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РЕЗЮМЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИЯ ПЛАН ОТ 2013 Г. 
 НА ТП „ДГС РАЗЛОГ“ 

 
 

ТП „ДГС Разлог” носи името на населеното място, в което се намира 
административната му сграда - град Разлог. ТП „ДГС Разлог” е териториално поделение на 
Югозападно държавно предприятие гр.Благоевград и се намира на територията на  РДГ гр. 
Благоевград.  

Територията на стопанството попада в Югозападна България, централната част на 
Благоевградска област, върху територията на част от община Разлог. На север граничи с НП 
“Рила”; на изток с ДГС “Белица”, ДГС “Елешница”; на юг с ДГС “Добринище” и НП “Пирин”; на 
запад с ДГС “Симитли”. 

Площта на стопанството е разположена върху част от землищата на гр. Разлог, с. 
Бачево, с. Годлево, с. Добърско, с. Горно Драглище, с. Долно Драглище и с. Баня. 

На територията на горското стопанство се намират гр. Разлог и селата Бачево, Годлево, 
Добърско, Горно Драглище, Долно Драглище и Баня. Освен това в района се намират 
курортните комплекси - “Предела” и “Бетоловото” и летовище “Равните мочуре”. Всички 
населени места са свързани с асфалтови пътища с републиканската пътна мрежа, които се 
обслужват с автобусни линии. През южната част на ДГС "Разлог" преминава първокласния път 
София – Благоевград – Гоце Делчев, а през източната част преминава второкласния път 
Разлог – Якоруда – Велинград. Град Разлог е свързан с теснолинеен железопътен път с гара 
Септември и от там с цялата страна. 

Всички горски комплекси са свързани с главните пътища чрез множество временни 
горски пътища, което създава благоприятни условия за правилната организация, стопанисване 
и опазване на горите в района на стопанството. 

Територията на ДГС "Разлог" е разделена на три горскостопански участъка: І ГСУ 
“Бачево”, ІІ ГСУ “Добърско”, ІІІ ГСУ “Разлог”. 

 

1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

а) Географско положение 
Територията на стопанството е разположена в следните географски координати: от             

4153` до 4200`   северна ширина и от 2318` до 2328` източна дължина. Съставено е от три 
основни горски комплекса разделени от прохода “Предела” и Разложката котловина. Най - 
големият е разположен по южните и югоизточните склонове на източния дял на Рила планина, 
вторият – разделен на два по-малки комплекса: “Тишето” и “Бетоловото” – обхваща най – 
ниската част от северните склонове на Вихренския дял на Пирин  

 

б) Релеф  
Релефът на ДГС "Разлог" е типично планински. 
Рилската част на ДГС "Разлог" е най-висока и при нея има оформени алпийски и 

високопланински релеф. Клековата зона и скалните участъци, поляни и високопланински 
пасища над нея имат алпийски характер. Останалата висока Рилска част е преминала към НП 
“Рила”. 

Пиринската част на ДГС "Разлог" се състои от две части “Тишето” и “Бетоловото”, които са 
разположени в най-ниските части на северните склонове на Пирин планина. Характеризират се 
с малките наклони и липсата на ясно изразени била и дерета. 

Хълмистата част на Разложката котловина се характеризира с много разнообразен релеф. 
Въпреки малката разлика в надморските височини, теренът е силно пресечен с много била и 
дерета. Дълбокото разчленение на терена е оформило сложно устроен комплекс от склонове с 
различно изложение и наклон. Особено стръмни са склоновете по десния бряг на река Места. 

Най-високата точка на ДГС "Разлог" е връх Капатник (2170 м н.в.), а най-ниската се намира 
на границата с държавно горско стопанство “Елешница” до река Места – 750 м н.в. 

 

в) Хидроложки условия  
Хидроложките условия в района на ДГС "Разлог" са сравнително добри. Реките на 

територията му са част от хидрографската мрежа на реките Места и Струма.  
Най-голямата река, която минава по източната граница е Места. Бреговете и са стръмни, 

обрасли с дървесна и храстова растителност.  
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Реките и доловете, които водят началото си от района на ДГС "Разлог" и се вливат в река 
Струма, извират от Рила и Пирин западно от вододела минаващ през м. “Предел”. Това са река 
Мразеница и река Валевица, като двете реки се събират на границата с ДГС “Симитли”. 

Водните течения в ДГС "Разлог" са с променлив воден режим, но не пресъхват през цялата 
година, а при топенето на снеговете и изобилните валежи прииждат значително, но нямат 
пороен характер. 

 

2. КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ 
 
Климатичните условия имат решаващо значение за горскорастителното райониране и за 

формирането на отделните типове горски месторастения. 
Съгласно “Климатичните райони на България и техния климат” - 1963 година на Л. Събев и            

Св. Станев, територията на ДГС “Разлог” попада в Континентално-средиземноморска 
климатична област – Южнобългарска климатична подобласт. Обхваща два климатични района: 
Климатичен  район  на  долината на  река  Места  -  обхваща  райони с  надморска  височина до 
1000 м. и Среднопланински   климатичен   район  -   обхваща   райони   с  надморска  височина  
от 1000 до 2000 м.  

 

3. ЛЕСИСТОСТ 
 

Лесистостта в района на  Община Разлог е 63,1%.  
 

4. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИКОНОМИКАТА В РАЙОНА 
 

а) Ползватели на дървесина 
Средногодишният добив на строителна дървесина през десетилетието в ДГС “Разлог” 

възлиза на 14985куб.м, а на дърва  - 10071куб.м. 
В условията на пазарната икономика потребители на дървесина се явяват както наши, така и 

чуждестранни фирми. Добитите дърва за огрев са предназначени както за задоволяване 
нуждите на местното население, така и за други потребители. 

 

б) Транспортни и експлоатационни условия 
През района на ДГС “Разлог” преминават основно два пътя гр. София – гр. Благоевград – гр. 

Гоце Делчев, гр. Разлог – гр. Якоруда – гр. Велинград. Град Разлог е свързан с теснолинеен 
железопътен път с гара Септември и от там с цялата страна. Всички селища в района са 
свързани с асфалтова пътна мрежа.  

 

в) Паша в горските територии  
Изготвен е проект за пашата, който регламентира площта и територията, в които се 

забранява пашата. В ДГС “Разлог” се забранява пашата върху обща площ 3546,2 ха. 
За всеки горскостопански участък е разработен проект за паша по землища, където са 

отразени забранените за паша подотдели и тяхната обща площ.  
Съгласно чл. 124 от Закона за горите от 2011 г. на територията на ДГС “Разлог” се забранява 

пашата на домашни животни, както следва: 
- в поройните и ерозирани горски територии, дендрариумите, одобрените и регистрирани 

източници за производство на горски репродуктивни материали и в горските разсадници 
- в горските култури и млади насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения 

до достигане на височина 3 метра  
- в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване  
- Забранена е нощната паша и пашата без пастир. 
 

г) Ползване на недървесни горски продукти 
Освен основното ползване, в района на ДГС “Разлог” са развити и някои странични 

ползвания от горите. Широко разпространено е добиването на гъби, иглолистна зеленина, 
билки и горски плодове. 
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д) Други полезни функции на горите 
Горите в района имат и социално-хигиенни, защитно-водоохранни, противоерозионни и 

здравно-украсни функции. Горите предпазват прилежащите им земи от развитие на ерозионни 
процеси и увеличават плодородието им. 

Горите подобряват климата, акумулират големи количества от падналите дъждовни води и 
намаляват скоростта на водния отток, с което и предпазват почвата от ерозия. Със здравните 
си и укрепни функции, горите създават приятни условия за почивка, за развитие на пешеходен 
туризъм и здравно и физическо укрепване.  

В заключение трябва да се каже, че горите в района на ДГС "Разлог" със своите 
многообразни функции имат и голямо общонационално значение. Това се изразява от една 
страна в различните им специфични функции и като суровинен ресурс, а от друга като курортен 
и туристически център – м. “Предел”, хижа “Предел”, м. “Бетоловото”, с. Баня, близостта до гр. 
Банско и гр. Добринище – подстъпи към НП “Рила” и НП “Пирин”.  

В  с. Добърско се  намира  най-старата  черква  на  балканския  полуостров - на повече от 
1000 години. 

 

5. ПЛОЩ НА ДГС “РАЗЛОГ” И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО Й ПО 

КАТЕГОРИИ СПОРЕД ОСНОВНИТЕ ИМ ФУНКЦИИ 
 
Площта на горските територии държавна собственост е 12589,8 ха, от която: 
 

- залесена - 11976,3 ха - 95,1% 
- незалесена дървопроизводителна - 101,1 ха - 0,8% 
- недървопроизводителна -   511,4 ха - 4,1% 

 Всичко: - 12588,8 ха - 100,0% 
 
Средната възраст на горите държавна собственост 66 години. 
Общият запас (без клони) на на горските територии държавна собственост 2 704 785 куб.м, а 

на 1 ха 236 куб.м.  
Общият среден годишен прираст на горите държавна собственост е 49 508 куб.м, а на 1 ха – 

1,02 куб.м. 
От иглолистните дървесни видове в горските територии държавна собственост белият бор 

заема 63.2% от залесената площ и 61.5% от запаса (без клони), а черният бор съответно 10.7% 
и 8.5%. Общо иглолистните в териториите държавна собственост заемат 81,9% от площта и 
82,2% от запаса. 

От широколистните дървесни видове в горските територии държавна собственост с най-
голям дял е букът, заемащ по 15.2 % от общата залесена площ и 16,6% от общият запас (без 
клони), следван от зимният дъб с 1.5 % от площта и 0.6% от запаса, черната елша, габъра и 
други. Общо широколистните заемат 18,1% от площта и 17,8% от запаса (без клони). 

Обликът на гората общо за горските територии държавна собственост естествените 
насаждения заемат 64,3% от площта.  

 
 

6. ПЛАНИРАНИ СЕЧИ В ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 

 
Разпределението на площта по видове сечи е следното:  
 

- възобновителни сечи - 1457.6 ха - 27,6 % 
- отгледни сечи - 3895.1ха - 72,3 % 
- санитарни сечи - 6.7 ха - 0,1 % 

 Всичко  5359.4ха - 100,0 % 

     
По вид на отгледната сеч, площта се разпределя, както следва: 
 

- осветление - 9.0 ха - 0,2 % 
- прочистка - 171.6 ха - 4,5 % 
- прореждане - 1698.0 ха - 44,4 % 
- пробирка - 1966.0 ха - 49,6 % 
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- селекционна - 50.5 ха - 1,3 % 

 Всичко  3895.1 ха - 100,0% 

7. Общ размер на ползваната дървесина 
 

Общият размер на ползването от всички видове сечи в горите държавна собственост през 
десетилетието ще бъде 314410 куб.м (без клони), или средногодишно 31441куб.м от които: 

 
- от възобновителни сечи - 133055 куб.м - 42,9 % 
- от отгледни сечи - 180415 куб.м - 56,8 % 
- от санитарни сечи - 940 куб.м - 0,3 % 

  Всичко  314410 куб.м - 100,0% 

 

 

8. ДОБИВ НА СОРТИМЕНТИ ОТ ПОЛЗВАНАТА ДЪРВЕСИНА 
 
Общият обем на планираното ползване за десетилетието възлиза на 370065 куб.м стояща 

маса с клони, от която се очаква добив на строителна дървесина - 215725 куб.м (58,0%), на 
дърва за огрев - 44850 куб.м (12,0%) и на използваема вършина - 23510 пространствени куб.м 
(6,0%).  

Ще бъдат добити: 122260 куб.м (33,0%) едра, 64290 куб.м (17,0%) средна и 29175 куб.м 
(8,0%) дребна строителна дървесина. 

 

9. ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО НАТУРА 2000 
 

9.1. Защитена зона “Круше” BG0000626 - за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна (за Местообитанията) - обявена по Директива 
92/43/ЕЕС, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие с РМС № 802 от 
04.12.2007 г. (ДВ. брой 107 от 18.12.2007 г.) - с обща площ 81.2 ха. 

 

9.2. Защитена зона “Река Места” BG0001021 - за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна (за Местообитанията) - обявена по Директива 
92/43/ЕЕС, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2  от Закона за биологичното разнообразие с РМС № 802 от 
04.12.2007 г. (ДВ. брой 107 от 18.12.2007 г.) - с обща площ 277.9 ха. 

 
Общата площ на всички Защитени зони по Натура 2000, разположени върху горските 

територии на  ДГС “Разлог”, е 359.1 ха, което представлява 2.3% от площта на ДГС. 
 

 


