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Характеристика на ТП ДГС „Белица”
Териториално поделение „Държавно горско стопанство Белица“ носи името си от град Белица –
градът с най-голям брой жители в района и негов административен център.
Територията на горското стопанство попада в границите на Благоевградска област. На север то
граничи с Национален парк „Рила“. На изток с ДГС „Якоруда“, на юг с ДГС „Елешница“, а на запад и
югозапад с ДГС „Разлог“. В тези граници на горското стопанство попадат с прилежащите си землища
гр.Белица и с.Дагоново.
ТП „ДГС Белица” управлява държавна горска територия от 5444,4 ха.
ТП „ДГС Белица“ е разделено на два горкостопански участъка, I ГСУ „Семково „и II ГСУ „Торица“ седем
охранителни участъка .
Разпределението на общата площ на ДГС по вид на земите е посочено в Таблица N 2
Таблица N 2: Разпределение
Вид на земите
Залесена площ
Не-залесена площ за
залесяване
Недървопроизводителна
площ

на общата площ по вид на земите
%
Площ, ха
90.2
4907,7
4.2
229,2
5.6

307,5
Общо:

5444,4ха

Разпределението на залесената площ по вид на горите е дадено в Таблица N 3
Таблица N 3:

Разпределение на залесената площ по вид на горите
Вид на горите
Площ, ха
Иглолистни
4014,7
Широколистни високостъблени
164,7
Широколистни издънкови
725,7
Широколистни нискостъблени
2,6
Общо:
5444,4 ха

Основни дървесни видове на територията на стопанството са бял бор/57%/ , смърч/7,8% ,черен
бор/6,8%/ела4,0%/, зимен дъб/12,7%/бук 9,2%/,трепетлика,акация и др.
Общият запас на стопанството се оценява на 1 020 005 м3 (без клони), а размерът на допустимото
ползване е 10571 м3 лежаща /13763 стояща м3
В това число :
Едра строителна дървесина – 4056м3
Средна строителна дървесина – 2975м3
Дребна строителна дървесина – 600м3
Дърва – 2940м3
Стопанисването на горите на територията на ДГС се основа на 10 годишен Горско стопански план (ГСП)
изготвен през 2014 г. от „Силва 2003“ ООД гр. София. Основни цели на стопанисването на горите с
дървопроизводителни и средообразуващи функции е постигането на максимално по количество и
качество производство на строителна дървесина от единица площ, съобразно икономическите
потребности и възможностите за най-рационално използване на типовете горски месторастения. Наред
с това трябва да се запазят и увеличат защитните, водоохранните и другите полезни функции на
гората. Така поставената цел се очаква да бъде постигната по пътя на ускорено по естествен и
изкуствен път възобновяване на горите, чрез правилно извеждане на главните и отгледни сечи, чрез
реконструкция на нископродуктивните насаждение, чрез залесяване на голите площи и невъзобновени
сечища, чрез регулиране на пашата и опазване на гората.
В горите в защитните, рекреационните и защитените територии, главната цел на стопанисването е
непрекъснато увеличаване на качеството на дървостоите в зависимост от основното им
предназначение – водоохранно, защитно, здравно-украсно и други – чрез провеждане на
диференцирани мероприятия. В тези гори ползването на дървесина е определено като второстепенна
задача. Основната цел на защитните ивици покрай горната граница на гората е запазване на
дървесната растителност и почвата. Същата цел се поставя и пред защитните гори на скални и урвести
терени. Защитните гори край жп линията има за цел опазването от ерозия. В защитените гори –
природните забележителности – основната цел е запазване на естествената растителност. За
семепроизводствените насаждения целта е да се осигури максимално производство на семена с високо
качество.

