
    ИЗВАДКА ОТ ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН-2012 

 на  

                                  ТП  “ДГС МИХАЛКОВО” 

              1.Име и местонахождение на стопанството 
ТП „ДГС Михалково“ носи името на с. Михалково, където е седалището на администрацията 

му. 
В административно отношение горите и земите от горската територия на държавното 

горско стопанство попадат в югозападната част на Смолянска област. Територията на ТП„ДГС 
Михалково“ включва землището на: с. Лясково, с. Михалково, с. Осиково, с. Селча, с. Стоманево и с. 
Чуреково - община Девин. 

Стопанството граничи на северозапад с ТП „ДЛС Борово“, на север с яз.“Въча” и ТП„ДЛС 
Тракия“, на североизток с ТП „ДГС Пловдив“, на изток с ТП „ДГС Хвойна“ и на юг и югозапад с ТП 
„ДЛС-Извора-  Девин”. 

Районът на стопанството е обхванат от сравнително добре развита пътна мрежа, която 
свързва всички населени места, като в посока север – юг преминава основната шосейна връзка с гр. 
Пловдив, гр. Смолян и гр. Девин. Асфалтова връзка е изградена и между отделните села. Основната 
пътна мрежа, заедно със съществуващите горски пътища, осигуряват нормални условия за 
усвояването на лесосечния фонд и провеждането на залесителни и други горскостопански 
мероприятия на територията на стопанството.  

В с. Михалково е седалището и на двата горскостопански участъка “Михалково” и “Лясково”. 
 В административно  отношение ТП„ДГС-Михалково“ се  числи към Южноцентрално 

държавно предприятие - гр.  Смолян. 
 

        2.Физико-географска характеристика 
         Географско положение 

ТП „ДГС Михалково” е разположено в централната част на Западни Родопи – планински 
масив “Чернатица” и обхваща планинските скатове на Осиков дол, Петровска река, Михалковска 
река, Лясковска река, Староселска река, река Гашня, Очни и Братилов дол, всички притоци на река 
Въча. Територията на стопанството е неправилна фигура с размери по дългата страна северозапад – 
югоизток – 20.4 км. и по късата страна изток – запад – 16.5 км. 

 
          Релеф 

Релефът на територията на Териториалното поделение „ДГС Михалково” е типично 
планински и се характеризира със силно изразена разчлененост и с високи превишения. В средната 
си част билата са заострени, много стръмни до урвести, с недостъпни склонове, а в останалата част 
са по-къси, заоблени и полегати със стръмни и много стръмни склонове. Теренът е силно пресечен, 
което се обуславя от добре развитата и гъста хидрографска мрежа. Главното Родопско било 
“Чернатица”, което е и вододел между реките Въча и Чепеларска, е граница между стопанството и 
ТП „ДГС Пловдив” и ТП „ДГС Хвойна”. На юг започва от местността “Българския пост”, продължава 
на север през местностите “Глухите камъни” и “Бялата вода”, върховете “Голям Персенк”, 
“Мезаргедик” и “Персенк”, хижа “Персенк”, върховете “Пилаф тепе”, “св. Георги” и “Модър”, и 
местностите “Покрит камък”и “Бейбунар”.  От това основно за района на Западните Родопи било, в 
югозападна, западна и северозападна посока се спускат множество второстепенни била, които 
завършват в р. Въча, яз. Цанков камък“ и яз. “Въча”. По важните от тях са: от м. “Бейбунар” на запад 
през м. “Блатица”, което служи за граница с ТП „ДЛС- Тракия”; северно от м. “Голица” – посока м. 
“Ушите”, на северозапад през м. “Ябланица” и “Вельова и Юмерова бърчини” ; От това било на 
югозапад се спуска билото през “Св. Илия” до “Соколов мост”; западно от вр. “Модър” в югозападна 
посока през м. “Преслапът” и след това на запад през м. “Мечка”; от м. “Осле вода” на запад през м. 
“Мерчингалица” до с. Чуреково; на юг от вр. “Персенк” през “Сухия връх” до р. Михалковска; от вр. 
“Голям  Персенк” през м. “Перелийца”, на северозапад през  м. “Тузлата” и м. “Радовица”; от м. 
“Български пост” през м. “Мандрата” в две посоки – първата през м. “Индризова чука” и втората на 
северозапад през “Бърце”, “Усоите” до р.  Въча. От тези била се спускат още множество по-малки 
била и хребети, които се спускат към образуваните от главните била реки и долове. 

       Западната част на стопанството се пресича от билото, започващо от м. “Голям висок” в посока 



на м.”Висок”, през м. “Бърдо”, южно от с. Селча, през м. “Камилско било” и м. “Могилата”, и 
разклонявайки се на три хребета се спуска към р. Въча. 

Разликите в надморските височини в района на стопанството са твърде големи. Най- 
високата точка е 2093 м. на връх “Персенк”-подотдели 113 “е”, а най-ниската 529 м. на нивото на 
максималните води на яз. “Въча”. Превишението между тях е 1564 м., което създава условия за 
голямо растително разнообразие. 

Районът на ТП „Държавно горско стопанство Михалково” попада в долния равнинно- хълмист 
и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори / 0 – 700 м н в / и в средния планински пояс на 
горите от бук и иглолистни / 700 –2000 м н в /. 

Разпределението на дървопроизводителната площ на стопанството по надморски височини 
е дадено в Таблица № 1. 

 
Таблица № 1 

Разпределение на дървопроизводителната площ на стопанството по средни 
надморски височини 

надморски височини ха % 
501-550 43,0 0,3 
551-600 183,5 1,2 
601-650 225,8 1,5 
651-700 527,4 3,4 
701-750 509,7 3,3 
751-800 586,0 3,8 
801-850 461,3 3,0 
851-900 1022,7 6,7 
901-950 603,3 3,9 

951-1000 904,3 5,9 
1001-1050 611,8 4,0 
1051-1100 721,4 4,7 
1101-1150 794,3 5,2 
1151-1200 1100,0 7,1 
1201-1250 605,8 4,0 
1251-1300 987,2 6,4 
1301-1350 599,9 3,9 
1351-1400 803,8 5,2 
1401-1450 639,3 4,2 
1451-1500 641,1 4,2 
1501-1550 585,0 3,8 
1551-1600 626,2 4,1 
1601-1650 344,9 2,2 
1651-1700 436,4 2,8 
1701-1750 164,3 1,1 
1751-1800 279,7 1,8 
1801-1850 146,8 1,0 
1851-1900 137,2 0,9 
1901-1950 20,0 0,1 
1951-2000 43,4 0,3 

общо 15355,5 100,0 
 

Планинският и разчленен характер на  релефа, определя различията и в  наклоните. 
Разпределението на дървопроизводителната площ на стопанството по наклони на терена е 

дадено в Таблица № 2. 

Таблица № 2 
              Разпределение на дървопроизводителната площ по наклон на терена 

степен на наклон площ  ха % 
равно 050

 3,2       0,0 
полегато 6100

 26,3 0,2 
наклонено 11200

 1155,7 7,5 
стръмно 21300

 7165,5 46,7 



много стръмно над 300
 7004,8 45,6 

общо 15355,5 100,0 
 
Преобладават стръмните терени (46,7%), следвани от много стръмните (45,6%) и наклонените 

(7,5%). 
Множеството била и долове, които прорязват района на стопанството обуславят и различни 

изложения. Разпределението на дървопроизводителната площ по изложения на терена е показано 
в Таблица № 3. 

Таблица № 3 
Разпределение на дървопроизводителната площ по изложение на терена 

изложение площ  ха % 
север 2526,1 16,5 

североизток 1814,9 11,8 
северозапад 3267,2 21,3 

изток 707,4              4,6 

общо сенчести 8315,6 54,2 
югоизток 987,9              6,4 
югозапад 2446,9 15,9 

запад 1575,6 10,3 
юг 2029,5 13,2 

общо припечни 7039,9 45,8 

всичко 15355,5 100,0 
 

Сенчестите изложения заемат 54,2% от дървопроизводителната площ, а припечните 45,8%. 

       Описаните особености на релефа и направената характеристика на дървопроизводителната 
площ на стопанството по надморска височина, наклон и изложения са определящи за 
разпределението на топлината, светлината, количеството на валежите и влагата, видът и 
богатството на почвите и са предпоставка за формирането, обособяването  и определянето  на 
различни типове горски месторастения. 

       Различията в надморските  височини обуславят основните промени в климатично 
отношение и определяне на горско-растителните пояси и подпояси, които определят 
вертикалното разпределение на горскодървесната растителност. Следователно релефът като 
фактор влияе върху разпределението на светлина, топлина и влага и е от голямо значение за 
формиране на различни типове горски иесторастения в района на стопанството. 

 
          Хидроложки условия 

Хидрографската мрежа в района на стопанството е гъста, на места с големи наклони на 
надлъжните профили и променлив воден режим. 

Главното водно течение в района на стопанството е р. Въча, която извира извън границите 
му. Тя е основен източник на води за яз. „Цанков камък“ и яз. “Въча”, част от териториите на които 
се намират на територията на ТП „ДГС Михалково”. 

Водният отток на р. Въча до голяма степен се влияе и определя от режима на работа  на ВЕЦ 
“Тешел”, ВЕЦ “Девин” и намиращия се на територията на стопнаството ВЕЦ “Цанков камък”. Поради 
неритмичната работа на електроцентралите, количеството на водата е непостоянно, което 
определя и непостоянния характер на водния дебит на реката. Водосборният басейн е голям и с 
неправилна форма. Леглото й е дълбоко врязано в планинските склонове, вкопано стъпаловидно и 
често образува прагове. 

По-важни водни течения, които са и притоци на р. Въча, яз. “Цанков камък“ и яз„Въча“ са 
Петварска, Михалковска, Лясковска, Староселска и Гашня река, и техните притоци, както и Осиков, 
Липов, Очни, Братилов и др. долове. 

Петварска река води началото си от м. “Голица” и вр. “Модър”,  протичайки на запад до 
вливането й в яз. “Въча”. Леглото й е скалисто със сровнително малко прагове. Бреговете й в 
горната си част са стръмни до много стръмни, обрасли с борово-букова растителност. Средната и 
долната част от течението й са много стръмни, оголени, обрасли с буково-дъбова растителност и 
изкуствено създадени иглолистни култури. Има постоянен воден дебит, но силно колеблив от 
годишните сезони. 



Водосборът на Чурековска река се обхваща от билата спускащи се от върховете “Модър” и 
“Персенк”. Множеството събиращи се долове оформят доловете Плавът и Заборията, които 
събират водите си в с. Чуреково, протичайки като такава до приемането на Татарска река, с 
водосбор под вр. “Голям Персенк”.По-надолу реката носи наименованието Михалковска река. 
Леглото е скалисто с множество малки прагове. Склоновете в горната част са стръмни до много 
стръмни, обрасли с иглолистна растителност, в средните-са много стръмни, обрасли главно с 
буково-борова растителност и в долната част стръмни до много стръмни, на места оголени, 
обрасли с дъбова растителност и иглолистни култури. Има сравнително постоянен воден дебит. 

Лясковска река носи името си от с. Лясково, протичайки през него в северозападна посока до 
вливането си в р. Въча. Образувана е от Брезовска и Димчовска реки, събирайки водите им над с. 
Лясково, а в долната част на селото приема водите на Любчова река. Леглата на горните реки са 
скалисти, с малки прагове, но със стръмни и много стръмни склонове, обрасли главно с иглолистна 
растителност. Под селото леглото на реката е скалисто със сравнително малък наклон, но с много 
стръмни до стръмни и на места големи склонове, обрасли главно с широколистна растителност и 
изкуствено създадени иглолистни култури. Водният й дебит е относително постоянен в рамките на 
сезоните, и има своя максимум през пролетта и минимум през есента и лятото. 

Староселска река събира водите на долове Кучинище, Алчужица, Букакът , Лясков и Дълбок. 
Леглото е каменисто със стръмни до много стръмни склонове, обрасли с дъбово букова 
растителност. Има непостоянен воден дебит, влияещ се от годишните сезони. 

Река Гашня води началото си извън пределите на стопанството. Част от долното й течение 
служи за граница с ДГС“Девин”, след което навлиза в стопанството до вливането й в яз. „Цанков 
камък“. Леглото е каменисто с малък наклон, но с много стръмни на места оголени склонове, 
обрасли предимно с букова растителност и иглолистни култури. Има постоянен, влияещ се от 
сезоните воден дебит. 

Освен изброените водни течения в района на стопанството има много по-малки по размер 
долове, които подхранват основните водни течения и обогатяват хидрографската мрежа. 
Водосборът на реките и техните притоци са много разчленени, което прави терена силно пресечен 
с различни типове горска растителност и разнообразен микроклимат. Характерно за всички водни 
течения е, че не се наблюдават ясно изразени дълбочинни процеси. 

 

     Геоложки строеж и петрографски състав 
Според тектоничното райониране на Република България /проф. Е. Бончев/, районът на ТП 

„ДГС Михалково” попада в Родопската тектонска област. Тя е най-отдавна стабилизираната област у 
нас-освободила се от водните течения още в началото на палеозоя. През горния еоцен цялата 
област започва да потъва и големи площи са били залети от вода. После започва нагъване и от 
образуваните пукнатини излязла лава, която се е стичала по повърхността. През неогена 
Родопската област е била подложена на сложни колебателни движения, в резултат на които са се 
оформили много котловини, превърнали се в плиоценски басейни. Оттичането преди и след 
плиоцена е довело да оттичането на басейните и до оформянето на високите планински вериги. 

В района на стопанството се срещат скали от трите основни типа: масивни, седиментни и 
метаморфни. Пространственото им разпространение е показано в приложената карта на 
геоложките формации. 

Масивните /магмени/ скали са разпространени в най-източните части /западно от 
водоразделното било на река Въча и река Чепеларска / и в западните и северозападните части от 
района на стопанството и са представени от риолитите. Те са се получили от застиването на лавата 
на повърхността на земята /вулканити/ и са устойчиви на изветряване. Независимо от това 
вследствие от напукването главно в хоризонтална и по-рядко във вертикално посока, и 
изветряването, те са надробени на по-едри и по-дребни късове, като на места образуват малки 
сипеи. При недостатъчна мощност на почвения профил развитието на дървесната растителност се 
затруднява след достигане на корените до плътната основна скала, особено ако липсват 
вертикални напуквания. Риолитовите скали предават своеобразна красота на околния ландшафт. 
Те оформят почви с лек до тежък механичен състав. 

Метаморфните скали са представени от гнайси, шисти и мрамори /горна и долна серия от 
метаморфния комплекс-горна и долна свита/. 

Гнайсите са най-разпространени в района на стопанството - непосредствено до чашката на 
яз. “Въча”, средните и южните части. Те са слабо податливи на ерозия, а изветряването е слабо, на 
места до средно. Напукани са хоризонтално и вертикално, което улеснява развитието на 
кореновата система на дървесните видове. Почвите образувани върху тези скали са с по-лек 
механичен състав. 



Шистите са двуслюдови и афиобиолитови с прослойки от мрамор, много по-рядко и от 
варовик. Застъпени са главно на север, североизток и югоизток от село Чуреково и локално около с. 
Осиково. Те са напукани във всички посоки, изветряването е добре изразено, което създава добри 
условия за развитие на дървесната растителност. 

По цялата площ на стопанството са разпространени мраморите. Напукани са вертикално и 
хоризонтално, но по-трудно се подават на изветряване и ерозия. Почвите са с тежък до средно 
тежък механичен състав. 

Седиментните /утаечни/ скали са представени от пръснати по цялата площ на стопанството 
варовици. Те са силно напукани във всички посоки, изветряването е силно изразено и са 
податливи на ерозия. Почвообразуването протича бързо и се създават добри условия за развитие 
на дървесна растителност. 

Характерът на основните скали оказва съществено влияние за формирането на почви с 
различен механичен състав и различна запасеност с хранителни вещества и минерални соли. Това 
разнообразие на почвите по типове и богатство, в комплекс с различните показатели на релефа, 
способстват за формирането на различни типове горски месторастения. Еднакви типове 
месторастения се срещат върху различни основни скали, под влияние и на климатичния фактор и 
растителността, като въздействащи фактори на почвообразуването. 

 
     Климатични условия 

Според класификацията на Събев, Станев ("Климатични райони на България и техния 
климат", 1963 год), територията на ТП „ДГС Михалково“ попада в Европейско- континенталната 
климатична област - Преходно - континенталната климатична подобласт и обхваща един 
климатичен район, а именно: 

Климатичните условия са решаващ фактор за  горскорастителното  райониране и  за 
формирането на различните типове горски месгорастения. Според класификацията на Събев, 
Станев ("Климатични райони на България и техния климат", 1963 год), територията  на 
стопанството попада в Преходно-континенталната подобласт на Европейската континентална 
климатична област и по-конкретно в Севернородопски нископланински климатичен район / 300-
1000 м н.в. / поречието на р. Въча и склоновете на яз. “Въча”. Останалите части попадат в 
Планински климатичен район – среднопланинска част / 1000 – 2000 м н.в. /. 

Климатичната характеристика на района на стопанството по климатични райони и 
лесорастителни пояси е направена въз основа на използвани данни от “Климатичен справочник за 
Р. България” – издания от 1979, 1982 и 1983 год. за метеорологична станция х. “Персенк” и 
“Климатичните райони на България и техния климат” /, Земиздат 1963 год. и “Климатичен атлас 
на Р. България. 

 
         Температура на въздуха 

Най-ниската средна месечна температура на въздуха е през януари,за отделните райони в 
границите на –4.2 до –1.5 гр. С, а най-високата е през месец юли и в границите от 13.2 до 22.5 гр. С. 
Средната годишна температура варира в границите на 4.7 до 11.5 гр. С. Това характеризира зимата 
като сравнително мека, а лятото гореща за ниските райони до 1000 м н.в., а за по-високите части, 
каквито са повечето в стопанството, зимата е студена, а лятото прохладно. 

Средната годишна абсолютно минимална температура е –24.7 гр. С, а средната годишна 
максимална е 31.3 гр. С. 

Особено значение има периодът, през който средната температура на въздуха се задържа 
устойчиво над 10 гр. С, тъй като това е периода на активна вегетация за дървесната растителност. 

 
        Валежи 

За преходно-континенталната климатична подобласт, в която попада стопанството, 
сезонното разпределение на валежите е с пролетно-летен максимум и лятно-есенен минимум. 
Характерни за подобластта са годишни суми от 550-750 л / кв. м за ниските и до 700-960 л / кв. м за 
високите части на стопанството. Максималната сума на валежите е през месеците  май и юни, а 
минималните през август-септември. 

Средният брой на засушаванията в стопанството, с продължителност над 10 дни, в течение 
на десетгодишен период , по данни от климатичния атлас, са зимно-пролетния сезон по 11-15 броя 
за ниските части и 11 за високите, за летния 15-17 броя за ниските и 15 броя за високите части и за 
есенния 18-20 броя за ниските и 18 броя за високите части. Най-много засушавания с 
продължителност над 10 дни има през есента. 

 



            Влажност на въздуха 
Средната годишна относителна влажност на въздуха в метеорологична станция х. “Персенк” 

е между 74 и 84 %, за високите части, а по данни от Климатичния атлас за ниските и средните 
части между 45 и 80 %. Най-голяма средна месечна относителна влажност за цялата територия на 
стопанството има през месец януари. Минимални стойности относителна влажност има през юни. 
Годишният ход на абсолютната влажност наподобява напълно хода на температурата, като 
минимумът е през януари, а максимумът през юли. Абсолютната влажност намалява с 
увеличаването на надморската височина. Абсолютната влажност на въздуха обаче не може да даде 
представа за наситеността на съдържащата се в него водна пара, а именно този показател има 
значение за протичането на редица физични и физиологични процеси. 

Годишния индекс на сухотата за ниските части на стопанството е от 20 до 30, от 30  до 40 за 
високите части и 40 за най-високите. 

 
        Снежна покривка. 

Средната дата на първата снежна покривка за метеорологична станция “Михалково” е 07.12, 
а последната 17.03, или средната продължителност е на дните със снежна покривка е 104. 

По данни от Климатичния атлас средната дата на първата снежна покривка е 01.12, за 
ниските части и 20.11. за високите, а последната – 01.04 за ниските части и 20.04 за високите, или 
средната продължителност на дните със снежна покривка е от 121 дни за ниските райони до 151 – 
за останалите. 

Средната височина на снежната покривка през м. януари е 20-40 см за нископланинския и 60 
см за планинския климатичен район 

Общо може да се каже, че снежната покривка трайно се задържа на територията на 
стопанството в продължение на 5-5.5 месеца, като съдейства за поддържане на една добра почвена 
влага, която от своя страна благоприятства за развитието дървесните растения. 

 
             Ветрове  

По данни от Климатичния справочник за 1982 год. за метеорологична станция х. “Персенк”, 
господстващи целогодишни ветрове са западните, които са 45.1 % и са с преобладаващо влияние 
от м. декември до м. март. По интензивност  следват североизточните, югозападните и др. Дните 
без вятър са 18.4 %. Броят на дните, през които духат силни ветрове със скорост по-голяма от 14 м / 
сек. е 119 за годината. Ветровете се отличават с твърде големите си скорости, особено през зимата. 
От местните ветрове трябва  да се спомене фьона. Той се появява като топъл, сух, поривист, 
понякога много силен вятър, който духа от юг в района на стопанството през зимата и пролетта. 
Този вятър понякога нанася щети на насажденията и снижава относителната влажност на въздуха, 
а това също може да има вредно въздействие върху растителните формации. 

 
             Продължителност на вегетационния период 

Продължителността на вегетационния период за подпояса на хълмисто- предпланинските 
смесени широколистни гори и подпояса на нископланинските гори от горун, бук и ела, е в 
границите на 155 до 200 дни, или пет до седем месеца, а за подпояса на среднопланинските гори от 
бук, ела и смърч и ниските части на подпояса на горнопланинските смърчови гори е 100 дни или 
три месеца. 

За подпояса на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори и ниските части на 
подпояса на нископланинските гори от горун, бук и ела средната дата на последния пролетен мраз 
е 11.04 / 24.03 – 10.05 /, а на първия есенен мраз е 28.10 / 26.09 – 02.12 /, или продължителността 
на дните без мраз е 199 / метеорологична станция “Михалково”, за която има данни /. За високите 
части на подпояса на среднопланинските гори от бук, ела и смърч и ниските части на подпояса на 
горнопланинските смърчови гори средната дата на последния пролетен мраз е 11.05 / 12.03 – 08.06 
/, а на първия есенен мраз 27.09 / 04.09 – 08.11 /, или продължителност на дните без мразове 138 / 
метеорологична станция на х. “Персенк”. 

От тези данни е видно, че късните пролетни и ранните есенни мразове настъпват преди 
началото и след края на вегетационния период, което благоприятства развитието на дървесната 
растителност. Останалите показатели, характеризиращи температурния режим на въздуха са също 
благоприятни за развитието на горскодървесната растителност, способстват за обособяването на 
различни типове горски месторастения и имат значение за разпространението и 
производителността на наличната горска растителност, което следва да се отчита и използва. 

Изброените особености и характерни черти на климата за територията на стопанството го 
показват като благоприятен фактор за развитието на горската растителност. Тук добре се развиват 



бука, дъбовете, габъра, явора, шестила и др. широколистни дървесни видове, както и внесените по 
изкуствен начин бял бор, черен бор, смърч, дуглазка ела и др. в по-ниските части на стопанството и 
белия бор, смърча и елата в по-високите. 

Разликите в количествените показатели на климатичните фактори съобразно надморската 
височина оказват влияние върху продължителността на вегетационния период, върху 
разпространението на дървесните видове и са предпоставка за обособяването на отделни 
лесорастителни подпояси и формирането на различни типове месторастения. 

Така по-ниските части на стопанството, където температурите са по-високи и валежите по-
малки, са в подпояса на хълмисто-предпланинските широколистни гори, където са формирани 
сравнително по-сухи типове месторастения, заети от основните дървесни видове зимен дъб, 
благун и иглолистни култури предимно от бял и черен бор.. По-високите части, където 
температурата е по-ниска и валежите по-високи, са в подпояса на нископланинските гори от горун, 
бук и ела, където са формирани сравнително по-свежи и свежи до влажни месторастения, заети 
предимно от букови, смърчови, елови, бялборови и черборови насаждения. Тук  изкуствено 
създадените насаждения са от бял бор и смърч.  Най-високите части са в подпояса на 
среднопланинските гори от бук, ела и смърч, където са формирани сравнително по-свежи и 
влажни месторастения, заети предимно от чисти и смесени иглолистни насаждения от бял бор, 
смърч и ела. Създадените горски култури са предимно от смърч и по-рядко от бял бор. 

Общо взето климата в района на ТП Държавно горско стопанство “Михалково” се формира и 
при наличие на средиземноморско влияние нахлуващо по долината на р. Въча. Макар и слабо 
изразено, то дава благоприятно отражение върху развитието на наличната дървесна 
растителност. Посочените данни и описаните особености на отделните климатични елементи-
разпределението на валежите по сезони и месеци, засушаванията, мразовете, снежната покривка, 
продължителността на вегетационния период и други трябва да се имат предвид при провеждане 
на горскостопанските мероприятия. При залесяването трябва да се обръща внимание на начина на 
почвоподготовка, избора на дървесните видове и сезона. Залесяването трябва да се извършва със 
стандартни фиданки и културите да се отглеждат по- интензивно през месеците април, май и юни, 
за да укрепнат преди настъпване на засушаванията При отглеждането на културите особено важни 
са времето и повторяемостта. При възобновителните и отгледните сечи това е важно за избора на 
интензивността и методите на отглеждане и вида и начина на възобновяване, с цел запазване на 
биоразнообразието и  осигуряване устойчивостта на насажденията. 

 
         Почви 

Установените почвени различия в района на ТП „ДГС Михалково” се обуславят преди всичко 
от разнообразието в различните показатели на релефа и релефните форми, растителността и 
характера на почвообразуващите основни скали. 

Представени са следните почвени типове и подтипове: канелена горска излужена, кафява 
горска светла, кафява горска преходна, кафява горска тъмна, планинско-горска тъмноцветна и 
хумусно-карбонатна. 

За определяне на лесорастителните свойства на почвите по типове и подтипове са 
използвани заложените при предходните устройства 23 почвени профила и над 70 броя почвени 
копки. 

Резултатите от лабораторната обработка на почвените проби са дадени във ведомостта за 
почвените разрези. При лабораторната обработка са определени: механичния състав на почвата по 
Рутковски и Качински, процентното съдържание на хумус по Здравко Наумов, съдържанието на 
общия азот по Тюрин и Колонова, фосфорните съединения по Егнер Рим както и киселинността на 
почвите потенциметрично във вода. 

Съобразно площта която заемат отделните почвени типове, особеностите на терена и 
различията в месторастенията, канелената горска излужена почва е характеризирана с два 
почвени профила, кафявата горска светла - с пет, кафявата горска преходна - с осем, кафявата горска 
тъмна - с шест, планинско-горската тъмноцветна и хумусно-карбонатната - с по един. 

Разпределението на генетичните типове и подтипове почви за дървопроизводителната площ на 
стопанството в абсолютни цифри е посочено в Таблица № 8. 

 
Таблица № 8 

за разпределение на дървопроизводителната площ по почвен тип/вид 
почвен тип/вид площ  - ха % 
канелена горска излуж. 1868,5 12,2 
кафява горска тъмна 3236,1 21,1 



кафява горска преходна 7719,3 50,2 
кафява горска светла 1845,4 12,1 
кафяви горски почви 12800,8 83,4 
планинско-горска тъмн. 449,2 2,9 
хумусно-карбонатна 237,0 1,5 

всичко 15355,5 100,0 

Преобладаващ почвен тип за района на стопанството са кафявите горски почви – 83,4%, 
с най-голямо разпространение на подтипа са кафявите горски преходни почви – 50,2% от 
дървопроизводителната площ на стопанството, следвани от кафявите горски тъмни почви - 
21,1%. 

Един от факторите за определяне на почвеното плодородие за типа  горско месторастене е 
дълбочината на почвата. Преобладават среднодълбоките почви – 54,6%, следвани от дълбоките – 
25,6% от дървопроизводителната площ на стопанството. 

 

         Ерозия 
Върху по-голяма част от територията на стопанството в миналото са действали активни 

ерозионни процеси, които са превърнали много стръмни терени в нелесопригодни площи, голини 
и скали – отделни подотдели в отдели 12, 62, 63, 140, 142, 220, 226 и др. Активна ерозия с 
настоящата инвентаризация не е констатирана, но има отделни водосбори и райони, в които 
продължава да действа площна, струйчеста и ровинна ерозия, главно на склоновете по поречието 
на река Въча и язовирите “Въча” и „Цанков камък“, югозападните склонове на Лясковска река, на 
север от с. Чуреково и в района на фабрика “Флурит”. Те са обект на техническия проект за борба с 
ерозията, изработен през 1972 год., а част от тях са обхванати от Националното дългосрочна 
програма за борба с ерозията в Република България, разработена през 1978 година. Предвидените 
технико-укрепителни съоръжения и по- голямата част от залесяванията по техническия проект са 
изпълнени през предшестващите ревизионни периоди. 

Най-силно е изразена линейната ерозия върху изоставените, с големи наклони трупчийски 
пътища, които на места са се превърнали в ровини. В останалата част от територията на 
стопанството ерозионните процеси са ограничени и не представляват стопански интерес. 

Усилията на стопанството трябва да бъдат насочени в усвояване на застрашените от 
развитие на ерозията площи, в които до сега не е работено. Основно е необходимо да се залесява, а 
там където е необходимо - да се изграждат технико-укрепителни съоръжения в изпълнение на 
техническия проект за борба с ерозията и Националното дългосрочна програма за борба с 
ерозията в Република България. 

Разпределението на дървопроизводителната площ на стопанството по вид на горите и по 
степен на ерозията е показано в следващата таблица. 

 

Разпределение на залесената площ по видове гори и степени на ерозия 

вид гори неероз. I II III IV V всичко 

иглолистни 8739,6 90,5 58,2 1,4 - - 8889,7 

широколистни 
високостъблени 

1667,7 5,1 0,3 - - - 1673,1 

издънкови за превръщане 4154,4 60,6 16,7 10,7 - - 4242,4 

нискостъблени 478,4 8,8 5,6 10,9 4,2 - 507,9 

всичко 15040,
0 

165,0 80,8 23,0 4,2 - 15313,
2 

% 98,2 1,1 0,5 0,2 - - 100,0 

 
Данните сочат, че едва 1,8% от залесената площ на стопанството е подложено на ерозия, като 

90,0% от ерозираната площ е слабо ерозирана - І и ІІ степен и 10,0% е силно ерозирани. Тези площи 
са предимно в иглолистни  и издънкови  гори за превръщане. По вид тя е предимно площна и доста 
по ограничено струйчеста и ровинна. 

 
    
  



      Растителност 
Съгласно възприетото горскорастително райониране на Република България - проф. 

Захариев и колектив 1979 г, районът на ТП „ДГС Михалково” попада в Тракийската 
горскорастителна област - Западни Родопи, а съобразно надморската височина, от 500 до 2100, в 
двата горско-растителни пояса: долният равнинно-хълмист и хълмисто- предпланински пояс на 
дъбовите гори / Т-І / и средния планински пояс на горите от бук и иглолистни / Т-ІІ /. 

Ниските части на стопанството, с надморска височина от 500 до 700 м са в подпояса на  
хълмисто-предпланинските  смесени  широколистни  гори.  Естествената  растителност  е 
предимно от издънкови чисти и смесени насаждения от зимен дъб, бук и благун, в чийто състав 
участват келяв габър, мъждрян, клен и други. В най-високата част на подпояса се срещат и 
високостъблени насаждения от бук и зимен дъб, с участие на трепетлика, габър и др. След 
реконструкция са създадени култури от бял и черен бор, в състава на които участват сребролистна 
липа, бреза, дуглазка и други и издънки от ценните дървесни видове. 

В подпояса на нископланинските гори от горун, бук и ела, при надморска височина от 700 до 
1200 метра, естествената растителност, покриваща склоновете възходящо по надморска височина 
е главно от бял и черен бор, високостъблен и издънков бук, ела и смърч, а в най-ниските части и от 
високостъблен и издънков зимен дъб. На хумусно-карбонатни почви се срещат чисти и смесени 
насаждения от черен бор. Всред основните насаждения се срещат единично и трепетлика, дива 
череша, клен, ива и др. В резултат от извършените реконструкции и залесяване след голи 
възобновителни сечи, са създадени иглолистни култури от бял бор и смърч, участие на бреза, 
дуглазка и др. 

Средните части на стопанството с надморска височина от 1200 до 1700 метра н.в. са в 
подпояса на среднопланинските гори от бук, ела и смърч. Обликът на горите в тази част се дава от 
бялборовите, смърчови и елови чисти и смесени насаждения, в чийто състав участват и бук, черен 
бор и трепетлика. Тук се среща и чисти или смесени насаждения от черен бор върху хумусно-
карбонатни почви. В ниските части на подпояса белият бор и елата са в оптимума на своето 
разпространение и образуват високопродуктивни чисти и смесени със смърч насаждения, в които с 
увеличаване на надморската височина, неговото участие също  се увеличава. Във високите части на 
подпояса, в насажденията основно е участието на смърча. Създадени са и иглолистни култури от 
смърч и бял бор. 

Най-високите части на стопанството попадат в подпояса на горнопланинските смърчови 
гори. Растителността е предимно от чисти смърчови и по-рядко смесени с бял бор насаждения. 
Характерна особеност е по-трудното възобновяване на тези насаждения, което е резултат от по-
суровите климатични условия и по-късия вегетационен период. Създадените горски култури са от 
смърч. 

В района на стопанството се срещат и следните храстови видове: глог, дрян, обикновена 
леска, шипка, трънка – в по-ниската част и хвойна в по-високата.. Полухрастите са представени 
главно от къпината и по-ограничено от малината. 

Тревната покривка в горските комплекси е разнообразна, като най-често срещани и 
характерни видове са лазаркиня, светлика, власатка, млечка, заешки киселец, ягода, орлова, женска 
и мъжка папрат, живолина, здравец, бял равнец, жълт и червен кантарион, лудо биле и др. 

 
       3.Типове месторастения 

Типът месторастене се разглежда като основна таксационна единица, образувала се под 
въздействието на климатичните, почвените и хидрологичните условия за дадена област, местност, 
релефна част на терена. В този аспект горското месторастене представлява определена горска 
площ с еднакъв лесорастителен ефект. Неговите граници се определят от еднородността на 
климатичните, почвени и релефни условия, които обуславят приблизителна еднородност в състава 
и продуктивността на дървесната растителност. 

При относително еднороден климат, типовете горски месторастения се определят на базата 
на подтиповото разнообразие на генетичния тип почва, релефа и изложението на терените. 

За района на ТП „ДГС Михалково“, въз основа на възприетата методика за картиране на 
типовете горски месторастения, отразяваща горепосочените принципни положения, са определени 
22 типа горски месторастения. 

            Разпределението на дървопроизводителната площ по подпояси и типове 
месторастения е дадено в Таблица № 10. 



Таблица № 10 
За разпределение на дървопроизводителната площ по типове месторастения, 

горскорастителни области и подобласти, пояси и подпояси 
№ облас, подобласт, пояс, подпояс, тип 

месторастене 

богатство 
и 

влажност 

площ 

ха 

% 

Т- Тракийска горскорастителна област ГТ- Подобласт „Западни Родопи“ 
Т-I - Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите 

гори Т-I-3- Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори 
(500-700 м.н.в) 

63 свежо до сухо, на излужена канелена горска 
почва 

С2,1 86,9 0,6 

64 сухо, на силно излужена канелена и кан. 
псевдоподзолиста горска почва 

В1 377,8 2,5 

Т-ІI - Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни 
Т-ІI-1  - подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела (700-1200 м.н.в) 
142 сухо до свежо, на излужена канелена горска 

почва 
С1,2 486,0 3,2 

68 сухо до свежо, на излужена канелена горска 
почва 

В1,2 817,6 5,3 

70 свежо до влажно, на тъмна кафява горска 
почва 

СD2,3 859,2 5,6 

71 свежо, на преходна кафява горска почва С2 3532,5 23,0 
72 сухо до свежо, на светла кафява горска почва В1,2 1231,0 8,0 

ТII2  подпояс на средно планинските гори от бук, ела и смърч(12001700 м.н.в.) 
73 свежо, на тъмно кафява горска почва Д2 2254,7 14,7 
74 влажно на тъмна кафява горска почва Д3 86,0 0,6 
75 свежо, на преходна кафява горска почва С2 2485,1 16,1 
76 свежо до влажно, на преходна кафява горска 

почва 
С2,3 1394,7 9,1 

77 сухо до свежо, на светла кафява горска почва В1,2 445,2 2,9 

ТII3   подпояс на  горнопланинските смърчови гори(17002000 м.н.в.) 

81 влажно, на тъмна кафява горска почва СД3 36,2 0,2 
82 свежо, на преходна кафява горска почва С2 281,0 1,8 
83 свежо. на светла кафява горска почва В2 22,4 0,1 
84 свежо до влажно, на планинско-

горска тьмноцветна почва 
СД2,3 449,2 3,0 

Типове месторастения с интразонални разпределение 
124 свежо, на хумуснокарбонатна горска почва в 

нископланинския пояс 
С2 128,2 0,8 

143 свежо, на хумуснокарбонатна горска почва в 
среднопланинския пояс 

С2 25,6 0,1 

125 сухо до свежо, на хумуснокарбонатна горска 
почва в нископланинския пояс 

В1,2 40,2 0,3 

145 сухо до свежо, на хумусно-карбонатна почва в 
среднопланинския пояс 

В1,2 43,0 0,3 

Типове месторастения на ерозирани почви 

133 група сухи и свежи месторастения. на слабо 
или средно ерозирани почви 

В1;1,2;2 245,8 1,6 

134 сухо до свежо, на средно или средно до силно 
ерозирани почви 

А1,2 27,2 0,2 

 ВСИЧКО  15355,5 100,0 



 

 

Типовете месторастения са определени за всеки подотдел, представляващ част от 
дървопроизводителната площ. На преобладаващата част от подотделите е извършена 
актуализация на типовете месторастения и на определения подходящ състав. На новоустроените 
дървопроизводителни площи, са установени и картирани типовете горски месторастения и 
определен подходящ състав. 

Типовете горски месторастения и оптималния бъдещ състав са отразени вър ху съответните 
таксационни описания, които са част от работния проект за сечите  и засяванията. Въз основа на 
тази информация са съставени карти на типовете  месторастения в М 1:25000. 

 
      4.Обща площ на държавното горско стопанство и разпределението и по групи според 
основните им    функции 

Общата площ на горските територии в района на ТП ДГС “Михалково” възлиза на 16006,1 ха.  
Залесената площ е 15313,2 ха или 95,6% от общата площ на стопанството. Изредените култури и 
насаждения (с пълнота до 0,3 вкл.) са 103,6 ха. Основно те са при иглолистните насаждения от 
естествен произход (43,0 ха), в иглолистните култури тази площ е 1,5 ха. Тези култури трябва да 
бъдат презалесени още в началото на предстоящото десетилетие. Изредени дървостои се срещат и 
при издънковите гори за превръщане (30,5 ха), и при широколистните високостъблени гори (19,4 
ха). 

Незалесената горска площ подлежаща на залесяване е 42,3 ха или 0,3% от общата площ. От 
нея 41,1 ха са голини и 1,2 ха – невъзобновени сечища. 

Дървопроизводителната площ на стопанството възлиза на 15355,5 ха или 95,9% от общата 
му площ. 

Недървопроизводителната горска площ е 650,6 ха или 4,1% от общата площ на 
стопанството. Една част от тях ( поляни, просеки и др.) могат да се използват за реализиране на 
недървесни ползвания на стопанството, а друга част служат за провеждане на лесовъдски 
мероприятия (автомобилни пътища). 

Разпределението на горската територия в района на стопанството по вид на земите и 
собственост е както следва: 

вид на 
земите 

държавна 
собственост 

общинска 
собственост 

собственост 
на физ. лица 

собственост 
на обществени 

организации 

съсобствено
ст 

ОБЩО 

залесена 13338.0 1250.6 177.1 1.7 545.8 15313.2 

гола 
дървопр. 

40.9 - 1.4 - - 42.3 

недървопр. 568.9 58.5 12.1 1.2 9.9 650.6 

ОБЩО 13947.8 1309.1 190.6 2.9 555.7 16006.1 

 
 

Обособяването на групите и категориите гори съобразно техните функции е направено на 
основание на утвърден протокол от 25.01.2013 год. от ИАГ приложен към проекта. 
     І. Защитни горски територии, определени по реда на чл. 5, ал. 2 на ЗГ, с обща площ 2967,5 
ха, от която залесена 2676,7 ха и незалесена 290,8 ха. 
        1.За защита на водите, с обща площ 174,8 ха, от която залесена 174,1 ха и незалесена 
0,7 ха. 
         1.1.Вододайни зони, обявени с протокол №1 от 12.02.1980 г.,  одобрен на 05.05.1980 г. 
от Председателя на ОНС – гр. Смолян, съгласуван с МГГП с писмо №5415 от 28.04.1980 г. - отдели и 
подотдели №№ 26 а; 49 е; 52 м, н, п, 5, 6; 53 а, д - ж, 7, 9; 54 л, 5; 82 б - и; 100 и; 101 ж, з, и, 3 - 5; 133 е, 
ж, з; 134 д, к - п, 6; 339 в; 340 д, е; с обща площ 174,8 ха, от която залесена 174,1 ха и незалесена 0,7 
ха. 

 
 
 



1.1.1.Вододайна зона и гори, създадени по технически проекти за борба с ерозията - отдели и 
подотдели №№ 52 м, н, п, 5, 6; 53 а, д – ж, 7, 9; 54 л, 5; 134 д, к, н; с обща площ 59,9 ха, от която 
залесена 59,1 ха и незалесена 0,8 ха. 

1.1.2.Вододайна зона и семепроизводствени насаждения - отдели и подотдели №№ 82е; 340 е; 
с обща залесена площ 27,5 ха. 
 

2.За защита на почвите, с обща площ 2792,7 ха, от която залесена 2502,6 ха и незалесена 
290,1 ха. 

2.1.200-метрова ивица язовир - отдели и подотдели №№ 15 а – в, 1; 16 а, д, е, 1, 2; 17 а, б, м, 
н; 18 е, ж, и, к, 1; 19 л, 1, 2, 4; 20 а, 1 – 4; 30 а; 31 а – г, 1; 32 а – в, 1 – 4; 33 а, б, д, е, 2, 3; 34 н; 35 а, з, и, 1; 
36 а, в, г, 2 – 4; 37 а, 1; 50 а; 51 е, 1; 52 а; 53 и, к; 194 к – м, 2; 195 ж – и, 1, 2, 6; 196 а, б; 197 а, ф; 198 а, 
б, з, к; 204 а; 213 б, в, 1; 214 е – з, 3; 226 1 – 3; 227 а, 1 – 4; 228 д, 4; 248 а; 249 в; 250 в; 251 в, г; 252 е, 
253 и – л; 342 а, б, з, и, л; 343 а, б; 344 а; 345 а, б, н; 346  а; с обща площ 500,8 ха, от която залесена 
477,0 ха и незалесена 23,8 ха. 

2.1.1.200-метрова ивица язовир и гори, създадени по технически проекти за борба с ерозията 
- отдели и подотдели №№ 36 а, в, г, 2 – 4; 37 а, 1; 50 а, е, 1; 194 к, л, 2; 195 ж – и, 1,  2, 6; 196 а, б; 197 а, 
ф; 198 а, б, з, к; 204 а; 213 б, в, 1; 214 е – з, 3; 226 1 – 3; 227 а, 1 – 4; 228 д, 4; 250 в; 251 в, г; 252 е; 253 
и – л; 342 а, б, з, и, л; 343 а, б; 344 а; 345 а, б, н; 346 а; с обща площ 279,1 ха, от която залесена 270,6 ха 
и незалесена 8,5 ха. 

2.1.2.200-метрова ивица язовир, гори, създадени по технически проекти за борба с ерозията и 
гори на урвести и каменливи терени - отдели и подотдели №№ 36 в, г; 50 а; 51 е; 194 к, л; 195 ж; 
213 в; 214 ж, з; с обща залесена площ 73,6 ха. 

2.1.3.200-метрова ивица язовир и гори на урвести и каменливи терени - отдели и подотдели 
№№ 15 в; 16 д; 32 б; 33 а; 194 м; 249 в; с обща залесена площ 22,1 ха. 

2.2.Гори, създадени по технически проекти за борба с ерозията, обособени съгласно писмо 
№1103 от 20.02.1969 г. на МГГП - отдели и подотдели №№ 21 а – в, 1 – 3; 36 б, 1; 37 б – е, л – н, 2 – 13; 
50 б, в, 1; 51 а – д, 2 – 11; 52 в, г, е, о, 1; 53 б, в, л, 1 – 6, 8; 54 б – к, м, н, 1 – 8; 55 цял; 64 г – з; 65 у, х, ц; 
134 в, е – и, с, т, 1 – 5; 135 а – к, м – щ, 1 – 3; 136 б, в, е, 1- 3, 5; 137 и - л; 138 в, е – н; 140 а, ж – и, 2; 141 
а, ж – к; 142 а, б, г – е, 1; 143 цял; 146 а; 147 б– г,  е - а1, 2, 3; 156 к – м, 1 – 5; 166 цял; 167 л - б1, 1, 2, 
10 - 19; 168 цял; 189 цял; 190 цял; 191цял; 194 з, и; 195 а – е, 3 – 5; 196 в; 197 б; 198 е, л – н; 209 к – 
м, о, п, 5 – 7; 214 а – д, и, 1, 2;215 б – д, 1; 218 в; 219 ю, 5; 220 а – в, д, е; 1 – 6; 221 а, 1, 2; 222 а – в, е – н, 
1, 2; 223 б – р, т –ф, ц, ч, в1, г1, 1 – 12; 224 а, 1 – 3; 225 цял; 226 4, 5; 228 а – г,  е – з, 1 – 3; 229 в – м, 1 – 
5; 230 з,к, м – р, 2; 250 б, 1; 251 а, б, д, 1; 252 в – д, ж – л; 253 д – з; 254 к; 255 з; 256 е; 342 в, м; 343 
в,г,  1 – 5; 345 м; с обща площ 1832,1 ха, от която залесена 1753,2 ха и незалесена 78,9 ха. 

2.2.1.Гори, създадени по технически проекти за борба с ерозията и гори на урвести и 
каменливи терени - отдели и подотдели №№ 36 б; 50 в; 55 г; 135 ц; 138 м; 140 з; 141 а, и, к; 142 а; 
137 л; 147 ц; 194 з, и; 195 д; 214 и; 225 а; 255 з; с обща залесена площ 137,7 ха. 

2.3.Нелесопригодни горски площи, обрасли с дървесна и храстова растителност - отдели 
и подотдели №№ 1 г; 16 ж; 39 у; 62 н; 63 з; 135 л; 136 а, г, д, с; 142 в; 144 а; 147 д; 151 д, м; 192 и; 
198 ж; 209 н; 216 б, г, ж; 220 г; 222 г, д; 223 к; 226 а, б, в; 227 б, в; 230 б; 231 д; 238 г; 255 в; 340 а; с 
обща незалесена площ 187,4 ха. 

2.3.1.Нелесопригодни горски площи, обрасли с дървесна и храстова растителност и 200-
метрова ивица язовир - отдели и подотдели №№ 16 ж; 198 ж; 226 а, в; 227 б, в; с обща незалесена 
площ 51,0 ха. 

2.3.1.1.Нелесопригодни горски площи, обрасли с дървесна и храстова растителност, 200-
метрова ивица покрай язовир и гори, създадени по технически проекти за борба с ерозията - отдели 
и подотдели №№ 198 ж; 226 а, в; 227 б, в; с обща незалесена площ 47,7 ха. 

2.3.1.2.Нелесопригодни горски площи, обрасли с дървесна и храстова растителност, 200-
метрова ивица язовир и гори на урвести и каменливи терени - отдели и подотдели №№ 16 ж; с обща 
незалесена площ 3,3 ха. 

2.3.2.Нелесопригодни горски площи, обрасли с дървесна и храстова растителност и гори, 
създадени по технически проекти за борба с ерозията - отдели и подотдели №№ 135 л; 136 а, г, д; 
144 а; 147 д; 209 н; 220 г; 222 г, 223 к; 226 б; с обща незалесена площ 61,7 ха. 

2.3.2.1.Нелесопригодни горски площи, обрасли с дървесна и храстова растителност, гори, 
създадени по технически проекти за борба с ерозията и гори на урвести и каменливи терени - 
отдели и подотдели №№ 136 г; 144 а; 222 г; 223 к; с обща незалесена площ 14,8 ха. 



2.3.3. Нелесопригодни горски площи, обрасли с дървесна и храстова растителност и гори на 
урвести и каменливи терени - отдели и подотдели №№ 136 с; 192 и; 222 д; с обща незалесена площ 
1,6 ха. 

2.4. Гори на урвести и каменливи терени - отдели и подотдели №№ 24 к; 27 д; 48 г; 56 и, к, 
л; 57 д, е, ж; 58 е; 59 в; 60 в; 79 б; 83 е; 85 р; 104 а; 105 а; 109 н; 129 а; 131 а, б; 132 а; 133 а; 141 б; 
192 а, б; 194 а; 246 д; 249 б; с обща залесена площ 272,4 ха. 

ІІ. Специални горски територии, определени по реда на чл. 5, ал. 3 на ЗГ, с обща площ 4050,7 
ха, от която залесена 3887,7 ха и незалесена 163,0 ха. 

А. Защитени зони от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000, обявени по реда на 
чл. 6 от Закона за биологичното разнообразие. 

За опазване местообитанията на птиците от Директива 79/409/ЕЕС: 
     Защитена зона „Персенк“ с идентификационен код BG 0002105, приета с РМС № 122/02.03.2007 г. 
(ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.). Обявена със заповед № РД-772/28.10.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр. 
103/02.12.2008 г.); 
     Защитена зона „Триград - Мурсалица“ с идентификационен код BG 0002113, приета с РМС № 
802/04.12.2007 г.  (ДВ, бр. 107/18.12.2007 г.). 

За опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете от Директива 
92/43/ЕЕС: 
     Защитена зона „Родопи – Западни“ с идентификационен код BG 0001030, приета с РМС № 
611/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.). 
           Б. Семепроизводствени насаждения - отдели и подотдели №№ 42 к; 43 е, з; 44 в, д; 45 к; 81 б; 
84 б, в; 85 г; 114 б, в; 129 д; 130 б; 162 е, о; 183 г, ж; 240 д, з; 241 а, б; с обща залесена площ 242,1 ха. 
 

5.Разпределение на стопанството на горскостопански участъци 
Съгласно ТИЗ и утвърдения протокол от първото лесоустройствено съвещание, 

стопанството е  устроено  в  два  горскостопански  участъка. При определяне техните граници са 
взети под внимание териториалното разположение на горските масиви и отделните комплекси, 
наличната шосейна и горска пътна мрежа, землищните граници на населените места на 
територията стопанисвана, управлявана и охранявана от стопанствотото, обема на планираните 
лесовъдски и други дейности, естествената конфигурация на терена и обезпечеността на 
отделните райони с достатъчно квалифицирани кадри. 

а/ Първи горскостопански участък „Михалково“ 
Обхваща северните, североизточните и западни части на стопанството и включва отдели 

№№ 1-82; 205; 207-256; 339-340, с обща площ 8096,6 ха, от която 7688,4 ха залесена и 408,2 ха 
незалесена площ. 

Териториално горите представляват един голям комплекс на север от с. Михалково и с. 
Чуреково  и обхващат  водосборите на  Осиковски дол,  Липов дол,  Петварска река и дясната част 
на Михалковска река, както и втори по-малък комплекс на запад от р. Въча и яз. Цанков камък, и 
обхващат водосборите на част от Братилово дере, долната част на р. Гашня и лявата част на 
Ябълков дол. Освен тези пет комплекса съществуват и пет по-малки, пръснати всред 
земеделските територии. Горскитe територии попадат в землищата на селата Осиково, Селча, 
Стоманeво, Михалково и Чуреково. 

Насажденията са високостъблени, чисти и смесени, от бял и черен бор, смърч, ела, бук и 
зимен дъб, а в ниските части са заети от издънкови насаждения от бук, зимен дъб, благун, келяв 
габър, мъждрян и др. Създадените култури са от иглолистни дървесни видове – бял  бор, смърч и 
по-рядко черен бор. 

б/ Втори горскостопански участък „Лясково“ 
Заема югоизточната и южната част на стопанството и включва отдели №№ 83-204; 206; 

342-346; 348-349, с обща площ 7909,5 ха, от която 7624,8 ха залесена и 284,7 ха незалесена площ. 
Териториално участъкът обхваща водосборния басейн на Лясковска река и лявата част на 

водосбора на Михалковска река, характерни със силно пресечен планински релеф и много 
стръмни склонове. Горските територии представляват един цялостен комплекс, който е разкъсан 
от земеделските територии в землищата на селата Лясково, Чуреково и Михалково. 

Насажденията са основно високостъблени, чисти и смесени, с преобладание на бял и черен 
бор, смърч, ела, бук и зимен дъб, а в ниските части са заети от издънкови насаждения  от бук, 
зимен дъб, благун, келяв габър, мъждрян и др. Създадените култури са от иглолистни дървесни 



видове – бял бор, смърч и по-рядко черен бор. 
Седалищата на двата участъка са в с. Михалково, където е и администрацията на 

стопанството. 

 
          6.Планирани сечи 

Определеното средногодишно ползване е 41 875 куб.м стояща маса с клони. При 
реализирането му се добиват около  22 905  куб  м  строителна  дървесина (54,7%), от  която едра 
14 790 куб.м (35,3%), средна – 7 365 куб.м (17,6%) и дребна 745 куб.м (1,8%),  дърва 11 430 
куб.м (27,3%) и   1 225   куб.м (2,9%)   използваема   вършина.  

 Таблица   

Разпределение на предвидената за отсичане през десетилетието стояща маса по видове сечи, дървесни 

видове и основни групи сортименти – плътни куб.м 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вид на сечта  предв. за отсичане  лежаща в е р о я т е н  д о б и в  с о р т и м е н т и и      

стояща маса        отпад    дърв.   строителна дървесина  дърва         използ.      

дървесен вид   без кл. с клони   маса едра средна дребна общо за огр вършина 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Възобновителна във високостъблени 

Бял бор 58150 66290 9940 56350 36470 7290 660 44420 10600 1330 
Смърч 58115 66830 8020 58810 38760 8690 670 48120 9350 1340 

Черен бор 6980 7960 1190 6770 4380 880 80 5340 1270 160 
Ела 7285 8380 1010 7370 4860 1090 80 6030 1170 170 
иглолистни 130530 149460 20160 129300 84470 17950 1490 103910 22390 3000 

% 15 100 13 87 57 12 1 70 15 2 

Бук 13725 14690 2200 12490 5870 1470 150 7490 4710 290 

Зимен дъб 380 440 70 370 115 35 10 160 195 15 
Благун 60 70 10 60 20 5 - 25 35 - 

Габър 10 10 - 10 5 - - 5 5 - 
Трепетлика 40 45 5 40 20 5 - 25 15 - 
широколистни 14215 15255 2285 12970 6030 1515 160 7705 4960 305 

% 7 100 15 85 39 10 1 50 33 2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Възобн. във вис. 144745 164715 22445 142270 90500 19465 1650 111615 27350 3305 

% 14 100 14 86 54 12 1 67 17 2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Възобновителна в изд. за превръщане 
Бял бор 485 570 90 480 230 110 10 350 120 10 
Смърч 70 80 10 70 35 15 - 50 20 - 
Черен бор 20 25 5 20 10 5 - 15 5 - 

иглолистни 575 675 105 570 275 130 10 415 145 10 

% 17 100 16 84 41 19 1 61 22 1 

Бук 24380 27310 3820 23490 3280 7370 550 11200 11740 550 
Зимен дъб 26530 29180 4090 25090 3210 8170 580 11960 12550 580 

Благун 2930 3220 450 2770 360 900 60 1320 1390 60 
Габър 1165 1300 180 1120 160 345 25 530 565 25 
Трепетлика 420 470 70 400 190 45 5 240 150 10 

Мъждрян 625 690 140 550 - - - - 340 210 
Космат дъб 135 150 20 130 15 40 5 60 65 5 
Келяв габър 640 710 140 570 - - - - 360 210 

Воден габър 205 230 30 200 30 65 5 100 95 5 
Сребролистна липа 60 70 10 60 10 20 - 30 30 - 
широколистни 57090 63330 8950 54380 7255 16955 1230 25440 27285 1655 

% 11 100 14 86 11 27 2 40 43 3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Възобн. в превръщане 57665 64005 9055 54950 7530 17085 1240 25855 27430 1665 

% 11 100 14 86 12 26 2 40 43 3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ВСИЧКО възобн. сечи 202410 228720 31500 197220 98030 36550 2890 137470 54780 4970 

% 13 100 14 86 43 16 1 60 24 2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Прореждане във високостъблени 
Бял бор 26190 32480 6500 25980 4550 6170 650 11370 12010 2600 
Смърч 8530 11090 2000 9090 1660 2220 220 4100 4210 780 
Черен бор 2875 3570 710 2860 500 680 70 1250 1320 290 

Ела 1645 2140 390 1750 320 425 45 790 810 150 
Зелена дуглазка 930 1210 220 990 180 245 25 450 460 80 
иглолистни 40170 50490 9820 40670 7210 9740 1010 17960 18810 3900 

% 26 100 19 81 14 20 2 36 37 8 

Бук 1050 1420 370 1050 - 300 140 440 550 60 

Зимен дъб 590 810 130 680 - 70 150 220 430 30 
Благун 80 110 20 90 - 10 20 30 55 5 

Габър 320 430 110 320 - 90 40 130 170 20 
Трепетлика 50 70 20 50 - 15 5 20 25 5 
Бреза 20 25 5 20 - 5 5 10 10 - 

Мъждрян 50 60 10 50 - - - - 30 20 
Келяв габър 30 35 5 30 - - - - 20 10 
Воден габър 20 25 5 20 - 5 5 10 10 - 

Сребролистна липа 50 70 20 50 - 15 5 20 25 5 

широколистни 2260 3055 695 2360 - 510 370 880 1325 155 
% 35 100 23 77 - 17 12 29 43 5 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Прореждане във вис. 42430 53545 10515 43030 7210 10250 1380 18840 20135 4055 
% 26 100 20 80 13 19 3 35 37 8 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Пробирка във високостъблени 
Бял бор 41415 48460 7270 41190 19380 9690 970 30040 10180 970 
Смърч 5150 6130 920 5210 2580 1040 120 3740 1350 120 
Черен бор 3880 4540 680 3860 1820 910 90 2820 950 90 

Ела 2970 3530 530 3000 1480 600 70 2150 780 70 



иглолистни 53415 62660 9400 53260 25260 12240 1250 38750 13260 1250 

% 17 100 15 85 40 20 2 62 21 2 

Бук 26585 31370 4710 26660 6590 7210 630 14430 11600 630 
Зимен дъб 1340 1690 250 1440 140 285 15 440 920 80 

Трепетлика 240 270 40 230 110 25 5 140 85 5 
Воден габър 20 25 5 20 5 5 - 10 10 - 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 широколистни 28185 33355 5005 28350 6845 7525 650 15020 12615 715 

% 18 100 15 85 20 23 2 45 38 2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Пробирка във вис. 81600 96015 14405 81610 32105 19765 1900 53770 25875 1965 

% 18 100 15 85 33 21 2 56 27 2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Селекционна 
Бял бор 10385 12050 1930 10120 4820 1930 240 6990 2890 240 
Смърч 920 1200 220 980 180 235 25 440 460 80 

Ела 820 1070 190 880 160 220 20 400 410 70 
иглолистни 12125 14320 2340 11980 5160 2385 285 7830 3760 390 

% 18 100 16 84 36 17 2 55 26 3 

Бук 1700 1870 280 1590 500 320 20 840 710 40 

широколистни 1700 1870 280 1590 500 320 20 840 710 40 
% 10 100 15 85 27 17 1 45 38 2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Селекционни 13825 16190 2620 13570 5660 2705 305 8670 4470 430  

%  17 100 16 84 35 17 2 54 27 3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Изборно прореждане 
Бял бор 980 1150 170 980 455 230 25 710 245 25 

Смърч 5790 6890 1030 5860 2900 1170 140 4210 1510 140 
Ела 1880 2240 340 1900 935 380 45 1360 495 45 
иглолистни 8650 10280 1540 8740 4290 1780 210 6280 2250 210 

% 19 100 15 85 42 17 2 61 22 2 

Бук 150 180 25 155 40 40 5 85 65 5 

широколистни 150 180 25 155 40 40 5 85 65 5 
% 20 100 14 86 22 22 3 47 36 3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Изборно прореждане 8800 10460 1565 8895 4330 1820 215 6365 2315 215 
% 19 100 15 85 42 17 2 61 22 2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ОТГЛЕДНИ ВЪВ ВИС. 146655 176210 29105 147105 49305 34540 3800 87645 52795 6665 

% 20 100 17 83 28 19 2 49 30 4 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Прореждане в изд. за превръщане 
Бял бор 280 350 70 280 50 65 5 120 130 30 

Смърч 120 160 30 130 25 30 5 60 60 10 
Черен бор 5 5 - 5 - - - - 5 - 
Ела 5 5 - 5 - - - - 5 - 

Зелена дуглазка 30 40 5 35 5 10 - 15 15 5 

иглолистни 440 560 105 455 80 105 10 195 215 45 

% 27 100 19 81 14 19 2 35 38 8 

Бук 705 810 210 600 - 80 170 250 315 35 

Зимен дъб 480 530 80 450 - 40 100 140 290 20 
Благун 85 90 15 75 - 5 20 25 45 5 
Габър 105 120 30 90 - 15 25 40 45 5 

Трепетлика 40 45 5 40 20 5 - 25 15 - 
Бреза 5 5 - 5 - - - - 5 - 
Мъждрян 55 60 10 50 - - - - 30 20 

Келяв габър 60 70 15 55 - - - - 35 20 
Сребролистна липа 120 160 40 120 - 35 15 50 65 5 
широколистни 1655 1890 405 1485 20 180 330 530 845 110 

% 14 100 21 79 1 10 17 28 45 6 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Прореждане в превръщ. 2095 2450 510 1940 100 285 340 725 1060 155 
% 17 100 21 79 4 12 14 30 43 6 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Пробирки в изд. за превръщане 
Бял бор 40 45 5 40 20 10 - 30 10 - 

Черен бор 70 80 10 70 35 15 - 50 20 - 
иглолистни 110 125 15 110 55 25 - 80 30 - 

% 14 100 12 88 44 20 - 64 24 - 

Бук 2950 3420 510 2910 140 950 210 1300 1510 100 

Зимен дъб 3940 4330 650 3680 90 815 45 950 2510 220 
Благун 10 10 - 10 - 5 - 5 5 - 
Габър 40 45 5 40 - 15 5 20 20 - 

Трепетлика 360 400 60 340 155 40 5 200 130 10 
Мъждрян 50 60 10 50 - - - - 30 20 
Келяв габър 20 20 5 15 - - - - 10 5 

Воден габър 260 300 45 255 10 85 15 110 135 10 
Сребролистна липа 100 110 5 105 10 35 40 85 10 10 
широколистни 7730 8695 1290 7405 405 1945 320 2670 4360 375 

% 12 100 15 85 5 22 4 31 50 4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Пробирки в превръщ. 7840 8820 1305 7515 460 1970 320 2750 4390 375 

% 13 100 15 85 5 22 4 31 50 4 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ОТГЛЕДНИ В ПРЕВРЪЩ. 9935 11270 1815 9455 560 2255 660 3475 5450 530 
% 13 100 16 84 5 20 6 31 48 5 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

всичко от ОТГЛЕДНИ 156590 187480 30920 156560 49865 36795 4460 91120 58245 7195 
% 20 100 16 84 27 20 2 49 31 4 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Санитарна 

Бял бор 725 800 260 540 10 210 30 250 275 15 
Черен бор 200 220 70 150 - 60 10 70 75 5 

иглолистни 925 1020 330 690 10 270 40 320 350 20 

% 10 100 32 68 1 27 4 32 34 2 

Бук 540 590 170 420 - 15 30 45 355 20 
Зимен дъб 730 800 230 570 - 25 35 60 485 25 

Благун 30 35 10 25 - - 5 5 20 - 
Трепетлика 80 90 25 65 - - 5 5 55 5 
Келяв габър 10 10 - 10 - - - - 5 5 



широколистни 1390 1525 435 1090 - 40 75 115 920 55 
% 10 100 29 71 - 2 5 7 60 4 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Санитарна 2315 2545 765 1780 10 310 115 435 1270 75 
% 10 100 30 70 - 13 4 17 50 3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Общо от всички сечи 
Бял бор 138650 162195 26235 135960 65985 25705 2590 94280 36460 5220 

Смърч 78695 92380 12230 80150 46140 13400 1180 60720 16960 2470 
Черен бор 14030 16400 2665 13735 6745 2550 250 9545 3645 545 

Ела 14605 17365 2460 14905 7755 2715 260 10730 3670 505 
Зелена дуглазка 960 1250 225 1025 185 255 25 465 475 85 

иглолистни 246940 289590 43815 245775 126810 44625 4305 175740 61210 8825 

Бук 71785 81660 12295 69365 16420 17755 1905 36080 31555 1730 

Зимен дъб 33990 37780 5500 32280 3555 9440 935 13930 17380 970 
Благун 3195 3535 505 3030 380 925 105 1410 1550 70 
Габър 1640 1905 325 1580 165 465 95 725 805 50 

Трепетлика 1230 1390 225 1165 495 135 25 655 475 35 
Бреза 25 30 5 25 - 5 5 10 15 - 
Мъждрян 780 870 170 700 - - - - 430 270 

Космат дъб 135 150 20 130 15 40 5 60 65 5 
Келяв габър 760 845 165 680 - - - - 430 250 
Воден габър 505 580 85 495 45 160 25 230 250 15 

Сребролистна липа 330 410 75 335 20 105 60 185 130 20 
широколистни 114375 129155 19370 109785 21095 29030 3160 53285 53085 3415 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

всичко 361315 418745 63185 355560 147905 73655 7465 229025 114295 12240 

% 16 100 15 85 35 18 2 55 27 3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Забележка: Сортиментната структура е дадена в проценти от стоящата маса С КЛОНИ. В първа колона е даден процентът  

на клоните от стоящата маса БЕЗ КЛОНИ. 

 

Процентите за сортиментиране са установени на базата на добитите сортименти през 
ревизионния период, на процента за сортиментиране на маркирания лесосечен фонд през 
последните години и на състоянието на насажденията и културите. 

Посоченото сортиментиране на годишното ползване се отнася общо за добива през 
десетилетието, но не и за годишните добиви, при които сортиментното съотношение ще се мени 
в зависимост от това в какви насаждения ще се провежда сечта  през  съответната година. 

 В държавните горски територии на ТП „ДГС Михалково” са предвидени следните видове 
сечи: възобновителни сечи - съобразно възприетите турнуси по стопански и условни стопански 
класове, отгледни сечи, санитарни сечи. 

а/ Възобновителни сечи 
   При настоящото планиране са предвидени само сечи с естествено възобновяване, които са 
най-целесъобразни от лесовъдска гледна точка и в максимална степен отговарят на състоянието и 
възобновителните възможности на насажденията в които са предвидени, което най-пълно отговаря 
на приоритетите поставени пред горите в района, а именно – опазване, поддържане и 
възстановяване на естествения характер на горските биоценози, непрекъсна тост 
на екосистемите в пространството и устойчиво ползване на горските ресурси. Предвидено е 
възобновителни сечи да се водят в насаждения с обща площ 3306,7 ха. 

От предвидените възобновителни сечи 54,7% се падат на групово-постепенната сеч. 
Изборът на тази сечи се определя от следните съображения: 

добрата способност на основните дървесни видове да се възобновяват по естествен път в района, 
при условие че се изведе правилно и навреме сечта; 

- необходимостта да се запази биологическото разнообразие в района; 
- тази сеч съответства най-добре на строежа и състоянието на насажденията в които се 

предвижда. 
Общо за десетилетието в района на стопанството ще се проведе групово-постепенна сеч на 

площ от 1808,9 ха. Тази сеч е предвидена в следните стопански класове: Бялборов 
високобонитетен, Бялборов средно- и нискобонитетен, Черборов високобонитетен, Смърчов 
високобонитетен, Смърчов средно- и нискобонитетен, Буков високобонитетен, Буков 
среднобонитетен и Буков високобонитетен за превръщане. планирана е и в следните условни 
стопански класове: Бялборов високобонитетен, Бялборов средно- и нискобонитетен, Смърчов 
високобонитетен, Смърчов средно- и нискобонитетен и Буков високобонитетен за превръщане. В 
подотдели: 5 д, е, ж; 8 в; 9 н; 10 а, б, в, д; 11 а, з; 12 а, в; 13 г, п;14 д, ж; 19 г; 22 б, н; 23 ж; 25 д, з; 27 б, г; 
28 б, в, г,  д, е; 29 б, ж; 34 в, з; 40 к; 41 а; 42 д, е; 48 с; 68 д; 69 в; 70 в,г; 71 в; 72 г; 73 г; 74 б, д; 75 б, ж, з; 
76 е, з; 77 а, д; 78 ж; 81 г; 85 с; 87 а, ж; 88 з; 89 д; 90 в; 91а; 93 г, д; 94 а, в; 95 а, б; 97 в; 99 а; 100 а, д, к; 
101 в, е; 102 а, е; 103 а; 110 б; 112 м; 115 а; 116б; 118 м; 119 е; 126 б; 128 в;129 г; 145 п; 146 б; 151 а, б; 
153 в; 154 а, в, ж; 158 а, г, е; 159 г, е;160 г,  ж, и; 161 е; 162 ж; 163 б, з; 165 в, д, е; 169 а, г,  ж; 179 д, и; 
180 ж, з, р, х, ю; 181 а, к; 182 

ж; 183 и; 193 б, е; 194 б, г; 197 т, у; 198 г; 200 а, и; 201 б; 202 в; 204 б, и, н; 208 а, б; 210 ж, и;211 з; 216 
а, в, е; 217 в, д, е, ж; 219 к; 235 г, д, е; 236 в, г; 237 б, ж, з; 240 ж; 244 а, б, е, ж, и;  245 а, в; 247 в. 



Краткосрочно-постепенна сеч – такава сеч е предвидена на площ от 710,5 ха в следните 
стопански класове: Бялборов високобонитетен, Бялборов средно-  и нискобонитетен, Смърчов 
високобонитетен, Буков среднобонитетен, Буков високобонитетен за превръщане, Зимендъбов 
високобонитетен за превръщане, Зимендъбов средно- и нискобонитетен за превръщане и Смесен 
средно- и нискобонитетен за превръщане. Планирана е и в следните условни стопански класове: 
Бялборов високобонитетен, Буков високобонитетен за превръщане, Зимендъбов средно- и 
нискобонитетен за превръщане и Смесен средно- и нискобонитетен за превръщане. В подотдели: 
14 а, в, е; 17 к; 22 а; 23 и; 30 б; 34 б, д, к, м; 35 б, г, ж; 38 г, д, ж; 50 к; 52 л, м, п; 53 а, б, д; 55 а; 58 б; 59 а, 
д; 60 а, б; 81 и;103 г; 106 а, д; 131 г; 132 в; 133 б, е, з; 146 и; 151 л; 189 е; 193 в, ж; 196 в; 197 о, с; 198 в; 
199а, в; 201 а; 202 б; 203 д, з; 204 с; 205 г; 206 о, ш; 207 л; 209 в, е, у; 213 и; 214 д; 218 б, р; 219 и,у,  ю, 
я; 223 е, ж; 229 л; 230 д; 234 к; 241 б; 243 в, г, е; 251 б, в; 253 з, л; 254 г, н; 256 е; 342 д, н;343 г,  е; 344 
е, ж; 345 з; 346 ж. 

Постепенно-котловинна – предвидена е на площ от 780,9 ха в Бялборовия 
високобонитетен, Бялборовия средно- и нискобонитетен, Черборовия високобонитетен, 
Зимендъбовия високобонитетен за превръщане, Зимендъбовия средно- и нискобонитетен за 
превръщане и Смесения средно- и нискобонитетен за превръщане стопански класове. Планирана е 
и в следните условни стопански класове: Зимендъбов средно- и нискобонитетен за превръщане и 
Смесен средно- и нискобонитетен за превръщане. В подотдели: 1 а, д; 2 а; 3 в, г; 14 и; 23 а; 27 а; 28 а; 
29 а, д; 30 л; 33 в; 37 г; 48 д; 55 б; 56 а, ж; 57 б, в; 58 д; 61 а; 63 и;100 в; 105 в; 107 д; 130 г; 137 б; 187 з, 
н, о; 191 ж; 192 в, е; 193 а; 194 в; 203 б, е; 204 л, о; 206п; 212 б, г; 213 л; 222 к, н; 223 б, г; 225 в; 241 е; 
242 в; 255 д, е; 256 г, д; 343 д; 346 з; 349 х, ч. 

Неравномерно-постепенна – предвидена е на площ от 6,4 ха в 157 к от Бялборовия средно- 
и нискобонитетен условен стопански клас. 

б/ Отгледни сечи 
Предвидени са в насаждения с обща площ 3589,6 ха.  

С отгледните сечи се цели регулиране състава на горските екосистеми, подобряване състоянието 
им и увеличаване в перспектива на количеството и качеството на продукцията от единица площ. 

Прочистки: Предвидени са в насаждения и култури на възраст между 11 и 20 г. с пълнота 
над 0,8. Интензивността на сечите е до 20% в зависимост от дървесен вид, пълнота, наклон на 
терена и тип месторастене. Общата площ на прочистките за десетилетието е 40,1 ха. 

Прореждания: Предвидени са в насаждения и култури на възраст между 21 и 40 години, като 
във високостъблените високобонитетни стопански и условни стопански класове е предвидени в 
насждения и култури между 21 и 55 години, с пълнота 0,8 и нагоре, а при неравномерен строеж и 
при 0,7 само при наличието на гъсти групи (0,9 - 1,0). Интензивността на сечите е до 20% в 
зависимост от дървесен вид, пълнота, наклон на терена и тип месторастене. Общата площ на 
прорежданията за десетилетието е 1274,3 ха. 

Изборни прореждания: Предвидени са в разновъзрастни насаждения доминирани от 
сенкоиздръжливи иглолистни дървесни видове, в които ще се прилага изборна форма на 
стопанството при пълнота 0,8 и нагоре, при неравномерен строеж и при пълнота 0,7 само при 
наличието на гъсти групи (0,9 и 1,0). На много стръмни терени интензивността е по-малка, за да не 
се намалява пълнотата под 0,8. Интензивността зависи от същите фактори, които бяха изтъкнати 
при прорежданията и се движи между 10 и 25%. Общата площ на тези сечи през десетилетието е 
143,0 ха. 

Пробирки: Планирани са в насаждения и култури на възраст над 41години, а при 
високостъблените високобонитетни стопански и условни стопански класове над 55 г. в периода на 
интензивен растеж на дърветата по диаметър до зряла възраст при пълнота 0,8 и нагоре, при 
неравномерен строеж и при пълнота 0,7 само при наличието на гъсти групи (0,9 и 1,0). На много 
стръмни терени интензивността е по-малка, за да не се намалява пълнотата  под 0,8. 
Интензивността зависи от същите фактори, които бяха изтъкнати при прорежданията и се движи 
между 10 и 25%. Общата площ на тези сечи през десетилетието е 1864,5 ха. 
    Селекционни сечи: Предвидени са на площ от 247,2 ха в семепроизводствени бази. 

Санитарни сечи: Предвидени са при наличието на повреди, а интензивността зависи от 
процента на повредените спрямо общия брой дървета, на обща площ 106,7 ха. 

Предвидените възобновителни и отгледни сечи са съобразени с Наредба № 8 от 2011г., като при 
планирането за всяко отделно насаждение са взети предвид специфичните му особености. 

До края на ревизионния период в резултат на високия текущ прираст на младите и 



средновъзрастни насаждения с пълнота 0,7-0,8 е целесъобразно да се проведат отгледни сечи с 
интензивност съобразно състоянието им. 

В средновъзрастните и дозряващи насаждения и култури, в които планираните отгледни сечи ще 
се проведат през първите две, три години  от изпълнението на плана, до  края на действието на 
настоящия горскостопански план да се проведе повторна отгледна сеч, с интензивност равна на 
разликата между действителната пълнота на насажденията и изискващата се по наредбата за 
видовете сечи и методите за тяхното провеждане. 

 
 7.Възобновяване и залесяване 

Мероприятията по възобновяването и залесяването са планирани съгласно установените 
типове горски месторастения. Взети са предвид и насоките на стопанисване на отделните 
стопански и условни стопански класове, досегашния опит на стопанството и всички действащи в 
момента официални документи в това отношение и не на последно място специфичните 
изисквания на статута на защитените зони от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000 в 
чиито територии попадат част от горските територии на стопанството. 
    Общо за десетилеттието в ТП „ДГС Михалково“ е предвидено да се залесят 29,3 ха. 

Естествените гори в района имат добри условия за естествено възобновяване при 
правилното и навременно провеждане на възобновителните сечи. В този план мероприятията са 
предвидени така, че да се осигури в максимална степен този вид възобновяване. 

Планираните залесявания са съобразени с типа горско месторастене и подходящия състав, 
предвидени конкретно за всеки подотдел. 

В Таблица № 41 се вижда разпределението на предвидената за залесяване редуцирана площ 
през десетилетието и на необходимия посадъчен материал по дървесни видове. 

 
Таблица № 41 

Разпределение на предвидената през десетилетието площ за залесяване и на 
необходимия посадъчен материал по дървесни видове 

(държавни гори) 

дървесен вид насока на залесяването всичко за 
залесяван
е 

посадъчен материал 

ново 
залесяване 

попълване 
редини 

бр./ха всичко 

бял бор 14.5 4.5 19.0 3500 66500 

смърч 1.4 4.4 5.8 4000 23200 

черен бор - 1.5 1.5 3500 5300 

иглолистни 15.9 10.4 26.3  95000 

бук 2.8  2.8 10000 28000 

зимен дъб 0.2  0.2 10000 1600 

широколистни 3.0  3.0  29600 

ОБЩО 18.9 10.4 29.3  124600 

а/ ново залесяване - тук са отнесени залесяванията на голи площи. 

б/ попълване редини - тук са отнесени подлежащите на попълване дървостои от І и ІІ клас 
на възраст с пълнота от 0,4 до 0,6, а при групов строеж до 0,7 вкл. и насаждения от ІІІ клас на 
възраст с пълнота от 0,3 до 0,5 вкл., а при групов строеж до 0,6 вкл. 

Ново залесяване ще се извърши на 18,9 ха (64,5 %) редуцирана площ с бял бор, бук, смърч и 
зимен дъб. 

Залесяванията за попълване на редини са 10,4 ха (35,5%) редуцирана площ. Такива 
залесявания са предвидени в насаждения, които отговарят на по-горе посочените условия. Когато 
тези дървостои са със височина 1 - 2 метра, ще се залесява направо в изредените петна, а когато са 
със по-голяма височина е планирано в тези петна да се оформят котли и тогава да бъде извършено 
залесяването. То ще се извърши с бял бор, смърч и черен бор. 

Разпределението на предвидената за залесяване площ през десетилетието по насоки на 
залесяване, стопански участъци и общо за стопанството е показано в Таблица № 42. 



При избора на дървесни видове за залесяване са взети предвид условията на месторастенето и 
определения оптимален бъдещ състав на конкретното насаждение или голина, екологичните 
изисквания на всеки дървесен вид и стопанската цел на подотдела. 

С  бял  бор  е  предвидено  да  се  залесява  върху  19,0  ха  (64,8%)  редуцирана  площ. 
Залесяванията от ново залесяване са 14,5 ха, а тези от попълване редини – 4,5 ха. 

Със  смърч  е  предвидено  да  се  залесява  върху  5,8  ха  (19,8%)  редуцирана  площ. 
Залесяванията от ново залесяване са 1,4 ха, а тези от попълване редини – 4,4 ха. 

С черен бор е предвидено да се попълват редини върху 1,5 ха (5,1%) редуцирана 
площ. 

С бук е предвидено да се залесява върху 2,8 ха (9,6%) редуцирана площ при ново 
залесяване. 

Със зимен дъб е предвидено да се залесява върху 0,2 ха (0,7%) редуцирана площ при ново 
залесяване. 

 
Таблица № 42 

Разпределението на предвидената за залесяване площ през десетилетието по насоки на 
залесяване, горскостопански участъци и общо за стопанството 

(държавни гори) 
Насоки на залесяване Горскостопански участъци общо 

І ІІ 
ха % ха % ха % 

1. ново залесяване 4.2 59.2 14.7 66.2 18.9 64.5 
2. попълване редини 2.9 40.8 7.5 33.8 10.4 35.5 
ОБЩО 7.1 100,0 22.2 100,0 29.3 100,0 

Залесяванията следва да се извършват само чрез садене на стандартни фиданки. За 
подобряване прихващането на новосъздадените култури при възможност да се ползват 
контейнерни фиданки. От опита на стопанството се вижда, че най-добри резултати има при 
залесяванията, извършени през пролетта. Поради тази причина и занапред този сезон трябва да 
се предпочита за залесяване. Възприетата гъстота на културите (брой фиданки на 1 ха) е дадена в 
Таблица № 41. 

За добиване на необходимия посадъчен материал стопанството разполага със 
семепроизводствени бази с обща площ 503,7 ха. Необходимите посевни материали за 
производство на фиданки от дървесни видове, с които стопанството не разполага ще се купуват 
от други стопанства. 

Събирането на семена може да става и от определени елитни дървета с добра стъблена 
форма извън семепроизводствените насаждения. 

В зависимост от разположението на предвидената за залесяване площ, наклона на терена, 
дълбочината и каменливостта на почвата е подбран и най-подходящ начин за извършване на 
почвоподготовката посочен в Таблица № 43. 

 
Таблица № 43 

Разпределението на предвидената за залесяване площ през десетилетието по вид на 
почвоподготовката, горскостопански участъци и общо за стопанството 

(държавни гори) 
почвоподготовка Горскостопански участъци общо 

І ІІ 
ха % ха % ха % 

ръчна       

ръчни тераси 4.2 59.2 14.7 66.2 18.9 64.5 
ръчни площадки 2.9 40.8 7.5 33.8 10.4 35.5 
всичко ръчна 7.1 100.0 22.2 100.0 29.3 100.0 

ВСИЧКО 7.1 100.0 22.2 100.0 29.3 100.0 
 

Предвидено е да се извърши почвоподготовка в ръчни тераси на 18,9 ха (64,5%) 
редуцирана площ. Те са предвидени, там където не е възможно да бъде приложена механизирана 
почвоподготовка стръмнии терени на плитки, сухи и каменливи почви. 

 



Ръчни площадки са предвидени върху 10,4 ха (35,5%). 
На площ от 966,3 ха е предвидено подпомагане на естественото възобновяване без 

залесяване в зрели насаждения чрез разрохкване под склопа. 

Отглеждането на новосъздадените култури трябва да бъде редовно. Броят на ежегодните 
отглеждания е в пряка зависимост от количеството на появилата се плевелна растителност, но 
ориентировъчно едногодишните култури трябва да се отглеждат три пъти през вегетационния 
период, двугодишните - два пъти и тригодишните - един път. 

   8.Недървесни ползвания 

  а/ Паша 
Според чл. 125 ал. 1 от ЗГ ежегодно кметът на община Девин издава заповед, в която се 

посочват горските територии, в които е забранена пашата на селскостопански животни. В тази 
връзка в Приложение №4 „Списъци“ е приложен списък на забранените за паша подотдели. 

 
б/ Добив на гъби, билки, горски плодове и др. 
В района на стопанството съществуват добри условия за събиране на гъби, билки и горски 

плодове. Предвид това, че ежегодните им количества са твърде променлива величина, настоящият 
план предвижда ориентировъчнои количества. Средногодишно могат да се събират около 1 тон 
сурови билки от цвят на бъз, липов цвят, жълт кантарион, риган, мащерка, равнец и др., около 3 
тона горски плодове – боровинки, къпина, малина, шипка, глог и др., и около 1,5 тона диворастящи 
гъби - манатарка, сърнела, печурка, пачи крак и др. 

Осъществяването на недървесните ползвания е източник на допълнителни доходи за 
стопанството и е икономически оправдано, но трябва да става при достатъчен и ефективен 
контрол, особено що се отнася до пашата. 

 
 9.Технико - укрепителни съоражения 

Извършването на предвидените залесявания и поддържането на насажденията с 
необходимия склоп са достатъчна и сигурна мярка за ограничаване на ерозионните процеси. 

През следващото десетилетие не е предвидено построяване на технико-укрепителни 
съоръжения. 

 
        10. План за дейността по опазване на горите от пожари 

Възможните източници, от които би могло да възникне пожарна опасност за горските 
комплекси в района на дейност ТП ДГС „Михалково“, са разположените сред тях населени места, 
пресичащите ги шосета и пътища, биваците на туристи, пастири, горски работници и др. 

В зависимост от характеристиката на преобладаващите насаждения или незалесените 
горски площи, заети с тревиста и/или храстова растителност и овлажняването на 
месторастенията, горските територии в района на стопанството се разпределят по класове на 
пожарна опасност, посочени в Таблица №44, както следва: 

- І клас - много висока пожарна опастност; 
- ІІ клас - висока пожарна опастност; 
- ІIІ клас - средна пожарна опастност; 
- ІV клас - ниска пожарна опастност; 
- V клас - много ниска пожарна опастност. 
 

Таблица №44 
Разпределение площта на стопанството по горскостопански участъци и класове на 

пожарна опасност 

 
ГСУ 

Клас на пожарна опасност  
Всичко I клас II клас III клас IV клас V клас 

хектари 

I ГСУ „Михалково“ 438.6 1612.0 3447.9 2001.1 597.0 8096.6 

II ГСУ „Лясково“ 438.6 1604.1 3492.2 1901.9 472.7 7909.5 



Общо 877.2 3216.1 6940.1 3903.0 1069.7 16006.1 

% 5.5 20.1 43.3 24.4 6.7 100.0 

 
Разпределението на горските територии по класове на пожарна опасност е отразено и на 

картите за противопожарно устройство, приложени към горскостопанския план. 
За предотвратяване появата на пожари в горските територии, както и за ограничаване на 

разпространението им и бързото им потушаване, се предвижда изграждане на противопожарни 
съоръжения и провеждане на мероприятия, които заедно със съществуващите естествени и 
изкуствени прегради на огъня, ще намалят или предотвратят щетите от евентуално възникнали 
пожари. 

Всички съществуващи естествени и изкуствени съоръжения и планирани такива са 
нанесени върху картите на противопожарните мероприятия в М 1:25 000 със съответния условен 
знак, като наличните са обозначени с черен цвят, а планираните - със син. 

Основните противопожарни съоражения и мероприятия на територията на ТП „ДГС 
Михалково“ са следните: 

А.  Противопожарни прегради. 
А.1. Бариерни прегради. 
Общата дължина на съществуващите бариерни прегради възлиза на 46,700 км. За такива са 

използвани съществуващите реки, шосета и просеки с широчина 15-20 м. 
 

А.2. Лесокултурни прегради. 
Общата дължина на съществуващите лесокултурни прегради е 115,020 км. Това са предимно 

речни корита, канали, камионни и тракторни пътища и просеки с широчина 10-12 м. 
Планирани са нови 68,748 км лесокултурни прегради, като е предвидено да се направят в 

насаждения от първи до трети, по изключение в четвърти клас на пожарна опасност по пътеки, 
които трябва да се разширят според изискванията и по някои била, с цел да се използват при 
извършването на бъдещи сечи. За лесокултурни прегради ще се използват и планираните нови 
камионни пътища. 

В това число горски територии държавна собственост: 59,88 км. За създаването им са 
необходими 17964 лв. 
 

А.3. Минерализовани ивици. 
Общата дължина на съществуващите минерализовани ивици възлиза на 40,290 км. 
В това число горски територии държавна собственост: 25,12 км. За поддръжката им са 

необходими 963 лв. 
Необходима е направата на 20,480 км нови минерализовани ивици. 
В това число горски територии държавна собственост: 13,550 км. За създаването им и 

провеждането на санитарните мероприятия в тях са необходими 5194 лв. Общо за поддържане на 
съществуващите и изграждане на нови минерализовани ивици в горските територии държавна 
собственост са необходими общо 6157 лв. 
 

Б. Лесотехнически мероприятия. 
Б.1. Пътища за движение на противопожарни автоцистерни. 
Върху картите за противопожарно устройство са показани с червен цвят пътищата за 

движение на противопожарна техника. Общата им дължина възлиза на 200,780 км, а гъстотата на 
пътната мрежа, използвана за движение на противопожарни автоцистерни е 0,994 км/100 ha. 
 

Б.2. Водоизточници за нуждите на опазването на горите от пожари. 
Върху картите на противопожарните мероприятия са отразени също източниците за вода и 

подстъпите към тях. Предвижда се за това да бъде използвана р. Въча при новия мост в с. 
Михалково, яз. „Цанков камък“ при отд. 228 „в“, р. Лясковска при моста на стария път за гр. Девин и 
при новия тунел. Общото им количество е 4 бр. Освен тях в населените мяста на територията на 
стопанството има поставени общо 41 бр. пожарни крана/хидранта, от тях в с. Лясково – 10 бр., с. 
Михалково – 5 бр., с. Осиково – 6 бр., с. Селча – 15 бр., с. Стоманово – 3 бр. и с. Чуреково – 2 бр. 
 
 



Б.3. Стационарни наблюдателни пунктове. 
През пожароопасния период трябва да се назначава един пожаронаблюдател за стационарния 

наблюдателен пункт в м. „Марина“, земл. с. Селча. Необходимите средства за издръжка на този 
пожаронаблюдател възлизат на 7000 лв. годишно. Предвижда се и изграждането на нова 
пожароизвестителна кула в подотдел 218 т, за построяването на която ще са необходими 100 000 лв. 
Наблюдението да се извършва и чрез патрулиране. Оповестяване на пожарите да става по утвърдена 
схема на ИАГ, като се използва наличната съобщителна техника. 
 

В. Други мероприятия по противопожарно устройство. 
  

В.1. Табели с противопожарно съдържание 
Покрай пътищата, минаващи през горите, както и на местата, определени за почивка, 

паркиране на пътни превозни средства и палене на огън, са поставени общо 40 бр. табели с 
противопожарно съдържание. Да се поставят и поддържат в добър вид допълнително още 20 бр. 
предупредителни табели и плакати през 500 – 1000 м в горските територии държавна собственост 
покрай пътищата и на местата, предвидени за почивка, паркиране и палене на огън, за което са 
необходими 2000 лв. 
 

В.2. Места за палене на огън 
Определени са общо 20 места за почивка, паркиране и палене на огън – м. „Св. Илия“ до 

беседката, м. „Голямата ливада“, м. „Дупките“ до заслона, м. „Оровка“, местността около х. „Персенк“, 
м. „Билобарите“ до заслона, м. Михалковски ливади до картофохранилището, м. „Перелийца“ до 
мандрата, м. „Глухите камъни“ до заслона, м. „Имамова ливада“  до склада, м. „Угарница“ до 
овчарника, м. „Бялата чешма“ и други установени места за паркиране, вкл. и на пътищата от 
републиканската пътна мрежа. Определянето на нови не е наложително. 
 

В.3. Депа за противопожарен инвентар. 
Противопожарният инвентар е разпределен в 2 противопожарни депа, по едно в с. Михалково 

(сградата на ТП „ДГС Михалково“) и в с. Лясково (сградата на Български пощи) в които се съхранява 
посоченото по-долу оборудване: 

 
Таблица №45 

Разпределение противопожарният инвентар по горскостопански участъци 

Наименование ГСУ „Михалково“ ГСУ „Лясково“ Общо 

1. Брадви 30 10 40 

2. Лопати 10 10 20 

3. Мотики 8 10 18 

4. Кирки 10 7 17 

5. Гребла 10 4 14 

6. Косери  5              5 

7. Търмъци 2 2              4 

8. Кофи 4 4              8 

9. Туби пластмасови 5 5 10 

10. Пръскачки гръбни 5 5 10 

11. Пожарогасители 1               1 

12. Моторни триони 1 1              2 

13. Фенери 
електрически 

5 5 10 

 
Съгласно Наредба № 8 от 12.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии 

от пожари за всяко противопожарно депо са необходими допълнително по 15 бр. тупалки, по един 



съд с вместимост 200 л, по една моторна помпа, по 10 шланга и по 4 бр. радиостанции. 
За по-голяма оперативност при локализиране и организиране потушаването на евентуални 

пожари са сформирани доброволни формирования към всяко населено място в района на дейност 
на ТП „ДГС Михалково“ – с. Михалково, с. Лясково, с. Осиково, с. Селча, с. Стоманово и с. Чуреково. 

 

В.4. Площадки за кацане на вертолети за нуждите на опазването на горите от пожари. 
На територията на стопанството има една площадка, отговаряща на изискванията за кацане на 

авиационна техника в м. „Поповица“, землище с. Осиково. 
Общо за извършване на противопожарните мероприятия в горските територии държавна 

собственост са необходими около 19612 лв. средногодишно. 
 

Таблица №46 
Обща стойност на предвидените противопожарни мероприятия 

Мероприятие Мярка Обем Стойност, лв. 

1. Лесокултурни прегради км 59,88 17964 

2. Минерализовани ивици км 38,67 6157 

3. Противопожарни табели бр. 20 2000 

4. Пожаронаблюдение лв/г. 17 000 170000 

Общо   196121 

Ежегодно, при настъпване на пожароопасния сезон, да се извършва ежемесечен инструктаж 
на служителите от стопанството за пожарна безопасност при експлоатация на обектите 

Да се води разяснителна работа сред местното население, собствениците и ползвателите на 
гори, горските работници, както и събирачите на гъби и билки, а също така да се призовават към 
добросъвестност и бдителност през пожароопасния сезон по местните радиовъзли и в други 
средства за масова информация. 

Ивиците (10 – 20 м.) покрай горските пътища да се почистват от паднали дървета и 
леснозапалими отпадъци, а тревата се окосява и се изнася извън нея. 

На по-оживените пътища, минаващи през горите са предвидени места за почивка, паркиране 
на коли и палене на огън, а около тях са предвидени минерализовани ивици. Тези места трябва 
редовно да се почистват от тревата, шумата и др. леснозапалими материали. 

В просеките за преминаване на въздушни електропроводни линии, преди пожароопасния 
сезон се предвижда провеждането на санитарни мероприятия по изсичане, събиране и изнасяне на 
сухата и паднала маса и на други леснозапалими материали. 

За постигане на максимален ефект от плана за дейността по опазване на горите от пожари, 
дооборудването с противопожарна техника трябва да бъде извършено в срок от една година от 
неговото утвърждаване, а всички мероприятия, залегнали в него, следва да бъдат изпълнени най-
късно до третата година от ревизионния период. 

 

       11.Лечебни растения 
По горскостопански план се предвиждат ориентировъчен количествен добив на билки, 

защото тяхното развитие и плодоносене зависи от годишните промени на климатичните условия, 
особеностите на растителната среда, антропогенни фактори и други. Списъкът на лечебните 
растения за потенциално ползване в ТП „ДГС Михалково“ според хорологичния атлас е следният: 

- Бяла бреза - Betula pendula - дърво, високо до 20-25 м с рехава корона и бяла, гладка кора. Расте 
единично или на групи из разсветлените гори, сечищата, ветровалните зони, пожарищата и 
скалистите места, предимно в иглолистния пояс. На места образува и самостоятелни естествени 
гори. Студоустойчив вид, предпочитащ въздушната влажност. Прилага се във фитотерапевтичната 
практика. 

- Трепетлика - Populus fremula - двудомно дърво. Расте из смесени широколистни и иглолистни 
гори, сечища, ветровали и пожарища в планинските области. Образува самостоятелни съобщества 
или участвува в състава на гори от бук, об.габър, горун, смърч,  бял бор и др. Принадлежи към 
групата на най-светлолюбивите дървесни видове.  Използува се във фитотерапевтичната практика. 

- Офика - Sorbus aucuparia - дърво, с гладка кора и косо разперени клони. Расте като естествен 
елемент на дървесната растителност върху различни типове, но предимно добре дренирани почви, 



единично или на малобройни групи в планинските гори и храсталаци. Използува се във 
фитотерапевтичната практика. 

- Обикновен дрян - Cornus mas - храст с кафявозеленикави клонки. Расте разпръснато или 
групово. Използува се във фитотерапията. 

- Обикновена леска - Corylus avellana - храст или малко дърво. Формира самостоятелни 
съобщества - храсталаци на мястото на изсечени или унищожени гори. Търпи изсичане, при което 
се формират нови гнезда от многобройни млади стъбла. Използува се в медицината. 

- Обикновен глог - Crataegus monogyna - Бодлив храст. Среща се из цялата страна докъм 1500 м 
н.в. Расте из храсталаци и гори, край пътеките в цялата страна. Умерено светлолюбив мезофит. 
Използува се в хуманитарната и народната медицина. 

- Мъждрян – Fraxinus ornus – храст, малко дърво. Среща се доста често в страната. Расте по 
каменистите склонове на дефилетата при пълно слънчево осветление. Видът е силно пластичен. 
Издържа добре засушаванията, понася засенчванията и е непридирчив към почвените условия. 
Често формира самостоятелни съобщества. Кората се използува като суровина във 
фармацефтичната промишленост за производство на ескулин. 

- Обикновена хвойна - Yuniperus communis - вечнозелен двудомен, рядко еднодомен храст. Расте в 
предпланините и планините в цялата страна. Обикновено се среща в подлеса  на широколистни, 
смесени и иглолистни гори, на мястото на деградирали гори и сечища, като често образуват и 
самостоятелни вторични съобщества по открити, каменисти терени и по бреговете на реките. 
Расте върху умерено влажни почви. Използува се в хуманитарната и народната медицина, в 
парфюмерията и за производство на някои спиртни напитки. 

- Обикновена шипка - Rosa canina - храст, с дъговидно извити клони. Расте из храсталаци, 
тревисти терени, покрай речни тераси, край потоци, по синорите, из пустеещите селскостопански 
земи, в покрайнините на горите и др. Използува се във фитотерапевтичната практика, хранително-
вкусовата промишленост, в народната медицина, в домашното производство на сиропи, мармелади 
и др. 

- Панчичева (балканска) пищялка - Augelica pancicii - описан в списъка на защитените растения. 
- Горска пищялка - Auelica silvestris - многогодишно тревисто растение. Среща се единично или на 

групи в цялата страна. Расте из сенчести и много влажни до мокри местообитания в 
предпланинския и планинския пояс, като елемент на естествената растителност. Участвува в 
състава предимно на крайпоточни и крайречни съобщества на кафяви, канелени и сиви горски 
почви. Използува се в фитотерапевтичната практика. 

- Мечо грозде - Arctostaphylos uva-ursi - описан в списъка на защитените растения. 
- Шапиче - Alchemilla vulgris compex. Многогодишно тревисто растение. Расте във всички наши 

планини от 1200 до 2700 м н.в. Защитен вид. Расте из планински ливади и пасища, край пътеки и 
др. Участвува като асектатор в тревните съобщества, в които доминират житни треви. 
Светлолюбив мезофит. Използува се във фитотерапевтичната практика. 

- Копитник - Asarum europaeum - многогодишно тревисто растение с дебело пълзящо разклонено 
коренище. Расте по влажни, сенчести места до 1200 м н.в. Коренището и надземната част се 
използуват във фитотерапевтичната практика. 

- Изтравниче - Asplenium trichomanes - многогодишно тревисто спорово растение. Среща се 
разпръснато в много райони на страната, но находищата и запасите в тях са малки. Расте по 
влажни, сенчести и каменисти места и из горите, докъм 1700 м н.в. Сенколюбив мезофит. 
Надземната част се употребява във фитотерапевтичната практика. 

- Кървавиче - Bistortamajor - многогодишно коренищно растение. Среща се в Западни Родопи из 
влажни мочурливи места и ливади, поляни, храсталаци, около планински езера и блата, потоци, 
влажни каменисти склонове. Използува се във фитотерапевтичната практика, в народната 
медицина, хранителната промишленост и като червено багрило. 

- Ранилист - Betonica officinalis - многогодишно растение. Среща се във всички части на страната 
до 1500 м н.в. Расте по тревисти и храсталачни места в горите, низините и планините. Расте 
единично или на малки групи. Светлолюбив и сенкоиздръжлив ксеромезофит. Използува се в 
хуманитарната и народната медицина. 

- Червен кантарион - Gentaurium eryfhraea - двугодишно тревисто растение. Расте по умерено 
влажни до сухи тревисти и каменисти места из пасища, изоставени обработваеми земи и ливади, в 
окрайнините на храсталаци и редки гори като елемент на естествената растителност. Използува се 
във фитотерапията. 



- Жълт кантарион - Hypericum perforatum - многогодишно тревисто растение. Среща се в 
предпланините и планините. Расте по сухи, тревисти, каменисти и храсталачни местообитания, в 
разредени гори и сечища, по необработваеми места, край пътища като елемент на естествената 
растителност. Среща се в различни съобщества. Използува се във фармацевтичната промишленост, 
фитотерапевтичната практика, в ликьорената и кожухарска промишленост. 

- Обикновен риган - Origanum vulgare - многогодишно тревисто растение. Среща се из цялата 
страна. Расте из храсталаци, разредени гори и горски поляни от низините до 2000 м н.в. Използува 
се в парфюмерията и фитотерапията. 

- Лазаркиня - Asperula odorata - многогодишно тревисто растение. Среща се в планините. Расте из 
сенчести гори, докъм 1700 м н.в. Използува се в хуманитарната и народната медицина, както и за 
ароматизиране на напитки, чайове и тютюн. При предозиране са възможни отравяния. 

- Горска ягода - Fragaria vesca - многогодишно тревисто растение. Среща се в цялата страна. Расте 
масово в разсветлените гори предимно от бял бор, също из храсталаци, сечища и тревисти места и 
по-рядко по поляните сред горите. Използува се във фитотерапевтичната практика. 

- Малина - Rubus idaeus - полухраст с изправени, вдървенели стъбла. Расте из храсталаци и като 
подлес в широколистни и иглолистни гори, а понякога образува самостоятелни съобщества на 
територията на сечища, ветровали, пожарища, край пътища и др. Използува се във фитотерапията, 
като билка в народната медицина, като суровина в хранително-вкусовата промишленост, а в 
домакинството за производство на сладка, конфитюри и др. 

- Черна боровинка - Vaccinium myrtillus - дребно храстче. Расте из светли иглолистни и 
широколистни гори и храсталаци, по каменисти и скални поляни, в торфища и високопланински 
пасища в планините. Използува се в хуманитарната и народната медицина. 

- Червена боровинка - Vaccinium vitis - idaea - дребно, вечнозелено храстче. Среща се в по-
високите планини. Расте по каменисти и скални поляни и в иглолистни гори. Използува се в 
хуманитарната и народната медицина. 

- Горска тинтява - Gentiana asclepiolea - многогодишно тревисто растение. Разпространено е във 
всички по-високи планини. Расте в иглолистните гори, из храсталаци от смрика, боровинки, по 
горски поляни и влажни усойни места над 1000 м н.в. Използува се във фитотерапевтичната 
практика. 

- Сладка папрат - Polypodium vulgare - многогодишно тревисто спорово растение. Среща се из 
всички предпланински и планински райони на страната. Расте в сенчести гори главно върху 
влажни скали. Сенколюбив мезофит. Използува се във фитотерапевтичната практика и народната 
медицина. 

- Орлова папрат - Pteridium aquilinum - многогодишно спорово растение. Среща се разпръснато в 
цялата страна, но основните находища са в планинските райони, където образува чисти 
съобщества. Расте из умерено влажни тревисти и храсталачни места в покрайнините на горите и в 
разредените гори, горските поляни, стръмните скатове. Предпочита песъчливи почви и силикатна 
скална подложка. 

- Обикновен здравец - Geranium macrorrhizum - многогодишно тревисто растение. Расте по 
влажни, сенчести, скалисти, каменисти и сенчести места с оскъдна почва между скалните 
отломъци, предимно по стръмни склонове със северно и североизточно изложение. Използува се в 
парфюмерията, козметиката, фармацевтичната и фитотерапевтичната практика. 

- Зловонен здравец - Geranium robertianum - едно и двугодишно тревисто растение, с неприятна 
миризма. Среща се в планините и предпланините на малки групи. Расте из влажни, сенчести 
гористи места и храсталаци до 2000 м н.в. Използува се в медицината. 

- Градско омайниче - Geum urbanum - многогодишно тревисто растение. Среща се  из цялата 
страна. Расте из храсталаци, по сенчести места, в покрайнините на горите, по поляни, край селища 
и сгради по изоставени от обработка места и др. Използува се във фитотерапевтичната практика. 

- Крилатолистна иглика - Primula elatior - многогодишно тревисто растение. Расте по влажни 
каменисти и скалисти склонове, тревисти поляни, по-рядко из храсталаци и редки гори в 
планинския и високопланинския пояс между 1600 и 2000 м н.в. Използува се във 
фитотерапевтичната практика и за приготвяне на фитопрепарати. 

- Рунянка - Hieracium pilosella - многогодишно тревисто растение. Среща се по всички наши 
планини. Расте из планински ливади и храсталаци, по необработваеми места и изоставени ниви 
като елемент на естествената растителност в планините. Използува се във фитотерапията. 

- Водна детелина - Menyanthes trifoliata - многогодишно тревисто растение. Среща се из торфища, 



мочурливи и влажни ливади край потоци, реки и езера като елемент на естествената растителност 
в буковия и иглолистния пояс. Използува се във фитотерапевтичната практика. 

- Трицветна теменуга - Viola tricolor - двугодишно или едногодишно тревисто растение. Расте из 
ливади и тревисти места, пасища, храсталаци, като плевел из ниви и градини, лозя, в низините, 
предпланините и планините докъм 1800 м н.в. Използува се във фитотерапевтичната практика. 

- Лечебна джанка - Sanguisorba officinalis - многогодишно тревисто растение. Расте върху влажни 
почви и торфища като елемент на естествената растителност из ливади, пасища, поляни, пустеещи 
тревисти места и бивши обработваеми земи. Използува се във фитотерапевтичната практика и за 
приготвяне на препарати със стомашно и бактерицидно действие. 

- Обикновен киселец - Rumex acetosa - многогодишно, двудомно растение. По- масово се среща в 
планинските райони. Расте по влажни поляни, ливади и тревисти места из цялата страна. 
Използува се в народната медицина и фитотерапевтичната практика, като зеленчук в свежо или 
преработено състояние. Създадени са ценни градински сортове. 

- Алпийски лапад - Rumex alpinus - многогодишно тревисто растение. Расте по богати на азот 
почви, край сгради, кошари и хижи, из планинските поляни и край езера, реки и потоци. Използува 
се във фитотерапевтичната практика. 

- Седефче - Ruta graveolens - описан в списъка на защитените растения. 
- Живениче - Scrophularia nodosa - многогодишно тревисто растение. Среща се във всички райони 

на страната. Расте из горски, влажни, сенчести места, изкопи, край пътища, по заливни крайречни 
тераси. Използува се във фитотерапевтичната практика. 

- Горски енчец - Solidago virgaurea - многогодишно тревисто растение. Среща се основно в 
иглолистния пояс. Расте из храсталаци, разредени гори, горски поляни, сечища, по тревисти и 
скалисти места. Използува се във фитотерапията. 

- Синя жлъчка - Ciehorium iufybus - многогодишно тревисто растение. Среща се из цялата страна. 
Расте из ливади, изоставени места, буренливи места, край селища, пътища и ж.п. линии, като 
плевел в градини, лозя и окопни култури, в низините и планините от морското равнище докъм 
1000-1500 м н.в. Използува се във фитотерапевтичната практика. 

- Обикновен повет - Clematis vitalba - многогодишно катерливо или увивно растение. Расте из 
горите и храсталаците предимно на влажни места докъм 1000 м н.в. Използува се във 
фитотерапевтичната практика. 

- Брястолистно орехче - Filipendula uluiaria - многогодишно тревисто растение. Расте из влажни 
тревисти места, край потоци и в планинските торфища, като елемент на естествената хигрофитна 
растителност. Студоустойчив хигрофит. Използува се във фитотерапевтичната практика. 

- Вратига - Tanacetum vulgare - многогодишно тревисто растение. Расте из храсталачни места, 
разредени гори, горски покрайнини и поляни, из сечища, тревисти и каменисти места като 
елемент на естествената растителност, по-рядко вторично по изоставени буренливи места, среща 
се в разредени съобщества на видове дъб, бук, бял бор, смърч и др. Популациите са с мозаечна 
структура, на места значително плътни. Използува се във фитотерапевтичната практика. 

- Върбинка - Verbena officinalis - многогодишно тревисто растение с изправени или възходящи 
стъбла. Среща се във всички части на страната. Расте по влажни и  умерено влажни и буренливи 
места в низините и планините докъм 1000 м н.в. Използува се в хуманитарната и народната 
медицина. 

- Чемерика - Veratrum album - многогодишно тревисто растение с изправено стъбло. Расте из 
влажни и умерено влажни планински ливади и пасища, край реките, потоците и езерата, по 
замочурени планински места и рядко из торфищa във всички планински области на страната. 
Съдържащите се в коренищата алкалоиди имат хипотенизивно действие и се прилагат във 
фитотерапевтичната практика. 

- Висок лопен - Verbascum thapsiforme - двугодишно тревисто растение. Среща се из цялата 
страна. Расте из храсталаци и редки гори, по слънчеви тревисти места, по бунища и буренливи 
терени. Използува се във фитотерапевтичната практика и в народната медицина. 

- Великденче - Veronica officinalis - многогодишно тревисто влакнесто растение с тънко, пълзящо 
коренище. Среща се из цялата страна, особено в умерено влажните гористи и храсталачни места. 
Използува се във физикотерапевтичната практика. 

Дейностите свързани с опазването и устойчивото ползване на лечебните растения, включително 
и изкупуването на получаваните от тях билки са уредени от Закона за лечебните растения. 

 



Списък на защитените растения в района на ТП ДГС “Михалково”, записани в Червената 
книга на  Република България 
- Родопско омайниче - Geum rhodopaeum - многогодишно тревисто растение. Рядък вид. 

Български ендемит. Расте из влажни планински ливади и мочурливи места с кафяви горски почви 
от 1200 до 1500 м н.в. Среща се в ливадни съобщества заедно с други тревисти предимно житни 
видове, но винаги има незначително участие. Размножава се със семена и вегетативно. 

- Родопска теменуга - Viola rhodopaea - многогодишно тревисто растение. Рядък вид. Български 
ендемит. Расте по умерено влажни ливади върху дълбоки почви в буковия и иглолистния пояс 
между 1300 и 1700 м н.в. Среща се като асектатор и само в отделни петна е доминант. Има 
оптимално развитие и сравнително добра плътност на популациите. Размножава се със семена и 
вегетативно. Семената имат добра кълняемост. Възобновителните възможности на вида са добри. 

- Родопски скален копър - Seseli rhodopaeum - многогодишно тревисто растение. Рядък вид. 
Български ендемит. Разпространен е в Западни и Средни Родопи; по скалисти терени и пукнатини, 
тревисти места, еродирани петна край шосета предимно на варовик и хумусно-карбонатни и 
кафяви горски почви (от 200 до 1200 м н.в.). Популациите имат мозаечна структура. Индивидите са 
разпръснати на сравнително голямо разстояние един от друг. 

- Родопско еньовче - Galium rhodopeum - многогодишно тревисто коренищно растение. Рядък 
вид. Балкански ендемит. Среща се в Западни Родопи на каменисти  и скалисти варовити терени по 
предпланински и планински склонове. 

- Родопско великденче - Veronica rhodopaea - многогодишно тревисто растение. Рядък вид 
Български ендемит. Разпространен е в Средни и Западни Родопи. Расте по умерено влажни поляни 
с богата кафява горска почва от 1800 до 2500 м н.в. Популациите имат мозаечна структура. Петната 
са разпръснати на относително малко разстояние, скрити в тревостоя. 

- Родопска горска майка - Lathraea rhodopaea - многогодишно тревисто растение. Рядък вид. 
Балкански ендемит. Расте из влажни гори и храсталаци върху канелени и кафяви горски почви от 
150 до 2000 м н.в. Паразитира върху корените на леска, елша, бук, смърч и др. дървета. 

- Родопски силивряк - Haberlea rhodopensis - многогодишно тревисто растение. Рядък вид. 
Балкански ендемит. Терциерен великт. Среща се по силикатни и варовити скални терени, най-вече 
по пукнатини на скални разкрития предимно на засенчени места с висока въздушна влага. 
Популациите са с добра численост. Има голяма семенна продукция, но се възобновява главно 
вегегативно. 

- Българско шапиче - Alchem illa bulgarica - Многогодишно тревисто растение. Рядък вид. 
Балкански ендемит. Разпространено е в Западни и Средни Родопи.Среща се из ливади и пасища на 
кафяви, планинско-горски и на плитки планинско-ливадни почви, единично и по-рядко на малки 
групи най-често в буковия и иглолистния пояс. Размножава се със семена и вегетативно. 
Възобновителните възможности на вида са сравнително добри. 

- Клиновидно изтравниче - Asplenium cuneifololium - многогодишно тревисто растение. Рядък 
вид. Разпространено е в Средни Родопи. Обитава силикатни скали и каменисти места в 
широколистния пояс 1600-1800 м н.в. 

- Веленовскиево плюскавиче - Silene velenovskyana - Многогодишно тревисто двудомно 
растение. Рядък вид. Разпространено е в Западни и Средни Родопи по поляни с планинско-ливадни 
и кафяви горски почви в буковия и иглолистния пояс (над 1000 м н.в.). Размножава се със семена. 

- Кръглолистна росянка - Deoseka rotunolifolia - многогодишно тревисто насекомоядно растение. 
Рядък вид. Расте на торфищни и мочурливи терени предимно в субалпийския, иглолистния и 
буковия пояс на територията на Средни и Западни Родопи. 

- Костова тлъстига - Sedum kostovii. Многогодишно или едногодишно тревисто растение. Рядък 
вид. Български ендемит. Включен е в европейския списък на рядките, застрашените и ендемичните 
растения с категория рядък. Разпространен е по песъчливи и каменисти места и горски поляни 
обикновено в планините до 2350 м н.в. и по рядко в равнините. Среща се в чисти или смесени 
съобщества. Размножава се вегетативно и със семена. Има добри възобновителни възможности. 

- Мечо грозде - Arctostaphylos uva - ursi. Вечнозелено храстче с пълзящи стъбла. Рядък вид. 
Разпространен е в Средни и Западни Родопи. Расте по сухи, каменливи и скални поляни, 
разпределени иглолстни гори с кафява горска или планинско-горска тъмноцветна почва между 
1300 и 1500 м н.в. Има добра жизненост. Събира се като лечебно растение. 

- Черно френско грозде - Ribes nigrum - Храст. Рядък вид. Среща се по песъчливи места край 
планински потоци и реки, върху кафяви горски почви в иглолистния пояс от 1600 до 1800 м н.в. 



Срещат се и единични екземпляри. Размножава се със семена и отчасти вегетативно. 
- Панчичева пищялка - Augelica pancicii - двугодишно или многогодишно тревисто растение. 

Рядък вид. Балкански ендемит. Разпространено е в Родопите. Обитава влажни сенчести места край 
потоци и реки върху развити почви от различен тип в буковия, иглолистния и субалпийския 
растителен пояс (от 700 до 2000 м н.в.). 

- Пълзящ гръмотрън - Onouis repens - полухраст със стелещо се и вкореняващо се стъбло. Рядък 
вид. Обитава влажни песъчливи и тревисти места в равнините и планините докъм 1500 м н.в. 

- Родопска люцерна - Medicago rhodopaea - многогодишно тревисто растение. Рядък вид. 
български ендемит. Расте на сухи тревисти и скалисти варовити места в Източни и Средни Родопи. 
Размножава се със семена. Има добри възобновителни възможности. 

- Седефче - Ruta graveolens - многогодишно тревисто растение или полухраст. Застрашен вид. 
Среща се в Източни и Средни Родопи по сухи, каменисти и скалисти места. Среща се единично и 
образува самостоятелни съобщества. Размножава се със семена. Запасите в природата намаляват 
поради нарушаване на баланса между черпене на дрога и възобновяване на вида. 

- Джел - Ilex aquifolium - храст или ниско дърво. рядък вид. Разпространен е в Средни Родопи. 
Расте на сенчести места върху влажни и плодородни почви. Участвува като подлес главно в букови 
гори. Популациите му са малочислени. Размножава се със семена. Възобновява се трудно. 

- Карпатско крайснежно звънче - Sololanella caepatica - многогодишно тревисто растение. Рядък 
вид. Разпространен е в Средни и Западни Родопи. Расте на влажни горски поляни, в покрайнините 
на смърчови гори, около клековите храсти, на влажни субалпийски ливади с планинско-ливадни 
почви в иглолистния и субалпийския пояс. Популациите имат мозаечна структура и са изградени 
малобройни петна на сравнително неголеми разстояния едно от друго. 

- Богородична лъжичка, горчивка - Menyanthes trifoliata - многогодишни тревисти растения. 
Застрашен вид. Разпространен е в Западни и Средни Родопи. Расте по заблатени места и торфища 
от 450 до 1600 м н.в. Събира се за медицински цели. 

- Планинска дилянка - Valeriana montana - многогодишно тревисто растение. Рядък вид. Среща се 
в Средни и Западни Родопи, предимно на сухи и каменисти терени, но често и по влажни места край 
скали в букови и иглолистни (главно смърчови) гори на кафяви горски почви от 600 до 1800 м н.в., 
винаги с ограничено количествено участие. Възобновява се трудно по неизвестни причини. 

- Фривалдскиев пчелинок - Marrubium friwaldskyanum - многогодишно тревисто растение. Рядък 
вид. Български ендемит. Разпространен е в Средни и Западни Родопи. Среща се покрай пътища и 
пътеки по насипи, горски пожарища, млади насаждения и по-рядко по сухи тревисти и каменливи 
места с рохки и скелетни канелени горски и хумусно-карбонатни почви на варовит и силикатен 
терен. Образува петна или малки групи в разредени популации. Размножава се със семена и 
вегетативно. Видът е жизнен, с добри възобновителни възможности. Но е слабо 
конкурентноспособен. 

- Панчичев спореж - Senecio pancicii - многогодишно тревисто растение. Рядък вид. Балкански 
ендемит. Разпространен е в Средни и Западни Родопи. Расте из влажни планински ливади и край 
поточни места с кафяви горски, вторично затревени и планинско-ливадни почви. Расте на групи. 
Образува предимно плодосемки, разнасяни от вятъра. 

- Енгодинова горчивка - Gentianella engadinensis - двугодишно тревисто растение. Рядък вид. 
Среща се в Западни и Средни Родопи. Расте на тревисти места с добре развити почви в иглолистния 
и субалпийския пояс. Расте единично и на малки групи. 

 

      12.Идентификация и управление на местообитания от европейска значимост в 

защитените зони от „Натура 2000“ на територията на ТП „ДГС Михалково“ 

Анализът и планирането на дейностите в защитените зони по НАТУРА 2000 в ТП „Държавно горско 
стопанство Михалково” са извършени в рамките на проект 

„Устойчиво управление на гори в НАТУРА 2000 зони в регион Смолян”. 

     Дефиниране на площите, които попадат в отделните защитени зони по НАТУРА 

2000 на територията на ТП „ДГС Mихалково” 

На територията управлявана от ТП „ДГС Михалково” има части от три защитени зони от 

Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Едната зона е по Директивата за опазване на 



природните местообитания и дивата флора и фауна - ЗЗ Родопи Западни, а другите две са обявени 

по Директивата за опазване на птиците - ЗЗ Персенк и ЗЗ “Триград - Мурсалица” 

Защитена зона за местообитанията 
 
Защитена зона BG0001030 Родопи - Западни е с обща площ 271 909.21 ха и обхваща части от 

териториите на общини Борино, Девин, Доспат, Рудозем, Смолян и Чепеларе. 

 
Документи за обявяване: Заповед No. 661 от 16 октомври 2007 г. 

Досие на Защитена зона: http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=217 

Целите на опазване на защитената зона са: 

1. Запазване площта на природните местообитания и местообитанията на видовете и техните 
популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

2. Опазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на 
видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези 
местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата. 

3. Възстановяване при необходимост на на площта и естественото състояние на приоритетни 
природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет 
на опазване в рамките на защитената зона. 

За територията на зоната има определени 20 типа горски местообитания, част от които попадат 
на територията на стопанството  – напр. буковите,  смърчови, бялборови гори.  На територията на 
ТП „ДГС Михалково“ са определени 6 типа горски местообитания, които попадат в защитените 
зони. В настоящата разработка са разгледани само типичните  горски местообитания без тревните 
и скалните, които са горски територии. 

 
Защитени зони за птиците 
 
Защитена зона “Персенк” BG0002105 е с площ 15 677,4 ха. Зоната обхваща части от териториите 

на общини Девин, Смолян и Чепеларе и е в обхвата на Регионална инспекции по околната среда и 

водите (РИОСВ) Смолян. 

Документи за обявяване: Заповед No.РД-772 от 28.10.2008 

Досие на Защитена зона: http://natura2000bg.org/natura/zones_info_b.php?id=320 

Цели на обявяване: 
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на 

тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване 

на природозащитното им състояние. 

 
Предмет на опазване (видове и местообитания): 
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Осояд (Pernis apivorus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Скален орел 

(Aquila chrysaetos), Сокол скитник (Falco peregrinus), Планински кеклик (Alectoris graeca), Лещарка 

(Bonasa bonasia), Глухар (Tetrao urogallus), Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), 

Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus 

martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), 

Трипръст кълвач (Picoides tridactylus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска 

чучулига (Lullula arborea), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Ястребогушо коприварче (Sylvia 
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nisoria); 

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), 

Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сокол орко 

(Falco subbuteo). 

Режим на дейности: 
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи 

дървета) при ползването на земеделските земи като такива; 

2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми 

земи и трайни насаждения; 

3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 
4. Забранява се намаляването площта на крайречните гори от местни дървесни видове. 
Защитена зона “Триград - Мурсалица” BG0002113 – площ 55 327,3 ха обявена за защита на 35 

вида птици. Зоната обхваща части от територията на общини Борино, Девин, Доспат и Смолян и е в 

обхвата на Регионална инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) Смолян. 

Документи за обявяване: Заповед No.РД-531 от 26.05.2010 

Досие на Защитена зона: http://natura2000bg.org/natura/zones_info_b.php?id=328 

Цели на обявяване: 
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на 

тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване 

на природозащитното им състояние. 

Предмет на опазване (видове и местообитания): 
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Черен щъркел (Ciconia nigra), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня 

(Milvus migrans), Орел змияр (Circaetus gallicus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел 

(Aquila chrysaetos), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Белошипа ветрушка (Falco naumanni), 

Сoкол скитник (Falco peregrinus), Планински кеклик (Alectoris graeca), Ловен сокол (Falco cherrug), 

Лещарка (Bonasa bonasia), Глухар (Tetrao urogallus), Ливаден дърдавец (Cygnus columbianus 

bewickii), Бухал (Bubo bubo), Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), Пернатонога кукумявка 

(Aegolius funereus), Кoзодой(Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Сив кълвач 

(Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), 

Трипръст кълвач (Picoides tridactylus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска 

чучулига (Lullula arborea), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius 

minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Градинска овесарка (Emberiza hortulana); 

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), 

Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Речен 

дъждосвирец (Charadrius dubius), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Пчелояд (Merops apiaster). 

 
Режим на дейности: 
 
1. Забранява се разораването на пасищата и превръщането им в обработваеми земи; 
2. Забранява се използването на пестициди в пасища и ливади; 
3. Забранява се косенето на ливадите преди 1 юли, както и косене от периферията към центъра; 

4. Забранява се разкриването на нови баластриери в речните корита и речните тераси с 

изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в "Държавен вестник" има 

започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната 

среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие; 

5. Забранява се изграждането на водноелектрически централи с изключение на тези, за които 
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към датата на обнародване на заповедта в "Държавен вестник" има започната процедура или са 

съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона 

за биологичното разнообразие; 

6. Забранява се изграждането на вятърни генератори за производство на електроенергия с 

изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в "Държавен вестник" има 

започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната 

среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, както и  с изключение на тези за 

самостоятелно захранване на обекти. 

За територията на ТП „ДГС Михалково” общата площ на защитените зони е 3757,5 ха от които: 

Защитена зона по директивата за птиците “Персенк” – 2 180 ха; 

Защитена зона по директивата за местообитанията “Родопи – Западни” – 3 685,8 хa; Защитена 

зона по директивата за птиците “Триград - Мурсалица” – 71,7 ха. 

С малки изключения, защитена зона “Персенк” е част от защитена зона “Родопи – Западни”. 

I. Идентификация на типовете горски местообитания от европейска значимост в 

защитените зони на територията на ТП „ДГС Михалково” 

За територията на защитена зона Родопи-Западни са определени 39 типа местообитания от които 

20 са горски местообитания. На основа базата данни от инвентаризацията на горите и теренни 

изследвания в рамките на ТП „ДГС Михалково“ са идентифицирани 6 типа горски местообитания 

от европейска значимост. В горскостопанския план не са разглеждани тревни и скални 

местообитания, част от които също са в горски територии. 

91CA - Rhodopide and Balkan Range Scots pine forests (Рило-Родопски и 

Старопланински бялборови гори) 

9410 - Acidophilous Picea forests of the mountain to alpine levels (Vaccinio-Piceetea) (Ацидофилни гори 

от Picea в планинския до алпийския пояс) 

9530 - * (Sub-)Mediterranean pine forests with endemic black pines (Суб- 

средиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор) 

91BA - Moesian silver fir forests (Мизийски гори от обикновена ела) 

9130 - Asperulo-Fagetum beech forests (Букови гори от типа Asperulo-Fagetum) 

9170 - Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests (Дъбово-габърови гори от типа Galio- Carpinetum) 

 
 
 
 

 


