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Настоящето проучване е извършено в периода Януари – Декември 2021г. във 

връзка с годишния мониторинг на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/ 

за територията на ТП ДГС Белово и в изпълнение на принцип 9 от стандарта за 

сертификация управлението на гори по системата на FSC. Инвентаризацията и 

проучванията са направени съгласно указанията на Националното ръководство за 

определяне на гори с висока консервационна стойност, изготвено от WWF-DCP. 

  ТП ”Държавно горско стопанство Белово“ носи името на град Белово, където е 

и седалището на неговата администрация.  На север-североизток от него се намира 

ТП ”ДГС Пазарджик”, на югоизток ТП ”ДЛС Алабак”, на юг е разположено УОГС 

”Юндола”, а на север-северозапад ТП ”ДГС Костенец”. Югозападната граница е НП 

”Рила” стопанисван от МОСВ.  ТП ”Държавно горско стопанство Белово“  се намира в 

югозападната част на Пазарджишка област и обхваща  горите и горските земи на 

територията на Община Белово, включвайки землищата на седем населени места: 

град Белово и шест села: Сестримо, Габровица, Момина Клисура, Дъбравите, 

Аканджиево и Мененкьово. През територията на  стопанството преминава част от 

първокласния път София-Пловдив и от второкласния път Белово-Юндола, както и 

част от удвоената жп линия София-Свиленград с жп гара в гр.Белово и спирка Бойка 

до с.Габровица. В административно отношение стопанството е териториално 

поделение на Югозападното държавно предприятие със седалище гр. Благоевград.   

ТП ”ДГС Белово“ е разположено в североизточна Рила, част от рида ”Алабак” 

на Западните Родопи и част от южните склонове на рида ”Еледжик” на Средна Гора. 

Незначителна площ от тях попада и в най-югозападната част на Горнотракийската 

низина.  Намира се между 42°17' и 42°05' северна ширина и 23°48' и 24°04' източна 

дължина по Гринуич. Горите са разположени в повече или по-малко цялостен горски 

комплекс, прекъснат от обработваемите земи и пасища в близост до населените 

места,  намиращи се в периферията на Рила и Родопите. Няколко малки 

самостоятелни комплекса формират горите в землищата на селата Мененкьово, 

Дъбравите и Аканджиево.  Рила планина заема централно място в големия 

Тракийско-Македонски масив. За граница със Западните Родопи, които също са част 

от този масив, служи течението на река Яденица, а за граница със Средна Гора 

течението на река Марица. Върховете на Рила планина, с техните куполообразни 

форми и доминиращи височини и придават внушителен вид. Склоновете на Рила се 

издигат рязко над околните котловини и съответно са значително по-стръмни и по-

дълги от околните склонове на останалите две  планини. Основната им посока е от 

централното било на планината на север-североизток.  Доминиращите била в Рила 

са: вр.”Белмекен” (2628 м н.в.), вр.”Сунгурличал” (2350 м н.в.), вр.”Плевнята” (2227 

м н.в.), вр.Шпаньовица (2029 м н.в.), вр.”Арамлиец” (1605 м н.в.), вододел между 

Стара и Крива река. В Западните Родопи, на територията на стопанството попада 

част от билото ”Соарев връх” (1602 м н.в.), вр.”Куршум тепе” (1492 м н.в.), 

вр.”Алабак”. От него на север се отделят наколко мощни, сравнително къси и 

стръмно спускащи се към долината на р.Яденица била ”Скаклевица”, ”Пазовица” и 

”Кувикъл”. При седловината ”Млековица”  (около 1500 м н.в.), основното било рязко 

завива на изток-югоизток и напуска територията на стопанството. На север и 

североизток тръгват множество второстепенни била, които отначало по-рязко, после 

по-плавно понижават височината си и достигат Горнотракийската низина. Основното 

било на Средна гора е с посока северозапад-югоизток, а надморската му височина 

почти не надхвърля 800 м. Второстепенните била са ориентирани на югозападюг, а 

наклоните са значително по- малки от тези в Рила и Родопите. Повечето от билата 

свършват при р.Марица, а тези в землищата на селата Мененкьово и Аканджиево в 

Горнотракийската низина. Най-високите части на Рила планина попадат на 



територията на НП ”Рила” и вр.”Балабаница” (2162 м н.в.), който е значително по-

нисък и разположен на границата на парка, е най-високата точка на стопанството. 

Най-ниската точка се намира там, където р.Марица напуска територията на Община 

Белово 255 м н.в. и е в непосредствена близост до горските територии. Така 

превишението между най-ниската и най-високата точка на стопанството надхвърля 

1900 м. В заключение може да се каже, че релефът на стопанството е много 

разнообразен - от типичен високопланински  (над 2000 м н.в.) до равнинен. 

Преобладават стръмните склонове, ясно оформени била и дълбоко всечени долове, 

но са представени със значителна площ и склонове с умерени и полегати наклони и 

заоблени била.   

Комбинацията на климат, релеф, хидроложки и геоложки строеж обуславят 

голямото видово и екосистемно разнообразие на територията на горското 

стопанство. Горските екосистеми в района на дейност на ТП ДГС Белово са много 

ценни в екологичен, икономически и социален аспект, тъй като поддържат богат 

растителен и животински свят, и имат важни водорегулиращи, противоерозионни, 

рекреационни и естетически функции. 

Част от горите на територията на ТП ДГС Белово са включени в различни 

категории ВКС, като в някои случаи един и същи подотдел попада в повече от една 

консервационна стойност. Това прави горската територия изключително значима за 

поддържане и повишаване на всички идентифицирани консервационни стойности. В 

тези случаи се прилагат препоръките и ограниченията за стопанисване и 

мониторинг, които имат строг режим по отношение на извършването на 

горскостопанските дейности. 

I. Лесокултурни мероприятия 

- почистване на площи за залесяване – 29 дка 

- почвоподготовка – 29 дка 

- залесяване – 85 дка 

- попълване на горски култури – 45 дка в отд. 114 г 

- отглеждане на горски култури – 476 дка  

- подпомагате естественото възобновяване – 24 дка 

- събрани са 22 кг шишарки и 26 кг семена и плодове от декоративни видове 

- разсадници – 1 бр. горски разсадник „Топлата вода“ разположен на 

територия от 125 дка, в който са произведени общо 111000 бр. фиданки, от които 

по-голямата част декоративни за озеленяване. 

- поддържане на стари лесокултурни прегради – 3350 л.м. 

- поддържане на стари минерализовани ивици – 15030 л.м. 

- маркиране – 28296 м3 стояща маса 

Дейностите са изпълнени съгласно действащата нормативна уредба. 

II. Ползване на дървесина 

Разчет: 



- предвидено ползване по ГСП – 37999 м3 стояща маса 

                                             - 31117 м3 лежаща маса 

За добива на дървесина през 2021 г. са сключени договори с 16 фирми, които бяха 

запознати с изискванията на стандарта. Добивът и реализацията на дървесина са 

извършени след провеждане на процедури и определени изпълнителите по реда и 

спазване на НУРВИДГТ по чл. 95, ал. 1 от ЗГ. 

- предвидено ползване за 2021 г. – 32858 м3 

Отчет: 

- стояща дървесина на корен - 19623 м3, в т. ч.: 

промишлен дърводобив – 18666 м3 

на физически лица за собствени нужди - 957 м3 

- продажба на добита дървесина – 6097 м3, в т. ч.: 

промишлен дърводобив прогнозни количества – 3090 м3 

от повредена дървесина – 0 м3 

по ценоразпис на физически лица за собствени нужди –1256 м3  

по чл. 193, ал. 3 и ал. 4 – 561 м3 

по ценоразпис на юридически лица и еднолични търговци – 1170 м3 

III. Ползване на недървесни горски продукти 

Добити са следните продукти от горски територии - държавна собственост в обхвата 

на ТП ДГС Белово и събрани приходи, както следва: 

- коледни елхи –1178 бр. за 3795.00 лв. 

- дрянови клонки – 100 бр. за 20.00 лв. 

- билки – 330.00 лв. 

- паша – 7.50 лв. 

IV. Защита на горските територии от вредители, болести и пожари 

- защита на ГТ от болести и вредители – подадени 77 бр. сигнални листа, като 

най-голям дял имат тези за установени повреди от абиотични фактори. В разсадника 

са използвани само разрешени за употреба препарати за растителна защита. При 

направените теренни обследвания се установи, че здравословното състояние на 

горите в териториалният обхват на ТП ДГС Белово е добро. 

 

- защита от пожари – на територията на ТП ДГС Белово през 2021 г. е 

регистриран 1 бр. горски пожар на площ от 25 дка. Няма нанесени щети. Горското 

стопанство разполага с 1 бр. специализиран автомобил за гасене на горски пожари и 

гасаческа група от 22 бр. служители оборудвани със специално облекло и предпазни 

средства. 

V. Лов и риболов 

- през 2021 г. за ловностопански мероприятия са закупени: 

фураж за подхранване на дивеча – 3000 кг 

 

- през 2021 г. за рибностопански мероприятия са закупени: 

8500 бр. еднолетки от балканска пъстърва разселена по реките „Чаирска 

река“, „Копривска река“, „Беловодско дере“ и „Папрешка река“. 

VI. Реализация 

Заложена реализация на дървесина по финансов план за 2021 г. – 32858 м3 



Реализирана дървесина за 2021 г. – 26677 м3 

Общ процент на реализация – 81.18 % 

VII. Защитени територии и мониторинг на ГВКС 

На територията на ТП ДГС Белово попадат части от четири зони по Директива 

92/43/ЕЕС (Директива за местообитанията), които отговарят на т. 4 от ВКС 1.1: 

 защитена зона „Яденица“ – BG0001386 

 защитена зона „Голак“ – BG0000304 

 защитена зона „Река Марица“ – BG0000578 

 защитена зона „Ниска Рила“ - BG0000636 

Попада и част от защитена зона „Рила буфер“ - BG0002129 за опазване на дивите 

птиците по заповед № РД-229/11.03.2020г. на МОСВ. 

На територията на ТП ДГС Белово има обявена една защитена територия по 

смисъла на Закона за защитените територии, която отговаря на т. 1 от ВКС 1.1. Това 

е защитена местност „Маришко подрумиче“ с площ 46,47 ха, намираща се в 

землището на с. Дъбравите, общ. Белово. 

ТП ДГС Белово следи за неблагоприятни въздействия върху ВКС на горските 

местообитания в зоните. При необходимост съвместно с РИОСВ Пазарджик ще се 

определят стандартните процедури и индикатори за мониторинг, с цел 

идентификация и предотвратяване на отрицателните въздействия. За всички 

категории ВКС се прилага годишен мониторинг, включващ периодични теренни 

наблюдения и анализ отразяващ промените в биологичното разнообразие чрез 

събиране, обработка и съхраняване на информацията. 

Разработени са формуляри за мониторинг на различните ГВСК /ВКС 1.2 и 1.3/, 

които се попълват на терена от лесовъдския състав. Преди маркиране на ЛФ се 

попълва лист за предварителна идентификация, като последствие служителите 

следят за правилното прилагане на предписаните мерки за опазване на съответната 

ВКС. 

За 2021 година са извършени наблюдения и попълнени формуляри, както 

следва: 

Животински видове 

 Кафява мечка ( Ursus arctos) - установен през 2021 г. с формуляри за 

мониторинг /ВКС 1.2/ - 4 бр.  

 Глухар (Tetrao urogallus) - установени през 2021 г. с формуляри за 

мониторинг /ВКС 1.2/ -  6 бр.  

 Лещарка (Tetrastes bonasia) - установени през 2021 г. с формуляри за 

мониторинг /ВКС 1.2/ -  10 бр.  

 Горски бекас (Scolopax rusticola) - установени през 2021 г. с формуляри за 

мониторинг /ВКС 1.2/ -  2 бр.  

 Малък ястреб (Accipiter nisus)- установен през 2021 г. с формуляри за 

мониторинг /ВКС 1.2/ -  3 бр.  

 Черен кълвач (Dryocopus martius) - установени през 2021 г. с формуляри за 

мониторинг /ВКС 1.2/ - 8 бр.  

 Сив кълвач (Picus canus) - установени през 2021 г. с формуляри за 

мониторинг /ВКС 1.2/ -  1 бр.  



 Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) - установени през 2021 г. с 

формуляри за мониторинг /ВКС 1.2/ -  3 бр.  

 Южен белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi) - установени през 2021 

г. с формуляри за мониторинг /ВКС 1.2/ - 1 бр.  

 Голям ястреб (Accipiter gentilis) - установени през 2021 г. с формуляри за 

мониторинг /ВКС 1.2/ -  1 бр.  

 Черен щъркел (Ciconia nigra) -  установени през 2021 г. с формуляри за 

мониторинг /ВКС 1.2/ -  1 бр.  

Растителни видове 

 Маришко подрумиче (Anthemis argyrophilla)- установени през 2021 г. с 

формуляри за мониторинг /ВКС 1.2/ -  1 бр.  

 Кестен обикновен (Castanea sativa)- установени през 2021 г. с формуляри за 

мониторинг /ВКС 1.2/ -  3 бр. насаждения. 

 VIII. Социално – икономически аспекти 

През 2021 г. с кмета на община Белово и кметовете по населени места на 

Общината бяха проведени срещи свързани с дейността на ТП ДГС Белово. Основно 

бяха поставени въпроси  относно задоволяване нуждите на местното население с 

дърва за огрев за собствени нужди за отоплителен сезон 2021 г. – 2022 г. 

Коментирани бяха и други важни въпроси касаещи опазването на горските 

територии от посегателства и възникването на пожари. 

Местното население на община Белово закупува дърва за огрев по тарифна 

такса на корен, след представяне на списъци на желаещите по населени места. 

Закупуване на дърва става и от временен склад и централен склад „Топлата вода“ по 

утвърден ценоразпис. 

ТП ДГС Белово счита, че на този етап няма проблеми със снабдяването с 

дърва за огрев на местно население, като от своя страна местното население се 

включва активно в потушаване на горските пожари и съдейства при опазване на 

горските територии от бракониерство. 

ТП ДГС Белово насочва основните предизвикателства за ефективно и 

продуктивно горско стопанство към отговорно и балансирано отношение в 

различните направления – икономически, социални и екологични. За целта ТП ДГС 

Белово залага на популяризиране на ползите от прилагане на Стандарта по горска 

сертификация  при стопанисването и управлението на горските територии. 

   

Изготвил: .............../п*/............. 

/инж. Мария Спасова/      

 *
Подписът е заличен съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 

                                                                                                                 


