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10.1.3. Стопанисване на високостъблени гори с краткосрочно-постепенни сечи; 
Данни за представителен обект за стопанисване на гори с краткосрочно-по степенни сечи 

може да бъдат представени в определен формуляр, в който да се съдържа следната информация 
Наименование на обекта: Моделна гора, стопанисване с краткосрочно-постепенни сечи 
1. Местоположение - ТП ДГС/ДЛС или общинско предприятие Селище 
2. Граници на моделната гора - Карта на границите са дадени като 

приложение 1. 
(Обект-отдел, подотдел,местност, ГСУ) 

153 д 

3. Площ на моделната гора, определена за демонстриране на тази 
лесовъдска система 

26,1 ха 

4. Цели на създаване на моделната гора и предмет на 
стопанисване 

Извеждане на възобновителни сечи-
краткосрочно постепенна 

5. Лесовъдско - таксационна характеристика:  
 5.1. състав на дървостоя Бб10 
 5.2. среден диаметър 34 см 
 5.3. средна височина 21 м 
 5.4. запас на ха. 294м3 
 5.5. проведени сечи (година на сечта) Постепенна-осветителна 
 5.6. добита дървесина по сортименти  
 5.7. други данни.  
6. Изпълнени мероприятия/сечи до годината на разработване на 

ПРГ и предвидени лесовъдски сечи и мероприятия в тези гори 
Проведена е краткосрочно постепенна през 
2007год.осемнителна фаза-3736м3 дървесина  
отсечена. 

7.  Обществена оценка на провежданите дейности - висок, среден, 
нисък приоритет. 

среден 

8. Очакван лесовъдски ефект от стопанисването на тези гори - 
висок, среден, нисък приоритет. 

висок 

9. Екологически ефеккт от изборното стопанисване- висок, среден, 
нисък приоритет. 

среден 

10. Социален ефект- висок, среден, нисък приоритет. висок 
   

 

Видовете собственост съгласно Картата на възстановена собственост в тази моделна гора е 

както следва: 
 

- Вид собственост 
площ (ха) номенклатура 

- Държавна публична -  - 1 
- Държавна частна 26,1 - 2 
- Общинска публична -  - 3 
- Общинска частна -  - 4 
- Частна -  - 5 
- Кооперативна -  - 6 
- Обществени организации -  - 7 
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- Чужди физически и 
юридически лица -  - 8 

- Международни организации -  - 9 
- Религиозни организации -  - 10 
- Съсобственост -  - 11 
- Стопанисвано от общината -  - 99 
- Други (сгрешена номенклатура) -  -   
- ОБЩО 26,1 -   

Изгледи от отд. 153 „д” – гори стопанисвани с кроткослочно постепенни сечи 
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13.1.4. Горски култури и/или горски разсадници; 
Данни за представителен обект „Горски култури” за стопанисване може да бъдат 

представени в определен формуляр, в който да се съдържа следната информация 
Наименование на обекта: Моделна гора-Горски култури за стопанисване 
1. Местоположение - ТП ДГС/ДЛС или общинско 

предприятие 
Селище 

2. Граници на моделната гора - Карта на границите са 
дадени като приложение 1. 
(Обект-отдел, подотдел,местност, ГСУ) 

Отдел106 б 

3. Площ на моделната гора, определена за 
демонстриране на тази лесовъдска система 

7,8 ха 

4. Цели на създаване на моделната гора и предмет на 
стопанисване 

Показване на постигнат резултат от правилно отглеждане в 
горски култури, създаване на културите след 
ветровала/през1961г./ 

5. Лесовъдско - таксационна характеристика:  
 5.1. състав на дървостоя Бб9см1 
 5.2. среден диаметър 18 см. 
 5.3. средна височина 16 м. 
 5.4. запас на ха. 291 куб. М. 
 5.5. проведени сечи (година на сечта) Прореждане 
 5.6. добита дървесина по сортименти  
 5.7. други данни.  
6. Изпълнени мероприятия/сечи до годината на 

разработване на ПРГ и предвидени лесовъдски сечи 
и мероприятия в тези горски култури 

Провеждат се прочистки и прореждане. Предвидена е 
пробирка по новия ГСП 


