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1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СТОПАНИСВАНАТА ТЕРИТОРИЯ 

ТП Държавно горско стопанство „Триград” /ТП”ДГС-Триград”/ е териториално поделение 
към „Южноцентрално държавно предприятие – гр.Смолян”, създадено на основание Закона за 
горите през месец юни – 2011 година, със седалище и адрес на управление – с.Триград, общ.Девин, 
обл.Смолян. 

ТП”ДГС-Триград” съществува като самостоятелна административна единица от 1942 година 
под името „Краевско горско стопанство” и първоначално е обхващало само територията на 
държавните гори, които за пръв път са били устроени същата година.  

По-късно през 1946 година след устройството на общинските гори на селата Гьоврен, Кестен, 
Жребево, Водни пад и Кожари към територията му са причислени и общинските гори. През 1951 
година територията на „Краевско горско стопанство” е присъединена към съседното „Тешелско 
горско стопанство”. 

През 1964г. е обособено отново като самостоятелно горско стопанство „Тешел”, 
преименувано по-късно в Държавно горско стопанство „Триград”. 

С течение на годините въз основа на измененията в нормативната уредба на страната площта 
на територията на стопанството е променена.  

Днес територията на стопанството е разположена в средната част на Западните Родопи и се 
простира върху площ от 10955,7 ха, която изцяло съвпада със землищните граници на селата 
Триград, Кестен и Гьоврен.  

Стопанството граничи на север и североизток с ТП„ДЛС-Извора”, на североизток и изток с 
ТП”ДГС-Смолян”, на юг с държавната граница на Република Гърция, а на запад – с ТП”ДГС-Борино”.  

В административно отношение, територията на стопанството е част от Смолянска област и се 
числи към Регионална дирекция по горите /РДГ/-гр.Смолян, не е самостоятелен стопански субект, 
подчинено е на Директора на „Южноцентрално държавно предприятие – гр.Смолян”.  

Общата площ на ДГС “Триград” е 10 955.7ха., от нея :Залесена-9 803.4 ха (89.5 %); незалесена 
дървопроизводителна- 102.7 ха( 0.9 % ) инедървопроизводителна- 1 049.6ха(9.6 %) 

2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКИ АСПЕКТИ НА СТОПАНИСВАНАТА ТЕРИТОРИЯ 
РЕЛЕФ 

Територията на ДГС“Триград” има изразен планински характер. Релефът се е формирал в 
процес на продължителна денудация и периодично затишие в епирогенното издигане, в резултат 
на което Родопите са били подлагани на неколкократно заравняване и отново врязване на водните 
течения, така че хълмистите равнини отново са придобивали планински характер.  По-голяма част 
от  дървопроизводителната площ на стопанството е разположена върху стръмни и много стръмни 
терени (86,9%), като делът на стръмните терени е най-голям - 60,4 %.. Наклонените, полегати и 
равни терени са едва 13,1%. (таблица №1) 

Таблица № 1 
Разпределението на дървопроизводителната площ  по наклон  на  терена 

Степен на 
наклон 

Равно 
0- 4° 

Полегато 
5- 10° 

Наклонено 
11- 20° 

Стръмно 
21- 30° 

Мн.стръмно 
над 30° Общо 

Хектари 18.7 65.6 1214,9 5981.5 2625.4 9906.1 
Проценти 0.2 0.6 12.3 60.4 26.5 100.0 

Разпределението на дървопроизводителната площ  по изложение на терена е  неравномерно. 
Преобладават сенчестите изложения (60,9%), като с най-голям дял са северозападните (20,1%) и 
североизточните (16,0%) изложения(таблица №2) 

 
Таблица   № 2 

Разпределение на дървопроизводителната площ по изложение на терена 

Изложение Площ ( ха) % 
         Север 1473.0 14,9 
         Североизток 1588.3 16,0 
         Северозапад 1990,3 20,1 
         Изток 983.0 9,9 
         Общо сенчести 6034.6 60,9 
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         Югоизток  597.5 5.9 
         Югозапад  1330.8 13,5 
         Запад 1208.9 12,3 
         Юг 734,3 7,4 
Общо припечни 3871.5 39,1 
Всичко  9906.1 100.0 

Превишенията по надморска височина са значителни. Преобладаващите надморски 
височини  са от 1300 - 1600 м. (таблица №3) Най-високата точка се намира на връх „Граничар“ с 
надморска височина 1949,9 м., а най-ниската при сливането на реките Буйновска и Триградска с 
надморска височина 800 м.  

ПОЧВИ 
Установените почвени различия в района на ТП”ДГС-Триград” са обусловени от 

многообразието на релефните форми, растителността и вида на почвообразуващите скали. 
Почвите са представени от следните типове: кафява горска, с трите си подтипа - светла, преходна и 
тъмна, планинско–горска тъмноцветна и хумусно–карбонатна.  

Таблица № 3 
Разпределение на дървопроизводителната площ по почвени типове и подтипове  

 

ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ И ПЕТРОГРАФСКИ СЪСТАВ 

 Геоложкият строеж в района на стопанството е твърде разнообразен. Скалните 
образувания принадлежат на четири формации: палеозой, палеоген, неоген и квартернер. 
Вулканичните скали имат палеогенен произход. Началото на образуването на метаморфните и 
утаечни скални маси датира от орогенните и епирогенните движения през палеозоя и палеогена. 
При нагъването на епирогенните издигания са се образували навлаци. След денудациятанавлаците 
(покривките) са били отнесени и сега са останали сравнително тънки мраморни покривки, силно 
напукани, с ясно изразен карстов характер.  

Таблица № 4Разпределение на дървопроизводителната площ по тип основна скала 
Основна скала Площ ( ха) % 

         Варовик 168,8 1,7 
         Мрамор 2549,6 25,7 
         Песъчлив варовик 56,2 0,6 
         Гранит 6263,7 63,2 
         Конгломерати 56,4 0,6 
Брекчии 96,5 1,0 
Пясъчник 274,5 2,8 
Мраморизиран варовик 440,4 4,4 
Всичко  9906.1 100.0 

 

КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ 

Област                              –   Европейско – континентална климатична област.  
Подобласт                      –   Преходно – континентална. 
Климатичен район  –   Планински климатичен район. 
Съобразно надморската височина, една малка част от територията на стопанството (1,6% ) 

по течението на Триградска река и Мугленска река в района на местността „Тешел“ попада в 

Почвен тип и подтип Твърде 
плитка Плитка 

Плитка до 
средно 

дълбока 

Средно 
Дълбока 

Средно 
дълбока до 

дълбока 
Дълбока Всичко % 

х   е   к   т   а   р   и 
Кафява горска тъмна      30,9 30,9 0,3 
Кафява горска  преходна  2,8  6128,7 606,9 28,5 6766,9 68,3 
Кафява горска светла 10,5 112,2 45,2 4,1   172,0 1,8 
Пл.горска тъмноцветна  6,1  251,2  102,7 360,0 3,6 
Хумусно– карбонатни 37,8 659,0 313,4 1533,4 32,7  2576,3 26,0 
Всичко 48,3 780,1 358,6 7917,4 639,6 162,1 9906,1 100,0 
% 0,5 7,9 3,6 79,9 6,5 1,6 100,0  
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нископланинската част на планинския климатичен район с надморска височина 550–1000м. 
Останалата част на стопанството (98,4%) с надморска височина1000 – 2000 м е разположена в 
среднопланинската му част.  

ТЕМПЕРАТУРЕН и ВАЛЕЖЕН РЕЖИМ. ВОДНИ РЕСУРСИ 
Климатът в района на стопанството е под средиземноморско влияние. Това се изразява в 

различното по степен проникване на южните циклони, които се зараждат в западната половина на 
Средиземно море. Средиземноморското влияние се преплита с континенталното, което прониква 
от север, по долината на р. Въча. В най – ниските части на стопанството минималната 
продължителност на вегетационният период е около 5,5 месеца, а в най – високите части – около 3 
месеца. В района на стопанството появата на късни пролетни и ранни есенни слани е често 
явление. 

Разпределението на валежните суми по сезони и месеците, в които са установени максимални 
и минимални суми на валежите, характеризират климата на стопанството като преходно–
континентален или с по–малкото количество валежите през зимата в сравнение с това през лятото, 
причинено от континенталното влияние, лятно – пролетен максимум през месеците III, IV, V, VI, VIІ, 
VІІІ причинен от средиземноморското влияние.  

Годишната сума на валежите се движи от 700 л/м² за ниските части, до 960 л/м²  за високите 
части на стопанството.  

Характерна особеност за валежите в ДГС“Триград” е техния пороен характер - от 4 до 9 
поройни валежи годишно, причинени от периодичната смяна на въздушни  маси с континентален 
произход на такива от Средиземноморския район.  

Общото количество на валежите е  достатъчно и благоприятно разпределено по сезони с 
оглед благоприятното въздействие върху развитието на горско–дървесната растителност.  

Снеговалежите в района на стопанството започват около 20. ХІ и се задържат до към 20.ІV. 
Средният брой на дните със снежна покривка е 80 – за ниските части на стопанството и до 120 – за 
високите части. Средната дебелина на снежната покривка е   40 см, като по високите части на 
стопанството достига до 80 см.  

Температурните инверсии и средиземноморското влияние са причина за честата поява на 
мокри снеговалежи, особено в горните части на стопанството. В резултат на действието на тези 
климатични фактори и явления се наблюдават снеголоми и снеговали по младите и 
средновъзрастни иглолистни култури.  

Територията на стопанството обхваща най-южната част от водосбора на р.Въча, респективно 
водосбора на десния й приток – р.Триградска, част от водосбора на Мугленска река и на Буйновска 
река – притоци на река Въча. 

3. ОПИСАНИЕ НА ДЪРВЕСНИТЕ И НЕДЪРВЕСНИ РЕСУРСИ 
 

 
ДЪРВЕСНИ РЕСУРСИ 
Според  класификационната  схема   на  типовете  горски  месторастения, територията  на 

ДГС“Триград” попада  изцяло в Тракийската горскорастителна област. 
Многообразието на дървесните видове не е голямо, преобладава иглолистната растителност. 

Преобладаващите дървесни видове, които се срещат в района на стопанството са смърч, бял и 
черен бор, ела и бук.  Основните дървесни видове образуват предимно чисти и смесени иглолистни 
насаждения (смърчово–борови, борово–смърчови, елово–букови–смърчови, елово–смърчово–
борови).  

В резултат на извършените залесителни мероприятия от стопанството, добре се развиват и 
внесените по изкуствен път дървесни видове дугласка ела, лиственица и бяла мура. От 
широколистните дървесни видове се срещат още трепетлика, обикновен, воден и келяв габър, 
мъждрян, явор, офика, елша, ива, върба.  

Вертикалната зоналност на горската растителност и разпределението и по формации е както 
следва:Т–ІІ – среден планински пояс на бука и иглолистните гори /700–2000 м. н. в. / 

Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела (Т–ІІ–1, 700–1200м.н.в.) - обхваща 
3.6% от дървопроизводителната площ.  

В този подпояс преобладават насаждения (37.0% от площта на подпояса) и култури (21,4% от 
площта на подпояса) от черен бор, като по-голямата част от насажденията са разположени върху 
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варовити терени. Производителността на насажденията и културите върху добри месторастения е 
висока, ІІ-ІІІ бонитет и възобновителните процеси протичат добре. Черният бор, настанил се на 
сухи и бедни месторастения развива интересна и уникална за района форма на коронота – 
чадъровидна. Създадените култури от бял бор, заемат 6,2% от залесената площ на подпояса и са с 
ниска производителност (ІV бонитет) 

На по-богатите и влажни месторастения, формирали се в микропониженията на терена са се 
настанили бука (8,9% от площта на подпояса), смърча и елата  От широколистните дървесни 
видове се срещат още водния и келяв габър, трепетликата и ивата. 

 Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч (Т–ІІ–2, 1200–1700м.н.в) - 
обхваща 89,9% от дървопроизводителнатаплощна стопанството и 91,3% от дървесния запас на 
насажденията. 

Естествената растителност е представена от чисти и смесени,  с преобладание на смърч 
(42,8%), бял бор (18,8%), ела (3,1%), бук (2,8%)и черен бор (2,0%) насаждения с висока 
производителност, средния бонитет е ІІ. Създадени са култури от смърч (6,6%), бял бор (5,8%), 
черен бор, дугласка ела и лиственица, чието състояние е добро.  

Леките почви, достатъчната влага и правилното извеждане на лесовъдските мероприятия 
обуславят много добрите възобновителни процеси в подпояса. 

 Подпояс на високопланинските смърчови гори (Т–ІІ–3, 1700 – 2000 м.н. в.) - обхваща 
6,5% от дървопроизводителната площ  на стопанството 

 Естествената растителност е представена най–често от смърч и бук,  по–рядко от бял бор и 
незначителна част от бяла мура, внесена по изкуствен начин. Смърчът образува чисти насаждения, 
а на припечни изложения смесени с бял бор, като възобновяването е от смърч, което показва, че 
месторастенията са смърчови. Производителността на смърчовите насаждения и култури е висока, 
преобладават насаждения от ІІ бонитет. Букът образува чисти насаждения с единично участие на 
смърча. Внесената по изкуствен път бяла мура е в добро състояние. Възобновителните процеси 
протичат добре и не се налага провеждане на залесителни мероприятия. Разпределението на 
залесената площ по дървесни видове и клас на възрастобщо за стопанисваната територия е 
както следва: 

Дървесен 
вид 

I 
1 -  20 

II 
21 -  40 

III 
41 -  60 

IV 
61 -  80 

V 
81 -  100 

VI 
101-  120 

VII 
121 - 140 

VIII 
141 - 160 

Общо % 

Бял бор 135.1 491.6 491.7 706.6 719.0 186.7 13.2 0.2 2744.1 28.0 
Смърч 207.9 911.5 538.4 1219.0 1350.7 545.0 52.8 4.1 4829.4 49.3 
Черен бор 48.3 288.8 187.9 293.3 138.3 116.1 72.4 63.5 1208.6 12.3 
Ела 3.0 44.7 37.3 83.6 154.2 81.1 23.2 - 427.1 4.4 
Бяла мура 0.2 6.8 - - - - - - 7.0 0.1 
Лиственица - 0.8 - - - - - - 0.8 - 
Бук 11.7 76.4 90.8 101.4 125.3 50.8 7.9 4.5 468.8 4.8 
Габър - 8.9 0.5 1.1 2.2 - - - 12.7 0.1 
Трепетлика - 2.5 12.7 7.0 1.1 1.1 - - 24.4 0.2 
Явор - - - - 0.4 - - - 0.4 - 
Бреза - 0.3 - - - - - - 0.3 - 
Мъждрян - 1.8 3.2 - - - - - 5.0 0.1 
Келяв габър 12.4 25.4 3.1 - - - - - 40.9 0.4 
Европ. 
лиственица 

- 0.3 - - - - - - 0.3 - 

Воден габър - 3.8 17.0 - - - - - 20.8 0.2 
Бяла елша - 0.5 - - - - - - 0.5 - 
Ива 0.4 9.7 - 0.4 - - - - 10.5 0.1 
Офика - 1.2 0.2 - - - - - 1.4 - 
Шестил - - - - 0.4 - - - 0.4 - 

Всичко 419.0 1875.0 1382.8 2412.4 2491.6 980.8 169.5 72.3 9803.4 100.0 
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Разпределението на залесената площ по дървесни видове и запас  общо за стопанисваната 
територия е както следва: 

Дървесен 
вид 

I 
1 -  20 

II 
21 -  40 

III 
41 -  60 

IV 
61 -  80 

V 
81 -  100 

VI 
101 -  120 

VII 
121 - 140 

VIII 
141 - 160 

Общо 
Над-

лесни 
% 

Бял бор 7035 79015 103920 152260 176910 48010 2820 25 569995 390 24.0 
Смърч 10195 191125 134215 351495 441380 188925 14910 870 1333115 1810 56.0 
Черен бор 3205 46750 36145 65635 37105 24075 13050 9990 235955 235 9.9 
Ела 370 11550 8590 25735 53195 34585 7680 - 141705 10 6.0 
Бяла мура - 995 - - - - - - 995 - - 
Лиственица - 150 - - - - - - 150 - - 
Бук 425 9095 15130 23080 32050 9705 1300 665 91450 155 3.8 
Габър - 900 60 260 550 - - - 1770 - 0.1 
Трепетлика - 335 2230 1235 45 180 - - 4025 - 0.2 
Явор - 55 - - 70 - - - 125 - - 
Бреза - 15 - - - - - - 15 - - 
Мъждрян - 35 40 - - - - - 75 - - 
Келяв габър 60 130 20 - - - - - 210 - - 
Европ. 
лиственица 

- 80 - - - - - - 80 - - 

Воден габър - 35 140 - - - - - 175 - - 
Бяла елша - 35 - - - - - - 35 - - 
Ива - 115 - 90 - - - - 205 - - 
Офика - - - - 55 - - - 55 - - 

Всичко 21290 340415 300490 619790 741360 305480 39760 11550 2380135 2600 100.0 

ДАННИ ЗА РАСТЕЖА И ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО 

Залесената площ на ДГС "Триград" заема 89.5% от площта на стопанството. Участието на 
насажденията с естествен произход  е 75.1% от залесената площ на горското стопанство, което е 
показател за съхранени естествени растителни съобщества. 

Средната възраст на гората е 68 години. 
Общият запас (без клони) на гората е 2 382 735 м³, като запасът на основните насажденията е 

2 380 135 м ³, а на надлесните дървета 2 600 м³.  
Средният запас на 1 ха е 243 м³.  
Общият среден годишен прираст  на гората  е 36 266 м³, а на 1 ха – 3.74 м³. 

В района на дейност на ДГС "Триград" естествените семенни насаждения се възобновяват 
много добре и затова не е необходимо да се водят залесителни мероприятия и такива не са 
проектирани. 

НЕДЪРВЕСНИ РЕСУРСИ 
ПАША 
През  ревизионния  период  на  територията  на ДГС „Триград” е  била  разрешена  за  паша,  

площ  от  5 197,8 ха,  върху  която  могат  да  пасат  3 465  броя  едър  или  20 791  броя  дребен  
добитък  или  комбинация  от  тях. Тази  площ  задоволява  напълно  нуждите от  паша. Поради 
обезлюдяването, добитъка е изключително силно намалял, и тази голяма площ предоставена за 
паша не е ползвана изцяло, а крайно ограничено. В момента добитъка, с който разполагат в 
личните си стопанства местните жители не надхвърля и 10% от бройката, за която е определена 
територия за паша.  

 

КОСЕНЕ  НА  ТРЕВА  ЗА  СЕНО 
В  държавното  горско стопанство, през  изминалото  десетилетие  не  е  било  предвидено  

добив  на  сено  и такъв не е осъществяван.   
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ДОБИВ  НА  БИЛКИ, ГОРСКИ ПЛОДОВЕ  И  ГЪБИ 
 В  горското стопанство при  благоприятни  години  се  събират и  големи  количества  горски  
плодове, билки и диворастящи гъби. План  не е  бил  заложен. Дейността на стопанството се е 
свеждала до контрол на събирането. От билките са събирани: риган, мащерка, здравец, бял равнец, 
листа и плод от шипка, малина, къпина и черна и червена боровинка, мечо грозде и други, а от 
диворастящите гъби са събирани: манатарка, пачи крак, дипленка /смръчкулка/, масловка, кифла, 
сърнела, сърненка, коралка, булка гъба, печурка, рижинка и други. 

4. ЦЕЛИ ПРИ СТОПАНИСВАНЕТО НА ГОРАТА: 

Увеличаване продуктивността на гората и подобряване на  нейните защитни, водоохранни и 
рекреационни функции. При набиране на ползването в тези гори се е съблюдавал основно 
принципа, че те нямат толкова дърводобивно значение, колкото опазването и съхраняването на 
техните защитни и рекреационни функции и запазването на уникалността на защитените 
територии.  

Предметът на дейност на поделението е:  
- изпълнение на горскостопанските планове за горските територии -  държавна собственост; 
- изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в държавните 

горски стопанства; 
- изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии -

държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии; 
- организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии държавна 

собственост; 
- организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия; 
- поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в 

тях; 
- организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горските 

територии - държавна собственост; 
- създаване на нови гори върху земеделски територии; 
- опазване на горските територии – държавна собственост; 
- предоставяне и извършване на обществени услуги. 
 

5. ПОЛЗВАНЕ ЗА ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ НА ЛУП/ГСП/, ГОДИШНО ПОЛЗВАНЕ И 
ОБОСНОВКА ЗА ОБЕМА НА ГОДИШНОТО ПОЛЗВАНЕ 

 
СЕЧИ 
През настоящото десетилетие в насажденията и културите на територията на  дейност на  

ТП”ДГС -Триград” е проектирано да се водят сечи върху площ от 2 263.2 ха, като по видове сечи 
площта се разпределя, както следва : 

     
Възобновителни сечи                1142.8 ха 50.5 % 
Отгледни сечи                             1110.4 ха 49.1 % 
Санитарни сечи                                  9.8 ха 0.4 % 
Гола за дивечова нива                      0.2 ха - % 
Всичко 2263.2 ха 100.0 % 

Проектирани са дългосрочни възобновителни сечи, тъй като цялата територия на дейност на 
стопанството попада в „Натура 2000”. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ГОДИШНОТО ГЛАВНО ПОЛЗВАНЕ 

Цялата територия на стопанството попада изцяло в границите на защитена зона по Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР) –„Натура”2000 BG0001030 „Западни Родопи” – местообитания.  

При набиране на ползването в тези гори се е съблюдавал основно принципа, че те нямат 
толкова дърводобивно значение, колкото опазването и съхраняването на техните защитните и 
рекреационни функции и запазването на уникалността на защитените територии.  

През настоящото десетилетие в ТП„ДГС-Триград" ползване от възобновителни сечи е 
предвидено във всички стопански класове, като са взети предвид следните изисквания: 
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задължително осигуряване със естествено семенно възобновяване, като периода на изсичане на 
зрелия дървостой се съобрази изцяло със хода на естественото възобновяване, укрепването на 
подраста и неговото задължително опазване.  

ОБЩ РАЗМЕР НА ПОЛЗВАНАТА ДЪРВЕСИНА 

Общия размер на ползваната дървесина от всички видове сечи в периода (2010-2020г.) 
възлиза на 153 550 м³стояща маса без клони или средногодишно по 15 355 м³, а с клони 175 275 м³ 
или средногодишно по 17 528 м³, а средногодишният прираст възлиза на 36632 м³. 

Така предвиденото ползване (без клони) ще се реализира, както следва: 
От възобновителни сечи 104 485 м³ 68.0 % 
От отгледни сечи 48 520 м³ 31.6 % 
От санитарни сечи 535 м³ 0.4 % 
За ловно-стопански мероприятия 10 м³ - % 
Всичко 153 550 м³ 100.0 % 

 
Сравнение на предвиденото годишно ползване (без клони) при двете последователни устройства 

 

№ Показатели Мярка Година на устройството Разлика 
+/- 2000 2010 

1. Залесена площ ха 9313,3 9803.4 + 490.1 
2. Запас на 1 ха (без клони) м ³ 196 243 + 47 
 запас на цялата площ (без клони) м ³ 1816965     2382735 + 565 770 

3. Среден годишен прираст на 1 ха м ³ 2,99 3,74 + 0,75 
 Среден годишен прираст на цялата площ  м ³ 27863 36632 + 8 769 

4. Размер на годишното ползване м ³ 13925 15355 + 1 430 
 а) от възобновителни сечи м ³ 8720 10448 + 1 728 
 б) от сеч надлесни м ³ 85 - - 85 
 в) от отгледни сечи м ³ 5120 4852 - 268 
 г) от санитарни сечи м ³  54 + 54 
 д)за ловно-стопански мероприятия м ³  10 + 10 

5. Размер на ползването като 
 - процент от годишния прираст % 50,0 41.9 - 9,1 
 - процент от общия запас % 0,77 0,64 - 0,13 
 - на 1 ха общо залесена площ м³ 1,5 1,7 + 0,2 
 - на 1 ха от главните сечи м ³ 0,94 1,06 + 0,12 
 - на 1 ха от отгледни и санитарни сечи м ³ 0,55 0,5 - 0,05 

Средните таксационни показатели на насажденията, стопанисвани от служителите на ДГС 
"Триград" са по-добри в сравнение с предходния ревизионен период. Общия дървесен запас е по-
висок с 565 770 куб.м, средния годишен прираст  на 1 ха и общия прираст също са по-високи, 
съответно с 0,75 куб.м и 8 769 куб.м, благодарение на разумното ползване и добро стопанисване. 
 Предвиденото ползване за периода 2011-2020г. като количество дървесна маса нараства 
незначително в сравнение с предходния период. От отгледни сечи намалява с 268 м³ годишно, а от 
възобновителни се увеличава с1728 м³ годишно или общо от всички сечи нараства с 1430 м³ за 
година. Това ползване отнесено към годишния прираст и общия запас на всички насажденията в 
стопанството реално намалява, съответно с 9.1 %  и 0.13 %. Относителния дял на 
възобновителните сечи се увеличава с 0.12 куб.м, а на отгледните намалява с 0.05 куб.м. 

 
6. ЗАЛЕСЯВАНЕ  

В района на дейност на ДГС "Триград" естествените семенни насаждения се възобновяват 
много добре и затова не е необходимо да се водят залесителни мероприятия и такива не са 
проектирани. 

7. СТРАНИЧНИ ПОЛЗВАНИЯ 
• Паша 
Ежегодно се допуска паша на едър или дребен добитък на площ от 8812.1 ха. 
Блоковете за паша са направени по землища, като за всеки горскостопански участък е 

направен отделен проект за паша. 
Не се разрешава паша на кози. 
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Забранена е пашата в защитните гори, в насажденията достигнали турнусна възраст, 
насаждения и култури под 3 м за едър и под 1,5 м за дребен добитък. 

• Добив на сено 

Не се предвижда добив на сено, тъй като лесничейството не разполага със собствени 
сенокосни  ливади. 

• Добив на горски плодове и билки 

В района на стопанството има възможност да се добиват боровинки - черна и червена, 
малини, дива ягода, шипка и къпина. От лечебните растения в по-големи количества се срещат и 
могат да се събират жълт кантарион, бял равнец, риган, мащерка, здравец. От диворастящите гъби 
- пачи крак, манатарка, рижинка. 

Добив на горски плодове, лечебни растения и диворастящи гъби не се залага. 

8. ЛОВНО СТОПАНСТВО 

Общата ловностопанска площ в района на дейност на стопанството   е 13379,0 ха, от  които 
горски фонд 10955,7 ха и 2423,1 ха поземлен фонд.  

Към тази площ  са включени площите на резерватите “Шабаница“ /23,5ха/ и “Казаните “ 
/131,1 ха/ и защитена местност „Триградско ждрело” /8.8ха/, но техните площи не участват при 
разработването на биотехническите мероприятия и другите разработки на проекта. 

Територията на стопанството е разделена три ловни района: 
ДЛР“Триград“ с общата  площ в размер на 3351,5ха, разпределена по фондове, както следва: 

горски фонд – 2971,4 ха и поземлен  фонд – 379,9 ха. Територията се стопанисва от „ДГС-Триград“ 
ЛР“Тешел“с общата  площ на  района възлизаща на 2902.1 ха, разпределена по фондове, 

както следва:горски фонд – 2256,9 ха иселскостопански фонд – 645,2ха 
От общата площ на района  2899.8 ха са пригодни за развъждане на дивеч. Към 

недивечопригодната площ от 2,3 ха са отнесени селскостопанските площи в непосредствена 
близост до с. Гьоврен и заградените площи в района. 

ЛР“Триград“с общата  площ на  района възлизаща на 7125.4 ха, разпределена по фондове, 
както следва:горски фонд – 5727.4 ха и селскостопански фонд – 1398,0 ха 

От общата площ на района 7017,9ха са пригодни за развъждане на дивеч.  
Към недивечопригодната площ от 107.5 ха са отнесени масивните отвесни скални 

образования, селскостопанските площи в непосредствена близост до с. Триград,  рибарниците  и 
заградените площи в района. 

Ловностопанските мероприятия са разработени подробно в самостоятелен том 
лесоустройствения проект. 

 
9. СГРАДИ И ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО 

За периода (2010-2020г.) строителство на нови сгради или ремонт на стари сгради не се 
предвижда. 

Предвижда се строителство на горски автомобилни пътища с обща дължина 36,675км. 
Местонахождението на пътищата и техните конкретни параметри са разработени в инвестиционна 
прогарама приложена към ЛУП/ГСП/на ТП“ДГС-Триград“ 

 
10. УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ  

На територията на ТП”ДГС-Триград" са обособени шест охранителни участъка, като 
границите им и големината на територията им са определени със заповед на директора на 
стопанството. 

По време на теренно-проучвателните работи не са установени големи повреди от гъбни и 
насекомни вредители, пожари, снеголоми и снеговали, паша и повреди от дивеч.  

За поддържане на доброто състояние на гората е необходимо системно наблюдение за поява 
на вредители и своевременна борба с тях, а също така и своевременно изваждане на сухата и 
паднала маса. 
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11. ПРОТИВОПОЖАРНО УСТРОЙСТВО И МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Горите в района на ДГС ”Триград”, в зависимост от степента на пожарен риск са отнесени 

към два класа на пожарна опасност: 

• IІ  клас – с голяма пожарна опасност (висока степен на пожарен риск), с площ 1313.5 ха 
или 12.0 % от общата площ на стопанството . 

• IIІ клас – също с голяма пожарна опасност (средна до висока степен на пожарен риск), с 
площ 9511,6 ха или 86,8 % от общата площ. 

• IV клас –със средна пожарна опасност (средна до ниска степен на пожарен риск), с площ 
130.6 ха или 1,2 % от общата площ. 

Втори клас е формиран от насаждения и култури в които преобладават иглолистни 
дървесни видове,  на много сухи и сухи месторастения с висока степен (над 50 %) на тревно 
покритие, възобновяването от иглолистни е над 30% и височина над 1 м. Мъртвия отпад на земята 
(клонки, шишарки и др.) е доста често срещан.  

Трети клас е формиран от насаждения в които преобладават иглолистни  дървесни видове 
на свежи и влажни месторастения и с иглолистен подраст над 30% и над 1 м височина, като 
височината на тревната покривка е над 60 – 70 см и над 50 % покритие.  

Четвърти клас е формиран от насаждения в които преобладават иглолистни  дървесни 
видове на влажни месторастения, с иглолистен подраст до 30% и  височина до 1 м, като височината 
на тревната покривка е до 40-50 см и под 50 % покритие.  

Мероприятия за противопожарно устройство на горите  

За предотвратяване появата на пожари и за бързото им локализиране и ограничаване при 
евентуално възникване са предвидени противопожарни съоръжения и различни мероприятия. 

Бариерни прегради – това са линейни обекти с ширина над 10 м – естествени прегради на 
огъня – реки, пътища, просеки. (реките Аджиларска, Триградска, Воднипадска, Чайрска) 
Съществуващите са с обща дължина  27,9 км, като нови бариерни прегради  не са проектирани.   

Лесокултурни прегради – просеки и камионни пътища и дълбоки дерета с ширина поне  4 м, 
формиращи комплекси по около 2 500 ха. Съществуват 11,0 км, а през десетилетието не се 
предвижда изграждането на нови.  

Минерализовани ивици – линейни обекти, с ширина от 1,5 до 4 м, като почвената покривка и 
постилка се отстраняват до минералния слой. Съществуващите минерализовани ивици са 8 км ( 
покрай пътя Триград-Кестен) и не се предвиждат нови. 

Санитарни мероприятия край пътища – за пътищата, преминаващи през горите от ІІ клас 
на пожарна опасност и за главните пътища, преминаващи през горите от ІІ клас,  са проектирани 
следните мероприятия: 

- окосяване и изнасяне на тревата и почистване от леснозапалими отпадъци от двете страни 
на пътя  – 10-20 м. 

-  просветление на камионите пътища преминаващи през горските масиви.  
- при пиротехнически работи в гората, ползвателя е длъжен да изгради временни 

минерализовани ивици с ширина над 2 м, с цел предпазване на околните територии от пожар. 

Пътища за движение на противопожарна техника. 
 Всички пътища от държавната пътна мрежа и всички автомобилни горски пътища се считат 

за годни за движение на специализирана противопожарна техника. За да осигурят необходимата 
пропускателна способност и осигурят безопостни условия за движение на МПС, много от тях се 
нуждаят от различни видове ремонтза да се осигури необходимия габарит за преминаване на 
противопожарните автомобили. 

Поставяне на предупредителни табели и плакати с противопожарно съдържание. 
Предвижда се направата на 10 броя табели, които да се поставят на входа на пътищата, 

преминаващи през гората, както и на местата, определени за почивка и паркинги. 
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Устройване на противопожарни депа (ППД). 

С цел ефикасна борба с горските пожари и като се има в предвид,че преобладаващата част от 
горските територии в обхвата на дейност на ДГС-Триград са с висок клас на пожарна опасност (12% 
от площта  или 1313.5 ха-II клас и 88% или 9911.6ха –IIIклас), пътната мрежа е амортизирана и на 
места напълно разрушена и наличността на 17 броя затворени или труднодостъпни басейни с 
площ над 5000ха е необходимо и се предвижда : 

1. Поддръжка на две съществуващи стационарни депа, като едното от тях е в 
административната сграда на стопанството, а другото в кметството на с. Гьоврен.  

Съществуващите противопожарни стационарни депа е необходимо да бъдат дооборудвани с 
минимален брой инструментариум, според изискванията на действащата нормативна уредба за 
защита на горските територии от пожари. 

Към стационарните депа следва да се осигурят комплекти лични предпазни средства и 
защитни облекла(каска, защитни очила, защитно облекло-панталон, връхна дреха, обувки и 
ръкавици от трудно горими естествени материали), броят на които следва да е съобразен с броя на 
участниците в специализираните групи от служители и работници за действия при гасене на 
пожари, определен със заповед на директора на горското стопанство. 

2. Изграждане на един брой ново мобилно противопожарно депо от типа специализиран 
автомобил с висока проходимост оборудван и пригоден за борба срещу горски пожари с 
необходимата екипировка и инструменти. 

Организация на патрулно наблюдателна служба. 
За опазване на горските територии в обхвата на ДГС-Триград от пожари, ранно известяване и 

наблюдение са предвижда на територията на стопанството да бъдат изградени 2(два) броя 
пожаронаблюдателни (пожароизвестяващи) кули със системи за видео-наблюдение и 
местонахождение на същите,както следва:  

• В ГСУ“Шабаница“ – землището на с.Гьоврен, местността: “Чала“, върху части  от отдел: 
21, подотдел: цифра “3“ (ДГФ-частна държавна собственост) 

• В ГСУ“Триград“ – землището на с.Триград, местността: “Девети септември“, върху части  
от отдел:107, подотдел:цифра “3“ (ДГФ-частна държавна собственост) 

• През пожароопасния сезон е необходимо, назначаването на двама пожаронаблюдатели,  
снабдени с транспорт и телефонна връзка. 

 Площадки за кацане на авиационна техника. 

 Подходящите за целта места (2 броя) в близост до водоизточници са обозначени на картите 
с противопожарните мероприятия – игрището до село Триград и местността Аланите над 
с.Гьоврен. 

Водоизточници за противопожарни нужди. 
Всички населени места в района на дейностна ДГС „Триград” разполагат с противопожарни 

кранове за снабдяване с вода на противопожарни коли. 
Общата площ върху която ще се осигури противопожарна охрана и наблюдение от  ТП”ДГС-

Триград” е 10 955.7 ха.  
 
БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 
Териториалния обхват на дейност на ДГС "Триград", изцяло попада в обхвата на защитена 

зона   BG0001030  Родопи-Западни (за защита на растителни хабитати), която се препокрива със 
защитена зона   BG0002113  Триград-Мурсалица (за защита на прелетните птици). 

Специфичните екологични и климатични условия формират местообитания и растителни 
съобщества притежаващи особености, които ги отличават от европейските растителни формации, 
като доближават растителността до средиземноморската флора.   

Многочислените скални разкрития, отвесни скали и сипеи, нелесопригодни площи, както и 
особеностите на климата в южната половина на Западните Родопи, благоприятстват развитието не 
толкова на мезофилна растителност – характерна за тези пояси, колкото на ксеротермна 
растителност с елементи на субсредиземноморски черти.  

Тези процеси и условия се отразяват на разнообразието на местообитанията и видовете. 
Установени са 5 типа природни местообитания по класификацията на местообитанията по 
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НАТУРА 2000. Общата площ на картираните природни местообитания на територията на дейност 
на ДГС "Триград" е 9803.4 ха, от която площта на естествените насаждения е 8226.2 ха. 

1. Букови гори от типа Asperulo-Fagetum(код 9130) заемащи площ от 419.0 ха или  5.1% 
от площта на естествените насаждения, с индикаторни тревисти видове - анемоне 
(Anemonenemorosa), същинско еньовче (Galiumodoratum), (Lamiastrumgaleobdolom), райхенбахова 
теменужка (Violareichenbachiana), лук (Alliumursinum), (Corydalisspp.), медуница (Pulmonariaspp.). 

2. Мизийски гори от обикновена ела(код 91ВА) с площ 312.8 ха или 3.8 % от площта на 
естествените насаждения с индикаторни тревисти видове – заешки киселец (Oxalisacetosella), 
горска светлика (Luzulasylvatica), същинско еньовче (Galiumodoratum). 

3. Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори 
RhodopideandBalkanrangeScotspineforests(код 91СА) с площ 1897.3 ха, представляващо 23.1% от 
площта на естествените насаждения, с индикаторни тревисти и храстови видове – червена 
боровинка (Vaccinumvitis-idaea), черна боровинка (Vaccinummyrtillus), синя (обикновена) хвойна 
(Juniperuscommunis), румелийскажълтуга(Genistarumelica), горска светлика (Luzulaluzuides), 
дигиталис (Digitalisviridiflora), каламагростис(Chalamagrostisarundinacea). 

4. Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)(код 
9410) с площ 4601.3 ха или 55.9% от площта на естествените насаждения, с индикаторни тревисти 
видове.- власатка (Festucadrymeja), горска светлика (Luzulaluzuides), 
каламагростис(Chalamagrostisarundinasea), заешки киселец (Oxalisacetosella), мъжка папрат 
(Dryopterisfilix-mas),кардамине (Cardaminebulbifera).  

5. Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор(код 9530) с 
площ 995.8 ха или 12,1% от естествените насаждения. 

Други природни местообитания 
На територията на стопанството се срещат природни местообитания на храстови и тревни 

съобщества на нелесопригодниголини, поляни, ливади, голини, нелесопригодни площи с храстова 
и тревиста растителност, скали с хазмофитна скална тревиста растителност, които са от 
европейска значимост, но не са предмет на настоящия проект. 

Умереноконтинентални ерикоидни храсталаци – алпийски и 
бореалниерикоиднисъобщества – код 4060:  

• подтип 31.47: - алпийски ерикоиднисъобщества от мечо грозде(Arctostaphylosuva-ursi) от 
1000 до 2500 м н.в. на сухи, припечни, каменисти склонове; 

• подтип 31.4B: - високопланински съобщества от зановец и жълтуги. Включва 
фитоценозите на Chamaecytisusabsinthioides и някои видове Genista. Разпространени са главно близо 
до горната граница на гората и в обезлесени участъци в иглолистния пояс, както и в отделни 
случаи и по-ниско; 

Умереноконтинентални ерикоидни храсталаци – родопски съобщества на 
Potentillafruticosa по открити терени в зоната на иглолистните гори от PiceaabiesиPinussylvestris при 
надморска височина около 1550 м – код 40В0 

Участват основно следните растения:Potentillafruticosa, Genistadepressa, Geumrhodopeum, 
Veronicarhodopaea, Violarhodopeia; 

Умереноконтинентални ерикоидни храсталаци – съобщества на Jniperuscommunisвърху 
варовик – код 5130. Участват основно следните растения: Jniperuscommunis, Rosaspp., 
Crataegusmonogyna, Festucaspp., Euphorbiacyparissias, Plantagomedia, Eryngiumcampestre; 

Естествени и полуестествени тревни формации – богати на видове 
картъловисъобщества върху силикатен терен в планините .– код 6230 

Участват основно следните растения: Antennariadioica, Campanulaabietina, Festucaairoides, 
Poamedia, Gentianapneumonanthe, Hypericummaculatum, Nardusstricta, Polygalavulgaris, 
Potentillaternate, Potentilaerecta, Dianthusmicrolepis, Campanulaalpine, Thymusvandasii; 

Естествени и полуестествени тревни формации – планински сенокосни ливади (код 
6520). Участват основно следните растения: Agrostiscapillaries, Festucarubraagg., Festucapratensis, 
Nardusstricta, Phleumpretense, Agrostiscanina, Brizamedia, Trifoliumrepens, Trifoliumpretense, Silenedioica, 
Silenevulgaris, Campanulaglomerata, Salviapratensis, Crocusveluchensis, Geraniumphaeum, 
Geraniumsylvaticum, Muscaribotryoides, Violatricolor, Primulaelatior, Alchemillaspp. 

Естествени и полуестествени тревни формации – източни субсредиземноморски сухи 
тревни съобщества до 1000- 1200 м н.в.– код 62А0. Участват основно следните растения: 
Carexhumilis, Bromusmoesiacus, Centaureachrysolepis, Potentillaalba, Irisreichenbachii, Teucriumpolium, 
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Hypericumrumeliacum; 
Естествени и полуестествени тревни формации – хидрофилнисъобщества от високи 

треви в равнините и в планинския до алпийския пояс (код 6430): съобщества от еутрофни високи 
треви от подтип 37.7: Влажни и нитрофилни високи тревни съобщества по водните течения и по 
границите на горите. 

Участват основно следните растения: Glechomahederacea, Epilobiumhirsutum, 
Geraniumrobertianum, Silenedioica, Lamiumalbum, Lysimachiapunctata, Lythrumsalicaria; 

Скални местообитания и пещери –  хазмофитна растителност по варовикови скални 
склонове – код 8210. Отличава се с голямо локално разнообразие и с участие на многобройни 
ендемични растителни видове. Участват основно следните растения: сенкоиздържливи – 
Aspleniumtrichomanes, Parietarialusitanica, Naberlearhodopensis; светлолюбиви –  Aspleniumruta-
muraria, Saxifragasempervivum, Saxifragastribrnyi, Achilleaageratifolia, Drabaathoa, Inulaaschersoniana, 
Arenariarhodopaea; хазмофитна растителност(в скалните пукнатини) – Leontopodiumalpinum, 
Saxifragaoppositifolia, Drabatomentosa, Drabascardica, Alyssumcuneifolium, Arabisferdinandi-coburgi, 
Aubrietagracilis; 

Скални местообитания и пещери –  хазмофитна растителност по силикатни скални 
склонове – код 8220. Участват основно следните растения: Silenelerchenfeldiana, 
Potentillahaynaldiana, Geumbulgaricum, Saxifragasanctassp.pseudosancta, Haberlearhodopensis, 
Aspleniumspp.; 

Скални местообитания и пещери –  силикатни скали с пионерна растителност от съюзите 
Sedo-ScleranthionилиSedoalbi-Veroniciondillenii – код 8230. Скалите са до 1000 м н.в. Съобществата са 
отворени, и се доминират от лишеи, мъхове и представители на сем. Crassulaceae. Участват основно 
следните растения: лишеи – Rhizocarponspp., Umbilicariaspp., Ramalinaspp., Corniculariaspp., 
Rhizoplacaspp.; висши растения – мъхове: Polytichumpiliferum, Ceratodonpurpureus, Grimmiaspp., 
Ricciaciliifera; други висши растения: Sedumannuum, Sedumacre, Sedumalbum, Veronicaverna, 
Veronicadillenii, Rumexacetosella.  

Описаните храстови, тревни и скални растителни съобщества и природни местообитания от 
НАТУРА 2000 не са обект на класифициране на хабитатите при разработването на 
Лесоустройствения проект на ДГС Триград. Представената информация допълва картината на 
разнообразието на природните местообитания по класификацията на НАТУРА 2000 и 
съпъстващите ги растителни видове. 

Разнообразието на безгръбначните и гръбначните животни (земноводните, влечугите, 
орнитофауната и  бозайниците) е отразено в приложеният Стандартен формуляр- Натура 2000. 
Включени са видове птици от Приложение I на Директива 79/409/EEC, редовно срещащи се 
мигриращи птици, които не са включени в Приложение I на Директива 79/409/EEC , бозайници 
включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, земноводни и влечуги от Приложение II на 
Директива 92/43/EEC, риби включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, безгръбначни от 
Приложение II на Директива 92/43/EEC. Към стандартния формуляр са описани други значими 
растителни и животински видове свързани с природозащитата и управлението на площите 
попадащи в защитена зона BG0001030  Родопи-Западни. 

Видовете птици с природозащитна стойност за територията на дейност на стопанството 
попадащи в защитена зона   BG0002113  Триград-Мурсалица (за защита на прелетните птици) са 
описани в Стандартните формуляри - НАТУРА 2000  за защитената зона. 

 
 
ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУС НА РАСТИТЕЛНИТЕ ТАКСОНИ 
С природозащитен статус са 25 от установените видове тревисти растения. В Приложение 

№ 3 на ЗБР са включени 3, а в Приложение № 4 – 5 вида. В Червена книга на България от 
установените  растения попадат 4 редки вида. Тук се отнасят 14 балкански, 1 български ендемит, 2 
субендемита, 2 глациални и 1 преглациален  реликт. От Приложение ІІ на Конвенцията по 
Международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), присъстват 5 
вида. 

1. Achilleaageratifolia (Sibth. etSm.) Boiss. – Едрокошничест равнец – балкански ендемит 
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2. AchilleaclypeolataSibth. etSm. – Струмски равнец – балкански ендемит 

3. AchilleagrandifoliaFriv. – Едролистен равнец – субендемит 

4. AquilegianigricansBaumg. – Обикновена кандилка – балкански ендемит,  

5.Armeriaromelica – Армерия – балкански ендемит, рядък вид от Червена книга на НРБ1984г 

6. Campanulalingulata W. et K. – Бодлива камбанка – субендемит 

7. CampanulamoesiacaVel. – Балканска камбанка – балкански ендемит 

8. CampanulasparsaFriv. – Рехавоцветна камбанка – балкански ендемит 

9.Chamaecytisusabsinthioides (Janka) Kuzm. – Балкански зановец – балкански ендемит 

10.Corylusavellana L. – Обикновена леска – глациален реликт 

11.Dactylorhizasaccifera – Торбеста дактилориза – лечебно растение, рядък вид 

12. Dryopterisfilix-mas (L.) Schott – Мъжка папрат– ЗБР - Приложение 4 

13Galanthuselwesii – Елвезиево кокиче– защитен вид от ЗБР, включен в Приложение 3, включен в 

приложенията на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата 

фауна и флора (Вашингтонска конвенция – CITES). 

14.GenistarumelicaVel. – Румелийска жълтуга – балкански ендемит 

15. Haberlearhodopensis – Родопски силивряк – балкански ендемит, реликт- преглациален, рядък 

вид от Червена книга на НРБ-1984 г., ЗБР - Приложение 3 

16.HypericumdegeniiBornm. – Дегенова звъника – балкански ендемит 

InulaaschersonianaJanka – Ашерсонов оман – балкански ендемит 

17. OrchislaxifloraLam. – Редкоцветен салеп – ЗБР-Приложение 4, включен в приложенията на 

Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора 

(Вашингтонска конвенция – CITES) 

18. Orchismorio L. – Начленен салеп – ЗБР - Приложение 4, CITES 

19. Orchispallens L. – Бледен салеп – ЗБР - Приложение 4, CITES 

20. Orchissimian L. – Маймунски салеп – ЗБР - Приложение 4, CITES  

21.Polygalarhodopea (Vel.) Janch. – Родопска телчарка  - балкански ендемит 

22. Saturejamontanasubsp. kitaibeli– Балканска чубрица - балканския ендемит 

23. SeselirhodopaeumVel. – родопски порезник  - български ендемит, рядък вид от  Червена книга 

на НРБ-1984 г., 

24.SideritisscardicaGriseb. – Пирински чай – балкански ендемит, рядък вид от Червена книга на 

НРБ-1984 г., 

25.Vacciniummyrtillus – Черна боровинка – реликт-глациален 

 

ПРЕДВИДЕНО ПОЛЗВАНЕ И НЕГОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ГОДИНИ  
ОТ НАЧАЛОТО НА ЛУП – 2010г. 



Извлечение от ЛУП/ГСП/ на тП“ДГС-Триград“(изд. 2010г.) Стр.15 
 

ха куб.м ха куб.м ха куб.м
1 2 3 4 5 6 7 8

2010 год. 114,3 13326 4,94 492 109,00 19542 95,36% 146,65%
2011год. 114,3 13326 119,00 21145 104,11% 158,67%
2012год. 114,3 13326 74,00 13609 64,74% 102,12%
2013год. 114,3 13326 4,16 260 87,97 14279 76,96% 107,15%

общо възобн. сечи 1142,8 133265 9,10 752 389,97 68575 34,12% 51,46%
отгледни сечи:

2010 год. 111,0 4140 3,00 698 2,70% 16,86%
2011год. 111,0 4140 18,00 1739 16,22% 42,00%
2012год. 111,0 4140 58,00 4704 52,25% 113,62%
2013год. 111,0 4140 71,00 6710 63,96% 162,08%

общо отгледни сечи 1110,4 41400 0 0 150,00 13851 13,51% 33,46%
Всичко възобн. и 

отгледни 2253,2 174665 9,1 752 539,97 82426 23,96% 47,19%

Изпълнен
ие на 

ЛУП/ГСП 
по ЗАПАС          
(к. 6/ к.2 
х100)%

възобновителни сечи:

Предвидено 
средно годишно 

ползване по 
ЛУП/ГСП от 2010 

год.

одобрени с 
план-

извлечение

действително 
отсечено

Изпълнение 
на ЛУП/ГСП 

по ПЛОЩ          
(к. 5/ к.1 
х100)%

 
 

ПРЕДВИДЕНИ ГОРСКОСТОПАНСКИ  МЕРОПРИЯТИЯПО ЗЕМЛИЩА 
в ТЕРИТОРИЯТА НА ТП”ДГС-ТРИГРАД” 

 ПРЕЗ 2014 ГОДИНА 

площ ха лежаща 
маса

площ 
ха

лежаща 
маса

площ 
ха

лежаща 
маса

площ 
ха

лежаща 
маса

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Възобновителни сечи: 77,0 9810 46,5 5652 28,0 3885 2,5 273
Отгледни сечи: 20,5 1577 210 20,5 1367
Селекционни сечи: 16,0 740 16,0 740
Санитарно прочиствоне 12,7 2090 5,8 1090 3,2 420 3,7 580

Общо ползване: 126,2 14217,0 52,3 6952 47,2 5045 26,7 2220
2. Дейности в семепроизводствени 
градини 3,9 х 3,9 х 0 х 0 х

3. Отглеждане на млади 
насаждения, без материален добив 7,1 х 2,0 х 0 х 5,1 х

Възобновителни сечи 35,2 3160 7,4 610 2,0 2050 7,8 500
Отгледни сечи 42,3 3540 7,5 295 29,9 2950 4,9 295
Селекционни сечи 30,3 990 30,3 990
Санитарни сечи 0,4 45 0,4 45

В това число по землища:
Триград Кестен Гьоврен

Предвидени мероприятия за 2014 година

Вид мероприятия
Предвидено- общо

Дърводобивна дейност:

4. Маркиране на насаждения за ЛФ-2015г.
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