
EUNIS синтаксономия Стопанск

и клас

Типология /Пенев/

91CA Участие на бял бор ≥5; надморска 

височина над 800  метра;

G3.4C Съюз Piceion 

excelsae Pawł. et 

al. 1928

ББВ, 

ББСрН, 

СмИВ, 

СмИСрН, 

ДвН, 

ИШВ, 

ИШСрН, И

Свежа борово-смърчова гора с 

разнотревие; Борово-елова гора с 

боровинки; Свежа борово-букова гора;  

Борова гора с горун на кафяви почви; 

Свежа до суха борова гора с боровинки; 

Борова гора на сухи хумусно-карбонатни 

почви; Каменлива борова гора; Борово-

смърчова гора на сфагнум; Скална 

борова гора; 

 91D0 бял борови гори върху влажни до 

мокри торфени субстрати

G3.E32 Съюз Sphagnion 

medii Kastner et 

Flossner 1933

2 Чер борови гори
естествени гори 

от черен бор

9530 Участие на черен бор ≥4; 

надморска височина под 1300 

метра;

G3.56 Подсъюз Fraxino 

orni-Pinenion 

pallasianae Em 

1978

ЧБВ, 

ЧБСрН

Черноборова-букова гора с ела; Свежа 

черноборова-смърчова гора; 

Черноборова гора на сухи хумусно-

карбонатни почви; Черноборова гора с 

космат дъб; Скална черноборова гора; 
324,00

311-а (6.5 ха);311-б (11.7 ха); 311-в 

(5.7 ха); 66-г (7.4 ха); 316-г (11.3 ха); 

89-м (0.2 ха);

42,80 13,2%  311-г (3 ха); 312-к (2.5 ха); 313-к (1.4 ха)

9410 Участие на смърч ≥6; надморска 

височина над 1200 метра;

G3.1E Съюз Piceion 

excelsae Pawł. et 

al. 1928

СВ, СВп, 

ССрН, , И

Долинна смърчово-елова гора; 

Смърчова гора със заешки киселец;  

Смърчова гора със зелени мъхове и 

боровинки;  Смърчова гора с ниски 

треви на петна;  Високопланинска 

смърчова гора с боровинки и светлика; 

Високопланинска смърчова гора с 

91D0 смърчови гори върху влажни до 

мокри торфени субстрати

G3.E6 Съюз Sphagnion 

medii Kastner et 

Flossner 1933

4 Елови гори

естествени елови 

гори

91BA Участие на ела ≥5; изключват се 

следните подотдели:                                                                                   

Дървесен вид - обикновен бук 

и/или черен бор или бял бор с 

участие ≥5 за обикновен бук и бял 

бор и  ≥4 за черен бор.

G3.16

Съюз Abieti-

Piceion Br.-Bl. In 

Br.-Bl. Et al. 

1939

ЕВ, ЕСрН, 

, И

Долинна елова гора с папрати; Елова 

гора със заешки киселец; 

426,70

130-б (2.9 ха); 130-в (12.6 ха); 130-г 

(4.3 ха); 144-а (7.4 ха); 169-б (18.4 ха); 

128-о (11.1 ха)

56,70 13,3% 123-б (3.5 ха); 123-в (3.6 ха); 128-п (3.3 ха); 128-р (0.4 ха)

5

Смесени 

иглолистни и 

иглолистно-

широколистни 

гори 

естествени гори Смесени иглолистни и 

широколистно-иглолистни гори без 

преобладание на дървесния вид

G4.6 СмИВ, 

СмИСрН, 

ИШВ, 

ИШСрН

Смърчово елово-букова гора с 

боровинки; Смърчово-букова гора със 

здравец;Влажна елово-буково-смърчова 

гора; Свежа елово-смърчово-борова 

гора; Елово-смърчово-мурова гора; 

Смърчово-елово-букова гора със 

светлика;Смърчово-елово-борово-

мурова гора;

1195,50 145-б (17.5 ха); 17,50 1,5% 176-а (8.6 ха); 176-б (7.3 ха)

9130 Участие на бук ≥5; семенен 

произход; Основна скала - 

различна от варовик, мрамор, 

G1.6922 Съюз Fagion 

sylvaticae Luquet 

19269110 Участие на бук ≥5; надм височина - 

над 1000 метра; Основна скала - 

G1.6921 Съюз Fagion 

sylvaticae Luquet 
91WO Участие на бук ≥5; семенен 

произход; надморска височина - 

G1.6924; Съюз Fagion 

sylvaticae Luquet 
9270 букови гори с участие на гръцка 

ела ≥2

G3.171 Съюз Fagion 

sylvaticae Luquet 

12

Дъбови гори с 

участието на 

зимен дъб, 

благун, цер

естествени гори 91M0 Участие на блаун, цер ,зимен дъб  

или смес от трите вида ≥5; 

надморска височина по-малка или 

равна на 800 метра; семенен 

произход

G1.763здб; 

G1.768; 

G1.761 цер; 

G1.7A1

Съюз Quercion 

confertae Horvat 

1954

ДВ, ДСрН, 

БлВП, 

СмВП, 

БлСРНП, 

СмНП, 

ЦБлСрСт, 

ЦЗлСрСт, 

БлЗдСрСт 

Благуново-церова дъбрава;Хълмиста 

благуново-горунова гора; Благунова гора 

с драка и келяв габър; Благунова гора с 

подлес от смрадлика; Долинна горуново-

букова дъбрава; Свежа до влажна 

горунова дъбрава; Свежа благуново-

горуново-церова дъбрава; Благуново-

церова гора с келяв габър; Свежа 

благуново-горунова гора с бук; Горунова 

гора с орлова папрат; Благуново-

горунова гора на малки плата; Свежа до 

сука горуново-церово-благунова гора; 

Каменлива благуново-горунова гора с 

житно разнотревие; Горуново-благуново-

букова гора с мъхове и лишеи; 

Благуново-горунова гора с пирен; 

Благуново-горунов пазлак; Церова гора с 

келяв габър на хумусно-карбонатни 

1116,40

242-з (18 ха); 243-а (15.3 ха); 358-г 

(17.1 ха); 359-з (0.4 ха); 359-и (15 ха); 

360-а (4.4 ха); 360-в (4.9 ха); 360-г 

(6.3 ха); 360-д (21.3 ха); 360-е (0.5 ха); 

360-ж (0.3 ха); 361-е (4.4 ха); 369-а 

(3.4 ха); 369-г (7.1 ха); 369-ж (10.6 

ха); 370-м (1.7 ха); 358-б (23.9 ха)

154,60 13,8%

12-б1 (0.1 ха); 312-а (19 ха); 312-г (3.8 ха); 312-д (0.7 ха); 

312-ж (1.2 ха); 357-б (13.4 ха); 48-д (16.7 ха); 48-ж (3.4 ха); 

49-е (0.6 ха); 49-ж (0.2 ха); 49-з (5.6 ха); 49-л (0.5 ха); 49-р (1 

ха); 6-а (11,3 ха); 6-б (11,2 ха); 6-н (1,8 ха)

91E0 Дървесни видове - бяла върба, 

кошничарска върба, тритичинкова 

върба, трошлива върба, ракита, 

 G1.1112;  

G1.413

Съюз Salicion 

albae Soo 1930; 

Съюз Alnion 

ВТБр Кратко заливаема върбова гора; Средно 

заливаема върбова гора; Продължително 

заливаема върбова гора; Заливна 

върбово-тополово-елшова гора; 92AO Дървесни видове - бяла върба, 

кошничарска върба, ракита, 

топола, бяла топола, черна топола. 

G1.3155; Съюз Populion 

albae Braun-

Blanq. ex Tchou 
92C0 Участие на източен чинар ≥3 G1.381; 

G1.382;

Съюз Platanion 

orientalis I. et V. 

Karpati 196192D0 Крайречни съобщества на Tamarix 

ramosissima и Tamarix tetrandra.

F9.3133;    

F9.3141

Разред Nerio-

Tamaricetea

18

Габърови гори семенни 

габърови гори

91G0 участие на обикновен габър  ≥6, 

семенен произход

G1.A322 Съюз Carpinion 

betuli Issler 1931

Г, ГВП, 

ГСрНП

Крайдолинна габърова гора с горун и 

бук; 

49,00
368-а (3.1 ха); 368-д (12.3 ха); 368-т 

(5.9 ха); 186-б1 (4 ха); 187-а (4.7 ха);
21,30 43,5%  49-м (0.1 ха); 49-н (0.1 ха); 49-п (0.1 ха); 89-е (8.8 ха)

254-г (0.3 ха); 254-е (1.3 ха); 254-ж 

(0.4 ха); 260-а (0.2 ха); 
304-з (0.2 ха); 324-ч (0.3 ха)2,20

755,90 72,10 9,5%

128-е (1.4 ха); 129-а (4.6 ха); 129-ж 

(5.6 ха); 129-з (1.5 ха); 130-а (10.3 ха); 

131-б (5.2 ха); 131-в (3.7 ха); 131-д (3 

ха); 131-ж (2.5 ха); 131-и (0.5 ха); 142-

е (0.4 ха); 

128-д (0.2 ха); 212-б (2.6 ха); 224-г (1.6 ха); 224-д (6.5 ха)

 131-з (11.8 ха); 176-и (0.4 ха); 186-я (1.9 ха); 335-а1 (1.4 ха); 

86-т (0.4 ха)

241-а (16.5 ха); 242-а (8.4 ха); 335-б1 

(3.6 ха); 66-г (2.5 ха); 67-н (12.8 ха); 

84-и (9.8 ха); 85-к (5.6 ха); 131-а (12.9 

ха)

1126,00 38,70 3,4%

№

Тип горски екосистеми Директива 

92/43/ЕЕС

Ориентировъчни показатели за 

определяне на типовете горски 

екосистеми

Връзка с други  класификационни схеми на горите Обща площ по 

тип 

екосистема, ха

% на ГФС от общата 

площ на типа 

екосистема

(не по-малко от 5%)

5334,00 213,10 4,0%

Подотдели и площи на

гори във фаза на старост (ГФС).

Обща площ 

на ГФС, ха

Подотдели и площи на представителни образци.

131-е (10.8 ха); 155-д (9.8 ха); 157-е 

(21 ха); 157-ж (4.7 ха); 157-к (3.4 ха); 

175-б (18.2 ха); 176-г (21.9 ха); 208-ш 

(0.5 ха); 210-з (25.1 ха); 211-в (10 ха); 

212-д (4.7 ха); 212-з (6.6 ха); 212-к 

(9.6 ха); 227-д (7.1 ха); 227-ж (1.6 ха); 

85-б (5.5 ха); 187-ч (19.2 ха); 366-л 

(14.6 ха); 367-о (3.1 ха); 89-г (15.7 ха); 

175-г (0.1 ха); 175-д (0.3 ха); 186-а1 (2.8 ха); 208-д (3.4 ха); 

211-а (5.4 ха); 211-б (3.5 ха); 211-г (1.3 ха); 212-а (3.6 ха); 

212-г (1.3 ха); 212-л (5.1 ха); 366-з (0.5 ха); 366-к (2 ха); 366-

м (3.9 ха); 366-н (0.2 ха); 366-о (0.4 ха); 366-т (0.6 ха); 368-г 

(1.1 ха); 48-г (0.1 ха); 49-а (1 ха); 85-а (9.7 ха); 13-ж (16,9 

ха); 13-и (22,3 ха); 225-а (3,3 ха); 66-а (1 ха); 145-а (25.1 ха);

Букова гора със светлика; Букова гора на 

каменливи склонове; Букова гора с 

брустници; Букова гора с дебрянка; 

Букова гора с лазаркиня; Букова гора с 

лавровишня; Букова гора с мъхове и 

лишеи; Свежа букова гора с власатка; 

Буково-брезова гора на каменливи 

почви; Долинна букова гора с 

разнотревие; Букова гора с планинска 

9

БВ, БСр, 

БН, БВП, 

БСрП, 

БНП,  

Букови гори семенни букови 

гори

1 Бял борови гори

естествени бял 

борови гори

3 Смърчови гори
естествени 

смърчови гори

15 Крайречни гори

естествени гори

22,00 10,0%



21 Брезови гори

естествени гори участие на бреза  ≥6 G1.9135 Съюз 

Brachypodio 

pinnati-Betuletea 

pendulae.

Брз

547,90

335-в (0.4 ха); 335-з (1.2 ха); 335-н 

(0.6 ха); 335-с1 (23.3 ха); 335-т1 (10.3 

ха); 335-ц (1 ха); 335-ч1 (5 ха); 335-ш 

(8.4 ха); 346-с (4.8 ха); 346-т (1.1 ха); 

347-а (9.1 ха); 347-б (5.8 ха); 361-а 

(6.6 ха); 361-ж (5.3 ха); 367-л (2.9 ха); 

3-б (4.1 ха); 3-г (0.7 ха); 3-е (6.5 ха); 3-

з1 (5.9 ха); 3-л (0.5 ха); 3-п (1.3 ха); 3-

р (0.1 ха); 3-у (2.6 ха); 3-ю (0.6 ха); 

108,10 19,7%
335-ч (0.6 ха); 346-м (1.1 ха); 346-н (3.2 ха); 346-о (4.3 ха); 

347-ж (0.5 ха); 6-г (14.7 ха)

25

Гори от келяв габър естествени гори участие на келяв габър в основния 

етаж  ≥7

G1.7C22 Съюз Carpinion 

orientalis Horvat 

1958

Н

792,50

14-м (8 ха); 308-б (25.6 ха); 308-в (8.8 

ха); 312-и (20.6 ха);313-и (20 ха);317-е 

(9 ха);356-а (21 ха); 356-б (12.1 ха); 

356-г (20.4 ха); 357-в (14.1 ха); 358-в 

(20.1 ха); 362-к (1.7 ха); 362-о (3.9 ха); 

363-з (5.3 ха); 

190,60 24,1%

298-ж1 (0,2 ха); 298-я (6,3 ха); 298-с (0.5 ха); 298-ц (1.6 ха); 

301-г (1.7 ха); 306-а (14.2 ха); 306-б (13.7 ха); 309-б (7.3 ха); 

312-в (8 ха);  312-л (0.3 ха); 313-е (11.4 ха);  316-б (6.1 ха);  

319-в (3 ха); 362-п (0.4 ха); 363-к (12 ха); 363-р (8.7 ха); 366-

ж (1 ха); 367-м (3.4 ха); 367-н (3.6 ха); 369-б (3 ха); 369-м 

(1.6 ха); 370-и (3.9 ха); 48-б (3.5 ха); 13-а (2 ха); 13-м (6 ха); 

13-о (6,1 ха); 13-р (1,3 ха); 

30

За 

възстановяване: 

Иглолистни гори

Иглолистни 

култури с 

участие на 

местни 

широколистни 

>= 2

9130/91М0/9

170/9410/91C

A

Допустимо е 

ползване в 

подотделите с 

образци (без ГФС) с 

цел трансформация 

на културите в 

естествени 

екосистеми!!! 3949,30

128-г (11 ха); 129-б (0.6 ха); 12-е1 (8.9 ха); 12-ю (0.8 ха); 12-

я (7.8 ха); 131-г (0.7 ха); 139-з (1 ха); 175-в (0.2 ха); 176-д 

(1.3 ха); 176-ж (0.2 ха); 186-в1 (2.7 ха); 208-з (1.5 ха); 212-в 

(1.6 ха); 212-е (0.7 ха); 212-ж (1.7 ха); 212-и (0.5 ха); 227-г 

(2.4 ха); 227-е (1.2 ха); 286-б (0.4 ха); 301-а (1.2 ха); 301-б 

(4.3 ха); 301-в (1.6 ха); 301-д (0.3 ха); 301-ж (8.7 ха); 301-и 

(1.7 ха); 301-к (0.1 ха); 306-в (0.2 ха); 306-г (0.7 ха); 306-д 

(5.1 ха); 306-е (0.1 ха); 308-а (10 ха); 308-г (5.2 ха); 359-ж 

(20.8 ха); 360-б (10.3 ха); 361-д (9.7 ха); 362-л (7.8 ха); 363-л 

(1.1 ха); 366-и (12.3 ха); 368-в (2.3 ха); 369-и (0.7 ха); 370-з 

(7.7 ха); 370-л (3.5 ха); 48-а (5.2 ха); 48-в (3.3 ха); 48-е (2.8 

ха); 49-б (4.3 ха); 49-в (0.7 ха); 49-г (0.1 ха); 49-д (1.5 ха); 49-

и (3.6 ха); 49-к (9.1 ха); 86-у (2.1 ха); 13-к ( ха); 13-п ( ха); 

298-т (11,1 ха); 298-ш (1,7 ха); 298-щ (0,3 ха); 298-а1 (7,8 

ха); 298-б1 (0,4 ха); 298-в1 (0,1 ха); 298-е1 (6,1 ха); 309-а 

(27,7 ха)

15639,20

ХХ 992,80
Обща площ 

на ГФС във 

всички 

типове 

екосистеми, 

ха

% на общата площ на 

ГФС от общата 

залесена площ 

(не по-малко от 5%)

16632,00 917,70 5,0%

50

1853,00

369-1 (3.3 ха); 369-2 (0.7 ха); 369-6 (0.4 ха); 123-2 (0.3 ха); 123-3 (0.1 ха); 128-

1 (0.3 ха); 128-3 (0.3 ха); 128-7 (0.2 ха); 129-1 (0.2 ха); 129-3 (0.4 ха); 129-4 

(0.6 ха); 129-5 (0.4 ха); 142-2 (4.2 ха); 176-1 (0.6 ха); 301-1 (1.8 ха); 301-3 (0.1 

ха); 301-4 (0.4 ха); 301-7 (4 ха); 306-7 (0.2 ха); 309-1 (17.4 ха); 309-2 (15.5 ха); 

311-2 (0.1 ха); 312-1 (1.1 ха); 312-2 (0.9 ха); 312-4 (0.5 ха); 312-5 (1.3 ха); 313-

1 (0.1 ха); 313-2 (0.2 ха); 313-4 (0.9 ха); 333-1 (2.5 ха); 335-1 (0.9 ха); 346-3 

(1.6 ха); 346-4 (0.5 ха); 346-5 (1.4 ха); 346-6 (1.8 ха); 346-7 (1 ха); 346-8 (4.2 

ха); 347-1 (4.5 ха); 356-1 (0.7 ха); 356-2 (1.1 ха); 357-1 (5.1 ха); 357-2 (12.7 

ха); 358-1 (4.1 ха); 359-2 (0.7 ха); 359-3 (0.9 ха); 360-1 (1.9 ха); 360-2 (9.2 ха); 

361-3 (10.5 ха); 362-8 (0.7 ха); 362-9 (0.2 ха); 363-4 (0.1 ха); 366-1 (0.1 ха); 

366-2 (0.4 ха); 366-3 (0.3 ха); 367-3 (0.2 ха); 367-4 (0.4 ха); 367-5 (0.1 ха); 367-

6 (0.5 ха); 367-8 (0.3 ха); 368-1 (0.1 ха); 368-2 (0.1 ха); 368-3 (0.4 ха); 369-4 

(0.3 ха); 369-5 (0.4 ха); 370-4 (0.2 ха); 370-5 (0.3 ха); 370-6 (0.7 ха); 370-7 (0.8 

ха); 370-8 (0.7 ха); 370-9 (0.5 ха); 3-11 (0.3 ха); 3-3 (0.1 ха); 3-4 (0.1 ха); 3-8 

(0.2 ха); 3-9 (2 ха); 307-7 (27 ха); 323-3 (22.6 ха); 362-7 (26.8 ха); 13-1 (0,6 

ха); 13-10 (0,4 ха); 13-2 (2,1 ха); 13-3 (0,3 ха); 13-4 (0,3 ха); 13-5 (0,4 ха); 13-6 

(0,3 ха); 13-7 (0,3 ха); 13-8 (0,7 ха); 13-9 (0,7 ха); 298-4 (0.2 ха);

Обща залесена площ в ГТДС:

Естествени горски екосистеми съществували, но деградирали в резултат на природни нарушения или антропогенно въздействие (вкл. чрез залесяване на горски култури)

Други типове гори

Обща площ на горските екосистеми:

Безлесни екосистеми



18306,00

Общо:

Обща площ на ДГТ



6,90 15,3%

10,80 15,8%

15,90 2,8%

90,50 22,0%

17,80 79,8%

10,90 4,4%

18,90 12,0%

% от общата площ на 

типа екосистема

(не по-малко от 10%)

114,90 6,1%

Обща площ 

на образците, 

ха.

12,3%0,50



24,40 24,2%

150,80 43,1%

250,50 6,3%

Обща площ 

на образците 

във всички 

типове 

горски 

екосистеми, 

ха

% на общата площ на

представителни 

образци от общата 

залесена площ 

(не по-малко от 10%)

712,80 9,8%

215,00 11,6%

Естествени горски екосистеми съществували, но деградирали в резултат на природни нарушения или антропогенно въздействие (вкл. чрез залесяване на горски култури)



Обща площ 

на образците 

във всички 

типове 

екосистеми, 

ха

% на общата площ на

представителни 

образци от общата 

площ на ДГТ

(не по-малко от 10%)

927,80 10%

1845,50


