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1. ИМЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ДЪРЖАВНОТО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО 
 
Държавно горско стопанство “Ихтиман” носи името на град Ихтиман, където е седалището 

на неговото административно управление. Държавно стопанство “Ихтиман” е било обособено в 
сегашните си граници през 1928 година, като е включвало държавните и общински гори на 
бившата Ихтиманска околия.  

Първото устройство за част от горите на стопанството е извършено през 1930 година, като е 
била устроена общинската гора на град Ихтиман. 

През 1951 година е направено второ по ред лесоустройство, като са били обхванати всички 
гори на територията на стопанството. Този лесоустройствен проект е бил прилаган 14 години 
(1952-1965 г.). По време на ревизионния период за горските площи е бил изработен технически 
проект за борба с ерозията във водосбора на язовир “Тополница” - 1956 година, а през 1961 
година - технически проект за борба с ерозията на поройните реки и долове, пресичащи 
напоителна система “Тополница”. Мероприятията по тези два проекта са изпълнени до края на 
1965 година. 

Държавно горско стопанство “Ихтиман” стопанисва част от горите в общинa Ихтиман.  
Населените места в района са: 
- община Ихтиман - град Ихтиман и селата Белица, Боерица, Борика, Бузяковци, Бърдо, 

Вакарел, Венковец, Веринско, Живково, Мирово, Мухово, Пауново, Полянци, Стамболово и 
Черньово.  

Части от горите в землищата на селата Белица, Борика, Бузяковци, Бърдо, Вакарел и 
Венковец се стопанисват от съседните УОЛС “Искър” и ДЛС “Арамлиец”. 

Площта на община Ихтиман, която в горскостопанско отношение се стопанисва от ДГС 
“Ихтиман” е 502 кв.км. Общата площ на горите и голите горски площи подлежащи на 
залесяване е 252.9 кв.км. При това положение лесистостта на частта от общината е 50.4%, 
което е значително над средната за страната – 35.0%. 
Площа на стопаството е рапределена на три горскостопански участъка: 

 
1. ГСУ “Вакарел  
2. ГСУ “Мухово”.  
3. ГСУ “Ихтиман”.  
 
В горско-административно отношение Държавно горско стопанство “Ихтиман” се числи към 

Регионална дирекция на горите - град  София и Югозападното държавно предприятие. 

 

   2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

а) Географско положение 
 
Държавно горско стопанство “Ихтиман” се намира в Западна България. Територията на 

стопанството е разположена в следните географски координати: от 42о 22 23 до 42о 35 37  

северна ширина и от 23о 37 20 до 24о 03 49 източна дължина. Визуално територията на 
стопанството има неправилна форма със средна дължина 36 км и средна ширина 24 км. 

 

б) Релеф 
 
Релефът на територията на Държавно горско стопанство “Ихтиман” е хълмисто-

предпланински. Северозападната част е заета от Вакарелската планина, чието централно било 
представлява обширно плато с къси, полегати до наклонени склонове, от където води началото 
си река Мътивир. Най-високите точки са слабо изразените върхове Гарваница и Брънкова 
китка. 

 

3. КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ 

 
Според класификационната схема на Събев и Станев “Климатични райони на България и 

техния климат” - 1963 година, територията на Държавно горско стопанство “Ихтиман” попада в 
Умереноконтиненталната подобласт на Европейскоконтиненталната климатична област. 
Преобладаващата част от територията попада в Припланинския климатичен район от Умерено-
континенталната подобласт, а останалите горски комплекси, разположени около язовир 
“Тополница”, попадат в Задбалканския нископланински климатичен район от Преходно-
континенталната климатична подобласт. 



 

  4. ПОЧВИ 

 
На територията на Държавно горско стопанство “Ихтиман” са установени следните типове и 

подтипове почви: канелени горски излужени; кафяви горски - светли, преходни и тъмни; 
алувиални и алувиално-делувиални. 

Най-голям е делът на среднодълбоките (66.5%) и дълбоки (23.4%) почви, което обуславя 
преобладанието на среднобогати и богати месторастения. 
 

В таблица № 8 са показани усреднените данни за съдържанието на хумус, общ азот и 
киселинност на почвите в различните хоризонти по почвени подтипове. 
 

Таблица № 8 
Съдържание на хумус и общ азот в почвите и киселинност  

по подтипове и почвени хоризонти 
 

№ Почвен подтип Хумус % Общ азот % рН киселинност 

  А В А В А В 

1 Канелена горска 3.10 1.64 0.185 0.099 5.97 6.04 

2 Кафява горска тъмна 5.00 1.15 0.263 0.072 4.99 5.15 

3 Кафява горска преходна 3.48 1.09 0.191 0.070 5.02 5.14 

4 Кафява горска светла 1.78 0.63 0.053 0.032 5.61 5.66 

5 Алувиални почви 2.72 1.42 0.362 0.272 6.00 6.50 

 

5. ЕРОЗИЯ 
 
В резултат на безразборни сечи и прекомерна нерегулирана паша в миналото, в голяма част 

от горите, особено на наклонени и стръмни терени, са се развили и значителни ерозионни 
процеси. Това в най-голяма степен важи за района на север от гр. Ихтиман и около с. Мухово. В 
по-малка степен ерозията е засегнала склоновете на Черни рид. 
 

6. РАСТИТЕЛНОСТ 
 

Територията на Държавно горско стопанство “Ихтиман” попада в Мизийска горскорастителна 
област – М, Краищинско ихтиманска подобласт – КИ. Представена е от два пояса с четири 
подпояса: 

  

М-I    Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс  
          на дъбовите гори (0 - 600 м н.в) 
 
М-I-1  Подпояс на заливните и крайречни гори (0 - 600 м н.в) 
М-I-3  Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори  
          (400 - 600 м н.в.) 
 
Растителноста е формирана главно от зимен дъб, благун, цер, върби, тополи, клен, 

мъждрян и съпътстващите ги храстови видове. Това са предимно издънкови формации с ниска 
производителност ІV-V бонитет. Част от тези гори са реконструирани, като са създадени 
култури от черен бор, бял бор, тополи, акация и други, общото състояние на които е 
незадоволително. 

От храстите са разпространени глог, дрян и келяв габър. Последният на места е изместил 
естествената растителност, вследствие неправилно стопанисване. 

 

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

представена от издънкови гори с участие на горун, благун, цер, бук, габър, липа и други. 
Характерна особеност за стопанството е, че тези гори са предимно смесени, с участие на 
няколко дървесни вида в състава. Това от една страна е фактор, който обуславя по-високата 
устойчивост на насажденията, но от друга - създава предпоставки за нежелана смяна на 
дървесните видове при неправилно изведени сечи. От създадените култури най-
разпространени са тези от черен и бял бор и акация. По-рядко използвани са дуглазка, ясени, 
липи, червен дъб и други. Ефектът е различен за различните видове. По-добро е състоянието 



на черния бор и белия бор, а по-лошо на акацията. На места боровете са се натурализирали и 
се възобновяват в съседните голи площи. 

От храстите са разпространени глог, дрян и келяв габър. Последният на места е изместил 
естествената растителност, вследствие неправилно стопанисване и е станал основен 
лесообразувател. В голяма част от издънковите дъбови насаждения подлесът затруднява 
естественото възобновяване. 

Всичките посочени по-горе особености трябва да се имат предвид при проектиране на 
възобновителните сечи. 

Подпоясът на среднопланинските гори от бук, ела и смърч обхваща най-високите части на 
Септемврийски рид (Кара баир) и Ихтиманска Средна гора. Тук  са формирани основни и с 
важно стопанско значение чисти и смесени насаждения от бук, зимен дъб и габър и 
съпътстващите ги дървесни и храстови видове. От създадените култури най-разпространени са 
тези от бял бор, смърч и дуглазка, и по-рядко черен бор. От храстите са разпространени 
леската и дрянът. 

Общо за стопанството може да се каже, че иглолистните насаждения са с вторичен 
произход. Това следва да даде отражение при избора на оптимален бъдещ състав, а от там и 
на насоките на стопанисване и избора на дървесни видове за залесяване. 

 
 

7. ТИПОВЕ МЕСТОРАСТЕНИЯ 

 
Типовете горски месторастения, определени на територията на Държавно горско стопанство  

“Ихтиман” по подпояси са посочени в таблица № 12. 
 

Таблица № 12 
Разпределение на дървопроизводителната 

площ по типове месторастения 
 
№ 
  
  

 НАИМЕНОВАНИЕ НА ТИПОВЕТЕ МЕСТОРАСТЕНИЯ 
  

Съкратено 
обозна- 
чение 

Дървопроизводителна 
площ 

ха % 

  Мизийска горскорастителна  област   М   

  Подобласт Краищенско-Ихтиманска КИ   

  
Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на 

дъбовите гори (0-600 м н.в) М-І   

  Подпояс на заливните и крайречни гори (0-600 м н.в) М–І–1   

1 Крайречно,свежо на алувиално-делувиална почва В2 (9) 3.5 0.0 

 Общо за подпояса  3.5 0.0 

  
Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени  

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

2 Сухо,на излужена канелена горска почва В1 (23) 1423.0 5.5 

3 Свежо до сухо на канелена горска излужена почва С2.1 (24) 645.1 2.5 

4 Сухо на излужена канелена горска почва С1 (26) 87.3 0.3 

5 Сухо до свежо, на слабо или средно ерозирани почви В1,12,2 (131) 526.9 2.1 

6 Сухо, на средно до силно ерозирана почва А0,1 (132) 88.0 0.3 

  Общо за подпояса  2770.3 10.7 

  Общо за пояса  2773.8 10.7 

     

  
Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни  

(600-1800 м н.в) М-ІІ   

  
Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела  

(600-1000 м н.в) М-ІІ-1   

7 Свежо до влажно, на кафява горска тъмна СД2,3 (29) 4221.2 16.5 

8 Свежо, на кафява горска преходна С2 (30) 7195.6 28.0 

9 Сухо до свежо, на кафява горска светла В12 (31) 119.1 0.5 

10 Свежо, на канелена горска почва  С2 (32) 8957.5 34.9 

11 Свежо, на канелена горска почва  В1 (33) 912.0 3.6 

12 Крайречно,свежо до влажно,на алувиална или алувиално -делувиална 
почва ВС23 (136) 14.0 0.1 

13 Сухо до свежо, на слабо или средно ерозирани почви В12 (133) 720.4 2.8 

14 Сухо до свежо, на средно до силно ерозирана почва А12 (134) 62.8 0.2 

  Общо за подпояса  22202.6 86.6 

 
Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч 

(1000-1500 м н.в)    

15 Свежо,на кафява горска тъмна почва Д2 (34) 25.0 0.1 

16 Свежо до влажно, на кафява горска тъмна почва СД23 (35) 572.7 2.2 

17 Свежо, на кафява горска преходна С2 (36) 83.4 0.3 

13 Сухо до свежо, на слабо или средно ерозирани почви В12 (133) 5.7 0.1 

  Общо за подпояса  686.8 2.7 

  Общо за пояса  22889.4 89.3 

  ОБЩО ЗА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО  25663.2 100.0 



 

8. КРАТКА ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

Районът на ДГС ”Ихтиман” е със слабо развита икономика към настоящия момент.  
Промишлеността е застъпена слабо. По-големите предприятията в района са: Чугунолеярен 

комбинат (с. Живково) и Спиртоварен завод (с. Веринско), както и отделни цехове на леката 
промишленост. В село Белица има мина за добив на слюда. 

Селското стопанство не е многоотраслово. Климатичните и почвени условия и по-голямата 
надморска височина на земеделските площи не благоприятстват осигуряването на постоянни 
високи добиви в растениевъдството. То е ориентирано към зърнопроизводство и фураж - жито, 
овес, царевица, както и картофи и цвекло. Животновъдството е сравнително по-добре развито. 

 

9. РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ДГС “ИХТИМАН”  

    ЗА ИКОНОМИКАТА НА РАЙОНА 
 

Горите в района на държавното горско стопанство играят съществена роля като източник на 
дървесина и други ползвания за района и прилежащите общини и осигуряват поминък за 
голяма част от местното население, заето в дърводобива и стопанисването. 

Средногодишно добивът на строителна дървесина от държавните гори възлиза на              
4142 куб.м, а на дърва за огрев - 14545 куб.м. 

Дървообработващи предприятия в района на стопанството няма. Има дъскорезници в                 
гр. Ихтиман.  

Потребителите на дървесина ползват предимно автотранспорт, а при необходимост и ж.п. 
транспорт от товарна гара град Ихтиман. 

 
 

При предвидени средно по 6300 бр. фиданки на хектар, средно са употребени по 4600 бр., 
което е в унисон с новите виждания по отношение гъстотата на културите. 

Залесяването по дървесни видове (таблица № 19) значително се различава от 
предвиденото по ЛУП. При разчети 39.0% дял на иглолистните в проекта, участието им в 
създадените култури е 26.6%, а при широколистните значителен е делът на залесяванията с 
червен дъб, цер и ясен вместо предвидените такива с благун и липи.  

 

Таблица № 19 
За предвидените и извършени залесявания по дървесни видове 

 

Дървесни видове Предвидено % Изпълнено % % от ЛУП 

бял бор 85.2 7.2 131.8 10.6 154.7 

смърч 1.2 0.1     

черен бор 299.2 25.4 184.3 14.9 61.6 

елдарски бор 14.5 1.2     

дуглазка  19.5 1.7     

кедър 40.7 3.5 12.0 1.0 29.5 

аризонски кипарис 0.0 0.0 1.8 0.1  

всичко 460.3 39.0 329.9 26.6 71.7 

бук 39.2 3.3 40.8 3.3 104.1 

червен дъб 81.1 6.9 306.2 24.7 377.6 

зимен дъб 289.7 24.6 318.7 25.7 110.0 

благун 111.4 9.4 27.2 2.2 24.4 

цер 36.5 3.1 78.1 6.3 214.0 

явор 2.3 0.2     

бреза 4.7 0.4     

акация 79.5 6.7 41.0 3.3 51.6 

кестен 1.8 0.2 2.0 0.2 111.1 

липи 47.3 4.0 12.6 1.0 26.6 

шестил 2.0 0.2 2.5 0.2 125.0 

ясен 7.6 0.6 76.8 6.2 1010.5 

тополи 16.0 1.4     

мъждрян    3.6 0.3  

всичко 719.1 61.0 909.5 73.4 126.5 

ОБЩО 1179.4 100.0 1239.4 100.0 110.0 

 
 
Съотношението на ръчната към механизираната почвоподготовка в ЛУП от 2001 година е 

3:1, като основно се е разчитало на залесяване в ръчни тераси – 839.2 ха (71.2%) от цялата 
площ за залесяване (таблица № 20). 



През отчетният период основната почвоподготовка е била ръчна, като най-използвани са 
били ръчните тераси – 82.0%. С оглед на преобладаващата част от терените подлежащи на 
залесяване (големи наклони и значителна надробеност на площите) и за в бъдеще ръчните 
тераси следва да останат основна почвоподготовка. 

10. ПАША 
 

Предвидената паша по проект е върху площ от 15217.1 ха, върху която годишно могат да 
пашуват 12525 броя едър или 61493 броя дребен добитък, или комбинация от тях.  

Разрешената за паша площ удовлетворява многократно нуждите от паша в общините.  
Не са били обособявани кози пасища. 
 

11. ПЛОДОВЕ, БИЛКИ И ГЪБИ 
 

По проект няма конкретни предвидени годишни добиви. Отчетените количества са на база 
издадени позволителни, понеже такава дейност не е развивана. Добивани са средногодишно 
24700 кг плодове, 2600 кг билки и 32.5 т гъби. 

 

12. КОЛЕДНИ ЕЛХИ 
 

По проект няма конкретни предвидени годишни добиви. Има големи скрити резерви, поради 
близостта до град София и наличната свободна площ в разсадника. 
 

13. ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ОБЕКТИ 
 

13.1. Защитена местност “Еледжик” - обявена като историческо място със 

заповед № 4334/28.10.1975 г. на МГОПС, Заповед № 988 на МОС от 04. 11.1993 г. за 
определяне на историческо място с национално значение, прекатегоризирана в защитена 
местност с протокол от 17. 01. 2001 г. на МОСВ и заповед № РД-1056 от 18.08.2003 г. на МОСВ. 
Обхваща отдели: 309-315; 326; 327 - с обща площ 640.5 ха. 

Местността е свързана с победата на цар Самуил над император Василий ІІ и с Априлското 
въстание - 1876 година. 

Намира се вдясно по пътя село Мирово - село Мухово и е свързана с тесен асфалтиран път. 
Заета е с вековна букова гора и е прекрасно място за отдих и туризъм. 

  

13.2. Защитени зони по “Натура 2000” - на територията на Държавно горско 

стопанство “Ихтиман” попадат части от три защитени зони от европейската екологична мрежа 
“Натура 2000”, които подробно са посочени в VIII глава на настоящата записка. 
 
 

13.3 ЗАЩИТЕНИ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ И ЛЕЧЕБНИ И РЕДКИ РАСТЕНИЯ  

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДГС “ИХТИМАН” 

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

№ 4 /чл.41/ от Глава III на Закона за биологичното разнообразие, приет от НС на 09.08.2002 
г. /ДВ бр. 77/2002 г./ 

 
 
 
 
 

Приложение № 3: Растителни видове, защитени на територията на цялата страна 

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

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

предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри. 
Забраните са валидни за всички жизнени стадии от развитието на растенията. 
 
За територията на ДГС “Ихтиман” растителните видове са следните: 
 

1. Оливиеров минзухар (Crocus olivieri - сем. Iridaceae) 



Многогодишно тревисто растение с грудколуковица. Рядък вид. Среща се в Средна гора. 
Расте по сухи, припечни тревисти места и разредени храсталаци. Размножава се вегетативно и 
със семена. Цъфти февруари - март, плодоноси март - април. 

Отрицателно действащи фактори: бране. 
 

2. Есенен спиралник (Spiranthes automnalis – сем. Orchidaceae) 

Многогодишно тревисто растение с коренови грудки. Рядък вид. Среща се в Западна Средна 
гора. Расте по поляни, ливади и горски пасища върху сравнително мощни, умерено влажни до 
сухи канелени горски почви от 200 – 1000 м н.в. Размножава се предимно вегетативно с 
коренови грудки. Цъфти август – септември и плодоноси сптември – ноември . 

Отрицателно действащи фактори: Прекомерна паша и утъпкването. 
 

3. Източна (нежна) ведрица (Fritillaria orientalis – сем. Liliaceae) 

Многогодишно луковично растение. Рядък вид. Среща се в Западна Средна гора. Обитава 
горски поляни и пасища от 800 до 1400 м н.в. Цъфти април – май, плодоноси май – юни. 
Възобновява се бавно. 

Отрицателно действащи фактори: Строителство и разораването на ливадите. 
 

4. Кръглолистна росянка (Drosera rotundifolia - сем.  Droseraceae) 

Многогодишно тревисто насекомоядно растение. Рядък вид. Среща се в Западна Средна 
гора в торфища и мочурливи терени предимно в буковия пояс от 900 до 1100 м н.в. Размножава 
се със семена. Цъфти юни – август, плодоноси август – октомври .  

Отрицателно действащи фактори: Общото засушаване на регионалния климат. 
 

5. Бохемски здравец (Geranium bohemicum - сем.  Geraniaсеае) 

Едногодишно тревисто растение. Рядък вид. Среща се в Средна гора. Обитава по влажни 
тревисти  и храсталачни места върху различни типове почви от низините до иглолистния пояс 
до 1500 м н.в. Размножава се със семена. Цъфти юни-юли, плодоноси юли-август. Има слаба 
възпроизводителна способност. 

Отрицателно действащи фактори: паша и утъпкване, към които вида е особено чувст- 
вителен. 
 

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

регулирано ползване от природата. 

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

среда и водите, обнародвани в “Държавен вестник”. 
 
 
За територията на ДГС “Ихтиман” растителните видове са следните: 
 

1. Зайча сянка (Asparagus officinalis сем. Liliaceae) 

Многогодишно тревисто растение със силно развито коренище. Расте на умерено влажни, 
предимно дълбоки почви, в ливадни и други тревни съобщества, из храсталаци и разредени 
гори в цялата страна, от низините до към 1200 м н.в. Цъфти: май - юли; плодоноси през есента.  

Използва се във фитотерапевтичната практика. 
 

2. Лечебна иглика (Primula veris сем.Primulaceae) 

Многогодишно тревисто растение с късо коренище. Расте из храсталаци, по горски поляни и 
разредени гори в цялата страна до 2500 м н.в. 

Използва се във фитотерапевтичната практика и народната медицина. 
 
 

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 
 



Представители на територията на ДГС “Ихтиман” на лечебни растения за използването на 
плодовете, цветовете, корените и кората им като лечебно средство са: 

 

1. Лудо биле (Atropa bella-donna - сем. Solanaceae) 

Многогодишно тревисто растение. Отровно. Расте в подлеса на буковите гори и сечищата на 
места с достатъчно почвена и въздушна влага. Цъфти продължително през периода V-IХ и се 
размножава по семенен път. Добре се развива при култивиране. 

 

2. Кисел трън (Berberis vulgaris - сем. Berberidaceae) 

Силно разклонен храст висок до 3 метра, растящ по сухи каменливи места предимно на 
варовита скална основа до 1000 м н.в. Светлолюбив ксерофит. Цъфти през V – VI, плодоноси 
през VIII – X.  

 

3. Кървавиче (Bistorta major - сем. Polygonacеae) 

Многогодишно коренищно растение. Расте из влажни мочурливи места и ливади, поляни, 
храсталаци около езера и блата. Мезофит. Цъфти V-VIII, плодоноси VII-IХ. 

 

4. Чувен (Chenopodium bonus-henricus - сем. Chenopodiaceaе) 

Многогодишно тревисто растение. Среща се по тревисти рудерализирани места, край 
егреци, кошари и наторени места. Цъфти V-VIII. Размножава се чрез семена и отчасти с 
коренови издънки. 

 

5. Жълт кантарион (Hypericum perforatum - сем. Hypericaceaе) 

Многогодишно тревисто растение растящо на сухи каменисти месторастения в разредени 
гори и сечища до 2000 м н.в. Светлолюбив ксерофит. Цъфти V-VII, плодоноси VII-Х. 
Размножава се предимно чрез семена и вегетативно. 

 

6. Лечебна комунига (Мelilotus officinalis - сем. Fabaceae) 

Двугодишно растение, растящо по влажни тревисти места до 800 м н.в., светлолюбив 
мезофит. Цъфти VI-VIII, плодоноси VII-IХ и е кръстосано насекомоопрашвано растение. 
Размножава се със семена.  

 

7. Мразовец (Colchicum autumnale - сем. Liliaceae) 

Многогодишно тревисто растение. Отровно. Расте като елемент на естествената вторична 
тревна растителност из влажни места, ливади, пасища, поляни и храсталаци. Среща се до  
2000 м н.в. Цъфти VIII-Х, плодовете му узряват в началото на следващото лято. Размножава се 
предимно семенно. 

 

8. Очанка (Euphrasia – species diversa - сем.Scrophulariaceae) 

Едногодишно тревисто растение. Расте из храсти по ливади и разредени гори до 2000 м н.в. 
Светлолюбив мезофит. Цъфти VII-VIII, плодоноси IX-Х. Едногодишно растение, което се 
размножава със семена. 

 
 

9. Брястолистно орехче (Filipendula ulmaria - сем.Rosaceae) 

Многогодишно тревисто растение. Расте из влажни тревисти места, край потоци и в 
планински торфища. Студоустойчив хигрофит. Цъфти VII-VIII. Размножава се предимно 
вегетативно, чрез коренищни разклонения. 

 

10. Горска ягода (Fragaria vesca - сем. Rosaceae) 

Многогодишно тревисто растение. Расте масово в изредените гори, сечища и тревисти 
места. Цъфти през V – VIII, плодоноси през VI – IX. Размножава се предимно вегетативно чрез 
столони. 

 

11. Обикновен риган (Origanum vulgare - сем. Lamiaceae) 

Многогодишно тревисто растение. Расте из храсталаци, разредени гори и горски поляни до 
2000 м н.в. Цъфти: юни - август; плодоноси: юни - септември. 

Използва се в парфюмерията и фитотерапевтичната практика. При предозиране са 
възможни отравяния! 

12. Синя тинтява (Gentiana cruciata - сем. Gentianaceae) 

Многогодишно тревисто растение. Расте по каменисти, тревисти и храсталачни места по 
изоставени обработваеми земи и пасища, над 200 м н.в. Светлолюбив и студоустойчив 



мезофит. Цъфти през VI – VIII и плодоноси през VII – IX. Размножава се вегетативно и рядко 
със семена. 

 

13. Орлова папрат (Pteridium aquilinum - сем. Hypolepidaceae) 

Многогодишно спорово растение. Расте в умерено влажни тревисти и храсталачни места в 
горите и горските поляни до 1800 м н.в. Мезофит. По долната страна на листата се разполагат 
спорангиите. След тяхното узряване те се разсейват от вятъра и прорастват. 

 

14. Малина (Rubus idaeus - сем. Rosaceae) 

Полухраст с изправени вдървенели стъбла, висок до 160 см. Расте из храсталаци и като 
подлес в широколистни и иглолистни гори, сечища, пожарища и ветровали. Цъфти през V – VII, 
a плодоноси през VII – VIII. Размножава се предимно вегетативно, но и семенно. 

 

15. Алпийски лапад (Rumex alpinus - сем. Polygonaceae) 

Многогодишно тревисто растение. Мезофит. Расте по богати на азот почви, край сгради, 
кошари и хижи, из планински поляни и край езера, реки и потоци. Алпийският лапад се 
размножава предимно вегетативно и със семена. 

 

16. Вратига (Tanacetum vulgare - сем. Asteraceae) 

Многогодишно тревисто растение високо до 120 см. Отровно. Свтлолюбив мезофит. Расте 
из храсталачни места, разредени гори, поляни и сечища. Цъфти през VI – IX, а плодоноси през 
VIII – XI и е кръстосано насекомоопрашващо се растение. Размножава се вегетативно и със 
семена. 

 

Освен посочените сравнително рядко събирани за билки растения, на територията на ДГС 
“Ихтиман” се срещат редица масови такива. Това са глог, шипка, дрян, бял равнец, мащерка, 
маточина, сладка папрат, тревист бъз, обикновена леска, трънка и др. 

- глог - среща се навсякъде като подлес в изредените дъбови гори, както и единично и на 
групи по голите площи, обрасли с тревна растителност. 

- обикновен дрян - расте разпръснато или групово в смесени дъбови гори предимно на 
сенчести изложения, където се явява като подлес, както и из храсталаци и скалисти склонове. 

- обикновена шипка - храст с дъговидно извити клони. Расте из храсталаци, тревисти 
терени, синори по периферията на гората, голините и поляните на цялата територия на 
стопанството. 

- бял равнец - широко разпространен върху запустяли голи площи (400 - 1000 м н.в.). 
Възможностите не се използват рационално. 

- мащерка - расте по слънчеви скалисти места, поляни, голини и просеки. 

- маточина - среща се на влажни места в дъбовите гори (600 - 1200 м н.в.). Стопанското и 

значение е незначително. 
- сладка папрат - многогодишно тревисто спорово растение. Расте в сенчестите гори, 

главно върху влажни скали. Среща се из всички предпланински и планински райони на 
стопанството. 

- тревист бъз - многогодишно тревисто растение. Расте масово в плътни популации край 
потоци, храсталаци, сечища до 800 м н.в. Мезофит, привързан към богати и влажни почви. 

- обикновена леска – храст висок до 5 м. Формира самостоятелни съобщества на мястото 
на изсечени или унищожени гори и като подлес в горите. Среща се в предпланинските и  
планинските райони на стопанството. 

- трънка – храст със силно разклонено стъбло, висок до 3 м. Расте из храсталаци, пасища, 
пустеещи места, край пътища в покрайнините на дъбови гори. 

 
 

 
14. Разпределение на устроената площ по видове собственост. 
 

 
собственост 

 
залесена 

незалесена 
дървопр. 

Недърво- 
производителна 

 
ОБЩО 

 
% 

Държавни гори 14365.3 249.9 921.3 15536.5 57.0 

Общински гори 10018.9 115.4 615.3 10749.6 39.5 

Частни  гори 881.3 4.2 10.7 896.2 3.3 

Гори на юридически лица 23.3 4.9 29.6 57.8 0.2 

ВСИЧКО 25288.8 374.4 1576.9 27240.1 100.0 

 

15. Гори със стопански функции 

 



Залесена площ на горите със стопански функции държавна собственост е 8132.2 ха, което е 
56.6% от общата залесена площ на държавните гори. По стопански класове тя се разпределя, 
както следва (посочените цифри са само за държавните гори): 

 

1. Стопански клас Бялборови култури  

2. Стопански клас Черборови култури  

3. Буков високобонитетен стопански клас  

4. Буков среднобонитетен стопански клас  

5. Широколистен високостъблен стопански клас  

6. Буков високобонитетен стопански клас за превръщане  

7. Буков средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане  

8. Зимендъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане 

9. Благунов средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане 

10. Церов стопански клас за превръщане  

11. Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за превръщане 

12. Акациев стопански клас  

13. Келявгабъров стопански клас  

 

 

Бялборови култури 6.4%

Черборови култури 2.7%

Буков високобонитетен 0.9%

Буков среднобонитетен 0.8%

Широколистен високостъблен 1.5%

Буков В П 10%

Буков СрН П 1.7%

Зимендъбов СрН П 13.6%

Благунов СрН П 11.2%

Церов П 3.2%

Смесен СрН П 5.7%

Акациев 0.9%

Келяв габъров 0.9%

иглолистни - ЗСГ 6.5%

широкол.високостъблени - ЗСГ 6.3%

превръщане - ЗСГ 23.9%

нискостъблени - ЗСГ 3.8%

ДИАГРАМА No.1
Разпределение на залесената площ по стопански класове

изразено в проценти от общата залесена площ на ДГС "Ихтиман"
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ДИАГРАМА No.2
Разпределение на залесената площ по класове на възраст

във високостъблените гори на ДГС "Ихтиман" 
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ДИАГРАМА No.3
Разпределение на дървесния запас по класове на възраст

във високостъблените гори на ДГС "Ихтиман"
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ДИАГРАМА No.4
Разпределение на залесената площ по класове на възраст

в издънковите гори за превръщане на ДГС "Ихтиман"
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ДИАГРАМА No.5
Разпределение на дървесния запас по класове на възраст

в издънковите гори за превръщане на ДГС "Ихтиман"
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ДИАГРАМА No.6
Разпределение на залесената площ по класове на възраст

в нискостъблените гори на ДГС "Ихтиман"
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ДИАГРАМА No.7
Разпределение на дървесния запас по класове на възраст

в нискостъблените гори на ДГС "Ихтиман"

13121110987654321

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0%

2%
3.3%

4.3%

8.1% 7.9% 8.5%

3.5%
2.6%

5.4% 5.9%

26.1%

22.4%

 
 

 

 

 

 

 

Бял бор 8.1%

Черен бор 6%

Зимен дъб 24.1%

Бук 23.5%

Благун 19.2%

Цер 9%

Келяв габър 3%

Габър 2.7%

Акация 2.1%

Други 2.3%

ДИАГРАМА No.8
Разпределение на залесената площ

по дървесни видове в ДГС "Ихтиман"
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ДИАГРАМА No.9
Разпределение на дървесния запас

по дървесни видове в ДГС "Ихтиман"

 
 
 

Общо за горите със стопански функции 

Средната възраст е 49 години, средната пълнота – 0.77, а средният бонитет - III(3.4). 
Общият дървесен запас е 1090795 куб.м (без клони). Средният запас е 134 куб.м/ха. 
Общият среден годишен прираст е 22629 куб.м, а на един хектар – 2.78 куб.м. 
 
 

16. Гори със защитни и специални функции 
 
Залесената площ на горите със защитни и рекреационни функции в държавните гори е 

6233,1 ха или 43.4% от залесената площ. По видове гори тя се разпределя както следва: 

1. ЗСГ - Иглолистни  

2. ЗСГ - широколистни високостъблени 

3. ЗСГ - издънкови за превръщане  

4. ЗСГ - нискостъблени  

 

Общо за горите със защитни и специални функции: 
 

Средната възраст е 50 години, средната пълнота е 0.77, а средният бонитет е ІV (3.7). 
Общият дървесен запас е 842960 куб.м (без клони). Средният запас е 135 куб.м/ха. 
Общият среден годишен прираст е 17288 куб.м, а на един хектар – 2.77 куб.м. 
 
 

17. Общо за гората 
 
Средната възраст е 49 години, средната пълнота е 0.77, а средният бонитет е ІV (3.5). 
Общият дървесен запас е 1933755 куб.м (без клони). Средният запас е 135 куб.м/ха. 
Общият среден годишен прираст е 39917 куб.м, а на един хектар – 2.78 куб.м. 
 

18. ПРОЕКТИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ (СЕЧИ) 
 

18.1. ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ 
 
Възобновителни сечи ще се водят в насаждения с обща площ 4833,7 ха (в това число 

окончателна фаза на площ от 81.5 ха).  
 
Съгласно Протокол на РДГ “София” в ДГС “Ихтиман” има отдели, които попадат във 

временно недостъпни басейни (III Приложение, Списък № 5).  
 

18.1.1. РАВНОМЕРНО-ПОСТЕПЕННА СЕЧ 
 

Това е най-разпространената възобновителна сеч в стопанството. Предвидена е в следните 
стопански класове: 

-  Бялборови култури  - 7.4 ха 
-  Черборови култури  - 15.0 ха 
-  Буков среднобонитетен - 15.4 ха 



-  Широколистен високостъблен - 0.8 ха 
-  Буков високобонитетен за превръщане - 264.4 ха 
-  Буков средно и нискобонитетен за превръщане - 61.1 ха 
-  Зимендъбов средно и нискобонитетен за превръщане - 914.3 ха 
-  Благунов средно и нискобонитетен за  превръщане - 551.9 ха 
-  Церов за превръщане - 222.7 ха 
-  Смесен средно и нискобонитетен за превръщане - 366.5 ха 
-  В горите ЗСФ  - 474.5 ха 
-  в т.ч. Иглолистни - 23.2 ха 
-  в т.ч. Широколистни високостъблени - 31.6 ха 
-  в т.ч. За превръщане - 419.7 ха 

 
Общо постепенна сеч е предвидена на площ от 2894.0 ха.  
Изборът на равномерно-постепенна сеч се определя от следните съображения: относително 

едновъзрастния характер на насажденията, сравнително равномерният строеж и наличието на 
равномерно разположен подраст. 

В зависимост от индивидуалните особености на всяко насаждение (пълнота и ход на 
естественото възобновяване) е предвидена и съответната фаза на постепенна сеч. 
 

- осеменителна фаза с интензивност 20-30%, като склопеността от 0.7-0.9 се свежда до 

0.5-0.7. 
Предвидена е в следните стопански класове: 
 

-  Бялборови култури  - 5.0 ха 
-  Черборови култури  - 5.8 ха 
-  Буков среднобонитетен - 15.4 ха 
-  Широколистен високостъблен - 0.8 ха 
-  Буков високобонитетен за превръщане - 264.1 ха 
-  Буков средно и нискобонитетен за превръщане - 61.1 ха 
-  Зимендъбов средно и нискобонитетен за превръщане - 600.8 ха 
-  Благунов средно и нискобонитетен за  превръщане - 322.7 ха 
-  Церов за превръщане - 90.7 ха 
-  Смесен средно и нискобонитетен за превръщане - 273.8 ха 
-  В горите ЗСФ  - 396.6 ха 
-  в т.ч. Иглолистни - 23.2 ха 
-  в т.ч. Широколистни високостъблени - 28.7 ха 
-  в т.ч. За превръщане - 344.7 ха 

 
Общо осеменителна фаза на постепенната сеч е проектирана на 2036.8 ха.  
Ако след осеменителна фаза на постепенна сеч възобновяването има групов характер, 

сечта може да продължи като постепенно-котловинна или групово-постепенна. 
Пълен списък на подотделите, в които е предвидена осеменителна фаза е даден в III 

Приложение, Списък № 6. 
 

- осветителна фаза - с интензивност 40-50%, при наличието на 50-60% надежден 

подраст с равномерно разпределение върху площта, като склопеността не пада под 0.3-0.4. 
Предвидена е в следните стопански класове: 

-  Бялборови култури  - 2.2 ха 
-  Черборови култури  - 9.2 ха 
-  Зимендъбов средно и нискобонитетен за превръщане - 289.5 ха 
-  Благунов средно и нискобонитетен за  превръщане - 215.2 ха 
-  Церов за превръщане - 120.0 ха 
-  Смесен средно и нискобонитетен за превръщане - 92.1 ха 
-  В горите ЗСФ  - 71.3 ха 
-  в т.ч. Широколистни високостъблени - 0.7 ха 
-  в т.ч. За превръщане - 70.6 ха 

 
Общо осветителна фаза на постепенната сеч е проектирана на 799.5 ха (III Приложение, 

Списък № 6).  
 

- окончателна фаза - с интензивност 100%, при наличие на минимум 75% надежден 

подраст. 
Предвидена е в следните стопански класове: 

-  Бялборови култури  - 0.2 ха 
-  Буков високобонитетен за превръщане - 0.3 ха 



-  Зимендъбов средно и нискобонитетен за превръщане - 24.0 ха 
-  Благунов средно и нискобонитетен за  превръщане - 14.0 ха 
-  Церов за превръщане - 12.0 ха 
-  Смесен средно и нискобонитетен за превръщане - 0.6 ха 
-  В горите ЗСФ  - 6.6 ха 
-  в т.ч. Широколистни високостъблени - 2.2 ха 
-  в т.ч. За превръщане - 4.4 ха 

 
Общо окончателна фаза на постепенната сеч е проектирана на 57.7 ха (III Приложение, 

Списък № 6).  
В случаите, когато склопеността на насажденията е висока сечта е предвидено да се изведе 

на два пъти. 
 

18.1.2. ПОСТЕПЕННО-КОТЛОВИННА СЕЧ 

 
Тази сеч се явява разновидност на равномерно-постепенната сеч. Проектирана е в 

издънкови и семенни дъбови и церови насаждения с неравномерен строеж или групово 
разположение на подраста.  

Предвидена е в следните стопански класове: 
-  Широколистен високостъблен - 1.1 ха 
-  Зимендъбов средно и нискобонитетен за превръщане - 233.5 ха 
-  Благунов средно и нискобонитетен за  превръщане - 374.3 ха 
-  Церов за превръщане - 154.9 ха 
-  Смесен средно и нискобонитетен за превръщане - 122.3 ха 
-  В горите ЗСФ  - 530.5 ха 
-  в т.ч. За превръщане - 530.5 ха 

 
Общо постепенно-котловинна сеч е проектирана на площ от 1416.6 ха. Интензивността на 

сечта е 20-35%, като не надхвърля процента на възобновяване (III Приложение, Списък           
№ 5). Сечищата се залагат според местоположението, формата и големината на 
възобновените петна. 
 
 

18.1.3. ГРУПОВО-ПОСТЕПЕННА СЕЧ 

 
Тази сеч е проектирана в семенни букови насаждения, както и във повечето издънкови 

букови насаждения в защитените зони по НАТУРА 2000, които са задействани с 
възобновителна сеч. Предвидена е в следните стопански класове: 

-  Буков среднобонитетен - 38.1 ха 
-  Буков високобонитетен за превръщане - 3.0 ха 
-  Буков средно и нискобонитетен за превръщане - 3.0 ха 
-  В горите ЗСФ  - 162.9 ха 
-  в т.ч. Широколистни високостъблени - 52.3 ха 
-  в т.ч. За превръщане - 110.6 ха 

 
Общо групово-постепенна сеч е проектирана на площ от 207.0 ха. 
Изборът на на тази сеч се определя от следните съображения: относителна 

разновъзрастност на насажденията, неравномерен строеж и наличие на групов подраст. 
Интензивността на сечта е 20-30%, като не надхвърля процента на възобновяване                           
(III Приложение, Списък № 6). 

При групово-постепенната сеч се цели създаване на разновъзрастни насаждения, които са 
по-устойчиви на неблагоприятни въздействия.  
 

18.1.4. ГОЛА СЕЧ 

 
Гола сеч е предвидена в следните стопански класове: 

-  Широколистен високостъблен - 3.9 ха 
-  Акациев  - 103.1 ха 
-  Келявгабъров - 39.8 ха 
-  В горите ЗСФ  - 169.3 ха 
-  в т.ч. Широколистни високостъблени - 0.5 ха 
-  в т.ч. Нискостъблени - 168.8 ха 

 
Общо гола сеч е проектирана на площ от 316.1 ха. 
Изборът на голата сеч в тези стопански класове се диктува от различни  причини:  



 

18.1.4.1. Тополови култури и трепетликови насаждения. Общата им площ 

е 4.4 ха. Предвидена е в широколистния високостъблен стопански клас (31 ж; 49 ш; 113 ч; 117 в; 
561 б, в; 565 б). 

 

18.1.4.2. Акациеви дървостои. Общата им площ е 271.9 ха (III Приложение, Списък 

№ 6). Сечищата са с големина до 100 дка, а в горите със специални функции – до 10 дка. 
Възобновяването е издънково. Предвидена е в следните стопански класове: 

-  Акациев - 103.1 ха 
-  В горите ЗСФ  - 168.8 ха 
-  в т.ч. Нискостъблени - 168.8 ха 

 

18.1.4.3. Гори за нискостъблено стопанисване. Предвидена е в три 

насаждения от келявгабъровия стопански клас на площ 39.8 ха с цел подмладяване на 
дървостоите (261 ф1; 263 в; 286 ф). Сечищата са с големина до 50 дка. Възобновяването е 
издънково.  

 

18.1.2. ТЕХНОЛОГИЧНИ СЕЧИ 
 

Тук са отнесени всички сечи за дивечови просеки, ниви и сечища на площ 33.7 ха                         
(III Приложение, Списък № 7). Частта от тях, която попада в държавния ловен район (отдели         
№№ 231 – 246; 288 - 344) са в съответствие с утвърден проект от 30.01.2009 г. и съгласно ТИЗ 
и I-во Лесоустройствено съвещание са включени в проекта. В предоставените ловни райони 
предвидените технологични сечи са в съответствие с Ловоустройствения проект на ДГС 
“Ихтиман” (том ІІ), който е неразделна част от Лесоустойствения проект.  

Предвидена е в следните стопански класове: 
-  Буков среднобонитетен - 0.3 ха 
-  Широколистен високостъблен - 0.3 ха 
-  Буков високобонитетен за превръщане - 2.5 ха 
-  Зимендъбов средно и нискобонитетен за превръщане - 10.1 ха 
-  Благунов средно и нискобонитетен за  превръщане - 0.1 ха 
-  Церов за превръщане - 0.6 ха 
-  Смесен средно и нискобонитетен за превръщане - 2.7 ха 
-  В горите ЗСФ - 17.1 ха 
-  в т.ч. Иглолистни - 3.2 ха 
-  в т.ч. Широколистни високостъблени - 1.9 ха 
-  в т.ч. За превръщане - 12.0 ха 

 

18.3. ОТГЛЕДНИ СЕЧИ 
 

Отгледни сечи са проектирани в млади, средновъзрастни и дозряващи насаждения и 
култури по състояние, на обща площ 4352.5 ха. Разпределението й по стопански класове и вид 
на сечта е дадено в таблица № 61. 

С отгледните сечи се цели регулиране състава на насажденията, подобряване на 
състоянието им, бонитета, сортиментна структура, а от тук и увеличаване количеството и 
качеството на продукцията от единица площ. 

 

Предвидени са следните видове отгледни сечи: 
 

18.3.1. ОСВЕТЛЕНИЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ НА КУЛТУРАТА е проектирано без материален 

добив в несклопени култури и насаждения на възраст 1-10 години, с цел отстраняване на 
нежелани издънки от дървесни и храстови видове, както и след извеждане на голи сечи с 
последващо залесяване, когато може да се очаква развитието на нежелана издънкова 
растителност. 

Осветления са проектирани на обща площ 539.3 ха (в т.ч. отглеждане на подраста – 80.9 ха), 
като това е удвоената площ, поради повторяемостта им (2 пъти за десетилетието). 

 

18.3.1.1. Отглеждане на подраста е предвидено при извеждане на окончателна 

фаза на постепенна сеч, с оглед отстраняване на нежелани издънки от дървесни видове, както 
и изрязване на пънче на евентуално повреден при извеждането на сечта широколистен 
подраст. 

В таблицата тази сеч е отнесена към осветленията. Поради това, че се извежда еднократно 
непосредствено след възобновителната сеч, то тя е посочена и отделно в т.ч. Предвидено е на 
площ от 80.9 ха. 

 



18.3.2. ПРОЧИСТКА е проектирана в склопени култури и насаждения до 20-годишна 

възраст, с пълнота 0.9-1.0, а при неравномерен строеж и пълнота 0.8 - само в гъстите групи 
(0.9-1.0). Интензивността варира от 10 до 35% в зависимост от пълнотата, дървесния вид, 
бонитет, месторастене, а за иглолистните култури и от схемата на залесяване. При 
интензивност над 25% сечта следва да се изведе на два пъти, за да не се разстроят 
дървостоите.  

Прочистки са проектирани на площ от 511.0 ха, като 60.4 ха са в иглолистни гори.  
При букови и габърови насаждения и в семенните дъбови насаждения, прочистките са 

проектирани да се водят без да е начислен материален добив. 
 

18.3.3. ПРОРЕЖДАНЕ е проектирано в насаждения и култури от 21 до 40 години, а за 

семенните дъбови насаждения - от 21 до 60 години, с пълнота 0.8-1.0, а при неравномерен 
строеж и пълнота 0.7 - само в гъсти групи (0.9-1.0). Интензивността им варира от 10 до 35% в 
зависимост от пълнотата, дървесния вид, типа месторастене и схемата на залесяване. При 
интензивност над 25% сечта следва да се изведе на два пъти, за да не се разстроят 
дървостоите.  

В защитните и специални гори при пълнота 0.8 е подхождано индивидуално за всяко 
насаждение, отчитайки особеностите на функциите, които то изпълнява и месторастенето. 

Прореждане е проектирано на площ от 1005.9 ха, като 699.1 ха са в иглолистни гори. В това 
число e включенa гола сеч за противопожарни просеки на площ 1.0 ха. 

 

18.3.4. ПРОБИРКА е проектирана в насаждения и култури от 41 години до зряла възраст 

(при семенния бук, габър и дъб - от 61 години) с пълноти 0.8-1.0, а при неравномерен строеж и 
пълнота 0.7 - само в гъсти групи (0.9-1.0). Интензивността им варира от 10 до 30% в зависимост 
от пълнотата, дървесния вид, бонитета и типа месторастене. 

В защитните и специални гори при пълнота 0.8 са спазени същите принципи, както при 
прорежданията. 

Пробирка е проектирана на площ от 2195.3 ха, като 864.2 ха са в иглолистни гори. В това 
число e включенa гола сеч за противопожарни просеки на площ 2.1 ха. 

 

18.3.5. СЕЛЕКЦИОННА СЕЧ е проектирана в семепроизводствени насаждения на площ 

от 101.0 ха. Целта е да се осигурят условия за редовно и обилно семеносене от набелязаните 
плюсови и нормални дървета. Интензивността на сеч е от 15 до 25%, като целта е да се 
достигне склопеност 0.6-0.7. Сечите са съгласувани с горска семеконтролна станция - София. 

 

18.1.4. САНИТАРНИ СЕЧИ 
Предвидени са на площ 190.7 ха, от която 43.9 ха са в иглолистни гори. Задействани са 

дървостои, при които процентът на увреждане е по-висок от този на отгледната или 
възобновителна сеч при съответната пълнота.  

Най-много санитарни сечи са проектирани в резултат на суховършия в издънкови дъбови 
гори – 117.6 ха или 61.7% от цялата им площ. Процентът на увреждане на дървостоите е нисък 
до среден - от 10 до 25%. Обикновено сечта е придружена от мероприятия за подпомагане на 
възобновяването. 

Санитарни сечи са проектирани и на площ 51.0 ха засегнати от пожар гори, от която 43.9 ха  
в иглолистни култури (26.7% от всички санитарни сечи). Процентът на увреждане на 
дървостоите е от 20 до 100%. В повечето случаи е предвидено и залесяване. 

На трето място са санитарните сечи проектирани в клоносечни насаждения (14.6 ха или 
7.7% от всички санитарни сечи). Процентът на увреждане на дървостоите е от 30 до 45%. 
Интензивността на сеч варира в подобни граници, като в този случай целта е да се получи 
естествено възобновяване на площта.  

 

18.1.5. ГОЛА ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ПРОСЕКА  
Тази сеч е проектирана да се изведе в части от подотдели на площ 3.1 ха. В зависимост от 

сечта, която ще се води в останалата част на подотдела, тази площ се разделя, както следва: 
прореждане – 1.0 ха и пробирки – 2.1 ха. Във всяко описание е посочено предвиденото 
ползване като сума от ползването от голата сеч за противопожарна просека и съответната сеч 
на останалата част от площта. Процентът на общото ползване спрямо целия запас на 
подотдела е даден във всяко таксационно описание. В III Приложение, Списък № 8 са дадени 
подотделите, в които ще се води гола сеч за противопожарна просека с указани: ширина, 
дължина, процент на ползване, площ за изсичане на голо и очакваем добив. Местата, където 
следва да се просекат просеките с ширина 5-10 метра, са съгласувани с ДГС “Ихтиман” и 
РСПАБ “Ихтиман” и са отразени на противопожарните карти в М1:25000 като проектирани 
лесокултурни прегради. 

 

18.1.6. ИЗСИЧАНЕ НА ПОДЛЕСА 



Тази сеч е проектирана в зрели дървостои в случаите, когато подлесът затруднява 
естественото възобновяване. Материален добив не е начисляван. Предвидено е да се изведе 
на площ 1089.0 ха  . 

 

19. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНОТО ПОЛЗВАНЕ ОТ 

    ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ (ДЪРЖАВНИ ГОРИ) 
 

В държавно горско стопанство “Ихтиман” през следващото десетилетие само в един 
стопански клас  ползването от възобновителни сечи ще се контролира по формулни методи – 
Буков Среднобонитетен.  

 

 

20. ОБЩ РАЗМЕР НА ПОЛЗВАНАТА ДЪРВЕСИНА 

 
Общият размер на ползването през десетилетието е 368585 куб.м (без клони). 
Основната част от ползването по маса ще се реализира от възобновителни сечи - 210380 

куб.м, или 57.1%. 
Ползването  от отгледни сечи е 143730 куб.м (39.0%). 
Ползването от санитарни сечи е 10640 куб.м (2.9%).  
Ползването от технологични сечи е 3835 куб.м (1.0%).  
 
Разпределението на ползването в отделите, които попадат във временно недостъпни 

басейни по вид на сечта и стопански класове е 95060 куб.м. 
 
Годишното ползване от всички видове сечи се увеличава с 4465 куб.м, или с 13.8%. Това се 

дължи на намалените турнуси на издънковите гори за превръщане в семенни, при което 
значително се увеличава делът на зрелите гори.  

Възобновителните сечи се увеличават с 12499 куб.м (146.4%) най-вече за сметка на 
издънковите гори за превръщане в семенни поради застаряване на насажденията и 
възприемане на по-ниски турнуси, както и на замяната на проектираните преди 10 години 
санитарни сечи с възобновителни.  

 
По обем отгледните сечи се увеличават с 5760 куб.м (66.9%) поради замяната на 

проектираните преди 10 години санитарни сечи (в следствие пожари) с отгледни. Голямо 
намаление има при санитарните сечи – 11440 куб.м годишно (91.5%) в резултат на подобреното 
здравословно състояние на дървостоите.  

 
Сечи за реконструкция не са проектирани, в съответствие с Указанията на НУГ от              

2007 година. 
Предвидените технологични сечи представляват голи сечи за дивечови просеки и ниви по 

утвърден проект. 
Ползването от хектар залесена площ нараства с 34.6%, докато запасът на един хектар се е 

увеличил с 3.1%. 
 
Ползването спрямо средния годишен прираст нараства от 64.7% на 92.3%, а спрямо запаса 

– от 1.5% на 1.9% в резултат на относителното застаряване на насажденията, по-високите 
интензивности при отгледните сечи в иглолистните култури и големия дял на възобновителни 
сечи. 

 

21. ДОБИВИ И СОРТИМЕНТИ ОТ ЛЕСОСЕЧНИЯ ФОНД 

 
 Определеното за десетилетието ползване от 420905 куб.м (с клони), би следвало да се 

добие 143870 куб.м строителна дървесина, или 34.2%, от която едра - 25135 куб.м (6.0%), 
средна - 103355 куб.м (24.6%) и дребна - 15380 куб.м (3.6%). Освен това ще се добият дърва за 
огрев - 191455 куб.м (45.5%) и използваема вършина - 11745 куб.м (2.8%). 

Предполагаемият отпад при сечта ще бъде 73835 куб.м (17.5%). 
 
Сортиментната структура на ползването през отделните години ще се променя в зависимост 

от структурата и санитарното състояние на насажденията, от които ще се набира годишното 
ползване. 

Необходимо е да се полагат системни грижи за най-рационалното разкрояване на стъблата, 
с оглед да се добива повече строителна дървесина. 

Разпределението на очакваемият общ добив по сортименти е направено по възприетите 
проценти за сортиментиране по видове сечи и основни групи сортименти. Процентното 
съотношение е направено на база на реализираната през ревизионния период сортиментна 
структура при добива на дървесина и заложените 5 временни пробни площи. 



 

22. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ЗАЛЕСЯВАНЕ 
 

В района на държавно горско стопанство “Ихтиман” съществуват сравнително добри 
условия за естественото възобновяване на основните дървесни видове – зимен дъб, благун, 
цер и бук 

Общо залесяване е предвидено на площ от 47,4 ха. Заедно с подпомагането без залесяване 
общата почвоподготовка е 107,3 ха. 

  

22.1. ПАША 
 

Общата площ, върху която се допуска паша е 2787.7 ха. В таблица № 68 е показано как се 
разпределя тя по горскостопански участъци. 
 
 
 
 
 
 

Таблица № 68 
Размер на площта, разрешена за паша и допустимият брой добитък 

 

 Обща Разрешена % от бройки добитък 

ГСУ площ за паша площта едър дребен 
 ха ха    

Вакарел 6224.2 1398.2 22.5 1398 6991 

Мухово 5878.5 521.6 8.9 522 2608 

Ихтиман 3433.8 867.9 25.3 868 4340 

ОБЩО 15536.5 2787.7 17.9 2788 13939 

 

22.2. ДОБИВ НА БИЛКИ, ГОРСКИ ПЛОДОВЕ И ГЪБИ 
 

Горското стопанство разполага с добри възможности за получаване на доход от тази 
продукция, която е предназначена основно за износ. В тази дейност могат да се привличат 
временните работници през незаетото им с лесокултурна работа време. Съществени резерви 
се крият в засаждането на неизползвани площи в горския разсадник с технически и лечебни 
растения. 

Предвижда се годишен добив на гъби - 10000 кг, билки – 5000 кг и горски плодове – 4000 кг, 
като тези количества зависят от различни фактори (климатични условия, възможност за 
реализация и маркетинг).  

 
 

22.3. ДОБИВ НА КОЛЕДНИ ЕЛХИЧКИ 
 

Стопанството разполага с неизползвани възможности за получаване на доход от тази 
продукция. Във възможностите е годишно да се реализират 500 броя. 

 

23. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

23.1. БАРИЕРНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРЕГРАДИ 
 

В Защитената зона е проектирано създаването на бариерни противопожарни прегради на 
площ от 2.7 ха (същите представляват ловни просеки по утвърден проект от 30.01.2009 г. и 
съгласно ТИЗ и I-во Лесоустройствено съвещание са включени в проекта на ДГС “Ихтиман”). 
Изпълнението на това мероприятие ще доведе до намаление на местообитанията както 
следва: 

- 9170 – 1.2 ха.  
- 91W0 – 1.5 ха  
 

23.2. ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРЕГРАДИ 
 

В Защитената зона е проектирано създаването на една лесокултурна противопожарна 
преграда, на площ 7.5 дка в иглолистна култура. При това положение тя няма определено 
местообитание и следователно това мероприятие не намалява площта на местообитанията. 

 

23.3. МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ 
 



В Защитената зона не е проектирано създаването на минерализовани ивици. 
 
 

24. ЛОВНОСТОПАНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Освен посочените по-горе ловни просеки (описани и като проектирани бариерни 

противопожарни прегради) в държавните гори попадащи в Защитена зона “Средна гора” има 
предвидено и изсичане на 0.1 дка за дивечова нива в насаждение с определено местообитание 
- 9170.  

 
 
 

 

25. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ ПРОЕКТИРАНИТЕ ГОРСКОСТОПАНСКИ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Мероприятията, предвидени в този проект имат за цел да подобрят състоянието и повишат 

продуктивността и другите полезни функции на гората. 
 
В таблици № 70  са посочени редица показатели, които дават представа за  промените 

настъпили на територията на устройвания обект през десетгодишния ревизионен период. 
 
 

Таблица № 70 
Направления и показатели за оценка  

на общото състояние и екологическите функции на горите 
 
 
 
 
 
 

№ Показатели мярка 
Преди 

10 години 
Нов 
ЛУП 

№ Показатели мярка 
Преди 

10 години 
Нов 
ЛУП 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

А Състояние на горските ресурси      

I Обща горска площ ха 26441.6 27240.1 II Гори със силни уврежд. ха 693.6 15.6 

1. Залесена горска площ % 90.4 92.8 1. Иглолистни ха 301.0 2.8 

2. Незал. дървопроизв. % 1.1 1.4 1.1. Биотични % 3.2 5.9 

3. Недървопроизводителна % 8.5 5.8 1.2. Абиотични % 96.8 94.1 

3.1 Поляни ха 1768.9 1155.4 1.3. Антропогенни % - - 

3.2 Храсти ха - - 2. Широколистни ха 392.6 12.8 

4. Иглолистни гори ха 4490.6 3950.8 2.1. Биотични % 93.7 42.4 

5. Широколистни гори ха 19410.8 21337.0 2.2. Абиотични % 5.8 2.3 

5.1 Семенни % 28.8 25.2 2.3. Антропогенни % 0.5 55.3 

5.2 Изд. за превръщане % 59.4 68.9 В Запазване на биологичното разнообразие 

5.3 Нискостъблени % 1.3 5.9 1. Естествени гори ха 18741.3 21190.9 

5.4 За реконструкция % 10.5 - 2. Изкуствени гори ха 5160.1 4095.4 

6. Гори до 40 години % 27.1 25.3 3. Гори за възобновяване ха 2974.9 9139.2 

7. Дозряващи гори % 51.8 35.2 3.1. Естествено възобновяване % 93.1 97.2 

8. Зрели и презрели  % 21.1 39.5 3.2. Изкуствено възобновяване % 6.9 2.8 

II Запас - общо х.м3 3280310 3693610 4. Гори с природозащ. статус ха 616.3 5904.2 

1. Иглолистни % 23.1 22.6 4.1. Представителни екосистеми % - - 

2. Широколистни гори % 76.9 77.4 4.2. Застрашени екосистеми % - - 

2.1 Семенни % 37.6 39.1 4.3. Защитени територии % 100 100 

2.2 Изд. за превръщане % 58.1 59.3 5. Дървесна растителност бр. 40 44 

2.3 Нискостъблени % 4.1 1.6 5.1. Редки и застрашени % - - 

III Средни показатели    5.2. Защитени и ендемични % - - 

1. Среден запас м3/ха 137 146 6. Смесени насаждения ха 13888.2 15876.9 

2. Среден прираст м3/ха 2.95 2.84 7. Генетични ресурси ха 204.0 172.2 

3. Средна възраст г. 48 53 7.1. Семенни бази % 81.7 75.9 

4. Среден бонитет  III (3.3) III (3.4) 7.2. Семепроизводствени градини % 7.8 8.7 

IV Странични ресурси    7.3. Географски култури % 10.5 15.4 

1. Плодове и гъби т. - - Г Показатели - защитни и рекреационни функции 

2. Лечебни разстения т. - - 1. Ср. защитно-водоохранен клас  - 2.77 

3. Площ за паша ха 14642.2 2787.7 2. Ср.клас на рекреац. ценност  - 1.73 

Б Здравословно състояние на горите 3. Ерозирани горски площи ха   

I Гори със слаби уврежд. ха 2998.6 534.9 3.1. Площна ерозия % 98.0 98.3 

1. Иглолистни ха 480.0 28.9 3.2. Стуйчеста и браздова % - 1.7 

1.1 Биотични % 0.3 3.6 3.3. Ровинна и дълбочинна  % 2.0 - 

1.2 Абиотични % 99.7 96.4 4. Гори за изборно стопанисване ха - - 

1.3 Антропогенни % - - 5. Защитни гори ха 3997.7 3057.1 

2. Широколистни ха 2518.6 506.0 6. Рекреационни гори ха 242.5 225.6 

2.1 Биотични % 86.1 94.9      

2.2 Абиотични % 13.9 5.1      

2.3 Антропогенни % - -      



 
 
 
 
 
 
 
 

 
26. Отчет за изпълнението на предвидените по ГСП сечи по площ и добив /лежаща маса/ 
от началото на ревизионния период на територията на ТП „ДГС – Ихтиман“ 
 

 


