор. По подпояси разпределението на 

дървесните видове е неравномерно, като с повишаване на надморската 

височина зимният дъб и букът се изместват от иглолистните дървесни видове. 

 

7.2.1.Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела – Т-ІІ-1 

 

Естествената растителност в този подпояс е представена предимно от 

семенни и издънкови насаждения от бук и зимен дъб, с участие в състава 

единично, или с по 1-2 десети на други дървесни видове, като: габър, клен, 

мъждрян, трепетлика и други, които са техни спътници. Семенните букови 

насаждения са с производителност от ІІ до ІІІ бонитет, докато издънковите 

показват малко по-слаб растеж-ІІ-ІV бонитет, в зависимост от 

месторастенията, които обитават. Буковите насаждения са смесени 

предимно с трепетлика и габър. Възобновяването при тях до голяма степен е 

затруднено от големите пълноти на насажденията, но където има подходящи 

условия естествения подраст от 30 до 50% е изключително жизнен. Горуновите 
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насаждения, които се срещат тук, са предимно издънкови и по-рядко 

смесени с габър, клен, бук и единично мъждрян. Те до голяма степен 

страдат от трахеомикоза – над 15-20% силно суховършат, а до 10-15% вече 

са загинали. Производителността им не е така висока, като на бука – ІІІ-V 

бонитет. На много места под склопа им се е настанил подлес от келяв 

габър, дрян и други храсти. На по-бедни месторастения са се настанили 

както чисти, така и смесени, предимно издънкови насаждения от келяв габър 

и воден габър. Единично в този подпояс се срещат естествени насаждения 

от трепетлика. От иглолистните дървесни видове в подпояса се срещат 

бялборови, черборови, смърчови и елови насаждения с производителност ІІ-

ІV бонитет, под склопа на които се е появил отново букът, смесен с 

иглолистни дървесни видове. 

Основните дървесни видове, от които са създадени културите в този 

подпояс, са: черният бор, белият бор и смърчът, на места смесени с 

дуглазка, бреза, акация, или издънки от бук и зимен дъб. Повечето борови 

култури са създадени на по-бедни месторастения, или на хумусно-

карбонатни почви след реконструкция и са в сравнително добро състояние 

за условията, при които се развиват. 

Средният им бонитет е І-ІV. Някои култури са създадени с 

противоерозионна и защитна цел. На места са създавани култури, както от 

бял бор, така и от смърч, на типично букови месторастения, но букът ги е 

заглушил след време и в момента са останали 2-3 десети иглолистни всред 

бука. 

С озеленителна цел са създадени култури от веймутов бор с висока 

производителност – ІІ бонитет, и тополови култури, които в момента са в 

лошо състояние. 

 

7.2.2.Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч – Т-ІІ-2 

 

Смесените и чисти насаждения от бук, ела и смърч са основните 

насаждения, които се срещат в този подпояс. Разпространени са предимно 

на сенчести терени. Под склопа на голяма част от тях има оформен (от 10 

до 80%) естествен, или внесен по изкуствен начин подраст от смърч и по-

рядко от бук или ела. Производителността им е І-ІІІ бонитет. На по-припечните 

изложения се срещат предимно бялборови, смесени с бук насаждения. Те 

са с производителност от ІІ до ІV бонитет. Възобновяването им е добро – 

средно около 30 до 40% от площта на зрелите насаждения е покрита със 

жизнен подраст, като на места той е подпомаган със залесяване, главно 

със смърч. Издънковите букови насаждения са по-слабо продуктивни – ІІІ 

бонитет, а семенните са предимно от І и ІІ бонитет и по-рядко от ІІІ. Единично 

в състава на естествените букови насаждения се срещат ела, смърч, бял 

бор, явор и трепетлика. В тези насаждения възобновяването рядко надвишава 

20-30%, поради високите им пълноти. Единично се срещат и чисти 

насаждения от трепетлика. Подлесът е най-вече от леска и смрика. На по-

бедните месторастения, в ниските части на подпояса са се развили 

слабопродуктивни горунови насаждения, смесени с бук, габър, мъждрян и 

трепетлика. 



11 
 

В този подпояс основните дървесни видове, от които са създадени 

повечето култури са: бял бор, смърч и ела. Бялборовите култури са 

предимно чисти, по-рядко смесени с бреза, или издънков бук. Смърчът и 

елата също се срещат в чисти култури, но в повечето случаи участват в 

смесени култури с бял бор, зелена дуглазка, бук, ива и други. Смесените 

култури се развиват много добре и бонитета им се движи от І до ІІІ, а чистите 

смърчови и бялборови култури не надвишават ІІІ-ІV бонитет. Широколистните 

култури имат съвсем ограничено разпространение и са съставени главно от 

бреза. 

 

 

7.2.3.Подпояс на горнопланинските смърчови гори – Т-ІІ-3 

 

Насажденията, които се срещат тук, са предимно смесени от смърч, 

бял бор и бук, с производителност ІІ-ІV бонитет. На места са се формирали 

и чисти насаждения от бял бор, или смърч със същата производителност. 

Ограничено се срещат и елови насаждения. Някои от насажденията – главно 

в горната граница на гората, са с по-слаба производителност и по-лошо 

санитарно състояние, което се дължи предимно на ветровали и 

измръзвания. Тук и възобновяването е затруднено и не надвишава 20-40%, 

главно поради силното зачимяване на почвата със светлика и папрат. 

Храстовата растителност, настанена под склопа на насажденията е 

предимно от смрика. 
 

  

8. СТРАНИЧНИ ПОЛЗВАНИЯ 

 

8.1. Паша 

В горите и земите на ДЛС „Кормисош”и се разрешава паша на едър и 

дребен добитък върху площ от 7 781.2 ха. На тази площ могат да пасат 

средногодишно по 5 187 броя едър, или 31 124 броя дребен добитък, или 

комбинация от тях. 

Разрешената само за дребен добитък площ да се определя от ДЛС. 

Изчисленията са направени по нормативи съгласно чл. 109, ал. 1 от ППЗГ – 

за паша във високостъблени гори за 1 брой едър добитък по 1.5 ха, и за 1 брой 

дребен добитък по 0.25 ха. 

Съгласно чл. 68, ал. 11 пашата е забранена в семепроизводствени 

насаждения, ловностопански територии, в горите и земите – защитени 

територии, в насаждения предвидени за възобновителни сечи, в голите площи 

предвидени за залесяване, в насаждения и култури с височина до 3 метра. 

Проектите за паша са разработени по горскостопански участъци, 

землища и собственост, и са подробно описани в кратките записки на 

горскостопанските участъци. 

8.2. Добив на сено 

От наличните дивечови ливади и някои поляни, извън блоковете за паша се 

предвижда да се добиват по около 20 тона сено средногодишно. 
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8.3. Добив на билки, горски плодове и гъби 

От горските площи стопанисвани ДЛС „Кормисош”, гр. Лъки, могат да се 

добиват известни количества билки (бял равнец, кантарион, риган, подбел, 

мащерка и други), горски плодове (черни и червени боровинки, малини, диви 

ягоди, шипка, дренки и други), и гъби (манатарка, пачи крак, тръбенка, 

рижийка, сърнела, сърненка, пънчушка, коралки и други), най-вече за нуждите 

на местното население. 

 

 

 9.ПРОТИВОПОЖАРНО УСТРОЙСТВО И МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

Всички противопожарни мероприятия са пректирани съгласно Наредба 

№ 6 от 05. 02. 2004 година, за устройството на площите и земите от горските 

територии и на ловностопанските райони в Република България, (Притурка към 

ДВ бр. 27 от 2004 год.), както и НАРЕДБА № 8 от 11. 05. 2012 година за условията и 

реда за защита на горските територии от пожари. Горите в ДЛС „Кормисош” 

са обособени в 4 противопожарни блока, съотетно в І ГСУ „Дряново”, ІІ ГСУ 

„Манастир”, ІІІ ГСУ „Карамуш” и ІV ГСУ „Белица”, за които са проектирани 

необходимите противопожарни мероприятия по участъци. 

Противопожарните дялове са обособени от площи с еднакъв клас на 

пожарна опасност и са нанесени на противопожарните карти в М 1:25 000 със 

съответния цвят на класа на пожарна опасност. 

Към І клас на пожарна опасност – това е клас с най-висока пожарна 

опасност, като тук са отнесени всички иглолистни насаждения и култури, 

растящи на много сухи, сухи и сухи до свежи месторастения, както и всички 

отдели с ветровални и снеговални петна над 10% от площта, а също така и 

съхнещи насаждения със суха и паднала маса над 10%, и голите площи в тях и 

около тях. 

Към ІІ клас на пожарна опасност – това е клас с висока пожарна 

опасност, като тук са отнесени всички иглолистни насаждения и култури, 

растящи на свежи месторастения и всички широколистни насаждения и 

култури, растящи на сухи и сухи до свежи месторастения, с малко съхнене, и 

прилежащите им голи площи. 

Към ІІІ клас на пожарна опасност – това е клас със средна пожарна 

опасност, като тук са отнесени всички иглолистни насаждения и култури, 

растящи на свежи до влажни и влажни месторастения, и всички широколистни 

насаждения и култури, растящи на свежи и свежи до сухи месторастения, с 

подлес от драка, келяв габър, трънка и други, както и прилежащите им голи 

площи. 

Към ІV клас на пожарна опасност – това е клас с ниска пожарна 

опасност, като тук са отнесени широколистни насаждения и култури растящи 

на свежи и свежи до влажни месторастения и прилежащите им голи площи. 

Към V клас на пожарна опасност – това е клас с много ниска пожарна 

опасност, като тук са отнесени всички широколистни насаждения и култури, 

растящи на влажни и мокри месторастения и прилежащите им голи площи. 

Най-малката еденица за обособяване на клас на пожарна опасност се 

приема горски отдел (подотдел). 
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Класовете на пожарна опасност са описани в специална ведомост за 

всеки горско-стопански участък и са нанесени на противопожарните карти в М 

1:25 000. 

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 ще намалят щетите при 

евентуалното им възникване. 

Проектираните съоръжения и наличните такива са нанесени на картите на 

противопожарните мероприятия с условни знаци, като наличните и 

проектираните са с различни цветове. 

Разпределението на общата площ на ДЛС (всички собственности) по 

класове на пожарна опасност и по стопански участъци е дадено в Таблица № 

21. 

 

 

 

ТАБЛИЦА № 21 

Разпределение на общата площ на горите по класове на пожарна опасност 

 

Tериториален обхват 

Kласове на пожарна опасност 

Всичко I клас 

мн.висока 

II клас 

висока 

III клас 

средна 

IV клас 

ниска 

V клас 

мн.ниска 

хектари 

ГСУ 1 
площ 627.5 1549.9 4842.2 4400.7 1579.9 13000.2 

проценти 2.5 6.3 19.7 17.9 6.4 52.8 

ГСУ 2 
площ 453.5 673.7 4250.3 4180.1 2050.0 11607.6 

проценти 1.9 2.7 17.3 17.0 8.3 47.2 

ВСИЧКО 
площ 1081.0 2223.6 9092.5 8580.8 3629.9 24607.8 

проценти 4.4 9.0 37.0 34.8 14.8 100.0 

 

9.1. Бариерни прегради 

Това са просеки почистени от суха растителност, с ширина 20-30 м. За 

бариерни противопожарни прегради служат 256.7 км изкуствено създадени и 

естествено съществуващи бариерни прегради – шосета, просеки, реки и 

други. От които 135 км. са държавни и 121,7 км. недържавни. 

 

9.2. Лесокултурни прегради 

Това са просеки, почистени от суха растителност, с ширина 5-10 м. 

Прокарват се с цел разделяне на гората на клетки от по 20-40 ха. 

За лесокултурни противопожарни прегради служат 548.7 км просеки, 

шосета, автомобилни пътища, реки и по-широки дерета с течаща вода, от 

които държавни 270,4 км. и недържавни 278,3 км. 

Предвижда се изграждането на нови 520.8 км., от които държавни 337,1 км. 

и недържавни 183,7 км. Те са проектирани в повечето случаи по 

съществуващите тракторни пътища и по-широките пътеки, или под ъгъл на 

хоризонталите до 10-12º наклон, за да може в бъдеще при нужда да се 
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използват за направа на извозни пътища. Проектирани са и по някои била с по-

малки наклони с цел да се свържат съществуващите вече прегради. 

 

9.3. Минерализовани ивици 

Това са незалесени ивици с ширина 3-5 метра, където горската покривка 

е отстранена до минералния почвен слой. Съществуващите минерализовани 

ивици, с обща дължина 7.4 км, е необходимо преди началото на 

пожароопасният сезон да се почистват от леснозапалими предмети, сухи 

растения и да се отнеме горската покривка до минералния почвен слой. 

 

 

9.4. Противопожарни депа 

Противопожарни депа са оборудвани 4 броя,  при запланувани 4 

броя. Основното депо се намира в административната сграда на ДЛС 

„Кормисош” в гр. Лъки, другите депа са разположени както следва : 

депо в „Карамуш – м.Бариерата”; депо в с.Белица и депо в с. Дряново.  

9.5. Площадки за кацане на авиационна техника 

На територията на ДЛС „ Кормисош” има изградени 2 площадки 

за кацане на хеликоптери както следва: 

1. Стадион в гр. Лъки – до Болницата; 

2. Летателна площадка до голям Ловен дом в „Кормисош”.  

Предвижда се да се оборудва още една площадка в местността 

„Хайдушки поляни” в близост до язовира, от който да става зареждането с 

вода. 

9.6. Станционарни наблюдателни пунктове 

Предвижда се в местността „Св. Илия”, над село Борово, да се устрои 

станционарен наблюдателен пункт, където през пожароопасният сезон да се 

организира постоянно наблюдение. 

9.7. Водоизточници за зареждане на противопожарната техника 

На картите на противопожарните мероприятия са обозначени пътищата, 

по които може да се движи противопожарна техника и местата на 

водоизточниците, подходящи за зареждане на противопожарната техника с 

вода, и подстъпите към тях. 

Водоизточници за противопожарни нужди – съществуващи са 

такива във всички места с достъп до вода(реките,  и микроязовирите) за 

достъп на противопожарна техника за зареждане. Основни 

водоизточници са: 

1. Баража в отдел 39 – до Взривния склад; 

2. Басейн и рибарник в с.Здравец – в отдел 235 „а”; 

3. Резервоар в отдел 206 „а”, „л” в с.Белица; 

4. Езерото м. Хайдушки поляни; 

5. Баража в отдел 151 – м. Карамуш. 

 

9.8. Места за палене на огън 

На картите на противопожарните мероприятия са обозначени 

предвидените места за почивка с обезопасени огнища за палене на огън. 
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Места за палене на огън в държавното ловно стопанство се 

подържат от предишни периоди, намиращи се в следните местности: 

- „Невестин бук” – „Велкова чешма”; 

- „Имарет дере” – „Бунгалото”; 

- Хижа „Преспа”; 

- Хижа „Свобода”; 

- „Кръстов връх”; 

- М. „Метеризите”; 

- „Крушон чатал” – „Кантона”; 

- „Здравец” – м. „Вилата”; 

- „Иванов камък” – „Вилата”; 

- „Гаджов кьошк”; 

- „Кутела” – „Мандрата”; 

- С.Югово – „Ливадите”. 

 

   

 

 10. ЛОВНО СТОПАНСТВО 

 

Общата ловностопанска площ на ТП „ДЛС – Кормисош” е 

40657,2ха, от които горски територии 35030,4ха и земеделски територии 

5626,8ха. 

От общата площ 39554,4ха са пригодни за развъждане на дивеч. 

Към недивечопригодната площ са отнесени застроени площи, табани, 

кариери и други с обща площ 402,2ха. 

Дивечопригодната площ на горските територии е получена, като от 

общата площ на горските територии са извадени всички 

недивечопригодни горски територии – оградени обекти, територии в 

близост до населените места и други райони, в които поради засилена 

антропогенна дейност няма условия за съществуване на дивеча. 

Общата дивечопригодна площ от земеделските територии, 

включена в ловностопанските райони е получена, като от общата площ 

на землищата са извадени урбанизираните територии, пътища, някои 

земеделски територии в непосредствена близост до населените места, 

заградени територии и други недивечопригодни площи. 

 

 

 

10.1  ЛОВНОСТОПАНСКО ДЕЛЕНИЕ 

Районът на дейност на ДЛС „Кормисош” в ловностопанско 

отношение  се стопанисва като: 

 

Държавен ловностопански район с ловища: 

- „Сливу”, „Борово”, „Белица- Червен камък”, „Пропула”, 

„Карамуш”, „Крушево” и „Имаретско” - стопанисвани в горскостопанско 

и ловностопанско отношение от ТП ДЛС „Кормисош” /бившето ДЛ 

„Лъки”/. 
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- „Иноглово”, „Кабагатско”, „Хамбар дере” и „Бъчва” от ДГС 

„Славейно” стопанисвани само в ловностопанско отношение.  

- „Вратата”, „Добростан”, „Гонда вода-1”, „Гонда вода-2” – от ДГС 

„Асеновград” стопанисвани в ловностопанско отношение. 

 

Предоставени ловностопански райони 

ПЛР „Среброто” с ловища „Адемовска”, „Капаните”, „Мутевска”, 

„Чуката”, „Лъкавица”, „Ораличевото” и „Среброто” 

ПЛР „Здравец” с ловища „Варниците”, „Баба Яна”, „Пайталите”, 

„Черешката”  

и „Иванов камък” 

ПЛР „Лъки” с ловища - „Срятово”, „Буков дол”, „Ивански дол”, 

„Стофура”, „Гънчаре”, „Старо село”, „Лисек” и „Селище” 

Ловището спомага да се улесни таксирането и целогодишното 

наблюдение на дивеча, да се организира провеждането на 

ловностопанските мероприятия и провеждане на организирания ловен 

туризъм. Границите между ловищата са била, пътища, граници на отдели 

или други характерни теренни форми. 
 

За цялото държавно ловно  стопанство са изработени карти на 

планираните мероприятия в М 1:10 000, като в тях е отразено 

разпределението по ловностопански райони и ловища. За всеки 

ловностопански район са изработени сборни карти в  

М 1:25 000, както и сборна карта на горското стопанство. 

 

 

 

10.2  ФАУНА  

 

Съобразно зоогеографското райониране на страната, територията 

на ТП Държавно ловно стопанство „Кормисош” заема част от 

Горнотракийския район на южната зоогеографска област и части от 

планинския и алпийски район на северната зоографска област. 

Надморска височина за района на ТП Държавно ловно стопанство 

„Кормисош” варира от 360 до 2000м.  

Релефът е планински, силно нарязан, склоновете са стръмни и 

много стръмни, доловете са врязани и не винаги проходими, а билата 

предимно заострени. Средната годишна температура е от 60 до 100  

градуса. Средната продължителност на периода  

с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 100С е около 170 

дни, като началната дата на този период е около началото на м. май. 

Това благоприятства раждането и отглеждането на приплодите. Особено 

опасни за дивеча са абсолютните минимални температури през 

месеците март и април, което може да предизвика масова смъртност 

сред приплодите, както и измръзване на младите леторасли и посевите 

във връзка с хранителната база. 
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Зимата в района на горското стопанство е студена. Абсолютните 

минимални температури през зимата достигат до -200С, а в някои случаи 

и до -300С градуса. Относително по-голямата суровост на зимата в този 

район се обуславя и от многото дни със средни температури под нулата, 

общо за зимните месеци около 45-50 дни. Ветровете са предимно 

северни, североизточни, силни и оказващи отрицателно влияние върху 

стопанисването на дивеча. 

Лятото е горещо със средни температури между 220С и 250С, 

максималните достигат до 370С. Поради тези високи летни температури 

на въздуха, задържащи се продължително време, повърхностния слой на 

почвата остава с малка влага. 

Есенното понижение на температурите в района става с по-бавен 

темп от пролетното повишение. Средната денонощна температура на 

въздуха спада трайно под 10 градуса към 25 - 30 октомври, а първите 

есенни мразове настъпват след 15 ноември.  

Хидрографските условия в района на дейност на ТП Държавно 

ловно стопанство „Кормисош” са до голяма степен неблагоприятни за 

развитието на дивечовите популации. Хидрографската мрежа е гъста, 

съставена от долове и дерета, повечето от които през лятото не пресъхват.  

Разликата в екстремалните стойности на температурите, валежите, 

снежната покривка и ветровете се отразяват комплексно върху видовото 

разнообразие на растителния и животински свят.  

Преобладаващите горски насаждения са чисти от бук и дъбове 

смесени  

с иглолистни и липа, чисти иглолистни гори, габър, ясен, бреза и акация 

на определени месторастения. Единично и групово се срещат киселица, 

джанка, дива круша и офика. Храстовата растителност е представена от 

леска, глог, шипка, дрян, черен бъз, малина, къпина и др. Наличните 

дървесни и храстови видове осигуряват надеждни укрития  

и разнообразна хранителна база за бръстене на млади клонки и 

леторасли. Най-често срещаните тревни видове са ежова главица, овчата 

власатка, бялата и червена детелина, звездана, копривата и други.  

Населените места в района на стопанството са сравнително 

равномерно разположени. През територията на ТП Държавно ловно 

стопанство „Кормисош” преминава развита пътна мрежа, която със 

своята натовареност влияе отрицателно върху спокойствието на дивеча и 

до известна степен представлява преграда за свободното му движение. 

Животновъдството през последните години е намаляло, но въпреки 

това пашата на домашните животни влияе отрицателно върху развитието 

на дивечовите запаси. Отрицателното влияние върху дивечовите запаси 

оказва събирането на дърва, билки и гъби. Голяма част от местното 

население ежедневно обхожда горските масиви, което нарушава 

спокойствието на дивеча и го принуждава да сменя местообитанията си. 

Като цяло екологическата обстановка е благоприятна за развитието 

на здрави  

и жизнени дивечови запаси от всички видове дивеч обитаващи района на 

стопанството. Влиянието на отрицателните климатични и антропогенни 
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фактори ще бъде преодолявано (доколкото е възможно) с помощта на 

подходящи биотехнически мероприятия. 

Характерни представители на фауната, имащи пряко или косвено 

значение за развитието на ловното стопанство в района на ТП ДЛС 

„Кормисош” са: 

 

 

А. КЛАС БОЗАЙНИЦИ (МAMMALIA) 

 

І. РАЗРЕД ЧИФТОКОПИТНИ (ARTIODACTYLA) 

Іа. Подразред преживни (Ruminantia) 

1. Семейство Еленови (Cervidae)  

 Благороден елен (Cervus elaphus L.) - Подходящи условия за 

развъждането му има  

в целия държавен ловностопански район. 

 Елен лопатар 

 Сърна (Capreolus capreolus L. ) - Разпространена повсеместно. 

2. Семейство Кухороги 

 Муфлон (Ovis musimon) - аклиматизиран, предпочита южни 

склонове с камениста почва с разнообразна дървесна и храстова 

растителност. 

Іб. Подразред непреживни (Suiformes) 

1. Семейство Свине (Suidae) 

 Дива свиня (Sus scrofa L.) - Разпространена повсеместно. 

II. РАЗРЕД ЗАЙЦЕПОДОБНИ (LAGOMORPHA)  

1. Семейство Зайци (Leporidae)  

 Сив заек (Lepus europaeus Pall.) - Обитава повсеместно района, 

като в горите е с незначителна гъстота. 

III. РАЗРЕД ГРИЗАЧИ (RODENTIA) 

 Обикновена катерица (Sciurus vulgaris L.) – Обитава горския 

комплекс. 

 Лалугер (суек) (Citellus citellus L.) – Обитава откритите пространства. 

 Обикновен сънливец (съсел) (Glis Glis L.) – Обитава широколистните 

гори. 

IV. РАЗРЕД ХИЩНИЦИ (CARNIVORA)  

 Вълк (Canis lupus L.) - Pазпространен с незначителна гъстота. 

 Чакал (Canis aureus L.) - Pазпространен с незначителна гъстота. 

 Лисица (Vulpes vulpes L.) - Pазпространена повсеместно с малка 

гъстота. 

 Черен пор (Mustela putorius L.) - Pазпространен с неравномерна 

гъстота. 

 Язовец (борсук) (Meles meles L.) - Pазпространен повсеместно с 

незначителна гъстота. 

 Белка (Martes foina Erxs.) - Обитава предимно скалистите горски 

местообитания и край населените места. 

 Скитащи кучета и котки – със значителна гъстота около населените 

места. 
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Освен изброените ловни видове в района се срещат и защитените видове:  

 Мечка (Ursus arctos L.) – Разпространена в значителна гъстота. 

 Дива коза (Rupicarpa rupicarpa) – Разпространена по южните 

слонове с камениста почва. 

 Златка (Martes martes L.) - Обитава с незначителна гъстота. 

 Дива котка (Felis silvestris Schreb.) - Разпространена повсеместно с 

незначителна гъстота. 

 Невестулка (Mustela nivalis L.) – Повсеместно разпространена. 

 Видра (Lutra lutra L.) – Среща се единично около микроязовирите и 

водните течения. 

 Пъстър пор (Vormela peregusna Guld) - Среща се рядко. 

 

 

Б. КЛАС ПТИЦИ (AVES)  

 

I. РАЗРЕД КОКОШОПОДОБНИ (GALLIFORMES)  

 

1. Семейство Тетревови 

 Глухар (Tetrao urogallus) - обитава заоблените била и полегати 

склонове  

с разновъзрастни просветлени гори, разпокъсани от малки 

полянки с плътен боровинков чим и храсти от малина и 

капина. Токовищата са  

в средновъзрастни и зрели гори без подраст и храстова 

растителност. Вписан в Червената книга на Република 

България като застрашен вид. Женските птици са забранени 

за лов от 1926г. 

 Лещарка ( Tetrastes bonasia) - в гъстите смесени иглолистно-

широколистни гори с богат подлес. Защитен вид. 

2. Семейство Фазанови (Phasianidae)  

 Планински кеклик (Allectoris graeca) - разпространен в сухи, 

каменисти и скалисти райони с ниска тревна растителност. 

Разпостранен е в северната част на стопанството. 

 Полска яребица (Perdix perdix L.) - Oбитава обширните 

обработваеми земеделски земи. 

 Пъдпъдък (Coturnix coturnix L.) - Oбитава района по време на 

гнездене. 

 

II. РАЗРЕД ГЪЛЪБОПОДОБНИ (COLUMBIFORMES)  

1. Семейство Гълъбови (Columbidae)  

 Гривяк (Columba palumbus L.) - Pазпространен повсеместно в 

горските комплекси. 

 Гургулица (Streptopelia turtur L.) - Oбитава ниските части на 

стопанството по време на гнездене. 

 Гугутка (Streptopelia decaocto Friv.) – Oбитава райони около 

населените места. 
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ІІІ. РАЗРЕД СОКОЛОПОДОБНИ ДНЕВНИ ГРАБЛИВИ ПТИЦИ (FALCONIFORMES) - ЗАЩИТЕНИ  

 Белошипа ветрушка (Falko naumanni Fleisch.) - Eдинични екземпляри 

по време на прелет. 

 Обикновена ветрушка (Falco tinnunculus L.) - среща се по-често по 

време на миграциите /месеците март-септември,октомври/. 

 Голям ястреб (Accipiter gentilis L.). 

 Малък ястреб връбчар (Accipiter nisus L.). 

 Обикновен мишелов (Buteo buteo L.). 

 Обикновена ветрушка (Falco tinunculis L.). 

 Малък креслив орел (Aquila pomarina). 

 

IV. РАЗРЕД НОЩНИ ГРАБЛИВИ ПТИЦИ 

 Горска улулица (Strix aluco L.), Бухал (Bubo bubo L.), Кукумявка 

(Athenae noctua S.), Горска ушата сова (Asio noctua S.) и др. 

 

V. РАЗРЕД КЪЛВАЧИ  

 Черен кълвач (Dryfifpus martius L.), Зелен кълвач (Picus viridis L.), Голям 

пъстър кълвач (Dendrocopus major L.), Малък пъстър кълвач 

(Dendrocopus minor L.) и др. 

 

В района на стопанството се срещат и представители от 

разредите пойни, кълвачови, синявцови, дългокраки, кукувици и други, 

предимно защитени видове без ловностопанско значение.  

 

В. КЛАС ВЛЕЧУГИ (REPTILIA) 

І. РАЗРЕД КОСТЕНУРКИ - обитават шипобедрената и шипоопашатата 

костенурки. Защитени видове. 

 

ІІ. РАЗРЕД ЛЮСПЕСТИ - обитават различни видове гущери, обикновена водна 

змия, жълтоуха водна змия, смок мишкар, синорник, пепелянка и други, 

повечете от които са защитени видове. 

 

Г. КЛАС ЗЕМНОВОДНИ (AMPHIBIA)  

І. РАЗРЕД ОПАШАТИ ЗЕМНОВОДНИ. ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ - обикновен тритон, 

дъждовник и други. 
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11. ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 
 

Посочените растителни видове са съобразени с Приложение № 3 /чл.40/ 

и Приложение № 4 /чл. 41/ от Глава III на Закона за биологичното 

разнообразие, приет от НС на 09.08.2002 г. /ДВ бр. 77/2002 г./ 

Приложение № 3: Растителни видове защитени на територията на цялата 

страна 

 

Забранява се: 

 

- брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на 

унищожаване на екземпляри в техните естествени области на 

разпространение. 

- притежаването, пренасянето, превозването, изнасяне зад граница, 

търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от 

природата екземпляри. 

Забраните са валидни за всички жизнени стадии от развитието на 

растенията. 

 

За територията на ТП ДЛС “Кормисош” растителните видове са 

следните: 

 

 
Таксономично наименование Статут на вида 

Българско Латинско използване 

срещан 

Разпространение Режим на 

ползване Гръмотрън, невестин език Ononis  arvensis ограничено Широко  
Обикновен пелин Arthemisia absintehium Широко Широко  
Бял пелин Arthemisia alba Широко Широко  
Черен пелин Arthemisia vulgaris Широко Широко  
Бъзак Sambucus ebulus средно Широко  
Глухарче Taraxacum officinale - Широко  
Троскот Cynodon dactylon - Широко  
Малина Rubus idaeus Широко Широко  
Маточина Melissa officinalis Широко Широко  
Бял равнец Achillea millefolium com. Широко Широко  
Хвощ Equisetum arvense средно Широко  
Еньовче Galium verum Широко Широко  
Черен бъз Sambucus nigra Широко Широко  
Червен глог Crataegus monogyna Широко Широко  
Липа сребролистна Tilia parvifolia Широко средно  
Гръцка ведрица Fritilaria graeca средно рядко  
Смрадлика Cotinus coggygria Широко средно  
Люляк Sirirnga vulgaris средно рядко  
Камшик Agrimonia euratoria Широко Широко  
Кукувича прежда Cuscuta europaea рядко средно  
Росопас Fumaria officinalis Широко Широко  
Бръшлян Hedera helix Широко Широко  
Поточарка Nasturtum officinalis средно средно  
Чобанка Petasites hybridus средно средно  
Ранилист Betonica officinalis Широко Широко  
Урумово лале Tulipa urumonii - Застрашен вид Забранена за 

събиране Дива тиква Bryonia alba ограничено средно  
Влакнест равнец Achillea nileforium 

varsetacea 

средно средно  
Червен кантарион Centaurium erythraea средно средно  
Червен хедизарум Hedisarum tauricum - Рядък вид С годишна квота 
Обикновена леска Corylus avellana Широко Широко  
Наумка Cynoglossum officinale средно Широко  
Мъжка папрат Driopteris filis mas средно Широко  
Боянка Erysimum diffusum средно Широко  
Бударица Galeopsis tetrachit средно Широко  
Лазаркиня Galium odoratum средно Широко  
Градско омайниче Geum urbanum средно Широко  
Кукуряк Helleborus odorus Широко Широко  
Багрилно подрумниче Anthemis tinctoria средно средно  
Обикновена хвойна Juniperus communis Широко Широко  



22 
 

Луличка Linaria vulgaris средно средно  
Полско птиче просо Lithospermum arvense средно широко  
Лечебно птиче просо Lithospermum officinale средно широко  
Лечебна комунига Melinotus officinalis ограничено широко  
Пипериче Persicaria hydropiper средно средно  
Мехунка Physalis alkekengi средно средно  
Сладка папрат Polypodium vulgare средно средно  
Трепетлика Populus tremula ограничено широко  
Горско прозориче Potentilla erecta средно средно  
Пълзящо прозориче Potentilla reptans средно средно  
Орлова папрат Pteridium aquilinum ограничено широко  
Лечебна медуница Pulmonaria officinalis Широко Широко  
Пчелник Marrubium vulgare ограничено ограничено  
Обикновен риган Origanum vulgare Широко Широко  
Киселец Rumex acetosa Широко Широко  
Залист Ruscus aculeatus средно средно  
Голяма телчарка Polygala mayor средно средно  
Лечебно сапуниче Saponaria officinalis ограничено Широко  
Живениче Scophularia nodosa Широко Широко  
Козя брада Rumex aculeatus средно Широко  
Черно кучешко грозде Solanum nigrum ограничено Широко  
Горски енчец Solidago virgaurea средно средно  
Офика Sorbus aucuparia средно средно  
Черен оман Symphitum officinalle средно средно  
Вратига Tanacetum vulgare средно средно  
Върбинка Verbena officinalis средно средно  
Великденче Veronica officinalis средно средно  
Калина Viburnum opulus средно средно  
Залист Ruscus aculeatus средно средно  
Миризлива теменуга Viola odorata средно широко  
Трицветна теменуга Viola tricolor средно широко  
Бял имел Viscus album средно широко  
Горска ягода Fragaria veska Широко Широко  
Широкол.живовляк 

ггШ{широколистен 

Plantago major Широко Широко  
Теснол.живовляк теснолистен Plantago lanceolata Широко Широко  
Мента Mentha sp. Широко Широко  
Къпина Rubus sp. Широко Широко  
Подбел Tussilago farfara Широко Широко  
Шипка Rosa canina Широко Широко  
Драка Paliurus spina - christii Широко Широко  
Трънка Prunus spinosa широко ограничено  
Бял трън Silybum marianum Широко Широко  
Дъб Querqus sp. Широко Широко  
Върба Salix sp. средно ограничено  
Бяла бреза Betula pendula рядко рядко  
Мъждрян Fraxinus ornus Широко Широко  
Парички Bellis perennis Широко Широко  
Повет Clematis vitalba Широко Широко  
Дрян Cornus mas Широко Широко  
Кукувича прежда Cuscuta europea Средно Широко  
Ветрогон Eryngium campestre средно Широко  
Елшовиден зърнастец Flangula alnus средно средно  
Жълтуга Genista tinctoria средно средно  
Здравец Geranium sanguineum средно широко  
Бръшлян Hedera helix Широко Широко  
Голо изсипливче Herniaria glabra ограничено широко  
Влакнесто изсипливче Herniaria hirsuta ограничено широко  
Седефче Ruta gravedlens Широко рядко  
Гингер Onopordon acanthium средно средно  
Червен божур Paeonia peregrina ограничено ограничено С годишна квота 
Лечебна иглика Primula veris Широко Широко  
Черна елша Alnus glutinosa рядко рядко  
Балканска пищялка Angelica pancicii средно средно  
Горска пищялка Angelica sylvestris средно средно  
Обикновена кандилка Aqvilegia vulgaris средно средно  
Горска съсънка Anemone silvestris ограничено Широко  
Черноморска ведрица Fritillaria pontica ограничено средно  
Родопски силивряк Haberlea rhodopensis средно средно  
Нейчев зановец Chamaecytisus neicefii средно средно  
Храсталачна глушина Vicia dumetorum ограничено единично  
Мека медуница Pulmonaria mollis средно средно  
Гололистна наумка Cynoglossum 

germanicum 

средно средно  
Хоботниче Rhynchocorys elephad средно средно  
Градинска паламида Cirsium oleraceum рядко Широко  
Балканска пищялка Angelica pancicii средно средно  
Български ранилист Betonica bulgarica средно средно  
Планински минзухар Crocus velcuchensis Широко Широко  
Наведено плюскавиче Silene nutans средно средно  
Трицветна детелина Viola tricolor Широко Широко  
Зърника Rhamnus cantaricus средно средно  
Дяволска уста Leonurus cardiaca средно средно  
Планинска чубрица Satureja Montana Широко Широко  



23 
 

Бодлив щир Amarantus spinosus Широко Широко  
Манатарка Boletus edulis Широко Широко  
Пачи крак Cantharellus ciburatus Широко Широко  
Сърнела Macrolepiota procera Широко Широко  
Полска печурка Agaricus campester Широко Широко  
Булка гъба Amanita caesarea Широко Широко  
Обикновена масловка Suilus luteus Широко Широко  
Обикновена челядинка Marasmios oreades Широко Широко  

 

 Приоритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието 

на лечебни растения, редки и защитени растения: 
1.Наблюдение и установяване на находищата конкретно във всяко землище. 

2.Ежегодно наблюдение на тези находища , установяване на ресурсите им. 

3.Запознаване на служители, общиниски администрации и граждани с 

наличието на находища и мерките за тяхното опазване,както и значимостта на 

тези растения . 

4.Предлагане на тези находища за специално внимание при извършване на 

горско стопанските мероприятия , както и селско стопанските. 

5.Предложения към местните администрации на общините и ДЛС „Кормисош” 

за разработване на местни нормаивни актове за начините за земеползване 

съобразно изискванията на нормативните актове и плановите документи от по-

висока степен. 

 

 
 

12. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ЗАЛЕСЯВАНЕ  

 

12.1. Възобновяване 

 В района на ДЛС “Кормисош” условията за естествено 

възобновяване са  благоприятни. Разнообразните почвено – климатични 

условия и микрорайони са предпоставка за доброто естествено 

възобновяване, което протича с нееднакъв успех. Това е причината в 

горскостопанският план да се даде приоритет на естественото 

възобновяване,  като основен метод на възобновяване чрез правилното 

извършване на краткосрочно – постепенната, постепенно - котловинните 

сечи, както и групово постепенните. Много добре протича естественото 

възобновяване в тези насаждения,  в които склопа е разкъсан и пълнотата 

е сведена до 0, 5 – 0, 6, чрез правилно извършени възобновителни сечи,  в 

които подраста е достатъчен и надежден и след приключването на 

възобновителната сеч ще бъдат създадени млади и жизнени,  с 

нормална пълнота млади насаждения. При извършването на някои от 

възобновителните сечи с по – висока интензивност, възобновителният 

процес е затруднен и протича по – бавно. Възобновяването е затруднено 

и от буйната тревна растителност от сем. Житни,  явяващи се на 

откритите и голи места и от храстовидните,  характерни за някои 

територии на държавното ловно стопанство. Крайно незначителни 

фактори за липсата на възобновяване,  или повреди по младите 

фиданки са пашата,  сенокоса и повредите от дивеч. През последните 

години пашата и сенокоса са намалели силно,  докато запасите от 

дивеч са същите и по – високи.  
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 Неблагоприятните условия също затрудняват естественото 

възобновяванесамо в райните с голяма надморска височина над 1700 м, 

което обаче представлява около 3% от дървопроизводителната площ на 

ДЛС „Кормисош”. Затруднения в това отношение се наблюдават и по 

течението на р.Юговска поради напреднали ерозионни процеси. 

  12.2. Залесяване 

Държавното горско стопанство е залесило всички сечища,  открити 

след санитарни сечи,  с изключение на тези от 2014 год.  

 
 

13.ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ  

 

Общата площ на ДЛС „Кормисош” включваща държавна собственост и 

публична държавна собственост е 15 737.0 ха. От нея залесената площ е 

13 136.5 ха, което е 83.5% от общата площ, незалесената дървопроизводителна 

е 1.0 ха (0.0% от общата площ), и недървопроизводителната горска площ е 

2 599.5 ха (16.5% от общата площ). 

От залесената площ естествените насаждения заемат 11 378.6 ха (86.6%), 

a изкуствените (културите) – 1 757.9 ха (13.4%). Иглолистните насаждения са с 

площ от 5 078.4 ха (38.7%), широколистните високостъблени имат площ 4 602.6 

ха (35.0%), издънковите гори за превръщане заемат 2 426.3 ха (18.5%) и 

нискостъблените гори са с площ от 1 029.2 ха (7.8%). 

Изредените култури са с площ от 26.8 ха, и следва да се попълнят, за да се 

използва пълноценно дървопроизводителната площ. Част от изредените 

насаждения, също трябва да се попълнят. 

Незалесената дървопроизводителна площ е представена само от голини 

и сечища – 1.0 ха (0.0%). Пожарища не са установени. 

Общо дървопроизводителната площ на ДЛС „Кормисош” е 13 137.5 ха, 

което е 83.5% от общата му площ. 

 

Недървопроизводителната горска площ е 2 599.5 ха, което е 16.5% от 

общата площ на държавните гори. Една част от нея – поляни, просеки и други 

може да се използва за различни странични ползвания, друга част се явява 

технологически необходима за производствения процес – автомобилни и 

тракторни пътища, временни складове, просеки и други, а трета част е 

неизползваема за горска дейност – нелесопригодни площи и голини, скали, 

сипеи, ровини, свлачища и други. 

 

От недървопроизводителната площ по-голямо участие имат 

нелесопригодните площи 1 778.0 ха (11.3%), скалите – 336.4 ха (2.1%), 

нелесопригодните голини – 202.5 ха (1.3%), поляните – 78.8 ха (0.5%), сипейте – 

73.4 ха (0.5%), земни автомобилни пътища – 43.8 ха (0.3%) и други, като: хвост, 

дивечови ниви, табан, дворни места, разсадник и други с доста ограничени 

площи. 
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Разпределение на залесената площ по стопански класове категории и 

функции 
 

Държавни гори 

Стопански класове 

Защитни 

функции 

Специални 

функции 

Общо защитни и 

специални 

Стопански 

функции 

Всичко 

функции % 

хектари 

Бялборов В 0.2 100.1 100.3 8.8 109.1 0.8 

Бялборов СрН 0.8 1365.3 1366.1 50.4 1416.5 10.8 

Буков В 0.0 1334.6 1334.6 0.0 1334.6 10.2 

Буков Ср 0.0 1773.9 1773.9 0.0 1773.9 13.5 

Буков Н 0.0 465.8 465.8 0.0 465.8 3.6 

Буков В П 0.0 181.4 181.4 0.0 181.4 1.4 

Дъбов СрН 0.0 1040.0 1040.0 0.0 1040.0 7.9 

Буков СрН П 0.0 875.7 875.7 0.0 875.7 6.7 

Черборов В 0.0 487.4 487.4 0.0 487.4 3.7 

Черборов СрН 0.0 1197.8 1197.8 17.9 1215.7 9.2 

Смърчов В 0.0 598.8 598.8 11.2 610.0 4.7 

Смърчов СрН 0.0 301.7 301.7 0.0 301.7 2.3 

Елов В 0.0 209.6 209.6 0.0 209.6 1.6 

Иглол. Шир. СрН 7.5 711.4 718.9 9.5 728.4 5.5 

Зимендъбов СрН П 0.0 1357.5 1357.5 0.0 1357.5 10.3 

Келявогабъров 0.0 1029.2 1029.2 0.0 1029.2 7.8 

всичко 8.5 13030.2 13038.7 97.8 13136.5 100.0 

 

Тъй като 99.5% от територията на ДЛС „Кормисош” е със специални 

функции (след обособяването на Натура 2000), представените стопански 

класове в ЗРФЗТ са условни. Горите със специални функции са представени и 

по видове гори.  

 

 
 

14.ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСТВОТО 

 

 Според Закона за горите, горскостопанското планиране трябва да 

даде основата за изпълнение на всички функции на гората – 

максимално производство на строителна дървесина с високи качества 

от единица площ, като се използва най – рационално почвеното 

плодородие, без да се нарушават водоохранните и почвозащитни 

функции на гората. Освен това гората трябва да се разглежда във 

взаимовръзка с всички останали елементи на околната среда. За това 

освен традиционното планиране, изразяващо се чрез 

Горскостопанските планове и годишните оперативни планове, е нужно и 

по – широко, рамково планиране.  

 Направленията за стопанисване на горите са различни и общо 

взето зависят най – силно от тяхната функционална група. Съвсем 

схематично представени са следните: средообразуващи функции и 

добив на качествена дървесина, водоохранни и почвозащитни функции, 

защитни, естетични, здравно – хигиенни и други полезни функции, 

реализиране на странични ползвания и други.  
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 Възприетите принципи за устойчиво развитие на горите са 

следните:  

- Стопанисването да се извършва съобразно съвременните принципи 

на природосъобразно лесовъдство, т. е. :  

- Естественото възобновяване да се предпочита пред изкуственото, 

навсякъде, където това е възможно и лесовъдски обосновано и да не е по 

– малко от 90% от текущото възобновяване на гората.  

- Дървесните видове да съответстват на месторастенията.  

- Да се опазва и разширява биоразнообразието на всички нива.  

- За намиращите се в гората растения и животни да се създават, 

подобряват и запазват необходимите жизнени пространства.  

- Да се прилагат лесовъдски системи, които осигуряват разновъзрастна 

структура на гората и гарантират устойчиво изпълнение на 

дървопроизводителните, охранните, средообразуващите, социалните и 

други функции на гората едновременно и постоянно.  

- Обемът на годишното ползване да не надхвърля предвиденото по ГСП, 

да бъде балансирано по видове сечи съгласно ГСП и равномерно 

разпределено по цялата територия на горскостопанските единици.  

- При реализиране на ползването трябва да се опазват почвите и 

насажденията, както съществуващата, така и изградената нова пътна 

инфраструктура.  

- Отгледни сечи: предпочитаните отгледни сечи са базирани на 

индивидуалния отбор на дърветата с доминиране на комбинирания 

метод (отстраняват се нежелани екземпляри, които конкурират, или 

пречат на желаните), гарантиращи устойчивостта и натуралното 

биоразнообразие на горите.  

 Видовете отледни сечи са следните – осветления и осветления на 

културите, прочистки, прореждания, пробирки, селекционни сечи и 

санитарни сечи.  

 Освен възобновителни, отгледни, селекционни и санитарни сечи се 

провеждат и следните лесовъдски мероприятия, свързани със 

създаването, формирането, отглеждането и възобновяването на гората: 

създаване на условия за естествено възобновяване и залесявания, които 

се проектират съобразно установените типове месторастения.

 Доброто съчетание на възобновителни и отгледни сечи ежегодно по 

количество и площ, съгласно действащите ГСП, гарантират максимално 

използване на природните възможности за естествено възобновяване и 

запазване на богатото формово разнообразие на основните дървесни 

видове.  

 

15. РАЗДЕЛЯНЕ НА ДЛС „КОРМИСОШ” НА ГОРСКОСТОПАНСКИ УЧАСТЪЦИ 

 

Общата площ на ДЛС „Кормисош” е разделена на 371 броя отдели с 

номера от: №№ 1-22;  25-96;  106-109;  112-239;  245-290;  301-327;  329-399;  400. 

Цялата площ на стопанството е разпределена в 21 броя горскостопански 

карти в М 1:10 000, в 6 броя в М 1:25 000 и в 1 брой сборна карта в М 1:50 000. 
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На основание чл. 173, ал. 1, чл. 188, ал. 1, чл. 190 и чл. 191, ал. 1 и ал. 2 от ЗГ, 

съгласно утвърдено поименно разписание на длъжностите, извършено 

преназначение, и с цел създаване на по-ефективна организация по опазване 

на горските територии – държавна собственост, със заповед № 20/17. 02. 2014 

година на Директора на ТП ДЛС „Кормисош”, са определени следните 

горскостопански и охранителни участъци в района на стопанството, както 

следва: 

 

І ГСУ „Дряново – Манастир”, с пет ОУ (Охранителни Участъка). 

 

ІІ ГСУ „Карамуш – Белица”, с шест ОУ(Охранителни Участъка). 

 

 

 

 

 

16. ОБЩ РАЗМЕР НА ПОЛЗВАНАТА ДЪРВЕСИНА 

 

Общият размер на ползваната дървесина без клони в държавните гори на 

ДЛС „Кормисош” възлиза на 233 610 куб. м, или средногодишно по 23 361 куб. 

м. с клони. 

В това ползване е включен и проектирания добив от временно 

недостъпните басейни. 

 

 

 

17. ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ПО ЗБР (ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО НАТУРА 2000) 

 

На територията на ТП ДГС „Кормисош” – гр. Лъки попадат части от две 

Защитени зони по Натура 2000: 

 

1.Защитени зони, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2, на ЗБР. 

 

1.1. Защитена зона за опазване на природните местообитания на дивата 

флора и фауна „Родопи-Средни”, Директива 92/43/ЕЕС – BG 0001031 

определени съгласно решение № 611 на МС от 16.10.2007 г.(ДВ бр. 85 от 

23.10.2007 г.), с обща площ 24 224,0 ха, от която залесена 21 121,6 ха и 

незалесена 3 102,4 ха. 

 

1.2. Защитена зона за опазване на дивите птици „Добростан” Директива 

79/409/ЕЕС - ВG0002073, обявена със заповед №РД-528 от 26.05.2010 г.на 

МОСВ/обн. ДВ бр. 47 от 22.06.2010 г, с обща площ 14 730,6 ха, от която 

залесена 12 485,7 ха и незалесена 2244,9 ха. 

 

 

 

 



28 
 

18. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ ПО ЗЗТ 

 

На територията на ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки, се намират 4 (четири) 

Природни забележителности по Закона за защитените територии. 

2.Природни забележителности, с обща площ 4,9 ха, от която залесена 2,7 ха и 

незалесена 2,2 ха. 

2.1.Природна забележителност „Гюмбержията”, обявена със заповед № 

3796/11.10.1965 г.. на МГГП (обн.ДВ, бр.12/1966 г.) – отдели и подотдели 202 н; с 

обща залесена площ 0,2 ха; 

2.2. Природна забележителност „Свети Дух”, обявена със заповед № 

3796/11.10.1965 г.. на МГГП (обн.ДВ, бр.12/1966 г.) – отдели и подотдели 345 а; с 

обща залесена площ 0,3 ха; 

2.3. Природна забележителност „Скален мост” в м. „Шапран дупка”, обявена 

със заповед № 535/27.09.1978 г.. на МГГП (обн.ДВ, бр.86/1978 г.) – отдели и 

подотдели 132 л(е), 6(4), 51; 212 б(в); с обща площ 3,7 ха, от която залесена 1,5 

ха и незалесена 2,2 ха; 

2.4. Природна забележителност „Сливодолско падало”, обявена със Заповед 

№ РД 1218/09.12.2005 г. на МОСВ(обн.ДВ, бр.3/2006 г.) – подотдели 88 о, с обща 

залесена площ 0,7 ха.; 

 

 


