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ВЪВЕДЕНИЕ

Областният план за развитие на горските територии се изработва съгласно чл.12 от

Закона за горите (ЗГ), Националната стратегия за развитие на горския сектор, Стратегическия

план за развитие на горския сектор и Наредбата за инвентаризация и планиране в горските

територии.

Предмет на плана са горските територии, независимо от тяхната собственост.

Настоящия областен план за развитие на горските територии на обхваща териториите

на Община Берковица и Община Вършец. В обхвата на плана попадат териториалните

поделения на държавните предприятия по чл.163 от ЗГ : ТП ДГС Берковица и УОГС Петрохан.

Планът е разработен възоснова на данните от инвентаризациите и горскостопанските

планове за съответните териториалните поделения на държавните предприятия. За ДГС

„Берковица” е в сила от 2009 г. и за УОГС „Петрохан” в сила от 2005 г.

Съдържанието на Областният план за развитие на горските територии за общините

Берковица и Вършец е съобразен с изискванията на чл. 12, ал. 1 на ЗГ .
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І. ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

1. ИМЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СТОПАНСТВАТА

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО “БЕРКОВИЦА” носи името на главния

административен център на района, в който се намира и седалището му - гр.Берковица.

Територията на стопанството се намира в Северозападна България и попада в

югозападната част на област Монтана, община Берковица.

Съседни стопанства са, както следва: на изток то граничи с ДГС “Враца”, на юг с ДГС

“Своге”  (Софийска област) и УОГС “Петрохан”; на югозапад с високопланински пасища отвъд

който е границата с Република Сърбия, на запад с ДГС “Говежда” и на север с ДГС “Монтана”.

Площта на стопанството е разположена в землищата на следните населени места:

Община Берковица - гр.Берковица, с.Бальовица, с.Бисрилица, с.Бокиловци, с.Боровци,

с.Гаганица, с.Замфирово, с.Комарево, с.Костенци, с.Котеновци, с.Лесковец, с.Мездрея,

с.Песочница, с.Пърличево, с.Рашовица и с.Черешовица.

Община Вършец - гр.Вършец, с.Драганица, с.Спанчевци, с.Стояново, с.Долно Озирово,

с.Горно Озирово, с.Горна Бела речка и с.Долна Бела речка.

Територията на стопанството е разположена в следните географски координати: 22°57’ -

23°26’ източна дължина и 43°07’ - 43°23’ северна ширина, върху северните склонове на западна

Стара планина и част от Западния Предбалкан. По-конкретно, на юг то обхваща горските

комплекси по северните дялове на планините Берковска (от границата с ДГС “Говежда” до тази

с УОГС “Петрохан”) и Козница (от Тодорини кукли до дефилето и пътя за гара Лакатник). В

източната си част е разположено върху западните и югозападни дялове на Врачанската

планина.

Територията включва водосборите на реките: Златица, Бързия с приток Берковска река и

Ботуня с приток р.Черна.
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УЧЕБНО-ОПИТНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "ПЕТРОХАН" носи наименованието си от

едноименния проход „Петрохан”, чрез който се свързва Северозападна и Югозападна

България. Разположено е върху североизточните склонове на Западна Стара планина

(Берковски Балкан). Намира се между 23°04' и 23°13' източна дължина по Гринуич и 43°14'

северна ширина. Територията му има форма на правоъгълник с дължина север-юг - 15 км и

ширина изток-запад – 12.5 км.

На северозапад и изток граничи с ДГС "Берковица", на юг и югозапад с ДГС "Годеч". В

района на стопанството се намират следните населени места: с.Бързия, с.Ягодово, с.Слатина и

с.Цветкова бара, които административно се числят към община Берковица, област Монтана.

2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

А/ РЕЛЕФ

ДГС “БЕРКОВИЦА”:
Релефът на стопанството е много разнообразен. Типично планински е релефът в Стара

планина. Билата са с ясно изразена високо издигната инициална повърхнина (около 1300-1700

м н.в.) и склонове с дълбоки ерозионни врязвания, спускащи се към дълбоките речни корита до

450-650 м н.в.

В югозападната и западната част на стопанството е застъпен ниско  до средно планински

ридов релеф с по-слабо издигната повърхнина (около 700-1000 м н.в.)

Териториите прилежащи към Врачанската планина, са част от вътрешния Предбалкан.

По южната периферия на Бързийско-Ботунското понижение минава морфоструктурната

граница между Главната верига и същинския Предбалкан.

В централната част, горските масиви са разположени върху хълмисто-ридов релеф (350-

500 м н.в.), а северните части са разположени върху равнинно-хълмист релеф (до 400 м),

учленен на места от потъване през неоген - кватера (150-200 м).

По-характерни била и хребети в района на стопанството са: вододелното било между

притоците на р.Огоста (в територията на ДГС “Говежда) и р.Златица, вододелното било между

р.Златица и Голяма река, вододелното било между Голяма река и р.Шабовица, която започва

от вр. Ком, вододелното било между реките Шабовица и Раковица спускащо се от вр.Малък

Ком, билото спускащо се от Тодорини кукли, вододелните била между реките Стара река, Бел

извор и Черна, както и вододелното било Котля. По-високи върхове, разположени по

централното било на Западна Стара планина, в близост с района на стопанството са: Камора -
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1915 м; Ком - 2016 м; Малък Ком - 1959 м; Тодорини кукли - 1785 м; Калугерска кукла - 1600 м,

Голям Шавеляк - 1458 м, Лиса Могила - 1335 м. По страничните била по-високи върхове са:

Стрешеро - 1213 м, Тръсов връх - 1114 м, Сенокоски връх - 1083 м, Здравчевица - 1177 м,

Щърковец - 1687 м.

УОГС "ПЕТРОХАН":

Релефът на стопанството е типично планински, стръмен, с дълбоко врязани речни

долини и стръмни второстепенни била, по-изразени от които са: Малък Ком - Щърковец -

Кърлаково било; Заслонът - Гарище - Дебели рът; Зелена глава - Шилегарника; Тодорини кукли

- Луканица - Ширине; Гроба - Манастирски ливади - Чуката. Най-високата точка в района на

стопанството са намира под в. Малък Ком, подотдел 107 г, с надморска височина 1900 метра.

Най-ниската точка е в близост до с. Слатина и попада в подотдел 215, с надморска височина

350 метра. Превишението между двете точки е 1550 метра. По-характерни възвишения са

Козница (1734.1 м н.в.), Гола глава (1598 м н.в.), Зелена глава (1653.3 м н.в.), Берберска чука

(1224.5 м н.в.).

Разпределението на дървопроизводителната площ по надморски височини е  застъпено

в диапазона от 350 до 1900 м н.в. Средната надморска височина е 1036 м, като

разпределението е почти равномерно между 400 м и 1550 м надморска височина, където

попада 98% от дървопроизводителната площ.

Таблица № 1
Разпределение на дървопроизводителната площ

по средна надморска височина за областта

надморска височина ха %
101 -  150 m 0.6 -
151 -  200 m 252.1 0.8
201 -  250 m 1515 4.6
251 -  300 m 1616.8 5
301 -  350 m 1344.5 4.1
351 -  400 m 2274.2 7
401 -  450 m 2719.6 8.3
451 -  500 m 2190.4 6.7
501 -  550 m 1498.3 4.6
551 -  600 m 2119.1 6.5
601 -  650 m 1482.2 4.6
651 -  700 m 1776 5.4
701 -  750 m 1318.4 4
751 -  800 m 1504.5 4.6
801 -  850 m 1051 3.2
851 -  900 m 1031.1 3.2
901 -  950 m 795.3 2.4
951 -  1000 m 1206.6 3.7
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1001 -  1050 m 836.1 2.6
1051 -  1100 m 916.9 2.8
1101 - 1150 m 506.1 1.6
1151 -  1200 m 644.3 2
1201 -  1250 m 493.3 1.5
1251 -  1300 m 737.8 2.3
1301 -  1350 m 545 1.7
1351 -  1400 m 509.4 1.6
1401 -  1450 m 329.8 1
1451 -  1500 m 746.1 2.3
1501 -  1550 m 424.2 1.3
1551 -  1600 m 113.2 0.3
1601 -  1650 m 45.2 0.1
1651 -  1700 m 30.4 0.1
1701 -  1750 m - -
1751 -  1800 m 9.8 -
1801 -  1850 m 13.6 0.1
1851 -  1900 m 1.1 -

ВСИЧКО 32598.0 100.0

Б/ ХИДРОЛОЖКИ УСЛОВИЯ

ДГС “БЕРКОВИЦА”:

Многобройните малки и големи водни течения, които протичат през територията на

стопанството са притоци на р.Огоста в нейното горно течение. В планинската част реките и

доловете имат сравнително стръмен надлъжен профил и постоянен воден дебит. Обратно,

реките и доловете, извиращи от хълмистите предпланински части имат променлив воден дебит

и често се срещат суходолия.

По-големите речни водосбори са на:
 р. Златица води началото си от землището на с.Черешовица. Водосборният й

басейн е сравнително голям. По-важни нейни притоци са реките: Деленица, Бъркачица,

Брезовица, Тунсулца, Лева река, Ловни дол, Еловица, Попов дол, Дълбоки дол. Река Златица

тече в североизточна посока, има постоянен дебит и се влива в яз.”Монтана”.

 р. Бързия извира в района на УОГС “Петрохан”. Тя е с най-голям водосборен

басейн, голяма част от който е извън пределите на стопанството, тече в северна посока и се

влива в яз.”Огоста”. По-важни нейни притоци са: Женска река, Къса река, Голяма река и

Шабаница, които пред гр.Берковица се събират в една река - Берковска. Тя заедно с р.Врещица

(от дясно) се вливат в река Бързия при м.”Йончеви ханове”.
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Дебитът на реките в Берковския Балкан, притоци на р.Бързия е в пряка зависимост от

водовземните съоръжения, изградени за нуждите на каскада “Петрохан”. Цялото количество

вода след каскадата е насочено към хидровъзел “Среченска бара”, чиито води се ползват за

питейни нужди от жителите на околните населени места и градовете Монтана, Враца и Мездра.

Предвид недостатъчното потребление на постъпилите води в хидровъзела и

неправилното регулиране на водовземащите съоръжения, голяма част от постъпилите води

изтичат през преливника на хидровъзела и през летния сезон, а коритата на реките в

Берковския Балкан под водовземните съоръжения остават сухи, което е довело до изменение

на зооценозите и най-вече на ихтиофауната. Предвид това, че водовземните съоръжения са

разположени в сравнително важен и с достатъчно валежи район, то влиянието им върху

състава, растежа, прираста, производителността и здравословното състояние на насажденията

под и над съоръжението са незначителни. За в бъдеще не бива да се допуска разширяване на

водохващанията в района, а чрез по-прецизно регулиране на водовземните съоръжения

излишните води да бъдат пропускани по естествените корита.

За влиянието на водохващанията върху състоянието на горските екосистеми в

Берковския Балкан е направената екологична експертиза през 1991 год. под ръководството на

проф.Виктор Данов.

Други по-характерни водни течения, притоци на река Бързия, водещи началото си от

предпланинската част са: Костенска и Комаревска бара (леви притоци) и реките Говнуша и

Лескалица. Всички те имат непостоянен воден дебит.

 р. Ботуня събира водите на много реки и притоците им в района на

горскостопански участък “Вършец”. Тя тече в североизточна посока, има постоянен воден дебит

и напуска района малко след с.Стояново.

По-важни нейни притоци са: Раковица, Ладровица (събираща водите на Стара река,

Драгиева бара, Ралкова бара, Крушечка бара, Просеничка бара, Орлощица и Барбаращица),

Бела река и Черна. От предпланинската част най-големия й приток е р.Шуговица.

Най-характерните реки, водещи началото си от северните хълмисто-предпланински

части са: Еловица, Костенска, Песочница, Шуговица и Гобнуша. Отличават се с непостоянния

си воден дебит.

Особено стопанско значение имат реките, водещи началото си от високостъблените

букови насаждения в Берковския и Вършечкия райони. Те са източник на питейна вода, както за

селищата в района, така и за гр.Монтана и гр.Враца. За тази цел части от водосборите на

реките: Бъркачица, Женска, Къса, Голяма, Стара, Драгиева, Ренкьов дол, Крушева бара,
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Лилвечка бара, Орловщица, Раковица и др. са обособени във вододайни зони. В отделна глава

са описани подробно всички вододайни и санитарно-охранителни зони.

Освен като източник на питейна вода, водите от горните течения на реките в Берковския

Балкан са хванати в каскадата “Петрохан”, захранваща с вода ВЕЦ “Петрохан” и ВЕЦ “Бързия”

(на територията на УОГС “Петрохан”).

Голямо богатство за района на гр.Берковица и гр.Вършец са минералните извори

формирани в четири термални зони: Бързия, Слатина, Спанчевци и Вършец.

УОГС "ПЕТРОХАН":

Хидрографската мрежа в района на стопанството е гъста, с относително постоянен

дебит през цялата година. Две по-малки реки пресичат изследваната територия: Гинска река

води началото от подножието на връх Малък Ком, тече на юг и минава в края на горското

стопанство, като служи за граница между УОГС "Петрохан" и ДГС "Годеч". Тази река приема

водите на множество леви и десни притоци - Бачкина бара, Бойще, Бачище и др. Река Бързия е

образувана след сливането на Яворов дол и Татарешница, тече на север, като разполовява

територията на стопанството. Събира водите на множество по-малки долове с почти постоянен

дебит - Раковица, Стругарница, Щърковица, Дясна и Лява Пръшковица, Гаванещица, Рибна

бара, Ширине и други.

Водосборите на всички реки и долове са укрепени от гъста дървесна растителност, на

места са стръмни, урвести и скалисти. Водите на реките са хванати на три нива, посредством

канална система минават през турбините на водните централи "Петрохан", "Бързия", "Клисура"

и се събират в хидровъзел "Среченска бара", за задоволяване на питейните нужди на

градовете Берковица, Монтана, Враца и Мездра.

3. ГЕОЛОЖКИ СТРОЕЖ И ПЕТРОГРАФСКИ СЪСТАВ

ДГС “БЕРКОВИЦА”:

Разнообразието на основните скали на територията на стопанството е голямо. В

Старопланинската верига са разположени две формации:  в югозападната част

диабазфилитоидната формация (филитоидни и зелени шисти, кварцити, гранити и диорити) и в

централната южна част,  формацията на старопланинските калциево-алкални интрузии

(гранити и гранодиорити). Всички те образуват основата на северните склонове на планините

Берковска и Козница от Централната старопланинска верига. Върху филитоидните и зелени
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шисти, старопланинските гранити, диорити и гранодиорити върху кафява горска почва са

формирани високо производителни букови насаждения.

На юг от линията Бистрилица - Боровци - Замфирово - Пърличево, в хълмисто-

предпланинския и част от равнинно-хълмистия подпояси се е формирала твърде разнолика

платформа от средно до силно изветрели кварцити, пясъчници, конгломерати (вкл. и богата

гама от преходи между тях), както и от песъчливи варовици и варовити пясъчници, лиски, гама

от различни видове мергели и варовици. На образуваната върху тях сива и тъмносива горска

почва са разпространени високо и среднобонитетните издънкови насаждения от дъбове и цер.

На отделни ограничени по площ места, основната скала излиза твърде близко до повърхността

(често и по вторични причини), което е причина върху формиралата се светлосива почва

естествената растителност да е в много лошо състояние. В единични случаи, когато основната

скала е варовик се е обусловило образуването на хумусно-карбонатна почва върху която

естествената растителност е в много лошо състояние.

На север от споменатата линия изцяло в равнинно-хълмистия подпояс се е развила

платформа от по-устойчиви варовици от долната и горната креда. На формиралата се върху

нея тъмносива горска почва са разпространени високо и среднобонитетни, чисти и смесени

издънкови насаждения от благун, цер и зимен дъб.

Варовиците са разпространени и в югоизточната и източната част на стопанството -

териториите прилежащи към част от вътрешния Предбалкан (Г.Б.Речка - средно триаски) и

Врачанска планина (Г.Озирово - от юра и апта). Върху тази варовита платформа са се

оформили както хумусно-карбонатна, така и кафява горска почва, чието богатство варира в

зависимост от дълбочината на основната скала. Различен е и видовия състав, а състоянието

на дървесната растителност е от много добро до много лошо. Така например, върху основа от

рифови варовици (отд.319 и 320) има подотдели, в които върху тъмнокафява горска почва се

намират високобонитетни букови насаждения, а в други подотдели на същия район букът е в

лошо състояние.

По течението на реките Златица, Бързия, както и някои от по-големите им притоци са

формирани халоцен и кватерни речни тераси (наносни), предимно от пясъци и чакъл. Те, обаче,

нямат практическо значение. Същото се отнася и за склоновите насипи получени в резултат на

свличането на материали при активни в миналото ерозионни процеси.

УОГС "ПЕТРОХАН":

Територията на УОГС "Петрохан" попада в Западната част на Стара планина, чиято

геоложка структура е известна под името Берковски антиклинарий. Ядката на този

антиклинарий е изградена палеозойски скали, а мантията му от мезозойски скали на триаса,

юрата и кредата. В ядката на антиклинария се наблюдават тектонски процеси от каледонската



ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Проектът "Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към екосистемните
услуги PoliciES" се финансира в рамките на Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми“ в България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. http://www.BG03.moew.government.bg

10

и херцинската ерогенези, а по-късно и алпийските тектонски фази, които заедно с ядката са

деформирали и мезозойската мантия.

Масивните скали - представени от гранита, диорита, гранодиорита и андезита, заемат

56,14 % от площта на стопанството, като се разполагат в горната му част. Метаморфните скали

- представени от гнайсите заемат 35,82% от площта и се разполагат в най-долната част на

стопанството. Седиментните скали са представени от варовити пясъчници, пясъчници и лиски,

заемат 8,03 % от площта и се срещат в м. Магарешник, седловината на м. Петрохан, върховете

Гола Глава и Козница. Почти всички скали са изветрели на дълбочина до 1 м. По-слабо е

изветрянето на пясъчника - около 30-40 см.

4. КЛИМАТ

ДГС “БЕРКОВИЦА”:
Климатичните условия имат решаващо значение за горско-растителното райониране и за

формирането на отделните типове месторастене.

Поради тази причина характеристиката на климатичните фактори оказващи по-

съществено влияние върху дървесната растителност, ще бъде направена според изискванията

на новото горскорастително райониране на България (Б.Захариев и др.1979 г.) т.е. на базата на

вертикалното райониране на променящите се климатични условия, в границите на относително

еднородния зонален тип на Мизийската горскорастителна област (в хоризонтално

направление).

По долу следва в обобщен вид характеристиката на основните климатични фактори,

направена по подпояси в Мизийската горскорастителна област, подобласт - Северна България.

1.М-І-2. Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори (от 0 до 400 м н.в.)
Тук попадат горските площи разположени в най-ниските части на стопанството. Средните

годишни температури се колебаят между 10,6° и 11,7°С, средният брой на дните с t° > 10°С е

между 194 и 210, средната януарска температура е отрицателна - между минус 0,3°С и минус

3,2°С. Абсолютните максимални температури достигат стойности между 38,5°С и 43,5°С, а

минималните между минус 22,9°С и минус 35,5°С. Средната годишна сума на валежите е

между 493 и 661 мм, а в отделни места достига до 851 мм, с максимум главно през юни, а

минимум през февруари и март. Снежната покривка се задържа от 41 до 63 дни. Дължината на

вегетационния период е 6,5 до 7 месеца.

2. М-І-3. Хълмисто-предпланински подпояс на смесените широколистни
    гори (от 400 до 600 м н.в.)



ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Проектът "Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към екосистемните
услуги PoliciES" се финансира в рамките на Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми“ в България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. http://www.BG03.moew.government.bg

11

Той обхваща горските площи разположени в ниските, средновисоките и част от високите

хълмисти райони на Предбалкана.  Средната годишна температура се движи между 9,6°С и

10,6°С, средният брой на дните с t° > 10°С е между 188 и 204, средната януарска температура е

между минус 1,3°С и минус 2,5°С. Абсолютните максимални и минимални температури достигат

съответно между 38,2°С и 40,6°С и минус 20,0°С и минус 33,7°С. Средният годишен валеж се

движи от 562 до 910 мм с максимум през юни и минимум през февруари - март. Снежната

покривка се запазва между 40 и 67 дни. Дължината на вегетационния период е 6 - 6,5 месеца.

3. М-ІІ-1. Нископланински подпояс на горите от горун, бук и ела    (от 600 до 1000 м

н.в.)

Тук са разположени горите, намиращи се във високите части на Предбалкана и

северните склонове на Стара планина от 600 до 1000 м н.в. Средната годишна температура в

тези части се движи между 7,5°С и 9,9°С, средният брой на дните с t° > 10°С е между 161 и 195

дни, средната януарска температура е между минус 1,6 оС и минус 3,4оС. Абсолютните

максимални и минимални температури са съответно от 34,9°С до 42,5°С и от минус 25,7°С до

минус 38,3°С. Средният годишен валеж варира от 570 до 672 мм с максимум през май или юни,

а минимум през януари, февруари или март. Снежната покривка се задържа между 48 и 82 дни.

Дължината на вегетационния период е между 5,5 и 6 месеца.

4. М-ІІ-2. Среднопланински подпояс на горите от бук, ела и смърч     (от 1000 до 1500
м н.в.)

Обхваща високите части на стопанството. Средната годишна температура се движи

между 4,8°С и 7,0°С, средният брой на дните с t° > 10°С е между 123 и 149, средната януарска

температура е между минус 2,3°С и минус 5,2°С. Абсолютните максимални и минимални

температури достигат стойности от 28,2°С до 35,5°С и минус 22,2°С до  минус 26,7°С. Средният

годишен валеж се движи от 832 до 1296 милиметра, с максимум през юни, а минимум през

януари - февруари или август - септември. Снежната покривка се задържа от 84 - 142 дни.

Дължината на вегетационния период е 4-5 месеца.

5. М-ІІ-3. Горскопланински подпояс на смърчовите гори     (от 1500 до 1800 м н.в. )
Този подпояс е най-малък по площ и обхваща само най-високите части на стопанството

непосредствено под вр.Ком. Средната годишна температура се движи между 4,2°С и 5,1°С,

средният брой на дните с t° > 10°С е между 99 и 110 дни, средната януарска температура е

между минус 4,1°С и  минус 5,0°С. Абсолютните максимални и минимални температури

достигат стойности от 29,9°С до 32,0° и от минус 24,5°С до минус 24,7°С. Сумата на годишния

валеж е от 1032 до 1269 мм с максимум през юни и минимум през март или октомври. Снежната
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покривка се задържа около 140 дни, а дължината на вегетационния период е около 3,5 - 4

месеца.

УОГС "ПЕТРОХАН":

Според "Горскорастително райониране на РБ" - 1973 г. на проф. Б.Захариев. УОГС

"Петрохан" при хоризонталното деление на страната попада в Севернобългарската климатична

област с умерено континентален климат.

- нископланинска част - обхваща територии с надморска височина от 600 до 1000 м.н.в.

Притежават температурни, валежни и влажностни условия, свойствени на умерения планински

климат. Броят на дните с температури над 10°C е 162-196 или вегетационният период е 5.5-6

месеца при средногодишна температура 8°C и 9°C и средногодишно количество на валежите

между 562 - 682 мм. Срещат се габър, бук, елша, зимен дъб, върху кафяви почви;

- среднопланинска част - обхваща територии между 1000 и 1500 м.н.в. Варират също

особеностите на умерения планински климат. Дните с температури над 10°C са от 114 до 149,

или вегетационният период е 4-5 месеца при средна годишна температура между 4,8°C и 7°C и

средногодишно количество на валежите между 832 и 1295 мм. Климатът на среднопланинските

части представлява преход към хладния планински климат, свойствен на високопланинските

части.

- високопланинските части все още осигуряват добри условия за растеж и  значителна

производителност на горската растителност. Основен дървесен вид е бука на кафяви почви; -

високопланинска част - обхваща територии между 1500 и 1700 м. Тук попада малка част от

територията на стопанството – 6,43 %. Климатът е хладен, планински. Вегетационният период

е кратък, средните годишни температури са ниски. Броят на дните с температури над 10°C е

между 83 и 100, което очертава вегетационен период от 2 до 4 месеца. Средната годишна

температура е между 3,3°C и 5,1°C, а годишното количество на валежите е между 1032 и 1269

мм. Поради краткия и хладен вегетационен период производителността на горската

растителност е малка. Срещат се бук и смърч.

Така разгледаното климатично райониране служи за основа на горскорастителното

райониране у нас ( Б.Захариев 1973 г.) според което УОГС "Петрохан" - попада в Мизийската

горскорастителна област, подобласт Северна България с приложените пояси и подпояси.
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5. ПОЧВИ

ДГС “БЕРКОВИЦА”:

В рамките на всеки лесорастителен пояс съществуват един или повече почвени типа,

които са в зависимост от съществуващите в миналото и днес различни съчетания на

почвообразуващи фактори.

На територията на стопанството се срещат следните типове почви:

 в Долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите
гори           (0- 700 м н.в.) - сивите горски почви;

 в Средния планински пояс на горите на бук и иглолистни (700-1800 м н.в.) -
кафяви горски почви;

 във Високопланинския пояс (над 1800 м) - планинско-горски тъмноцветни.
Освен посочените почвени типове, съществуват и почвени типове в различните

горскорастителни зони, пояси и подпояси, известни като интразонални почви. От тях в района

на стопанството се срещат почвите рендзина.

Лесорастителните свойства на почвите са основни критерии за сравнителна оценка на

качествата им и тяхното бонитиране. Отделните бонитетни групи обхващат почви с различна

мощност, запаси на хранителни вещества и капацитет на активна влага.

Сиви горски почви - образувани под дъбови и церови дървостои - чисти и смесени, както

макар и ограничено, под чисти и смесени букови и габърови насаждения. Теренните форми и

изложения при трите подтипа на сивите горски почви, общо взето се различават. Тъмносивите

са развити само върху относително заравнени повърхности, а сивите и светлосивите - върху

склонове и с по-големи наклони, независимо от изложението. Най-голямата надморска

височина, до която достигат сивите горски почви е 750-800 м и то само на припечни склонове.

Кафявите горски почви се подразделят на наситени и ненаситени, които съществено се

различават по своето местоположение в рамките на среднопланинския и нископланинския

подпояси.

По отношение на механичния си състав кафявите почви са от леко и средно песъчливо-

глинести до глинесто-песъчливи.

Кафявите горски почви са средно богати до богати. Върху тях се намират най-

продуктивните букови насаждения в района, както и създадени изкуствено чисти и смесени с

бук иглолистни култури.
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Рендзините  са образувани върху карбонатна основа и са със скъсен почвен профил от

типа АВ и АС. Хумусно-акумулативният хоризонт е средно мощен (до 25 см) и добре запасен с

хумус 6,51%, обусловено от наситеността на абсорбционния им комплекс с калциеви обменни

бази, както не лесното разграждане и изнасяне на хумуса в дълбочина.

По механичен състав тези почви са средно до тежко песъчливо-глинести. Имат слабо

алкална реакция на почвения разтвор.

По правило рендзините обуславят бедни и много бедни месторастения, върху които

расте келяв габър, мъждрян, цер и др., но са установени и средно богати типове месторастения

(121 и 124) с много по-благоприятни растежни условия.

В най-високите части към горната граница на гората са разпространени тъмноцветни
горски почви, които заемат незначителна част от общата дървопроизводителна площ. Те се

характеризират с високото си съдържание на органични вещества. Хумусното съдържание е

високо, а на азотни окиси е също високо.

По механичен състав те са сравнително тежки почви - средно до тежко песъчливо-

глинести.

УОГС "ПЕТРОХАН":

В района на УОГС "Петрохан" се срещат три почвени типа: сива горска, кафява горска и

незначителен процент планинска горска тъмноцветна.

Сиви горски почви - обхващат малка част от територията на стопанството, в най-

ниската му част в близост до село Бързия. Представени са от трите си подтипа тъмносива,

обикновенна и светлосива. Среднобогати, силно кисели, глинесто-песъчливи почви, с по-силно

или по-слабо нарушен почвен профил. Алувиалният хоризонт в повечето случаи е уплътнен, на

много места се намира на повърхността, като върху него започва да се формира нов хумусен

хоризонт под въздействието на горските култури. Лесорастителните им свойства са

сравнително по-неблагоприятни за развитието на горско-дървесна растителност.

Кафяви горски почви - представени от два почвени подтипа: наситени и ненаситени.

 Наситени кафяви почви - заемат площи на северни, североизточни и

северозападни изложения. Мощни почви, богати, добре запасени, с влага, хумус и азот. Това ги

прави почви с високи лесорастителни свойства. Върху тях успешно растат и се развиват

високобонитетни букови насаждения. Срещат се насаждения от смърч и култури от бяла мура,

зелена дуглазка и смърч.

 Ненаситени кафяви горски почви - те са нископродуктивни, маломощни, със

скъсен хумусен хоризонт и наличие на много скелет (ПП № 4). Рядко срещани. Бедни, слабо
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запасени с хумус и азот, кисели. Почви с ниски лесорастителни показатели, заети са предимно

с насаждения от бук, с ниска производителност (IV, V бонитет) и култури от бял бор.

Тъмноцветни горски - практически не са застъпени (0.02%), без значение за горското

стопанство. Срещат се в най-високата част на стопанството. Богати почви, добре запасени с

влага, но ниските температури, обусловени от голямата надморска височина, създават условия

за забавяне на микробиологичните процеси, за по-бавното минерализиране на органичната

маса, което снижава плодородието им. Върху тях е създадена опитна култура от бяла мура и

смърч за повишаване на горната граница на гората.

Таблица № 2
Разпределение на дървопроизводителната площ

по почвени типове и подтипове и дълбочина на почвата за областта

Почвени типове тв.плитка плитка ср.дълб. дълбока мн.дъл. oбщо
хектари

алувиална/ненаситена - - - 2.2 - 2.2
сива горска 144.8 279.3 6251.3 2755.3 1704.8 11135.6
сива горска - тъмна - - - 569.2 2812.4 3381.6
сива горска - светла 116.9 120.2 623.7 - - 860.8
канелена обикновена - - 4.3 - - 4.3
кафява наситена 11.5 0.0 7374.1 7115.1 480.6 14981.3
кафява ненаситена 116.8 231.2 83.0 - - 431.0
тъмноцветна горска 8.8 - - 44.7 - 53.5
рендзина 10.1 779.3 945.2 4.4 8.7 1747.7

ВСИЧКО 408.9 1410.0 15281.6 10491.0 5006.5 32598.0
проценти 1.3 4.3 46.9 32.2 15.3 100.0

Таблица № 3

Таксономичен списък на почвите в ГТ на Област Берковица, според Националната
класификация от 1998 г. по системата на ФАО

№ Национална класификация / 1998 г.
Тип Вид Дървопроизводителна площ

ха
І Примитивни почви (LEPTOSOLS)
4 Рендзини (Rendzic)

4.1. Обикновенни 1747.7
ІІ Наносни почви (Fluvisols)
5 Алувиални почви (AlluvialFluvisols)

5.3. Ненаситени (Dystric) 2.2
ІІІ Метаморфни почви (Cambisols)

7 Кафяви горски почви (Dystric-Eutric Cambisols)
7.1. Наситени (Eutric) 14981.3



ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Проектът "Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към екосистемните
услуги PoliciES" се финансира в рамките на Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми“ в България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. http://www.BG03.moew.government.bg

16

7.2. Ненаситени (Dystric) 431.0

8 Тъмноцветни горски почви (Umbric Cambisols)
8.1. Обикновенни (Haplic) 53.5

IV Лесивирани почви (Luvisols)
10 Сиви горски почви (Grey Luvisols)

10.1. Тъмни (Mollic) 3381.6
10.2. Светли (Albic) 860.8
10.3. Обикновенни (Haplic) 11135.6

11 Канелени горски (Chromic Luvisols)
11.6. Обикновенни (Haplic) 4.3

6. ТИПОВЕ ГОРСКИ МЕСТОРАСТЕНИЯ
/Съгласно „Класификационната схема на типовете горски месторастения в Р.България,

София, 2011 ,ИАГ/
Таблица № 4

Горскорастителна област, пояс, подпояс,
тип месторастене ха %

Мизийска горскорастителна област
СБ - Северна България
М-І - Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори
М-І-1 - Подпояс на заливните и крайречни гори /0-600 м н.в./
М-I-1 C-2 8 1.1 -
М-I-1 B-2 9 1.1 -
М-І-2 - Подпояс на равнинно-хълмисти дъбови гори /0-400 м н.в./
М-I-2 D-2,3 11 3.0 -
М-I-2 D-2 12 904.9 2.8
М-I-2 D-1 13 714.7 2.2
М-I-2 CD-2 14 2523.0 7.7
М-I-2 C-1 15 884.1 2.7
М-I-2 B-1 138 169.1 0.5
М-І-3 - Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори /400-600 м н.в./
М-I-3 D-2,3 16 6.1 -
М-I-3 CD-2 17 2473.3 7.6
М-I-3 C-1 19 1412.8 4.3
М-I-3 C-2,1 20 3815.3 11.7
М-I-3 B-1,2 21 678.9 2.1
М-I-3 C-1 26 4.3 -
М-I-3 BC-2 139 131.8 0.3
М-ІІ - Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни /600-1800 м н.в./
М-ІІ-1 - Подпояс на нископланинските гори от горун, бук, и ела /600-1000 м н.в./
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М-II-1 C-2 27 919.6 2.8
М-II-1 B-1 28 157.6 0.5
М-II-1 CD-2,3 29 4742.9 14.6
М-II-1 C-2 30 3328.0 10.2
М-II-1 B-1,2 31 122.9 0.4
М-ІІ-2 - Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч /1000-1500 м н.в./
М-II-2 D-2 34 373.4 1.1
М-II-2 CD-2,3 35 2301.7 7.1
М-II-2 C-2 36 3402.9 10.4
М-II-2 C-3 37 191.9 0.6
М-II-2 B-1,2 38 152.4 0.5
М-ІІ-3 - Подпояс на горнопланинските смърчови гори /1500-1800 м н.в./
М-II-3 CD-2 39 35.3 0.1
М-II-3 CD-3 40 33.1 0.1
М-II-3 C-2 41 481.8 1.5
М-II-3 C-3 42 29.7 0.1
М-II-3 B-2 43 13.4 -
М-II-3 CD-3 44 40.3 0.1
М-ІІІ - Високопланински пояс
М-ІІІ-1 - Подпояс на високопланинските гори от субалпийски смърч и мура /1800-2000 м н.в./
М-III-1 C-3 46 4.4 -
МТЮ - Типове месторастения с интразонално разпртостранение
МТЮ-І - Долен пояс на дъбовите гори
МТЮ-I C-2 121 333.9 1.0
МТЮ-I AB-1 122 234.0 0.7
МТЮ-I A-0,1 123 4.1 -
МТЮ-ІІ - Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни
МТЮ-II C-2 124 563.0 1.8
МТЮ-II B-1,2 125 443.7 1.4
МТЮ-II A-0,1 126 2.8 -
МТЮ - Месторастения на каменливи и скални склонове/сипеи, грохоти, морени/
МТЮ-I,II,III A,AB-1 130 344.6 1.1
МТЮ - Месторастения на ерозирани почви
МТЮ-І -Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори
МТЮ-I B-1,12,2 131 317.1 1.0
МТЮ-I А-0,A-1 132 64.9 0.2
МТЮ-ІІ -Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни /600-1800до1800-2200м
н.в./
МТЮ-II B-1,12,2 133 84.6 0.3
МТЮ-II A-1,2 134 87.8 0.3
МТЮ-II C-2 143 59.0 0.2
МТЮ-II B-1,2 145 3.7 -

ВСИЧКО 32598.0 100.0
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ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СОБСТВЕНОСТТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Разпределението на горските територии по видове собственост, е показано спрямо

състоянието от последните им инвентаризации от 2005 г. за УОГС „Петрохан” и 2009 г. за ДГС

„Берковица”.

Таблица № 5
Разпределение по вид на собствеността

ВИД СОБСТВЕНОСТ Обща площ Дърв.площ Зал.площ Запас/без кл.
ха куб.м

ДЪРЖАВНА частна с-ст 25777.4 24265.0 24233.3 4731630
ДЪРЖАВНА публична с-ст 11.1 11.1 11.1 2340
ОБЩИНСКА собственост 153.8 149.3 149.3 32815
ЧАСТНА собственост 6744.1 6697.6 6695.8 964945
Частни юридически лица 589.4 536.1 536.1 135040
РЕЛИГИОЗНИ организации 605.8 589.2 589.2 132860
временна общ. собств.(чл.19) 355.2 349.7 349.7 26835

ОБЩО 34236.8 32598.0 32564.5 6026465

Разпределение на горите по Видове собственост

държавна публична с-ст
държавна частна с-ст
общинска собственост
частна собственост
частни юридически лица
религиозни организации
временна общ. собств.(чл.19)

Фиг.1. Разпределение на горите по Видове собствености
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ІІІ. Съществуваща структура на управление на горите. История на
горското стопанство в района.

1. Съществуваща структура на управление на горите

Горите в областта попадат в района на действие на Регионалната дирекция по горите

„Берковица”. Териториалните поделения на държавните предприятия в областта са: ТП

ДГС’Берковица” и УОГС „Петрохан”, което е учебно-опитно стопанство и е пряко подчинено на

Лесотехнически университет – Факултет по горско стопанство.

2. История на горското стопанство в района

ДГС “БЕРКОВИЦА”:
Всички гори в границите на бивша Берковска околия първоначално са влизали в района

на Врачанското административно лесничейство. Горите са били стопанисвани от две

лесничейства - административно и ревирно, които през 1948 година се обединяват в едно

държавно горско стопанство.

През 1951 година стопанството е разделено на две отделни горски стопанства, които се

обединяват в едно през 1961 година. В тези си граници и приблизително със същата площ, то

съществува и до днес.

Отначало е извършвано устройство на отделни части или единици от гората. Така през

1932 година е устроена общинската гора на гр.Берковица, а през 1945 година е извършена

повторна, вече лесоустройствена ревизия на същата гора. През 1940 години е устроена

горскостопанската единица “Малкия Ком” (1281 ха), а през 1943 година - горскостопанската

единица “Тодорини кукли” (2473 ха).

През 1954 год. се устройват почти всички гори в района на стопанството, с изключение

на бившата общинска гора на гр. Берковица, бившата училищна гора в местностите “Равно

буче” и “Самарите” и на бившите частни кестенови гори над гр. Берковица. Тези гори се

устройват през 1959 год. с което се завършва цялостното устройство на горите в района на

горското стопанство.

При първото цялостно устройство на горите през 1954 год. горското стопанство е било

разделено на два технически участъка - “Берковски” и “Вършечки”. Гората е била разделена на

четири стопански части (категории гори): курортни гори, защитно-водоохранни гори, поройни
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горски земи и защитно-промишлени гори. Обособени са били и два стопански класа -

високостъблен с турнус на сеч 120 години и нискостъблен с турнус на сеч 20 години.

Следващото, второ по ред устройство на горско стопанство “Берковица” е извършено

през 1967 - 1968 год. Горското стопанство е било разделено за първи път на три технически

участъка: “Черешовица”, “Берковица” и “Вършец”. Гората е била разделена на две групи: група

гори със стопанско предназначение със седем стопански класа и група гори със специално

предназначение.

Трето по ред цялостно устройство на ДГС “Берковица” се извършва през 1977-1978

година.

При това устрйство са използвани за основа топографски карти в М 1:10000 (за около

95% от площта на стопанството, които са репродукция от карти в М 1:5000, а за останалата

част М 1:25000. За цялата площ са ползвани аерофотоснимки с цел отразяване промените в

горския фонд. Площта на стопанството е установена на 22995,7 ха. Запазват се трите

горскостопански участъка.

Според предназначението си горите са отнесени към: група гори със стопанско

предназначение (обособени в девет стопански класа) и група гори със специално

предназначение.

Общият запас (с клони) е установен на 3012840 куб.м.

През ревизионния период са били реконструирани 5910 дка малоценни гори, а общо е

извършено залесяване на площ от 7297 дка.

Четвъртото по ред цялостно устройство на ДГС “Берковица” е извършено през 1987-

1988 година.

Картирането на обекта е извършено на основа топографски карти в М 1:10000

(репродукция от карти в М 1:5000). За уточняване подробности по границите на ГФ са ползвани

топографски карти в М 1:5000 от 1986 година.

Площта на стопанството възлиза на 22993,8 ха. Стопанството е разположено изцяло на

територията на две общини - гр.Берковица и гр.Вършец.

Запазват се съществуващите горскостопански участъци: I ГСУ “Черешовица, II ГСУ

“Берковица” и III ГСУ “Вършец”.

Приложен е комбинираният лесоустройствен метод.

Зрелите насаждения са били таксирани чрез пълно клупиране и по метода на Битерлих.

За една малка част запасът е установен чрез преизчисляване на стари сборни листове. За

всички останали насаждения с естествен и изкуствен произход таксацията е по окомерно -

табличния метод, въз основа на опитни таблици.
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Горите на ДГС “Берковица” са били разделени на група гори със стопанско

предназначение с площ 15049,2 ха (65,5%) и група гори със специално предназначение с площ

6746,1 ха (29,3%). Останалите 1198,5 ха (5,2%) са горски пасища.

В групата гори със стопанско предназначение са били обособени 13 стопански класа.

Общият запас (с клони) установен през 1987 г. е бил 3533780 куб.м, при реализирано ползване

за периода 1978-1987 год. включително 308120 куб.м стояща маса.

В отделни проекти са устроени горите на АПК “Ком” - гр.Берковица и АПК “23 септември”

- гр.Вършец с обща площ 2643,2 ха, от която 2555,0 ха предоставени от ДГФ и 88,2 ха гори

създадени върху земи от селскостопанския фонд (ССФ).

Извършено е картиране на изключените от ДГФ, но неизкоренени гори.

Петото по ред лесоустройство на ДГС ”Берковица (ДЛ”Берковица”) е извършено през

1998-1999 година.

Площта на стопанството възлиза на 26450,7 ха. Разположението на стопанството се

запазва  изцяло на територията на двете общини - гр.Берковица и гр.Вършец.

Запазват се съществуващите три горскостопански участъци: I ГСУ “Черешовица, II ГСУ

“Берковица” и III ГСУ “Вършец”.

Запасите на зрелите насаждения са били определени, чрез пълно клупиране или по

метода на Битерлих. За всички останали насаждения с естествен и изкуствен произход запасът

е определен по окомерно - табличния метод, въз основа на опитни таблици.

Горите на ДГС “Берковица” са били разделени на група гори с дървопроизводителни и

средообразуващи функции с площ 15644,7ха ( 36,6 %) и група гори със специални функции с

площ 9016,4ха ( 63,4 %). Общият запас (с клони) установен през 1998-1999 г. е 4622600 куб.м.

При предишното устройството са били обособени 13 стопански класове. Съгласно

Инструкцията за устройство на горите в България - 1993 година, на територията на ДГС

“Берковица” са обособени 17 стопански класа, приети на ЕТИС на НУГ с протокол от 31.05.1999

година. Увеличението броя на стопанските класове се дължи на: новите изисквания за

стопанисване на издънковите гори и горите за реконструкция, както и съгласно ТИЗ и

решенията на I-во лесоустройствено съвещание.

През десетилетието в насажденията и културите на ДГС “Берковица” е било проектирано

да се водят сечи на площ 15744,9 хектара.

В горите с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции преобладаваща е

краткосрочно-постепенната сеч, а за горите СпФ - групово-изборната. Освен тях са били

проектирани още: постепенна сеч на малки площи, гола и гола на малки площи.

След обособяването на НП “Врачански Балкан”със заповед №1449/21.12.1989 год. на

КОПС, заемащ 3907,9 ха от площта на стопанството, се е появила нужда от обособяването на
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частта му в самостоятелен горскостопански участък. Това е било взето в предвид при изготвяне

на лесоустройствения проект.

През 2006 година е направена инвентаризация на ПП”Врачански Балкан” за което е

изработен отделен план за управление на парка.

Съгласно лесоустройствения проект на територията на стопанството са били обособени

14 охранителни участъка. Предвид нарушенията броят им се е завишил на 18.

Отделно за горите от селскостопанския фонд в района, е изработен отделен

лесоустройствен проект. Били са обособени общо 33 отдела от 401 до 433 включително.

Общата площ на горите в ССФ е била 158,6 хектара. Общият запас (с клони) е бил 9050 куб.м.

Картирането на обекта е извършено на основа топографски карти в М 1:10000

(репродукция от карти в М 1:5000). За уточняване подробности по границите на ГФ са ползвани

топографски карти в М 1:5000 от 1986 година.

През 2008/2009 г. е изработен последният лесоустройствен проект за стопанството.

Площта на стопанството възлиза на 27 316,4 ха (вкл. ПП”Врачански Балкан”) .

Разположението на стопанството се запазва  изцяло на територията на двете общини -

гр.Берковица и гр.Вършец.

Горите на ДГС “Берковица” са разделени на група гори с дървопроизводителни и

средообразуващи функции с площ 4212,5ха ( 15,4 %) и група гори със специални функции

(ЗРЗТ) с площ 23 103,9ха ( 84,6 %). Общият запас (с клони) установен през 2008-2009 г. е 5 016

065 куб.м.

Съгласно Наредба№6 за устройство на горите в България - 2004 година, на територията на

ДГС “Берковица” са обособени 12 стопански класове, приети на ЕТИС на НУГ с протокол от

12.05.2009 година.

През десетилетието в насажденията и културите на ДГС “Берковица” е било проектирано

да се водят сечи на площ 4074,5 хектара.

В горите с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции от

възобновителните сечи, преобладаваща е  краткосрочно-постепенната сеч, а за горите

СпФ(ЗРЗТ) – и групово-постепенната. Освен тях са били проектирани още: котловинно-

постепенна, постепенно-котловинна и гола.

Общата площ на насажденията, в които са проектирани отгледни сечи възлиза на

3714,5 хектара.

Общият размер на ползването от всички видове сечи в държавните гори през десетилетието

е 375925 куб.метра (без клони) или средногодишно по 37600 куб.метра, а с клони 380450

куб.метра или средногодишно по 38050 куб.метра.
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Общо предвидените залесявания са върху 23,8 хектара редуцирана площ или 81,2% от

общата площ предвидена за залесяване, както и подпомагане на естественото възобновяване

със залесяване е предвидено на площ 5,5 хектара или 18,8% от общата площ за залесяване.

УОГС "ПЕТРОХАН":

 В списъците на държавните гори, гората под наименование "Петрохански проход"

наименована на едноименния проход е записана през 1881 година. Същата е била причислена

за стопанисване към Клисурското ревирно стопанство, в чиито район попада. Съгласно

предписание № 16724 от 9 май 1891 год. на Финанасово Министерство е сформирана комисия,

която установява границите на държавна гора "Петрохански проход" отразени в протокол от 9

август 1891 година.

За първи път гората е измерена и устроена от лесовъда Ст.Панайотов през 1893 год.

Според изработения от него стопански план, тя е била разделена на два дяла: Петрохански и

Клисурски.

За втори път гората е устроена през 1919 год. от първа лесоустройствена

лесоустройствена секция. Ревизионният период започва да тече от 1920 година. Площта

възлиза на 5569,9 ха. С протокол от 25 януари 1923 год. на комисия по чл.18 от Закона за

горите от 1922 год. горите от местностите "Митериза", "Батешница", "Околчестата поляна",

"Локви", "Вречка", "Калето" и "Чуките-Дран дол", водени от незапомнени времена за балталък

на с.Клисура, както и гората "Балталък" са предадени за балталък на с.Клисура.

От 1928 година започва ползването на горите като учебно-опитни при Агрономо-

лесовъдския факултет - гр.София. След това за известно време горите са били под

ръководството на Научно- изследователския институт за горите, след което преминават под

ръководството на Агрономо-лесовъдския факултет.

Третото устройство е извършено през 1931 год. Новият план под наименованието

Провизорен стопански план на държавна гора "Петрохански проход" е изработен и утвърден

през 1936 година. Държавната гора "Петрохански проход" се обособява като самостоятелно

горско стопанство, съгласно Постановление № 2280 от 21.II.1936 год. по чл.20 от Закона за

горите (ДВ бр.41/22.II.1936 год.) с точно определени граници и площ 4316,17 ха, като горите от

балталъка остават извън границите на стопанството. Площта се разпределя както следва:

- залесена - 4145,05 ха

- незалесена дървопроизводителна - 143,72 ха

- недървопроизводителна - 22,65 ха

- обработваеми земи - 4,75 ха
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За горите от балталъка през 1940 год. е съставен отделен план под наименованието

"Дефинитивен стопански план на общинската гора на с.Клисура, Берковска околия, Клисурско

ревирно стопанство". През 1941 год. Секцията по измерване на горите изготвя скица на

Манастирските гори с площ 346,0 ха, които в последствие са включени в границите на горското

стопанство. Същите са собственост на Клисурския манастир от 20.ХII.1895 год. - 10,0 ха и други

336,0 ха съгласно Нотариален акт № 260 от 20.ХII.1911 год. и съдебно решение № 103 от

22.V.1912 год. (из архивите на манастира).

През 1943 год. се изработва нов план от Х секция за измерване и уредба на горите, под

наименование Стопански план на държавното учебно и опитно горско стопанство "Петрохански

проход", утвърден с УКАЗ № 805 от 30.VIII.1945 год. Към горския фонд на новообособените

УОГС се включват:

1. Държавно пасище "Стопански соват"

2. Държавна гора "Магарешник"

3. Държавна гора над опитния кантон при 60-ти км по шосето

София-Лом.

Заедно с тях площта на стопанството възлиза на 5108,2 ха.

Със заповед № 2834 от 23.ХII.1952 год. на Управлението на горското стопанство към

Министерския съвет, стопанството е обявено за образцово, а за УОГС се обявява горско

стопанство "Витиня". За пети път стопанството е устроено през 1954 год. от осма

лесоустройствена бригада с ръководител инж.Васил Попов. Изработеният Проект за

перспективен план за организация на ГС "Петрохански проход" - Берковска околия, е одобрен

на 12.I.1956 година. Границите на стопанството са определени с Постановление № 127 от

7.III.1954 год. С постановление на МС II-103 от 28.II.1953 год. от горския фонд е изключен

стопански клас "Д" - високопланинско пасище с площ 546,0 ха. Общата площ при това

устройство е 4563,3 ха, от която 4427,4 ха дървопроизводителна и 135,9 ха -

недървопроизводителна. Тя е разделена на две категории гори, съгласно Постановление №

1171 от 21.IХ.1961 год. - резервати 58,9 ха (1,3%) и защитно-водоохранни - 4504,4 ха (98,7%).

През 1966 година е извършено шесто поред устройство от осма лесоустройствена група

с ръководител инж.Цочо Попски. За първи път се прилага участъковия лесоустройствен метод.

Изработеният проект, наречен "Лесоустройствен проект на горско стопанство "Бързия" -

Михайловградски окръг" (преименува се стопанството) е одобрен на 14.ХI.1966 година. Площта

на стопанството възлиза на 6359,2 ха, от която 5820,4 ха (91,5%) е залесена, 66,9 ха е

незалесена дървопроизводителна, 293,4 ха - недървопроизводителна и 178,5 ха горски пасища.

Увеличението на площта от 4563,3 ха при миналото устройство на 6359,2 ха е за сметка

на включване на нови площи от ГС "Берковица". Така със заповед № 445 от 4.ХI.1965 год. на
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ОУГС гр.Враца от комплекса "Малък Ком" на ГС "Берковица" са предадени на ГС "Бързия" -

1737,0 ха. По категории гори площта се разпределя както следва:

-гори със стопанско предназначение - 1052,7 ха, от която залесена - 1025,1 ха

-гори със специално предназначение - 5128,0 ха, от която залесена - 4795,3 ха.

С разпореждане на МС 461 от 24.ХII.1968 год. стопанството отново се обособява като

Учебно-опитно горско стопанство с наименование "Петрохан" и под ръководство на ВЛТИ

гр.София.

За седми път се извършва устройство през 1973 год. Изработения лесоустройствен

проект на УОГС "Петрохан", с.Бързия - Михайловградски окръг е одобрен на 12.ХI.1973 год. При

това устройство площта възлиза на 7108,9 ха. От ГС "Берковица" са преминали към УОГС

"Петрохан" 762,9 ха, а са изключени (корекция на шосе София-Лом) - 13,2 ха. По групи гори

площта се разпределя, както следва:

- гори със стопанско предназначение - 1736,0 ха (25%)

- гори със специално предназначение - 5193,8 ха (75%)

Горските пасища са с площ - 178,5 ха.

За осми път стопанството е устроено през 1983-1984 год. Площта на стопанството

възлиза на 7234,9 ха. Увеличението на площта със 126,0 ха се дължи предимно на

новоустроени гори. Залесената площ е 6748,7 ха (93,3%), незалесена дървопроизводителна -

55,2 ха (0,8%), недървопроизводителна - 306,8 ха (4,2%) и горски пасища - 124,2 ха (1,7%).

По предназначение площта се разпределя, както следва:

- гори със стопанско предназначение - 1684,2 ха (23,3%), от която залесена - 1648,4 ха;

- гори със специално предназначение - 5426,5 ха(75,0%), от която залесена - 5100,3 ха;

- горски пасища - 124,2 ха (1,7%)

Картирането на горските плодове, билки и гъби е по методиката на доц.Д. Стоянов.

Директори на горското стопанство от основаването му до сега са били: Байкушев, Христо

Мерджаков, Владо Георгиев, Симеон Недялков, Васил Бачев, Сеферин Кръстев, Иван Иванов и

от 1989 год. - инж. д-р Димитър Вълков.

При десето лесоустройство от 1994/1995 год., УОГС “Петрохан” е било устроено на площ

от 7192.3 ха, от която 6669.0 ха /92.7 %/ е била залесена площ, а 44.1 ха /0.6 %/ - незалесена

дървопроизводителна, 437.9 ха /6.1 %/ - недървопроизводителна и горски пасища 41.3 ха/0.6%/.
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IV. Лесистост на областта и общините.

Таблица № 6
Лесистост на общините

Община Площ
на общината, ха

Залесена площ ха % на лесистост

Берковица 46 504,3 23 536,8 50,6
Вършец 24 011,0 9 027,7 37,6
ОБЩО 70 515,3 32 564,5 46,2

Селищата, върху чиято територия са разположени ДГС „Берковица”  и УОГС „Петрохан”

се намират в община Берковица и община Вършец. Общият брой на землищата е 30.

V. Анализ и оценка на потенциала на горските ресурси. Роля и
значение на горското стопанство за икономиката на областта

За оценка на потенциала на горските ресурси ще послужат данните от последните

приети инвентаризации на горските територии и залесени земи.

Таблица № 7

клас на възраст
Дървесни видове I II III IV V VI VII VIII oбщо %

І-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160
кубически метри

УОГС ПЕТРОХАН
Бял бор 2245 63905 49000 6610 290 - - - 122050 6.0
Смърч 830 28540 42330 12595 2170 40 670 8850 96025 4.7
Черен бор 1680 6330 4340 840 - - - - 13190 0.6
Ела - 220 445 70 - 1050 660 - 2445 0.1
Бяла мура 20 295 440 - - - - - 755 -
Лиственица - 280 50 - - - - - 330 -
Веймутов бор - 620 - - - - - - 620 -
Зелена дуглазка 975 14205 8365 80 - - - - 23625 1.2
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Синя дуглазка - - 100 - - - - - 100 -
Европ. лиственица 335 990 2165 - - - - - 3490 0.2
Бук 9940 61755 125040 89205 55500 70370 536845 714120 1662775 81.9
Червен дъб 130 30 - - - - - - 160 -
Зимен дъб 405 875 12145 4140 75 - - - 17640 0.9
Летен дъб - - 1020 - - - - - 1020 0.1
Благун - 10 205 110 - - - - 325 -
Цер - 40 1815 185 30 - - - 2070 0.2
Габър 2305 7010 35905 14390 4215 15 170 - 64010 3.2
Бряст - - 15 - - - - - 15 -
Топола - - 10 - - - - - 10 -
Трепетлика 80 670 1675 70 - - - - 2495 0.1
Явор - 1040 640 - - - 350 280 2310 0.1
Бреза 600 3750 820 1215 - - 70 - 6455 0.3
Акация 185 190 35 - - - - - 410 -
Други широколистни - - 50 - 20 - - - 70 -
Елша - 5 - - - - - - 5 -
Черна елша 60 275 390 140 - - - - 865 -
Кестен 130 255 785 865 - - 15 - 2050 0.1
Клен 10 175 - - - - - - 185 -
Круша - - - - - 70 - - 70 -
Едролистна липа - - 870 - - - - - 870 0.1
Сребролистна липа 105 - 20 2505 290 - 140 - 3060 0.2
Махалебка - 30 - - - - - - 30 -
Череша 5 10 - 180 - - - - 195 -
Шестил - 375 - - - - - - 375 -
Планински ясен - - 110 20 45 - - - 175 -
Бяла топола - - 90 - - - - - 90 -

ВСИЧКО 20040 191880 288875 133220 62635 71545 538920 723250 2030365 100.0
ДГС БЕРКОВИЦА

Бял бор 11090 215730 238340 5525 120 - - - 470805 9.4
Смърч 45 17345 18765 5730 9910 13920 9530 5570 80815 1.6
Черен бор 18090 61740 144070 18160 - - - - 242060 4.9
Ела - 760 1570 - 4785 11735 44365 20995 84210 1.7
Бяла мура - 120 - - - - - - 120 -
Дуглазка ела 840 39020 22210 100 - - - - 62170 1.2
Лиственица - 1170 2735 - - - - - 3905 0.1
Веймутов бор 30 4370 1610 - - - - - 6010 0.1
Зелена дуглазка - 1195 - - - - - - 1195 -
Лъжекипарис - - 215 - - - - - 215 -
Секвоя - 120 - - - - - - 120 -
Корсикански бор - 115 - - - - - - 115 -
Бук 12650 130900 464140 455850 339990 263760 356580 558020 2581890 51.5
Червен дъб 310 1490 - - - - - - 1800 -
Зимен дъб 4380 25315 285245 157340 11075 3140 1445 90 488030 9.7
Летен дъб - - 45 80 - - - - 125 -
Благун 5890 28980 243965 35965 185 - - - 314985 6.3
Цер 2920 19240 203765 39305 480 - 170 - 265880 5.3
Габър 6050 18655 117360 80730 5450 2585 700 300 231830 4.7
Бряст - 35 35 - - - - - 70 -
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Ясен - 25 - - - - - - 25 -
Трепетлика 255 2110 5275 1185 55 390 - - 9270 0.2
Явор 180 6260 11750 330 25 200 100 970 19815 0.4
Бреза 610 4710 4250 410 260 - - - 10240 0.2
Мъждрян 655 1560 3515 1505 10 - 110 - 7355 0.1
Орех - 70 40 155 - - - - 265 -
Акация 9555 8310 3770 135 - - - - 21770 0.4
Келяв габър 495 3305 12140 6710 350 - 35 - 23035 0.5
Айлант 35 - 45 - - - - - 80 -
Полски бряст 5 - - - - - - - 5 -
Върба - 25 - - - - - - 25 -
Бяла върба - 15 - - - - - - 15 -
Елша - 60 225 - 5 45 - - 335 -
Черна елша - 20 170 - - - - - 190 -
Ива 20 10 20 - - - - - 50 -
Кестен 760 2020 3670 280 435 520 - - 7685 0.2
Конски кестен - 5 25 - - - - - 30 -
Клен 45 235 690 915 15 80 110 - 2090 -
Круша 5 - - 15 10 - - - 30 -
Леска 10 10 - - - - 10 - 30 -
Турска леска - 30 160 10 - - - - 200 -
Дребнолистна липа - - 70 - - - - - 70 -
Едролистна липа 335 20 14805 15235 - - - - 30395 0.6
Сребролистна липа 235 1320 15130 11870 1070 1600 - - 31225 0.6
Череша - 40 390 65 - 265 - - 760 -
Шестил - - 660 - - - - - 660 0.1
Американски ясен - 35 - - - - - - 35 -
Планински ясен - 820 2650 205 180 685 55 915 5510 0.1
Полски ясен 10 - - - - - - - 10 -
тп I-214 565 3105 400 - - - - - 4070 0.1
тп Regenerata - 80 45 - - - - - 125 -

ВСИЧКО 76070 600500 1823965 837810 374410 298925 413210 586860 5011750 100.0
За Областта /ОПРГТ/

Бял бор 13335 279635 287035 12135 410 - - - 592550 8.4
Смърч 875 45795 61045 18325 12080 13960 10200 14420 176700 2.5
Черен бор 19770 68070 148410 19000 - - - - 255250 3.6
Ела - 840 1705 - 4785 12785 45025 20995 86135 1.2
Бяла мура 15 265 440 - - - - - 720 -
Дуглазка ела 840 39020 22210 100 - - - - 62170 0.9
Лиственица - 1450 2785 - - - - - 4235 0.1
Веймутов бор 30 4990 1610 - - - - - 6630 0.1
Зелена дуглазка 975 15400 8365 80 - - - - 24820 0.4
Европ. лиственица 335 990 2045 - - - - - 3370 0.1
Лъжекипарис - - 215 - - - - - 215 -
Секвоя - 120 - - - - - - 120 -
Корсикански бор - 115 - - - - - - 115 -
Бук 22590 192650 589140 545055 395490 334130 893425 1272140 4244620 60.3
Червен дъб 440 1520 - - - - - - 1960 -
Зимен дъб 4785 26190 297390 161480 11150 3140 1445 90 505670 7.2
Летен дъб - - 140 80 - - - - 220 -
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Благун 5890 28990 244170 36075 185 - - - 315310 4.5
Цер 2920 19280 205580 39490 510 - 170 - 267950 3.8
Габър 8355 25665 153265 95120 9665 2600 870 300 295840 4.2
Бряст - 35 50 - - - - - 85 -
Ясен - 25 - - - - - - 25 -
Топола - - 10 - - - - - 10 -
Трепетлика 335 2780 6950 1255 55 390 - - 11765 0.2
Явор 180 7300 12390 330 25 200 450 1250 22125 0.3
Бреза 1210 8460 5070 1625 260 - 70 - 16695 0.2
Мъждрян 655 1560 3515 1505 10 - 110 - 7355 0.1
Орех - 70 40 155 - - - - 265 -
Акация 9740 8500 3805 135 - - - - 22180 0.3
Келяв габър 495 3305 12140 6710 350 - 35 - 23035 0.3
Други широколистни - - 50 - 20 - - - 70 -
Айлант 35 - 45 - - - - - 80 -
Полски бряст 5 - - - - - - - 5 -
Върба - 25 - - - - - - 25 -
Бяла върба - 15 - - - - - - 15 -
Елша - 65 225 - 5 45 - - 340 -
Черна елша 60 295 560 140 - - - - 1055 -
Ива 20 10 20 - - - - - 50 -
Кестен 890 2275 4195 1145 435 520 15 - 9475 0.1
Конски кестен - 5 25 - - - - - 30 -
Клен 55 410 690 915 15 80 110 - 2275 -
Круша 5 - - 15 10 70 - - 100 -
Леска 10 10 - - - - 10 - 30 -
Турска леска - 30 160 10 - - - - 200 -
Дребнолистна липа - - 70 - - - - - 70 -
Едролистна липа 335 20 15675 15235 - - - - 31265 0.5
Сребролистна липа 340 1320 15150 14375 1360 1600 140 - 34285 0.5
Махалебка - 30 - - - - - - 30 -
Череша 5 50 390 245 - 265 - - 955 -
Шестил - 375 660 - - - - - 1035 -
Американски ясен - 35 - - - - - - 35 -
Планински ясен - 820 2760 225 225 685 55 915 5685 0.1
Полски ясен 10 - - - - - - - 10 -
тп I-214 565 3105 400 - - - - - 4070 0.1
тп Regenerata - 80 45 - - - - - 125 -
Бяла топола - - 90 - - - - - 90 -

ВСИЧКО 96105 791995 2110730 970960 437045 370470 952130 1310110 7039545 100.0

Показаните данни за дървесните запаси за областта и по стопанства, показват

структурата на дървесните ресурси по дървесни видове. Като основен лесообразувател и

основен източник за дървесина се откроява букът, с общ  запас за областта от 4 244 620 м3 или

60.3 % от общия запас. На второ място по запас е белият бор, със запас от 592 550 м3 или 8.4

%., дължащ се преди всичко на изкуствените насаждения от иглолистни. Иглолистните, като

цяло съставляват запас от 1 213 030 м3 или 17.3 %. Освен букът, другият основен
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широколистен вид е зимният дъб със запас от 505 670 м3 или 7.2 %, както и благиуна и габъра

със запаси от 315 310 м3 и 295840 м3.

Разпределение на запаса по дървесни видове

Бял бор

Смърч

Черен бор

Ела

др. иглолистни

Бук

Зимен дъб

Благун

Цер

Габър

Други широколистни

Фиг.1. Разпределение на запаса по дървесни видове

Таблица № 8
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Стопански Защитни СпФ всичко %
стопански класове

УОГС ПЕТРОХАН
Буков В 529.2 2399.4 86.6 3015.2 46.3
Буков Ср 146.2 1294.0 19.3 1459.5 22.4
Бялборов В 64.0 69.3 - 133.3 2.0
Бялборов СрН 30.7 107.7 - 138.4 2.1
Смърчов В 23.1 238.4 7.4 268.9 4.2
Смърчов СрН 0.0 18.6 19.4 38.0 0.6
За двует. нас. 2.6 39.3 - 41.9 0.6
Изборен 0.0 280.4 - 280.4 4.3
Иглол. култури 121.4 16.5 - 137.9 2.1
Иглол. Шир. В 13.6 25.0 - 38.6 0.6
Широколистен 25.1 2.4 0.7 28.2 0.4
Кестенов 10.7 4.6 - 15.3 0.2
Трепетликов 1.0 3.8 - 4.8 0.1
Брезов 10.2 16.4 - 26.6 0.4
Габъров 30.9 16.7 - 47.6 0.7
Буков В П 187.3 5.0 - 192.3 3.0
Габъров В П 182.9 11.9 - 194.8 3.0
Буков СрН П 14.0 7.2 - 21.2 0.3
Габъров СрН П 36.4 0.3 - 36.7 0.6
Смесен В П 78.8 0.0 - 78.8 1.2
Зимендъбов В П 37.9 1.7 - 39.6 0.6
Зимендъбов СрН П 72.7 - - 72.7 1.1
Акациев 7.3 0.0 - 7.3 0.1
Реконструкция 20.0 183.8 - 203.8 3.1
ВСИЧКО 1646.0 4742.4 133.4 6521.8 100.0

Стопански Защитни СпФ всичко %
стопански класове

ДГС БЕРКОВИЦА
Буков В - - 3284.5 3284.5 12.6
Буков Ср - - 3772.6 3772.6 14.5
Буков Н - - 57.5 57.5 0.2
Черборов СрН - - 0.9 0.9 0.0
Смърчов В - - 1.1 1.1 0.0
Смесен Игл. СрН - - 804.0 804.0 3.1
Бялборови култури - - 335.7 335.7 1.3
Черборови култури - - 201.5 201.5 0.8
СпФ Иглолистни - - 20.5 20.5 0.1
Дъбов СрН - - 14.7 14.7 0.1
Иглол. култури 430.5 0.5 1614.3 2045.3 7.9
Широколистен 144.8 2.2 496.5 643.5 2.5
Кестенов 11.5 - 70.5 82.0 0.3
Буков В П 245.6 - 2233.1 2478.7 9.5
Буков СрН П - 4.9 473.9 478.8 1.8
Смесен В П 150.1 - 221.3 371.4 1.4
Церов В П 339.1 2.1 117.1 458.3 1.8
Смесен СрН П 455.6 10.2 1159.3 1625.1 6.2
Церов П 464.1 0.2 217.5 681.8 2.6
Благунов СрН П 1032.7 1.0 1558.8 2592.5 10.0
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Зимендъбов СрН П 482.4 1.3 3181.3 3665.0 14.0
Келявгабъров 262.8 33.4 552.6 848.8 3.3
Акациев 89.0 0.6 408.7 498.3 1.9
Реконструкция - - 1080.2 1080.2 4.1
ВСИЧКО 4108.2 56.4 21878.1 26042.7 100.0

Стопански Защитни СпФ всичко %
стопански класове

за ОБЛАСТТА/ОПРГТ/
Буков В 529.2 2399.4 3371.1 6299.7 19.4
Буков Ср 146.2 1294.0 3791.9 5232.1 16.1
Буков Н - - 57.5 57.5 0.2
Бялборов В 64.0 69.3 - 133.3 0.4
Бялборов СрН 30.7 107.7 - 138.4 0.4
Смърчов В 23.1 238.4 8.5 270.0 0.8
Смърчов СрН - 18.6 19.4 38.0 0.1
Изборен - 280.4 0.0 280.4 0.9
За двует. нас. 2.6 39.3 - 41.9 0.1
Черборов СрН - - 0.9 0.9 0.0
Смесен Игл. СрН - - 804.0 804.0 2.5
Иглол. Шир. В 13.6 25.0 - 38.6 0.1
СпФ Иглолистни - - 20.5 20.5 0.1
Иглол. култури 551.9 17.0 1614.3 2183.2 6.7
Бялборови култури - - 335.7 335.7 1.0
Черборови култури - - 201.5 201.5 0.6
Дъбов СрН - - 14.7 14.7 0.0
Широколистен 169.9 4.6 497.2 671.7 2.1
Брезов 10.2 16.4 - 26.6 0.1
Габъров 30.9 16.7 - 47.6 0.1
Трепетликов 1.0 3.8 - 4.8 0.0
Кестенов 22.2 4.6 70.5 97.3 0.3
Церов В П 339.1 2.1 117.1 458.3 1.4
Смесен СрН П 455.6 10.2 1159.3 1625.1 5.0
Габъров В П 182.9 11.9 0.0 194.8 0.6
Буков В П 432.9 5.0 2233.1 2671.0 8.2
Буков СрН П 14.0 12.1 473.9 500.0 1.5
Церов П 464.1 0.2 217.5 681.8 2.1
Габъров СрН П 36.4 0.3 - 36.7 0.1
Смесен В П 228.9 - 221.3 450.2 1.4
Благунов СрН П 1032.7 1.0 1558.8 2592.5 8.0
Зимендъбов В П 37.9 1.7 - 39.6 0.1
Зимендъбов СрН П 555.1 1.3 3181.3 3737.7 11.5
Келявгабъров 262.8 33.4 552.6 848.8 2.6
Акациев 96.3 0.6 408.7 505.6 1.6
Реконструкция 20.0 183.8 1080.2 1284.0 3.9
ВСИЧКО 5754.2 4798.8 22011.5 32564.5 100.0

Последващият анализ на възможностите, които предоставят дървесните ресурси, ще

бъде разделен по функционални групи. Като анализ ще бъде направен само на значимите

стопански, стопански класове при стопанската функция, както и при защитните и специални
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такива. Според получените контролни сечищни норми за отделните високостъблени стопански

класове, както и размера на ползване (условно усреднен според възможно допустимите

лесовъдски системи) ще се определи потенциалния дървесен ресурс възможен да се ползва за

периода. При горите за превръщане, контрола ще бъде само спрямо прирастта и възможното

ползване спрямо лесовъдските системи. За нискостъблените, контрола ще бъде единствено

възрастта на турнус.

При анализа няма да бъде взет впредвид вида собственост, тъй като данните ще

отразяват потенциалните възможности на дървесните ресурси общо за ОПРГТ.

Таблица № 9

УОГС ПЕТРОХАН
ИГЛОЛИСТНИ ШИРОКОЛИСТНИ ВСИЧКО

Групи гори обща пл Залес. запас обща пл Залес. запас обща пл Залес. запас
ха ха куб.м ха ха куб.м ха ха куб.м

СТОПАНСКИ 257.0 251.3 76260 1411.3 1394.7 325280 1668.3 1646.0 401540

водоохранни 539.0 508.4 186805 4531.8 4205.3 1391590 5070.8 4713.7 1578395
противоероз. - - - 13.6 13.6 2535 13.6 13.6 2535
мелиоративни 10.1 5.3 890 13.1 9.8 2545 23.2 15.1 3435
други защитни - - - - - - - - -
общо ЗАЩИТНИ 549.1 513.7 187695 4558.5 4228.7 1396670 5107.6 4742.4 1584365

Курортни гори - - - - - - - - -
зелени зони - - - - - - - - -
изв.сел.паркове - - - - - - - - -
други рекреац. - - - - - - - - -
прир.забележ - - - - - - - - -
защ.местн. 21.1 19.4 6170 32.1 32.1 12990 53.2 51.5 19160
защ.Натура2000 - - - - - - - - -
други защитени - - - - - - - - -
курортни рес. - - - - - - - - -
курортни места - - - - - - - - -
пам. на култ. - - - - - - - - -
ловно стоп. - - - - - - - - -
сем.бази,плант. 7.4 7.4 1250 73.8 73.8 23870 81.2 81.2 25120
бот.зоол.град. - - - 3.1 - - 3.1 - -
буф.зони и др. - - - 0.7 0.7 180 0.7 0.7 180
други - - - - - - - - -
СПЕЦИАЛНА ФУНКЦ 28.5 26.8 7420 109.7 106.6 37040 138.2 133.4 44460
ОБЩО 834.6 791.8 271375 6079.5 5730.0 1758990 6914.1 6521.8 2030365

ДГС БЕРКОВИЦА
Групи гори ИГЛОЛИСТНИ ШИРОКОЛИСТНИ ВСИЧКО

обща пл Залес. запас обща пл Залес. запас обща пл Залес. запас
ха ха куб.м ха ха куб.м ха ха куб.м

СТОПАНСКИ 446.7 430.5 109420 3765.8 3677.7 425955 4212.5 4108.2 535375
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водоохранни - - - - - - - - -
противоероз. 0.5 0.5 110 77.1 53.0 2860 77.6 53.5 2970
мелиоративни - - - 4.4 2.9 385 4.4 2.9 385
други защитни - - - - - - - - -
общо ЗАЩИТНИ 0.5 0.5 110 81.5 55.9 3245 82.0 56.4 3355

Курортни гори 56.1 54.8 17590 87.9 86.9 16580 144.0 141.7 34170
зелени зони - - - - - - - - -
изв.сел.паркове - - - - - - - - -
други рекреац. - - - - - - - - -
прир.забележ 7.0 6.5 1765 7.0 6.9 1145 14.0 13.4 2910
защ.местн. 78.6 74.8 28000 65.7 64.3 22315 144.3 139.1 50315
защ.Натура2000 2355.9 2275.2 696615 16237.9 15479.4 3160455 18593.8 17754.6 3857070
други защитени 553.4 546.1 115870 3548.0 3259.4 408775 4101.4 3805.5 524645
курортни рес. - - - - - - - - -
ловно стоп. - - - - - - - - -
сем.бази,плант. 19.3 19.3 3560 3.2 3.2 350 22.5 22.5 3910
бот.зоол.град. - - - - - - - - -
буф.зони и др. - - - - - - - - -
други 1.3 1.3 - 6.9 - - 8.2 1.3 -
СПЕЦИАЛНА ФУНКЦ 3071.6 2978.0 863400 19956.6 18900.1 3609620 23028.2 21878.1 4473020
ОБЩО 3518.8 3409.0 972930 23803.9 22633.7 4038820 27322.7 26042.7 5011750

ЗА ОБЛАСТТА/ОПРГТ/
СТОПАНСКИ 703.7 681.8 185680 5177.1 5072.4 751235 5880.8 5754.2 936915

водоохранни 539.0 508.4 186805 4531.8 4205.3 1391590 5070.8 4713.7 1578395
противоероз. 0.5 0.5 110 90.7 66.6 5395 91.2 67.1 5505
мелиоративни 10.1 5.3 890 17.5 12.7 2930 27.6 18.0 3820
други защитни - - - - - - - - -
общо ЗАЩИТНИ 549.6 514.2 187805 4640.0 4284.6 1399915 5189.6 4798.8 1587720

Курортни гори 56.1 54.8 17590 87.9 86.9 16580 144.0 141.7 34170
зелени зони - - - - - - - - -
изв.сел.паркове - - - - - - - - -
други рекреац. - - - - - - - - -
прир.забележ 7.0 6.5 1765 7.0 6.9 1145 14.0 13.4 2910
защ.местн. 99.7 94.2 34170 97.8 96.4 35305 197.5 190.6 69475
защ.Натура2000 2355.9 2275.2 696615 16237.9 15479.4 3160455 18593.8 17754.6 3857070
други защитени 553.4 546.1 115870 3548.0 3259.4 408775 4101.4 3805.5 524645
курортни рес. - - - - - - - - -
ловно стоп. - - - - - - - - -
сем.бази,плант. 26.7 26.7 4810 77.0 77.0 24220 103.7 103.7 29030
бот.зоол.град. - - - 3.1 - - 3.1 - -
буф.зони и др. - - - 0.7 0.7 180 0.7 0.7 180
други 1.3 1.3 - 6.9 - - 8.2 1.3 -
СПЕЦИАЛНА ФУНКЦ 3100.1 3004.8 870820 20066.3 19006.7 3646660 23166.4 22011.5 4517480

ОБЩО 4353.4 4200.8 1244305 29883.4 28363.7 5797810 34236.8 32564.5 7042115
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Тъй като букът е най – разпространеният дървесен вид за района на ОПРГТ, неговите

стопански класове ще бъдат и най – представителни за областта.

За стопанските класове със стопански функции, изчислените контролни сечища

представят възможните варианти на сечища по площ и добив. За БВ-Ст изчислените варианти

на сечището „по възраст за 60 г.” и „по Щоцер”, са с еднакви стойности, като само „Нормално

площното” е по-малко от тях. Както се вижда и на фиг.3 разпределенията на площите по-

класове на възраст, показват неравномерност с превес на младите до 50 г. и тези над 110 г.,

което не предполага спазването на принципа за равномерност в ползването и неговат

непрекъснатост. За доближаване до по-нормално разпределение на площите от този стопански

клас, може да бъде определено, като пределно допустима норма за ползване в тези гори, тази

която е близка до контролата „по възраст до 60 г.”. Същото важи и за БСр, където

разпределението по възрасти, предполага същият подход.

За горите в буковите високостъблени стопански класове, БВ-СпФ и БСр-СпФ, където

представените площи и запаси от всички видове собственост за ОПРГТ са и представителни за

тях, изчислените контролни сечища и представеното разпределение по възрасти имат подобен

характер. Разпределението по класове на възраст за БВ-СпФ показва по-малка

неравномерност от тази в стопанските функции, но и тук превеса на зрелите и презрели гори

над 120 г. липса на достатъчно дозряващи, спрямо тях, предполагат ползване с дългосрочна

цел нормализиране структурата по възраст. Съчетанието между икономическата нужда от

ресурс за дървоползване и лесовъдската цел за устойчиво стопанисване, биха могли да

намерят своето съчетание при норма на ползване близка до тази изчислена за сечището

„Нормално площно”. Същите доводи ще важат и за БСр-СпФ, където същата норма би довела в

бъдеще до по-благоприятно разпределение на горите от този клас, което ще гарантира

принципите на равномерност и постоянство на ползването в тях.

Като обобщение потенциала за добив на дървесина от възобновителни сечи, би могъл

да бъде за тези стопански класове в рамките на:

- За горите със стопански функции: БВ – 1400 м3 годишно.

- За горите със стопански функции: БСр – 90 м3 годишно.

- За горите със защитни и специални функции: БВ – 11 500 м3 годишно.

- За горите със защитни и специални функции: БСр – 26 700 м3 годишно.

Или общо за буковите високостъблени гори потенциала за годишно ползване, чрез

възобновителни сечи не би трябвало да надхвърля 40 000 м3 годишно.
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Поради малките площи, с които са представени иглолистните гори за ОПРГТ (ББВ,

ББСрН, СВ, ССрН и ИК) в стопанските функции, ползването от възобновителни сечи за тях

няма да се отчете, като потенциално значимо. За същите ст.класове представени, като

„условни” такива за Защитните и Специални функции, потенциала на ресурса, които би могъл

да се ползва чрез възобновителни сечи ще бъде представен , като при буковите гори.

Поради еднаквите турнуси за сеч тези ст.класове, които са високобонитетни и

среднобонитетните такива, ще бъдат представени с обединени характеристики и определено

потенциално ползване.

Високобонитетните иглолистни в горите със защитни и специални функции за ОПРГТ са:

ББВ и СВ. Средно и нискобонитетните иглолистни ст.класове са: ББСрН, ССрН, ЧБСрН,

СмИСрН, ИК, ББК и ЧБК.

Високобонитетните иглолистни в СпФ се характеризират с ниска ср. Възраст( ср.въз.42

г.), което се оказва лимитиращо и липсват зрели по възраст насаждения.

Среднобонитетните с нисък турнус иглолистни, също са с ниска ср.възраст, но с

достатъчно зрели насаждения. При тях е определена норма на ползване, като се изхожда от

малкото количество зрели насаждения, в следващите десителетия ще трябва да се ползва по-

малка част от ресурса. Тази позиция се представя най-добре със сечищата „по зрелост” и

„възраст 40 г.”. Потенциала за ползване чрез възобновителни сечи в тези гори ще бъде около

5 000 м3 годишно.
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БВ-Ст 140 529.2 257.6 10.2 7.6 80085 310.9 2059 85 12.88 4004 6.70 2081 4.59 1427 3.78 1175 4.59 1427 6.62 2059
БСр-Ст 120 146.2 20.9 5.2 6.6 3400 162.7 349 44 1.05 170 0.65 106 0.55 89 1.22 198 0.89 145 2.15 349
БВ-ЗСп 140 5770.5 2915.0 440.4 416.1 978410 335.6 18752 102 145.75 48914 83.89 28152 62.86 21095 41.22 13833 60.06 20156 55.88 18752
БСр-ЗСп 120 5085.9 3223.5 628.0 362.6 877490 272.2 11655 111 161.18 43872 96.29 26209 70.24 19118 42.38 11537 78.41 21343 42.82 11655
И-Нт-СпФ 100 3119.1 233.9 100.5 1338.5 100870 431.3 17503 45 11.70 5044 8.36 3606 27.88 12025 31.19 13453 28.07 12107 40.58 17503
Общо 11531.8 6417 1084 792.9 1939385 32815 320.9 96960 187.5 56549 138.2 41729 88.60 26743 144.0 43071 107.5 32815
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В горите за превръщане, ще се използва контрола в потенциалното ползване

от възобновителни сечи, само от ср.год.прираст. Поради потенциалният еднакъв

турнус на сеч за средно и нискобонитетните и високобонитетните от друга страна,

отново ще бъдат разгледани обединено съответните стопански класове.

За горите със стопански функции, горите за превръщане са представени в

следните ст.класове:

- високобонитетни – турнус 80 г. – БВП, ГВП, ЦВП, ЗдВП, СмВП;

- средно и ниско бонитетни – турнус 50 г. – БСрНП,ГСрНП, ЦП, БлСрНП,

ЗдСрНПСмСрНП;

Същото обединение ще важи и за горите за превръщане в Защитните и

Специални функции.

Високобонитетни за превръщане (Стопански– турнус 80 г. – БВП, ГВП, ЦВП,

ЗдВП, СмВП) се характеризират със средна възраст от 55 г., площ на зрели и

презрели насаждения от 642,1 ха и запаси от 113 395 м3. При така представените

характеристики на ресурса за тези гори и предположение за минимално

потенциално ползване, чрез възобновителни сечи в размер на 30%, потенциалния

ресурс е около 34 000 м3 или годишно 3 400 м3, при прираст 3 851 м3.

Таблица № 11

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, oбщия дървесен ЗАПАС
и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ

Високобонитетни, Превръщане,Стопански, ОПРГТ
--------------------------------------------------------------------------------
класове   подкласове     п  л  о  щ      запас на осн.н.   надлесни   ср.прираст
на възр   на възр           ха     %   куб.м     %        куб.м       куб.м
--------------------------------------------------------------------------------
I         1-10             19.6   1.6         500   0.3 -          100
          11-20            40.7   3.3        2535   1.3 -          169
II        21-30            39.0   3.2        3915   2.1 -          157
          31-40            48.5   4.0        7125   3.8 -          204
III       41-50           431.8  35.3       61420  32.5 -         1365
          51-60           353.2  28.9       60115  31.8 -         1093
IV        61-70           173.0  14.2       30145  16.0 -          464
          71-80            88.5   7.3       16925   8.9 -          226
V         81-90            27.4   2.2        6210   3.3 -           73
          91-100 - - - - - -
VI        111-120 - - - - - -
          111-120 - - - - - -
VII       121-130 - - - - - -
          131-140 - - - - - -
VIII      141-150 - - - - - -
          над 150 - - - - - -
--------------------------------------------------------------------------------



ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Проектът "Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към
екосистемните услуги PoliciES" се финансира в рамките на Програма BG03 "Биологично разнообразие и
екосистеми“ в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.BG03.moew.government.bg

40

всичко                   1221.7 100.0     188890 100.0 -         3851

ср. възраст     51  години
ср. запас      155  куб.м/ха
ср. прираст   3.15  куб.м/ха

Средно и ниско бонитетни  за превръщане (Стопански– турнус 50 г. –

БСрНП,ГСрНП, ЦП, БлСрНП, ЗдСрНПСмСрНП;) се характеризират със средна

възраст от 50 г., площ на зрели и презрели насаждения от 1474,8 ха и запаси от

164 385 м3. При така представените характеристики на ресурса за тези гори и

предположение за минимално потенциално ползване, чрез възобновителни сечи в

размер на 30%, потенциалния ресурс е около 49 300 м3 или годишно 4 900 м3, при

прираст 5 437 м3.

Таблица № 12

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, oбщия дървесен ЗАПАС
и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ

СрНБонитетни,Ст, Превръщане, ОПРГТ
--------------------------------------------------------------------------------
класове   подкласове     п  л  о  щ      запас на осн.н.   надлесни   ср.прираст
на възр   на възр           ха     %       куб.м     %        куб.м       куб.м
--------------------------------------------------------------------------------
I         1-10              4.4   0.2          15 - -            3
          11-20            78.5   3.1        3130   1.2 -          209
II        21-30           112.9   4.4        8025   3.0 -          321
          31-40           146.7   5.7       12500   4.7 -          357
III       41-50           740.6  29.0       75415  28.7 -         1676
          51-60          1144.3  44.7      125400  47.6 -         2280
IV        61-70           298.0  11.6       34870  13.2 -          536
          71-80            32.5   1.3        4115   1.6 -           55
V         81-90 - - - - - -
          91-100 - - - - - -
VI        111-120 - - - - - -
          111-120 - - - - - -
VII       121-130 - - - - - -
          131-140 - - - - - -
VIII      141-150 - - - - - -

  над 150 - - - - - -
--------------------------------------------------------------------------------
всичко                   2557.9 100.0      263470 100.0 -         5437

ср. възраст     50 години
ср. запас      103  куб.м/ха
ср. прираст   2.13  куб.м/ха

Високобонитетни за превръщане (Защитни и Специални – турнус 80 г. – БВП,

ГВП, ЦВП, ЗдВП, СмВП) се характеризират със средна възраст от 65 г., площ на

зрели и презрели насаждения от 745,7 ха и запаси от 144 955 м3. При така
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представените характеристики на ресурса за тези гори и предположение за

минимално потенциално ползване, чрез възобновителни сечи в размер на 30%,

потенциалния ресурс е около 43 480 м3 или годишно 4 400 м3, при прираст 7 691 м3.

Средно и ниско бонитетни  за превръщане (Защитни и Специални – турнус 50

г. – БСрНП,ГСрНП, ЦП, БлСрНП, ЗдСрНПСмСрНП;) се характеризират със средна

възраст от 53 г., площ на зрели и презрели насаждения от 4166,3 ха и запаси от

496 135 м3. При така представените характеристики на ресурса за тези гори и

предположение за минимално потенциално ползване, чрез възобновителни сечи в

размер на 30%, потенциалния ресурс е около 148 800 м3 или годишно 14 000 м3, при

прираст от 14 350 м3.

Потенциалното ползване от нискостъблените гори няма да се вземе

впредвид, поради малката им площ(А-505,6 ха) а в келявогабъровите, възможното

ползване на дървесина е минимално и нискорентабилно.

Таблица № 13

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, oбщия дървесен ЗАПАС
и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ

Високобонитетни, Превръщане,Защитни и Сп, ОПРГТ
--------------------------------------------------------------------------------
класове   подкласове     п  л  о  щ      запас на осн.н.   надлесни   ср.прираст
на възр   на възр           ха     %       куб.м     %        куб.м       куб.м
--------------------------------------------------------------------------------
I         1-10 - - - - - -
          11-20            11.2   0.4         920   0.2 -           61
II        21-30            16.0   0.6        2375   0.5 -           95
          31-40            59.3   2.3        8480   1.8 -          242
III       41-50           145.9   5.6       21800   4.5 -          484
          51-60           561.7  21.7      101160  20.9          75         1839
IV        61-70          1052.4  40.6      203565  42.1 -         3132
          71-80           478.2  18.5     89040  18.4 -         1187
V         81-90           239.9   9.2       50545  10.5 -          595
          91-100           26.0   1.0        5010   1.0 -           53
VI        111-120 - - - - - -
          111-120           1.6   0.1         360   0.1 -            3
VII       121-130 - - - - - -
          131-140 - - - - - -
VIII      141-150 - - - - - -
          над 150 - - - - - -
--------------------------------------------------------------------------------
всичко                   2592.2 100.0      483255 100.0          75         7691

ср. възраст     65  години
ср. запас      186  куб.м/ха
ср. прираст   2.97  куб.м/ха
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Таблица № 14

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, oбщия дървесен ЗАПАС
и средния ПРИРАСТ по класове и подкласове на ВЪЗРАСТ

СрНБонитетни,ЗиСпФ, Превръщане, ОПРГТ
--------------------------------------------------------------------------------
класове   подкласове     п  л  о  щ      запас на осн.н.   надлесни   ср.прираст
на възр   на възр           ха     %       куб.м     %        куб.м       куб.м
--------------------------------------------------------------------------------
I         1-10             13.7   0.2         130 -           5           26
          11-20  184.2   2.8        9010   1.2          30          601
II        21-30           227.6   3.4       14450   2.0 -          578
          31-40           346.5   5.2       31110   4.3 -          889
III       41-50          1677.6  25.4      177350  24.4 -         3941
          51-60          2446.4  37.0      282265  38.7 -         5132
IV        61-70          1366.3  20.7      171270  23.5 -         2635
          71-80           260.0   3.9       33420  4.6 -          446
V         81-90            63.7   1.0        6025   0.9 -           71
          91-100           13.1   0.2         975   0.1 -           10
VI        111-120          16.8   0.2        2180   0.3 -           21
          111-120 - - - - - -
VII       121-130 - - - - - -
          131-140 - - - - - -
VIII      141-150 - - - - - -
          над 150 - - - - - -
--------------------------------------------------------------------------------
всичко                 6615.9 100.0      728185 100.0          35        14350

ср. възраст     53  години
ср. запас      110  куб.м/ха
ср. прираст   2.17  куб.м/ха

Потенциалното ползване от отгледни сечи ще бъде също определено на

база функционалното разпределение на горите за ОПРГТ. За горите от стопанската

функция, ще се приеме потенциално ползване, което ще предвижда ресурс намален

с пълноти до 0,6-0,7. За горите от Специалните и Защитни функции, потенциалния

ресурс ще се предвиди с намаление на пълнотите до 0,7-0,8.
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Таблица № 15

СТОПАНСКИ
Групи гори % на възможно ползване от отгледни сечи
иглолистни 25% м3 20% м3 10% м3 общо/м3

2641 10565 554 2770 419 4185
1045 4180 728 3640 2775 27750

203 810 1343 6715 2265 22645
4039 20195 58 580
2218 11090 35 350

40 200
широкол.висок.

166 665 346 1730 51 510
3716 14865 1376 6880 45 445

823 3290 2218 11090 556 5560
604 3020 1050 10500
990 4950 119 1190

75 750
превръщ.

503 2010 438 2190 1420 14195
509 2545 1791 17910
708 3540 8961 89605

общо Стоп. 9096 36385 16111 80555 19618 196175 44825
ЗАЩИТНИ и СПЕЦИАЛНИ Функции

иглолистни
25% м3 20% м3 10% м3
2319 9275 1314 6570 394 3940

12520 50080 4679 23395 1292 12920
11141 44565 14528 72640 5376 53755

485 1940 23692 118460 10121 101205
95 380 3294 16470 2250 22495

248 990 2410 12050 308 3080
309 1545 875 8750

широкол.висок.
3086 12345 768 3840 385 3850
9103 36410 1941 9705 406 4060

10060 40240 4266 21330 1841 18410
950 3800 13176 65880 5547 55470
465 1860 5247 26235 7307 73065

4888 24440 4534 45340
1016 5080 4017 40170

превръщ. 256 1025 354 1770 382 3815
195 780 377 1885 808 8075
885 3540 2597 12985 1284 12840

3515 17575 5148 51480
общо ЗиСпФ 51808 207230 88371 441855 52272 522720 192451
ОБЩО ОПРГТ 60904 243615 104482 522410 71890 718895 237275
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Потенциално ползване от отгледни сечи за горите със стопанка функция:

След направеният анализ за възможното потенциално ползване на

дървесните ресурси за горските територии в ОПРГТ, резултатите на което са

показани в табл.15, бе определено ползване от  237 хил.м3 обща маса.

Определеното ползване е потенциално възможно, при поставяне на стопански

цели, съвместими с режимите и насоките за стопанисване в отделните категории

гори и функционалните им зони.
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ЧАСТ ІІ. ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ НА ГОРСКИТЕ
ТЕРИТОРИИ

I. КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ: ПО ЛУП

I.1.ЗАЩИТНИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ:
за ДГС “БЕРКОВИЦА”:

1.1. ЗА ЗАЩИТА НА ПОЧВИТЕ

1.1.1. Защитна ивица (до 100 м) край река “Бързия”, определена съгласно чл.5 от

ЗГ с обща площ 29,2 ха, от която 28,9  ха залесена и 0,3 ха незалесена, включва

подотделите: 61 у,ф,ш,б1,в1,3,4; 62 к,н-т.; 61 х;

1.1.2. Нелесопригодни площи, обрасли с дървесна и храстова растителност, с

обща площ 414,2 ха, подотделите: 19 ж; 26 к; 38 р, с, т; 42 ю,я; 52 а; 89 в; 112 ж; 123
с; 124 л; 125 л; 129 ж; 130 д; 131 е; 153 м; 154 ж.138 е, з; 171 ц; 186 а,б,в,г; 189 а,з;

193 р; 195 ж1; 205 з; 209 п, р; 212 е; 213 г; 214 е; 215 з; 216 к; 218 л; 221 б, з; 228 ч,

ж1; 234 к; 245 ф; 250 и; 258 в; 2; 259 п, с; 260 т; : 275 а; 283 т; 286 ф; 304 л1, м1; 305

л, у; 308 д, и; 309 д; 316 г, д; 317 д, и; 318 в; 323 г; 351 т; 371 о.

1.1.3. Гори на ерозирани земи (противоерозионни гори на ерозирани земи):
насаждения на месторастения от типа А и АВ, в които воденето на стопанска

дейност е нецелесъобразно, категоризирани съгласно Указанията на НУГ 3600-

100/01.08.2007 год., с обща залесена площ 381,1 ха

подотделите:

2 е1, н1; 12 а-ж; 13 г-и; 25 ю, я, б1, в1, е1, к1, л1, м1; 26 з, и, л; 39 к1, л1, м1; 52 ч-

щ,а1-г1,у1-ю1,в2-е2; 53 н,п,р,ц,ч,б1; 59 у,ф-ц, г1, и1; 83 ж; 86 з; 109 р, т, ф; 112 д;

120 а,о,р,с; 121 а, б; 125 а, б; 126 а, б, в; 128 е; 129 а, к, л, м; 130 е; 131 л; 132 г, д, з,

к, л, м, о; 152 л, м; 153 в, г, д, к; 182 л-н; 193 к, л, о, п; 327 и1-о1; 328 р1,с1; 351 е, ж,

ф, ч;
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1.1.6. Гори на скално-урвести и каменливи терени, определени съгласно чл.5, от

Закона за горите с обща залесена площ 1 808,8 ха, и включва подотделите: 89 д; 91
у; 92 а, б, в, д, з, и, л; 93 т, у; 95 т, у; 112 з, и; 113 г, д; 120 б, в, г, ж, и-н; 121 а, б, в;

124 б, е, ж; 125 г, ж, к, м; 126 г; 127 в, д; 128 в-е; 129 а-е, з-м; 130 г; 131 в, г, ж, з, к, л;

132 б, в, е-р; 136 в; 137 а; 138 д, м, н; 139 в; 142 а, б, в, г; 151 д; 153 а; 154 а-д, з; 155
е, ж; 156 д; 201 г; 202 н, о; 209 м, н, у, с, т, ф; 210 б, ш; 213 б, в; 214 д, ж; 215 д, ж, и;

216 и; 217 м; 218 ж, м; 219 о, п, р, с, т;; 220 б, г, е, з; 221 г, ж, и, к, л; 225 в, д; 226 з,

и, к; 228 т, е1; 235 и, к; 236 м; 237 а, г, д; 238 в, е, ж; 240 г1; 241 в, г, д; 242 а, б, д, е,

ж; 243 з, и; 246 з; 247 в; 248 г; 250 к; 256 ж; 258 г; 265 и; 266 а; 267 м1, н1; 270 в, м, н;

271 а, б, в; 272 о, п.

1.2. ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ
С обща площ 3 698,2 ха, от която 3 187,7  ха залесена и 510,5 ха незалесена

площ.

1.2.1. Вододайни зони:

Вододайна зона “Ком” - обявена с протокол от 22.11.1952 год.; 25.08.1960 год.;

03.05.1968 год. и протокол от 18.04.1988 год., утвърден на 03.05.1988 год. от АГСГП.

Обща площ 1718,6 ха, от която залесена 1666,0 ха и незалесена 52,6 ха,

подотдели: 120; 121; 125; 126; 128; 129; 130; 131; 132; 135; 136; 137; 140; 141; 149;

150; 151; 152; 153 а-л, н-т, 1-7, 9; 154; 155; 156; 158; 162; 321; 322.

Вододайни зони - обявени с протокол от 16.12.1992 год. и видоизменени със

Заповед № 228/16.09.1993 год. на КГ и съгласно Наредба № 2 от 01.08.1989 год. на

КТСУ:

Речно водохващане “Къса река”
Обща площ 136,8 ха, от която залесена 124,7 ха и незалесена 12,1 ха,

подотдели:118 е-к, 2; 119; 122 а-м, 2

- санитарно-охранителна зона (СОЗ) “А” с обща залесена площ 10,3 ха,

подотдели: 118 е; 119 ж; 122 и, м.
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Речно водохващане “Бачилище”
Обща площ 169,0 ха, от която залесена площ167,9 ха и незалесена площ 1,1 ха,

подотдели: 124 г-н, 3; 127; 138 в-н.

- санитарно-охранителна зона (СОЗ) “Пояс І” около речно водохващане,

обявена с Заповед № СОЗ-81/07.03.2006 год. на МОСВ на основание чл.118 ал.1,

т.3 от Закона за водите и чл. 37, т.1 от Наредба № 3 от 16.10.2000 год., с обща площ

1,6 ха, подотдели: 124 ж; 138 г.

Вододайна зона “Врещица” - обявена с протокол от 17.12.1984 год. и протокол

от 18.04.1988 год., утвърден на 03.05.1988 год, от АГСГП и съгласно Наредба № 2

от 01.08.1989 г. на КТСУ, с обща площ 41,4 ха, подотдели: 161 ж-м; 340 щ-ж1, н1, о1.

- санитарно-охранителна зона (СОЗ) “А”, с обща залесена площ 6,1 ха,

подотдел: 340 ж1.

Вододайна зона, обявена с протокол от 17.12.1984 год. и видоизменена със

Заповед № 228/16.09.1993 год. на КГ и съгласно Наредба № 2 от 01.08.1989 год. на

КТСУ.

Речно водохващане “Раковица”
Обща площ 251,4 ха от която залесена 234,8 ха и незалесена 16,6 ха, подотдели:

200 н-б1, 1, 2; 201; 202; 203 к-в1.

- санитарно-охранителна зона (СОЗ) “А” , с обща залесена площ 4,9 ха,

подотдели: 200 б1; 203 к.

Вододайни зони - обявени с протокол от 22.04.1987 год. на основание на

Заповед            № РД-02-14-137 от 13.04.1987 год. на КТСУ.

Речно водохващане “Драгиева бара”
Обща площ 125,6 ха, от която залесена 61,5 ха и незалесена 64,1 ха, подотдели:

210 а, б, х-я, 1, 2, 3, 5; 211.

- санитарно-охранителна зона (СОЗ) “Пояс І” около речно водохващане,

обявена със Заповед № СОЗ-10/26.05.2004 год. на МОСВ на основание чл.118 ал.1,

т.3 от Закона за водите и чл.37, т.1 от Наредба № 3 от 16.10.2000 год., с обща площ

1,6 ха, подотдели: 210 ю; 211 г.
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Речно водохващане “Крушечка бара”
Обща площ 241,8 ха, от която залесена 200,2 ха и незалесена 41,6 ха, подотдели:

219 р, с, т, у; 220; 221; 222 в-о, 1.

- санитарно-охранителна зона (СОЗ) “Пояс І”, обявена със Заповед № СОЗ-59

от 04.05.2005 год. на МОСВ на основание чл.118 ал.1, т.3 от Закона за водите и

чл.37, т.1 от Наредба № 3 от 16.10.2000 год., с обща залесена площ 1,9 ха,

подотдели: 219 с; 222 д, е, о.

Речно водохващане “Лилячка бара”
Обща площ 181,6 ха, от която залесена 180,9 ха и незалесена 0,7 ха, подотдели:

234 г-о, 2; 235.

СОЗ “Орловщица 1”

- санитарно-охранителна зона (СОЗ) “Пояс І” около речно водохващане,

обявена със Заповед № СОЗ-73/19.12.2005 год. на МОСВ на основание чл.118 ал.1,

т.3 от Закона за водите и чл.37, т.1 от Наредба № 3 от 16.10.2000 год., с обща площ

2,0 ха, подотдели: 234 е; 235 б.

Речно водохващане “Орловщица”, обявено с протокол от 22.04.1987 год. на

основание Заповед № РД-02-14-137 от 13.04.1987 год. на КТСУ.

Обща площ 260,9 ха, от която залесена 254,4 ха и незалесена 6,5 ха, подотдели:

236 е-т, 3; 237 ; 238 ; 239 ц-б1, д1, ж1, л1, м1, 3.

СОЗ “Орловщица 2”

- санитарно-охранителна зона (СОЗ) “Пояс І” около речно водохващане,

обявена с Заповед № СОЗ-80/01.03.2006 год. на МОСВ на основание чл.118 ал.1,

т.3 от Закона за водите и чл.37, т.1 от Наредба № 3 от 16.10.2000 год., с обща площ

3,8 ха, подотдели: 236 ж, т; 239 л1.

Речно водохващане “Релкьов дол”
Обща площ 165,7 ха, от която залесена 143,7 ха и незалесена 22,0 ха, подотдели:

215; 216 г-к, 3-6.
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- санитарно-охранителна зона (СОЗ) “А”, с обща залесена площ 1,8 ха,

подотдели: 215 б; 216 г.

Вододайна зона “Стара река” (“Зелени дел”) - обявена с протокол от

13.11.1970 година и видоизменена със Заповед № 228/16.09.1993 година на КГ и

съгласно Наредба № 2 от  01.08.1989 год. на КТСУ с обща площ 239,1 ха, от която

залесена 127,9 ха и незалесена 111,2 ха, подотдели: 212; 213; 214.

- санитарно-охранителна зона (СОЗ) “Пояс І” около речно водохващане,

обявена с Заповед № СОЗ-13/14.06.2004 год. на МОСВ на основание чл.118 ал.1,

т.3 от Закона за водите и чл.37, т.1 от Наредба № 3 от 16.10.2000 год., с обща площ

1,8 ха, подотдели: 212 г; 213 а; 214 а, г;

Вододайни зони - обявени с протокол от 05.03.1986 год. на основание Заповед

№ РД-14-02-152/19.02.1986 година на КТСУ и съгласно Наредба № 2 от 01.08.1989

год. и приведени по чл.37, т.1 от Наредба № 3 от 16.10.2000 год.

 “Бъркачица”
Обща залесена площ 100,0 ха, подотдели: 91 т, ф, х, ц, ч; 92 б-д, ж, з, к; 93 н-у.

- санитарно-охранителна зона (СОЗ) “Пояс І” около водоизточник от подземни

води, каптиран извор “Бъркачица”, обявена със Заповед № СОЗ-77/14.02.2006 год.

на МОСВ на основание чл.118 ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.37, т.1 от Наредба

№ 3 от 16.10.2000 год., подотдели: 92 б; 93 п .

 “Женска река”
- санитарно-охранителна зона (СОЗ) “Пояс І” около водоизточник от подземни

води, каптиран извор “Женска река” обявена със Заповед № СОЗ-85/14.03.2006 год.

на МОСВ на основание чл.118 ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.37, т.1 от Наредба

№ 3 от 16.10. 2000 год., с обща залесена площ 1,0 ха, подотдел: 112 п

“Сливашка бара”
- санитарно-охранителна зона (СОЗ) “Пояс І” около водоизточник от подземни

води, обявена със Заповед № СОЗ-83/14.03.2006 год. на МОСВ на основание чл.118

ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.37, т.1 от Наредба № 3 от 16.10.2000 год., с обща

залесена площ 1,5 ха,  подотдели:125 е, с; 126 д.

“Бали ефенди” (“Мечата дупка”)
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- санитарно-охранителна зона (СОЗ) “Пояс І” около речно водохващане “Бали

ефенди” на река Цанкова бара, обявена със Заповед № СОЗ-79/28.02.2006 год. на

МОСВ на основание чл.118 ал.1, т.3 от Закона за водите и чл.37, т.1 от Наредба №

3 от 16.10.2000 год. с обща залесена площ 1,7 ха., подотдели: 131 м; 132 а.

“Равно буче”( “Ценкова падина”)
- санитарно-охранителна зона (СОЗ) “Пояс І” около водоизточници от

подземни води, каптирани извори “Равно буче” обявена със Заповед № СОЗ-

78/22.02.2006 год. на МОСВ на основание чл.118 ал.1, т.3 от Закона за водите и

чл.37, т.1 от Наредба № 3 от 16.10.2000 год. с обща залесена площ 0,7 ха.,

подотдели: 136 д, ж, з.

“Шабовица”
- санитарно-охранителна зона (СОЗ) “Пояс І” около речно водохващане,

обявена със Заповед № СОЗ-82/07.03.2006 год. на МОСВ на основание чл.118 ал.1,

т.3 от Закона за водите и чл.37, т.1 от Наредба № 3 от 16.10.2000 год., с обща

залесена площ 1,9 ха, подотдели:151 к; 154 а.

Вододайна зона “Деленица”, обявена с протокол от 05.03.1986 год. на

основание Заповед № РД-14-02-152/19.02.1986 год. на МССУ и съгласно Наредба

№ 2 от 01.08.1989 год. на КТСУ с обща площ 17,1 ха ,от която залесена площ 16,1

ха и незалесена площ 1,0 ха, подотдели: 89 р, с, т, у, ф, 3.

Вододайна зона “Ашиклар” около водоизточник от подземни води, обявена със

Заповед № СОЗ-35/24.01.2005 год. на МОСВ на основание чл.118 ал.1, т.3 от

Закона за водите и чл.37, т.1 от Наредба № 3 от 16.10.2000 год. с обща площ 9,8 ха,

подотдели: 162 б; 165 н; 166 ф, х, ц.

1.2.2. Защитна ивица (до 200 м) край язовир “Огоста”, с обща площ 38,5 ха ,

от която 38,3 ха залесена и 0,2  ха незалесена, включва  подотдели: 44 г., 28 х, ц; 32
в; 33 а, е, з, и, к, м, п, р, т, у, ф, ч, ш, щ, ю, 1; 35 ц.

1.3. ЗА ЗАЩИТА НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
1.3.1. отдели и подотдели: 14 с,т,у 16 д,е,ж,к,м,х,ц 27 б,в 29 ф 35
а1,г1,д1,е1,з1,и1,к1,л1,м1,н1,р1,р2,я 45 ю 46 у1,ф1,х1,ц1 51 г,д,д1,м1,н1,о1 53
б1,в1,ч 54 б,в,г,д,е,ж 56 3,х 57 1,3,к,м,н,р,с,т,х 59 д1,т 62 1,а,л 63 а,б 64 и1,х,ч,ш,щ 79
л1 80 ю,я 81 у,ф 93 а 96 1,а 106 1,4,5,6,7,а,б,в,г,ж,з,и,к,л,м,н 107 д,е,р,с,у 108 к,м,н
109 ф 145 е 169 1,а,б,д 170 1,8,м,н,о 174 с 175 в1,к,м,н,ш 182 а,б,г,д,е,ж 186 1,а 191
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л 197 2,а,б,г,ц,ч,ш 198 х 199 з1 252 а 254 а,б 257 а 264 3,г1,е,и,п,р 267 4,т 276 а 283
1,2,8,9,а,б,и,т,у,х 295 1,а,б,в,л 296 1,а,б,д 327 ц1,ч1,ш1,щ1,ю1,я1 328 а,б,ж 336 к,л
337 з,и 338 а,б,в,д,е,ж,з 339 х 345 1,2,3,4,щ,ю 351 х,ц,ч 354 л; с площ от 512,8 ха.

1.4. ЗА ЗАЩИТА НА СГРАДИТЕ И ОБЕКТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА

1.4.1.Защитна ивица (до 100 м) от двете страни на ж.п. линия, с обща площ
15,3 ха от която 13,8 ха залесена площ и 1,5 ха незалесена площ, и включва
подотдели: 44 б,в,г,2,3; 61 б, д, е, м, н, п, 1;

1.5. ГОРНАТА ГРАНИЦА НА ГОРАТА, с обща залесена площ 268,7 ха и включва

подотдели : 89 п, р, с, т, у, ф; 90 ш; 92 с, т; 93 в1; 113 к, л; 114 о; 202 o, п; 209 с, т;

210 а; 211 а.

3. РЕКРЕАЦИОННИ

3.1. Курортни гори:

3.1.Гори за планински курорт, обявени съгласно ПМС № 1171/29.09.1951 год. с

обща площ 94,0 ха, от която 92,0 ха залесена и 2,0 ха незалесена, и влючва

подотделите: 166 а, б, д-к, 2; 167 а-в, д-у, х, 1, 3, 4, 5.

3.1.2.Гори около балнеоложки център гр. Вършец, обявени с протокол от

08.12.1981 год., утвърден на 23.12.1981 год. от МГГП, с обща площ 1971,8 ха,

отдели и подотдели: 200 а ,г, д б, в, е-б1, 1, 2; 201; 202; 203 а, б, в-в1, 1, 1; 204 а, б,

в, г, д, е, ж, з-ю2, я2, а3-е3, 1-3; 205; 206; 207 п-ш; 208 б, в, д, и-ш, 1-9; 218 а-д, 1;

219 а-н, 1; 223 а-с, у-ц, 1, 2; 224 а, б, 1; 228 а-о, с, а1-е1, ж1, з1; 229 а-к, п-у, ч-б1, д1,

1-4, 6; 233; 236 а-и, н, п-т, 1, 2, 3; 239 а-м, б1-м1, 1, 2; 240 а-р, т-ц, е1, ж1, 1-4; 244 а,

б, в, г-о, с-х, я-ф1, 1-4; 245 а, б, в-ф; 248 а-в, и-л, 1; 249 а, б, в, л, м, 2; 251; 252 а - п,

1,2; 253; 254; 255 а-и; 256 а, б; 257 а-п; 259 а-е; 260 а-ж, и.

Лесопарк “Иванчова поляна”, с обща залесена площ 17,0 ха, отдели и подотдели:
257 а, б.
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3.1.3. Гори за планински курорт, обявени съгласно ПМС № 1171/29.09.1951 год. с

обща площ 304,6 ха, от която 299,8  ха залесена и 4,8 ха незалесена, подотдели:

135 м, о, п, 5-11; 151 ж, 1; 152 б, в, и, к, н; 153 б, е, и; 163 б-е; 164 а-р, 1-3; 165 а-м, н;

о, 1-3; 166 в, г, к, л-у, ф, х, ц,3; 167 ф, 7;

3.2. Зелена зона около гр. Вършец, с обща залесена площ 17,0 ха, подотдел:

257 а, б;

3.3. Гори с висока консервационна стойност, определени с Доклад за

определяне на гори с висока консервационна стойност от 2014 г. с обща площ

10 784,6 ха, от която 10 582,3  ха залесена и 202,3 ха незалесена.

I.2.СПЕЦИАЛНИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ:

за ДГС “БЕРКОВИЦА”:

1.1. ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ

Защитена местност “Самарите” обявена със Заповед № 887/02.10.1986 год. на

КОПС като буферна зона около Резерват “Горната кория”, прекатегоризирана със

Заповед № РД-417/18.06.2007 год. на МОСВ на основание § 78, ал 1 от Преходните

и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за

биологичното разнообразие, във връзка с чл.5 т.6 от Закона за защитените

територии, с обща площ 111,6 ха, подотдели: 127 д; 131 б, в, 2; 132  а, б, в, г, 1, 2;

135 а, г, е, з, н, 2, 3; 138 н; 152 а, о, п.

Защитена местност „Шабовица” обявена със Заповед No.РД-642 от 14.08.2012

г. с обща площ 6,7 ха, и включва подотдели: 157 с-част.

Защитена местност „Коритата” обявена със Заповед No.РД-834/14.11.2011 г. с

обща площ 0,9 ха, и включва подотдели: 217 б, 218 а.

Защитена местност “Калето”, обявено със Заповед № 2344/26.05.1971 г. на

МГОПС като историческо място, прекатегоризирано със Заповед № РД-

1081/21.08.2003 г. на МОСВ на основание на чл.42,ал.5 във връзка с чл.41,т.4 и
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чл.33, ал.1 от Закона за защитените територии с обща площ 21,4 ха (213,819 дка), и

включва подотдели: 106 б-ж, 1-4.

1.2. ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

Природна забележителност “Мраморна пещера” обявена със Заповед № 995 /

21.04.1971 год. на МГГП с площ 16,3 ха, и със Заповед № РД-547/12.07.2007 на

МОСВ на основание на на чл.42, ал.6 от Закона за защитените територии е

актуализирана площта от  16,3 ха на 16,2 ха (162,229 дка), със същата заповед

площта е намалена с 26,207 дка, и общата площ на Природната забележителнаст

става 136,022 дка (включително 4,886 дка територии от ССФ - незалесени площи) и

окончателната горска площ е 13,0 ха и включва подотдели: 106 з-н, 6, 7.

Природна забележителност “Хайдушки водопади”, обявена със Заповед №

3796/11.10.1966 год. на КГГП при МС, разширен със Заповед № 995/21,04,1971 год.

на МГГП и със Заповед № РД-545/12.07.2007 на МОСВ на основание на на чл.42,

ал.6 от Закона за защитените територии е актуализирана общата площ на 1,0 ха

(10,384 дка) и включва подотдели: 124; 127 б; 138 е.

1.3. ПП ”ВРАЧАНСКИ БАЛКАН”, обявен със Заповед №1449/21.12.1989 год. на

КОПС, за частта му към ДГС ”Берковица” с площ 4101,4 ха, от която 3805,5 ха

залесена и 295,9  ха незалесена, включва отделите с №№ 274 – 320; 357 – 371.

1.4. ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ – по ЗБР (НАТУРА 2000)-

A. Защитените зони обявени по Директива 92/43, за запазването на

природните местообитания на дивата флора и фауна (наричана за кратко

Директива за хабитатите) са две:

1. Защитена зона “Западна Стара планина и Предбалкана” - BG0001040

Обявена с Решение № 661 от 16 октомври 2007 г. на МС за приемане на
списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна (Обн. ДВ. бр.85 от 23 Октомври 2007г.).
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Защитена зона “Западна Стара планина и Предбалкана” - BG0001040-
отдел, подотдел:

1-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1,
з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, 1, 2;2-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц,
ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;3-а, б, в,
г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч;4-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у,
ф, х, ц, ч, 1;5-а, б, в, г, д, е, ж;6-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю,
я, а1, б1;7-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1;8-а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1;9-а, б, в, г, д,
е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т;10-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ,
ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1;11-а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1;12-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о,
п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1;13-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч,
ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1;14-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч,
ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, 1, 2;15-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м,
н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1,
с1, т1;16-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1,
е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, 1;17-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у;18-а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5;19-а, б, в, г, д, е, ж, з, и;20-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л,
м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4;21-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш;22-а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к;23-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 1;24-а, б, в,
г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1,
л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;25-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н,
о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, 1, 2, 3, 4;26-а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 1, 2;27-а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1;28-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч,
ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, 1;29-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у,
ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1,
х1, ц1, ч1, 1, 2, 3;30-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1,
в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2,
б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, 1, 2, 3;31-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2;32-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н;33-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м,
н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, 1, 2;34-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л,
1;35-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1,
ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2,
е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2;36-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1;37-а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 3;38-а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1,
о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2,
н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, 1, 2;39-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н,
о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, 1, 2, 3, 4, 5,
6;40-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1,
ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, 1, 2, 3, 4;41-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п,
р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1,
ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, 1, 2, 3;63-л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, 1, 2;64-
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1,
и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, 1;65-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р,
с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1,
ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1;66-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1,
б1, в1, г1, д1, е1, 1, 2, 3;67-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я,
а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, 1, 2;68-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч,
ш, щ, ю, я, а1, 1, 2, 3, 4, 5, 6;69-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7;70-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1,
д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, 1, 2;71-а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1,
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л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1;72-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1;73-а, б, в,
г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1,
л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1;74-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю,
я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, 1, 2;75-а, б, в, г, д, е, ж, з, и,
к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1,
п1, р1, 1, 2;76-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1,
д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1;77-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ;78-а,
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1;79-а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1,
н1, о1, п1;80-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1,
д1, е1, ж1;81-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1,
д1, е1, 1;82-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1;83-а, б, в, г, д, е, ж,
з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 1, 2, 3, 4, 5;84-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х;85-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2;86-а, б, в,
г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 5, 6;87-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с,
1;88-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с;89-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у,
ф, 1, 2, 3, 4;90-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 3, 4;91-а, б, в,
г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю;92-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п,
р, с, т, 1, 2, 3;93-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1,
1, 2, 3, 4;94-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1;95-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п,
р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;96-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у,
ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10;97-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1,
г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, 1, 2;98-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п,
р, с, т, у, ф, х, 1;99-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2;100-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л,
м, н, о, п, р, с;101-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2, 3, 4;102-а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3;103-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2;104-а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, 1;108-а, б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2;109-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у,
ф, 1, 2, 3, 4;110-а, б, в, г, д, е, ж, 1;111-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1,
2, 3, 4, 5, 6;112-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6;113-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
л, м, н, 1, 2, 3, 4;114-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о;115-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к;116-а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1;117-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2;118-а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, к, 1, 2;119-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2;120-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3,
4, 5, 6;121-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1;122-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2;123-а,
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2, 3;124-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н,
1, 2, 3;125-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3;126-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1;127-а,
б, в, г, д, е, 1, 2, 3;128-а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4;129-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4;130-а,
б, в, г, д, е, 1, 2;131-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3;132-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п,
р, с, т, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;135-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, м, н, 1, 2, 3, 4, 5;136-а, б, в, г, д, ж, з, и, к, л, 1,
2;137-а, б, в, 1;138-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1;139-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м;140-а, б,
в, г, д, 2;142-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1;143-а, б, в, г, д, е, 1;144-а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, 1;145-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3;146-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т,
у, 1;147-б;148-а, б, в, г, д, е, 1;152-а, б, о, п, 1, 2;153-а, д, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 2, 3, 5, 8,
9;154-в, г, д, е, ж, з, 2, 3, 4;155-ж;156-д;159-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф,
1;160-а;161-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 1, 2, 3;162-а, б, в,
г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2;163-а, 1;164-г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3;165-а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3;166-м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 3;167-ч, ш;192-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
л, м, н, о, п, р, с, т, у;193-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц;194-а, б, в, г, д,
е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1,
м1, н1, о1, п1, р1, с1;195-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1,
б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1;196-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с,
т, у, ф, х;197-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1,
д1, 1, 2, 3;198-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1,
в1;199-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1,
ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, 1, 2, 3, 4;200-а, б, в, е, ж, з, и, к, л, м, н,
о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 1, 2;201-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1;202-а, б, в, г, д,
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е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5;203-в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш,
щ, ю, я, а1, б1, в1, 1, 2;204-в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1,
б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1,
а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, б3,
в3, г3, д3, е3, 1, 2, 3;205-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1, 2, 3, 4,
5;206-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1,
ж1, з1, и1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;207-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч,
ш, 1, 2, 3;208-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9;209-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3, 4, 5;210-а, б, в, г, д, е, ж, з, и,
к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 1, 2, 3, 4, 5, 6;211-а, б, в, г, 1, 2;212-а, б, в, г, д, е,
1, 2, 3;213-а, б, в, г, 1, 2;214-а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;215-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3,
4, 5, 6;216-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6;217-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3;218-
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3;219-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с,
т, у, 1;220-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4;221-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;222-
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1;223-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц,
ч, 1, 2;224-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5;225-а, б, в, г, д, 1;226-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3,
4;227-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4;228-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у,
ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, 1;229-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р,
с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;230-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
л, м, н, о, п, р, 1, 2;231-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2;232-а, б, в,
г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1;233-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у,
1, 2, 3, 4;234-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2;235-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1;236-а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4;237-а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;238-а, б, в, г, д, е,
ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;239-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я,
а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, 1, 2, 3;240-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с,
т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;241-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8;242-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1;243-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2,
3;244-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1,
ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, 1, 2, 3, 4;245-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н,
о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;246-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1;247-а, б, в, г, д,
е, ж, 1, 2, 3, 4, 5;248-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1;249-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3;250-а,
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2;251-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3;252-а, б, в, г, д,
е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2;253-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1;254-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о,
п, р, 1;255-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1;256-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4;257-а, б, в,
г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1;258-а, б;259-а, б, в, г, д, е, ж, з, к, 1;260-а, б, в, г, д, з, и;261-а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 1, 2;262-а, б, в, г, д, е, ж,
з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, х, ц, ч, ш, щ, ю, я;263-а;321-а, б, в, г, д, 1, 2;322-а, б, в, г, д, е, ж, з,
1;323-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1;324-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1;325-а, б, в, д, е, ж, з, и, к, 1,
2;327-а, б, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1,
з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1;340-в, г, д, е, ж, ч, ш,
щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, м1, н1, о1, 1;349-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о,
п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, 1, 2;350-а, б, в, г, д, е, ж, з, и,
к, л, м;354-и, к, л, ц, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, 4, 5, 6; С обща площ от 15 800,7 ха, от която
залесена 15 028,4 ха и незалесена 772,3 ха;

2. Защитена зона “Врачански Балкан” - BG0000166
Обявена с Решение Решение No.122 от 02.03.2007 г.на МС за приемане

на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна (Обн. ДВ. бр. 21/2007)

Защитена зона “Врачански Балкан” - BG0000166 – отдел, подотдел:

258-в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4;259-и, л, м, н, о, п, р, с, 2;260-е, ж, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2,
3;262-у, ф, х;263-б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1;264-а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, 1, 2, 3, 4;265-а, б, в, г, д, е,
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ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т;266-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1;267-а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, к, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, 1, 3, 7,
8, 9, 10, 11, 12;268-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4;269-а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1;270-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н;271-а, б, в, г, д, е,
ж, з;272-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, 1, 2, 3, 4,
5;273-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2;274-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к;275-а, б, в,
г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3;276-а, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, с, у, ф, х, 2;277-а, б, в, г, д, е, ж,
з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1;278-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р;279-а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4;280-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш,
1, 2, 3, 4;281-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 1, 2, 3;282-а, б, в,
г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф;283-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х,
ц, ч, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;284-г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, т1, 1;285-а, б, в,
г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1,
л1, м1, 1, 2, 3;286-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1,
ш1;287-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1;288-а, б, в, г, з, и, к, л, м, н, о, п, р, т,
у, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1,
х1, ц1, б2, м2, в3, ф3, в4, в5;289-а, б, в, ж, з, и, к, л, м, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1,
в1, г1, д1, е1;290-б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, п, р, с, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1,
е1, ж1, з1, д2, з2, д3, з3, д4, 1, 2, 3;291-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц,
ч;292-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, н1;293-а, б, в,
г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1;294-а, з, и, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш,
щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1,
щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, п2, р2, о3, п3, р3, 1, 2, 3;295-а, б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, о, п,
р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1,
х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, 1, 2;296-а, б, г, д, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1,
в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, х1, 1, 2, 3, 5;297-а, б, в, г, д, е, ж, з, и,
к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1;298-б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н,
о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, р1, е2, ж2, р2, е3,
р3, р4;299-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1,
е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;300-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1,
б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, щ1, е2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;301-а, б, в, г, д,
е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, т1, м3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8;302-б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, о1, с1, у1, с2, 1, 2, 3;303-а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1,
н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, н2, о2, ф2, ю2, г3,
д3, н3, 1, 2, 3, 4;304-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1,
в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2,
б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2,
а3, б3, в3, г3, д3, о3, р3, т3, о4, т4, 1, 2, 3;305-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф,
х, ц, ч, з1, о1, п1, о2, 1, 2, 3, 4, 5, 6;306-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, у, ф, х, ц, ч, ш,
щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1,
щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, а3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;307-в, г, д, е, ж,
з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1,
н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2,
м2, н2, о2, ц2, б3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;308-а, б, в, г, д, е, ж, з, и;309-а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, к, з1, 1;310-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1,
в1, г1, д1, е1, ж1, з1, 1, 2;311-а, б, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, ю, я, б1,
ф1, ф2, 1, 2, 3, 4;312-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1,
в1, г1, д1, е1, и1, 1;313-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1,
б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, п1, р1, с1, т1, у1, д3, ж3, т3, ж4;314-а, б, в, г, д, е, ж, з, н, о,
п, р, с, т, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1,
х1, ц1, ч1, ш1, 1, 2;315-е, ж, з, к, л, м, н, о, р, р3, р4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;316-а, б, в, г, д, 1;317-а, б,
в, г, д, е, ж, и, 1, 2;318-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, ж3, 1, 2, 3;319-а, б, в, г, 1, 2, 3, 4,
5;320-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, т1,
д2, д3, д4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;351-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2,
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3;352-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 1, 2, 3, 4;353-а, б, в, г, д,
е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1,
м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, 1, 2, 3;354-о, п, р, с, т, у, ф, х;356-б, в, г, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т,
у, ф, х, ч, ш, щ, ю, я, а1, п1, 1, 2;357-а;358-а, б, в, г;360-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1,
2;361-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5;362-а, б, в, г, д, е, ж, з;363-а, б, в, г, д, е, ж, з;364-а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1,
л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2,
к2, л2, м2, н2, р2, з3, л3, з4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;365-а, б, 1;366-а, б, в, г, д, е, з, и;367-б, в, г,
е, и, к, л, м, н, о, 1;368-а, б;369-а, б, в, г;370-а, б, в, г, д, е;371-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н,
о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; С обща площ от 5 329,0 ха, от която залесена 5 005,0 ха и
незалесена 324,0 ха;

Б. Защитените зони обявени по Директива 2009/147, за опазването на дивите

птици (наричана за кратко Директива за птиците) са три:

1. Защитена зона “Западен Балкан” - BG0002002
Обявена е със Заповед No.РД-119 от 09.02.2012 г., бр. 20/2012 на Държавен

вестник.

Защитена зона “ Западен Балкан” - BG0002002 – отдел, подотдел:

83-а, б, в, г, д, е, ж, о, т, 5;84-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х;85-а, б, в, г, д,
е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2;86-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2,
3, 4, 5, 6;87-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1;88-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п,
р, с;89-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3, 4;90-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л,
м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 3, 4;91-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф,
х, ц, ч, ш, щ, ю;92-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3;93-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, 1, 2, 3, 4;94-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м,
н, о, п, р, с, т, 1;95-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7;96-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1,
е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;97-а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1,
о1, п1, р1, с1, 1, 2;98-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1;99-а, б, в, г, д, е, ж,
з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2;100-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с;101-а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2, 3, 4;102-а, р, т, у, ф, х, 1, 3;108-а, б, в, г, д, л, м, н, о, п, 1;109-а,
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3, 4;110-а, б, в, г, д, е, ж, 1;111-а, б, в, г, д,
е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5, 6;112-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п,
р, 1, 2, 3, 4, 5, 6;113-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4;114-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м,
н, о;115-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к;116-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1;117-а, б, в, г, д, е, ж, з, и,
к, л, м, н, о, п, р, 1, 2;118-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2;119-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2;120-а,
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6;121-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1;122-а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2;123-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц,
ч, 1, 2, 3;124-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3;125-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р,
с, т, 1, 2, 3;126-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1;127-а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3;128-а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3,
4;129-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4;130-а, б, в, г, д, е, 1, 2;131-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
л, м, 1, 2, 3;132-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;135-а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;136-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4;137-
а, б, в, 1;138-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1;139-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м;140-а, б, в, г, д,
е, 1, 2;141-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1;142-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у,
ф, х, 1;143-а, б, в, г, д, е, 1;144-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1;145-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3;146-а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1;147-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2;148-а, б, в, г, д, е, ж,
з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3;149-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2;150-а, б, в, г, д, е,
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ж, з, и, к, л, 1, 2;151-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1;152-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4,
5, 6;153-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;154-а, б, в, г, д, е, ж,
з, 1, 2, 3, 4;155-а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4;156-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1;157-а, б, в, г, д, е, ж, з, и,
к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 3, 4;158-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1;159-а, б, в,
г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1;160-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1;161-а, б, в, г, д, е, к, н, о,
п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 1, 2, 3;162-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2;163-а, б, в, г, д, е, ж,
з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3;164-а, б, в, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 2;165-в, е, ж,
з, и, к, л, м, н, о;166-т, у, ф, х, ц;200-к, л, ш, щ, я;201-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1;202-а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5;203-я, а1, б1, в1;207-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п,
р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3;208-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9;209-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3, 4, 5;210-а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 1, 2, 3, 4, 5, 6;211-а, б, в, г, 1, 2;212-а, б, в,
г, д, е, 1, 2, 3;213-а, б, в, г, 1, 2;214-а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;215-а, б, в, г, д, е, ж, з, и,
1, 2, 3, 4, 5, 6;216-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6;217-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2,
3;218-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3;219-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п,
р, с, т, у, 1;220-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4;221-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7;222-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1;223-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у,
ф, х, ц, ч, 1, 2;224-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5;225-а, б, в, г, д, 1;226-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
1, 2, 3, 4;227-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4;228-а, б, в, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю,
я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, 1;229-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, а1, б1,
в1, г1, д1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;230-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2;231-а, б, в, г, д,
е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2;232-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т,
у, ф, х, 1;233-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2, 3, 4;234-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
л, м, н, о, 1, 2;235-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1;236-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2,
3, 4;237-а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;238-а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;239-а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1,
л1, м1, 1, 2, 3;240-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1,
г1, д1, е1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;241-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;242-а, б, в, г, д, е, ж, з,
1;243-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2, 3;244-м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш,
щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, ж1, и1, к1, л1, о1, 1, 2, 3, 4;245-в, г, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у,
ф, х, ц, ч, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8;246-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1;247-а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4,
5;248-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1;249-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3;250-а, б, в, г, д, е, ж,
з, и, к, л, м, н, 1, 2;251-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3;252-и, к, л, м, н, о, п, 2;253-а,
б, в, г, д, е, ж, з, и, 1;254-г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1;255-в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1;256-а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4;257-е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1;258-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2,
3, 4;259-е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2;260-д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, р, с, т, 1, 3;265-а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, с;266-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1;267-а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1,
н1, о1, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12;268-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4;269-а,
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1;270-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м,
н;271-а, б, в, г, д, е, ж, з;272-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я,
а1, б1, в1, 1, 2, 3, 4, 5;273-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2;290-а;321-а, б, в, г,
д, 1, 2;322-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1;323-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1;324-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1;-
С обща площ от 10 403,6 ха, от която залесена 9 686,8 ха и незалесена 716,8 ха;

2. Защитена зона “Берковица” - BG0002090
Обявена е със Заповед No.РД-842 от 17.11.2008 г., бр. 1/2009 на Държавен вестник

Защитена зона “ Западен Балкан” - BG0002090 – отдел, подотдел:

54-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, с, т, у, з1, и1, к1, л1, н1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1,
ч1, ш1, щ1, ю1, я1;55-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1,
в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10;56-а, б, г, д, е, ж, з, м, н, о, п, м1, н1, о1, п1;57-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, т, у, ф, х, ц, ч, ш,
щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, л1, о1, 1, 5;58-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш,
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щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1,
щ1, ю1, 1;59-ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, н1;60-а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ш, щ, ю, я, а1, и1, к1, л1, м1, у1, х1, ч1;61-а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, х, ю, я, а1, 2;169-и, л, м, н, о, п;170-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н,
о, п, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;172-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш,
щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, 1, 2, 3, 7;173-е1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1;337-а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, м, н, о;338-з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1,
ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, 1, 2, 3, 4;339-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у,
ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1; С обща площ от 681,7 ха, от която
залесена 668,1 ха и незалесена 13,6 ха;

3. Защитена зона “Врачански Балкан” - BG0002053
Защитената зона по Директива за местообитанията, припокрива изцяло защитена

зона по Директива за птиците.

Защитена зона “ Западен Балкан” - BG0002053 – отдел, подотдел:

274-б, в, г, д, е, ж, з, и;275-з, и, к, л, м, н, о, 2, 3;276-е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, ф, х, ч, 2;277-а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1;278-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р;279-а,
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4;280-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у,
ф, х, ц, ч, ш, 1, 2, 3, 4;281-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 1, 2,
3;282-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф;283-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п,
р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;284-г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч,
т1, 1;285-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1,
е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, 1, 2, 3;286-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш,
щ, ю, я, а1, ш1;287-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1;288-а, б, в, г, з, и, к, л, м,
н, о, п, р, т, у, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1,
т1, у1, ф1, х1, ц1, б2, м2, в3, ф3, в4, в5;289-а, б, в, ж, з, и, к, л, м, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ,
ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1;290-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, п, р, с, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1,
б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, д2, з2, д3, з3, д4, 1, 2, 3;291-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с,
т, у, ф, х, ц, ч;292-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1,
н1;293-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1;294-а, з, и, л, м, н, о, п, р, с, т, у,
ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1,
ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, п2, р2, о3, п3, р3, 1, 2, 3;295-а, б, в, г, д, ж, з, и, к,
л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, м1, н1, о1, п1, р1,
с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, 1, 2;296-а, б, г, д, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш,
щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, х1, 1, 2, 3, 5;297-а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1;298-б, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, р1,
е2, ж2, р2, е3, р3, р4;299-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1,
б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, ю1, я1, а2,
б2, в2, г2, д2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;300-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч,
ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, щ1, е2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12;301-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, т1, м3, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;302-б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, о1, с1, у1, с2, 1, 2,
3;303-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1,
ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2,
е2, н2, о2, ф2, ю2, г3, д3, н3, 1, 2, 3, 4; 304-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х,
ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1,
ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2,
ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, а3, б3, в3, г3, д3, о3, р3, т3, о4, т4, 1, 2, 3;305-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л,
м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, з1, о1, п1, о2, 1, 2, 3, 4, 5, 6;306-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о,
п, р, с, у, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1,
ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, а3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13;307-в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1,
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з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2,
ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, ц2, б3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;308-а, б, в, г, д, е, ж, з,
и;309-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, з1, 1;310-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч,
ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, 1, 2;311-а, б, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф,
х, ц, ч, ш, ю, я, б1, ф1, ф2, 1, 2, 3, 4;312-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч,
ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, и1, 1;313-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц,
ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, п1, р1, с1, т1, у1, д3, ж3, т3, ж4;314-а, б,
в, г, д, е, ж, з, н, о, п, р, с, т, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1,
р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, 1, 2;315-е, л, м, н, о, р, р3, р4, 1, 2, 3, 4, 8;316-а, б, в, г, д,
1;317-а, б, в, г, д, е, ж, и, 1, 2;318-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, ж3, 1, 2, 3;319-а, б, в, г, 1,
2, 3, 4, 5;320-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1,
д1, т1, д2, д3, д4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;351-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц,
ч, 1, 2, 3;352-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 1, 2, 3, 4;353-а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1,
к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, 1, 2, 3;354-м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х;356-б, в, г, ж, з, и, к, л, м, н,
о, п, р, с, т, у, ф, х, ч, ш, щ, ю, я, а1, п1, 1, 2;357-а;358-а, б, в, г;360-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л,
м, н, 1, 2;361-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5;362-а, б, в, г, д, е, ж, з;363-а, б, в, г, д, е, ж, з;364-
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1,
и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2,
з2, и2, к2, л2, м2, н2, р2, з3, л3, з4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;365-а, б, 1;366-а, б, в, г, д, е, з, и;367-
б, в, г, е, и, к, л, м, н, о, 1;368-а, б;369-а, б, в, г;370-а, б, в, г, д, е;371-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л,
м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; С обща площ от 4 275,6 ха, от която залесена 3 989,2 ха и
незалесена 286,4 ха;

2. ДРУГИ:
2.1. Семепроизводствени насаждения, обявени с протокол съгласно чл.5 от ЗГ

и  протокол от…………… с обща залесена площ 323,0 ха, подотдели: 21 о; 69 е; 71
г1, и1, ц1; 116 г; 146 г, д; 148 м; 149 ж, з; 155 б, в; 158 в;  162 а, б, в; 165 а, д, и, м, н,

о; 166 к, л; 232 м, п; 233 и; 234 з; 255 к; 257 з, и, к; 258 в; 259 ж; 295 а, б; 319 в; 320
л; 360 а, в, и, л.

2.2. Географска култура, с обща площ 26,5 ха, подотдел: 45 щ; 54 д1; 92 т; 107
н; 161 л; 153 л, у.

2.3. Горски разсадник ”Ашиклар”, обявен със Заповед №УЗ-00-172 от

10.12.1992 год. на МСРЗВПС в землището на гр.Берковица, с обща площ 8,3 ха,

подотдели: 167 г, 2. Със Заповед №140/11.02.2003 год. на НУГ в границите на

горски разсадник е създадена семепроизводствена градина от сребрист смърч –

подотдел 167 г,  с площ 1,3 ха.
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I.3.СТОПАНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ:

Стопанските гори са на площ от 4 042,7 ха, от които 3 938,4 залесени и 104,3 ха

незалесени. Основната цел за тези територии е дървопроизводството в рамките на

устойчивото им стопанисване.

УОГС "ПЕТРОХАН":

I.1.ЗАЩИТНИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ:

1.1. ЗА ЗАЩИТА НА ПОЧВИТЕ

1.1.1. Нелесопригодни площи, обрасли с дървесна и храстова растителност, с

обща площ 127,6 ха, подотделите: 12 – а; 26 – б; 30 – в; 36 – г; 114 – г; 133 – ж,; 134

– в; 136 – б; 137 – в; 161 – в; 164 – в, д; 165 – а; 174 – в; 190 – б; 191 – в, г; 192 – е, ж

1.1.2. Гори на скално-урвести и каменливи терени, определени съгласно чл.5, от

Закона за горите с обща залесена площ 111,2 ха, и включва подотделите: 22 –а; 162

– а, б; 163 – а, б; 164 – а, б, г; 165 – б; 166 – б;

1.2. ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ
С обща площ 5124,0 ха, от която 4765,2  ха залесена и 358,8  ха незалесена

площ.

1.2.1. Вододайни зони, подотдели: 1 -а, 1, 2; 6 -а, 1; 7 -а, 1; 10 -а, б, в, г, д, е, ж, з, и,
к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 11 -а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3; 12 - а, б, 1, 2,
3, 4, 5; 13 -а, б, в, г, 1, 2; 14 -а, б, в, 1, 2; 15 -а, б, в, г, д, е, ж, з; 16 -а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, к, 1, 2; 18 -1, ; 19 -а, б, в, г, д, е, ж, 1; 20 -а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3; 21 -а, б, 1;
22 -а, б, в, 1, 2; 23 -а, б, в, г, 1, 2; 24 -а, б, 1, 2; 25 -а, б; 26 -а, б, в; 27 -а, б, в, г, 1, 2;
28 -а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5; 29 -а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4; 30 -а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2; 31 -а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3; 32 -а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2; 33 -а, б, в, г, д, е, ж, з, 1; 34 -а, б,
в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5; 35 -а, б, в, г, д, 1, 2; 36 -а, б, в, г, д, 1; 37 -б, в, г, 1, 2; 38 -г, д, 3;
39 -ж, з, и, к, л, 1; 40 -а, б; 41 -а, ; 42 -а, б, 1; 43 -е, 1; 52 -е, ж, з, 1; 53 -а, 1, 2; 58 -а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3; 59 -а, б, в, г, 1; 60 -а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1; 61 -а, б, в, г, д, е, ж,
з, и, к, 1, 2; 62 -а, б, в, 1, 2; 63 -а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1; 64 -а, б, в, г, д, 1; 65 -а, б, в, г,
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д, е, 1; 66 - а, б, в, 1, 2, 3; 67 - а, 1, 2; 68 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1,
2, 3; 69 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,; 70 - а, б, в, г, д, е, ж,
1, 2; 71 - а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5; 72 - а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3; 73 - а, б, в, г, 1; 74 - а, б;
75 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л; 76 - а, б, в, г, д, е, ж; 77 - а; 78 - а, 1; 79 - а; 80 - а; 81 -
а, б, 1; 82 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4; 83 - а; 84 - а; 85 - а, 1; 86 - а; 87 - а, б, в, г,
д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 88 - а; 89 - а; 90 - а, б, в, г, 1; 91 - а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 92 - а, б,
в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 93 - а, б, 1, 2, 3, 4, 5; 94 - а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 95 - а,
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 96 - а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5; 97 - а, б,
в; 98 - а, б, в, 1; 99 - а, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 100 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1; 101 - а, б, в, г, д,
е, 1, 2; 102 - а, б, в, г, д, е, ж, 1; 103 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2,
3; 104 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1; 105 - а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4; 106 - а, б, в, г, д,
1; 107 - а, б, в, г, 1, 2, 3; 108 - а, б, в, г, д; 109 - а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2; 110 - а, б, в, г,
д, е, 1, 2, 3, 4; 111 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 112 -а, б, в, г, д, е, ж, з, и,
к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 113 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5; 114 - а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5,
6; 120 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1; 121 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к; 122 - а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;123 - а, б, в, г, д, 1; 124 - а, б, в, г, д, 1, 2; 125 - а, б, в, г, д, е, 1,
2; 126 - а, б, в, г, д, 1; 127 - а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 128 - а, б, в, г, д, 1; 129 - а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2; 130 - а, б, в, г, д, е, ж; 131 - а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3; 132 - а, б, в,
г, д, е, ж, з, и, 1, 2; 133 - а, б, в, г, д, е, ж, з; 134 - а, б, в; 135 - а, б, 1, 2; 136 - а, б, 1;
137 - а, б, в; 138 - а, б, в, 1, 2,;139 - а, б, в; 140 - а, б, в, г; 141 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1,
2; 142 - а, б, в, г, д, е, 1; 143 - а, б, в, г, 1, 2; 144 - а, б, в, 1; 145 - а, б, в, г, д, е, ж, з, 1,
2; 146 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5; 147 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1; 148 - а,
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1; 149 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о; 150 - а, б, в, г, д;
151 - а, б, в; 152 - а, б, в, г, д, е, 1; 153 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4; 154 - а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, 1, 2; 155 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3; 156 -
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1; 157 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3; 158 - а, б, в, г, д,
1; 159 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1; 160 - а, б; 161 - а, б, в, г, д, е; 162 - а, б, 1; 163 - а, б
- 164 - а, б, в, г, д; 165 - а, б, 1; 166 - а, б; 167 - а, б, в, г, д, е, ж, 1; 168 - а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, 1, 2, 3; 169 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4; 170 - а, б, в, г, д, е, ж, 1; 171 -
а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2; 172 - а, б, в, г, д, 1; 173 - а, б, 1; 174 - а, б, в, г, 1, 2; 175 - а, б,
в, г, 1; 176 - а, б, в, г, д, 1; 177 - а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2; 178 - а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2; 179 -
а, б, в, г, д, е, ж, з, 1; 180 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2; 181 - а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3,
4; 182 - а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4; 183 - а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3; 184 - а, б, в, г, д, 1;
185 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3; 186 - а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3; 187 - а, б, в, г, д,
е, 1; 188 - а, б, в, 1, 2; 189 - а, б, в, г, д; 190 - а, б, 1, 2; 191 - а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3; 192
- а, б, в, г, д, е, ж, 1; 193 - а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2; 194 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1;
195 - а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 196 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4; 197 - а, б, в, г, д, е,
ж, 1, 2; 198 - а, б, в, г, д, е, ж; 199 - в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3; 200 - в, д, е, ж,
з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 1, 2, 3; 201 - а, б, в, г, д, е, ж,
з, и, к, 1, 2, 3; 202 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2, 3, 4; 203 - н, 2;
204 - г, д, е, ж, з, п, р, с, 2, 3, 4; 223 - а, б, в, г, д; 224 - а, б, в; 225 - а, б, 1; 226 - а, б, 1;
227 - а, б, в; 228 - а; 229 - а, 1; 230 - а, 1, 2, 3, 4; 231 - а, б, 1, 2; 232 - а; 233 - а; 234 -
а;

1.2.2. Защитна ивица (до 200 м) край язовир “Среченска бара”, определена

съгласно чл.5 от ЗГ с обща залесена площ 13,6 ха, включва  подотдел: 213 – ж – к,

м, н;
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1.3. ЗА ЗАЩИТА НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
1.3.1.  отдели и подотдели: 8 -п, у1; 46 - д, е, ж, з, и, к, л, о; 203 - а, в, у; 204 - 1, а, б,
в, к, н; 210 - а1, х, ц, ю; 214 - 1, а, б; 215 - 3, 4, 6, б1, ж, с, т, у, ф, х, ш, щ, я; 236 - д1,
ж1; с площ от 37,1 ха.

1.4. ЗА ЗАЩИТА НА СГРАДИТЕ И ОБЕКТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА

1.4.1. Защитна ивица (до 100 м) от двете страни шосе(Първокласна РПМ),
с обща площ 288,8 ха от която 255,3 ха залесена площ и 33,5 ха незалесена площ, и

включва  подотдели: 4 – а, б, д; 48 – н, о, 1, 2; 50 – в, 1, 2; 56 – а; 57 – а – в, 1 – 6; 58

– д – з, 1 – 3; 68 – е – р, 1 – 3; 69 – ж – м, р, 2; 82 – в, г, ж – и, 1 – 4; 94 – 5; 95 – г – е,

з, и, м, н, о, 1 – 6; 114 – 5; 122 – б – к, 1 – 4; 124 – г, д, 2; 125 – а- г, 1; 126 – а; 127 – а

– в, 1; 128 – а – в, 1; 129 – а – и, 1, 2; 130 – а – в; 131 – а, б; 132 – а; 141 – а; 142 – а,

б, д, 1; 143 – а, б, 1; 144 – а; 145 – в – з, 1, 2; 146 – а, б, и, к, 1; 147 – а – е, 1; 154 – а,

б; 155 – а – в, д, е, т, у, ф, 1 – 3; 156 – а;

1.5. ГОРНА ГРАНИЦА НА ГОРАТА, с обща залесена площ 38,1 ха и включва

подотдели : 121 – к; 125 – е; 126 – д; 127 – е; 128 – д; 132 – и; 133 – г; 134 – б; 137 –

б; 138 – в; 139 – в;

І.2. СПЕЦИАЛНИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ:

1.1. ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ

Защитена местност  “Уручник”, обявена със Заповед № 802/20.10.1992 год. на

МОС , с обща площ 53,2 ха ,от която залесена площ 51,5 ха и незалесена площ

1,7 ха, подотдели: 107 – а – в, 1 – 3; 108 – цял;



ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Проектът "Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към
екосистемните услуги PoliciES" се финансира в рамките на Програма BG03 "Биологично разнообразие и
екосистеми“ в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.BG03.moew.government.bg

65

1.2. ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ – по ЗБР (НАТУРА 2000)-

A. Защитените зони обявени по Директива 92/43, за запазването на

природните местообитания на дивата флора и фауна (наричана за кратко

Директива за хабитатите) са две:

1. Защитена зона “Западна Стара планина и Предбалкана” - BG0001040

Обявена с Решение № 661 от 16 октомври 2007 г. на МС за приемане на
списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна (Обн. ДВ. бр.85 от 23 Октомври 2007г.).

Защитена зона “Западна Стара планина и Предбалкана” - BG0001040-отдел,
подотдел:

1-а, 1, 2;2-а, б, в, г, д;3-а, б, в, е, ж, 1;6-а, б, з, л, 1;7-а, 1;10-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о,
п, р, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;11-а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3;12-а, б, 1, 2, 3, 4, 5;13-а, б, в, г, 1, 2;14-
а, б, в, 1, 2;15-а, б, в, г, д, е, ж, з;16-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2;17-в, г, д, е, ж, 1;18-а, б, в, г, д,
е, 1, 2, 3;19-а, б, в, г, д, е, ж, 1;20-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3;21-а, б, 1;22-а, б, в, 1, 2;23-а,
б, в, г, 1, 2;24-а, б, 1, 2;25-а, б;26-а, б, в;27-а, б, в, г, 1, 2;28-а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5;29-а, б, в, г, д,
е, ж, 1, 2, 3, 4;30-а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2;31-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3;32-а, б, в, г, д, е, ж, з,
1, 2;33-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1;34-а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5;35-а, б, в, г, д, 1, 2;36-а, б, в, г, д,
1;37-а, б, в, г, 1, 2;38-а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3;39-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2;40-а, б;41-а;42-а,
б, 1;43-а, б, в, г, д, е, 1;44-г;45-д, и, к, 1, 2;47-а, в, п, р, с, т, у, ф, х, 2;48-а, ц, 4;49-а, б, в, г, е,
ж, з;50-в, г, д, е, ж, з, и, к, л;51-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1;52-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
л, 1, 2;53-а, 1, 2;54-а, б, в, г, д;55-а, б, в, г, д;56-а, б, в, г, д, 1;57-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н,
о, 1, 2, 3, 4, 5, 6;58-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3;59-а, б, в, г, 1;60-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1;61-а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2;62-а, б, в, 1, 2;63-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1;64-а, б, в, г, д, 1;65-а, б, в, г, д,
е, 1;66-а, б, в, 1, 2, 3;67-а, 1, 2;68-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3;69-а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;70-а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2;71-а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3,
4, 5;72-а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3;73-а, б, в, г, 1;74-а, б;75-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л;76-а, б, в, г, д, е,
ж;77-а;78-а, 1;79-а;80-а;81-а, б, 1;82-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4;83-а;84-а;85-а, 1;86-а;87-а,
б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6;88-а;89-а;90-а, б, в, г, 1;91-а, б, в, г, д, 1, 2, 3;92-а, б, в, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7;93-а, б, 1, 2, 3, 4, 5;94-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6;95-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л,
м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;96-а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5;97-а, б, в;98-а, б, в, 1;99-а, 1, 2, 3, 4, 5,
6;100-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1;101-а, б, в, г, д, е, 1, 2;102-а, б, в, г, д, е, ж, 1;103-а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3;104-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1;105-а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3,
4;106-а, б, в, г, д, 1;107-г;109-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2;110-а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4;111-а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6;112-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6;113-а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5;114-а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6;120-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1;121-а, б, в, г, д, е, ж,
з, и, к;122-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;123-а, б, в, г, д, 1;124-а, б, в, г, д, 1, 2;125-
а, б, в, г, д, е, 1, 2;126-а, б, в, г, д, 1;127-а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6;128-а, б, в, г, д, 1;129-а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2;130-а, б, в, г, д, е, ж;131-а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3;132-а, б, в, г, д, е, ж, з, и,
1, 2;133-а, б, в, г, д, е, ж, з;134-а, б, в;135-а, б, 1, 2;136-а, б, 1;137-а, б, в;138-а, б, в, 1, 2;139-а,
б, в;140-а, б, в, г;141-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2;142-а, б, в, г, д, е, 1;143-а, б, в, г, 1, 2;144-а, б,
в, 1;145-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2;146-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5;147-а, б, в, г, д, е, ж,
з, и, к, 1;148-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1;149-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о;150-а, б, в, г,
д;151-а, б, в;152-а, б, в, г, д, е, 1;153-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4;154-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
1, 2;155-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3;156-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л,
м, н, 1;157-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3;158-а, б, в, г, д, 1;159-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1;160-а,
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б;161-а, б, в, г, д, е;162-а, б, 1;163-а, б;164-а, б, в, г, д;165-а, б, 1;166-а, б;167-а, б, в, г, д, е, ж,
1;168-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3;169-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4;170-а, б, в, г, д, е, ж,
1;171-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2;172-а, б, в, г, д, 1;173-а, б, 1;174-а, б, в, г, 1, 2;175-а, б, в, г,
1;176-а, б, в, г, д, 1;177-а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2;178-а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2;179-а, б, в, г, д, е, ж, з,
1;180-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2;181-б, в, г, д, е, ж, з;182-б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4;183-а, б, в,
г, д, е, ж, 1, 2, 3;184-а, б, в, г, д, 1;185-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3;186-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1,
2, 3;187-а, б, в, г, д, е, 1;188-а, б, в, 1, 2;189-а, б, в, г, д;190-а, б, 1, 2;191-а, б, в, г, д, е, 1, 2,
3;192-а, б, в, г, д, е, ж, 1;193-а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2;194-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1;195-а,
б, в, г, д, 1, 2, 3;196-в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 2, 3, 4;197-г, д, е, ж, 2;198-а, б, в, г, д, е, ж;199-а, б, в,
г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3;200-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х,
ц, ч, ш, щ, ю, я, 1, 2, 3;201-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3;202-и, р, с, т, 4;206-и, к;207-ц, ч, ш,
щ, в1, г1, 1, 2;208-г, д, е;209-а, б, в, г, д, е, ж, з;211-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к;217-а, б, в, г, д, е, ж,
з, и, к, л, м, н, о, п;218-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2, 3, 4, 5;219-а, б, в, г, д,
е, ж, з, и, к, л, м, н;220-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2;221-а, б;222-и, к, л, м, н, о, п,
р, с, т, у, ф, х, ц;223-а, б, в, г, д;224-а, б, в;225-а, б, 1;226-а, б, 1;227-а, б, в;228-а;229-а, 1;230-
а, 1, 2, 3, 4;231-а, б, 1, 2;232-а;233-а;234-а; С обща площ от 5 801,0 ха, от която залесена
5 442,2 ха и незалесена 358,8 ха;

Б. Защитените зони обявени по Директива 2009/147, за опазването на дивите

птици (наричана за кратко Директива за птиците) са три:

1. Защитена зона “Западен Балкан” - BG0002002
Обявена е със Заповед No.РД-119 от 09.02.2012 г., бр. 20/2012 на Държавен

вестник.

Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-68 от 28.01.2013 г., бр.

10/2013 на Държавен вестник

Защитена зона “ Западен Балкан” - BG0002002 – отдел, подотдел:
1-а, 1, 2;2-а, б, в, г, д;3-а, б, в, г, д, е, ж, 1;5-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, р, у, 1, 2, 4, 5,
6;6-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, н, о, 1;7-а, б, в, г, д, е, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3;8-3;9-а, б, в, г, д,
е, ж, з, и, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3;10-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;11-а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3;12-а, б, 1, 2, 3, 4, 5;13-а, б, в, г, 1, 2;14-а, б, в, 1,
2;15-а, б, в, г, д, е, ж, з;16-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2;17-а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2;18-а, б, в, г, д, е,
1, 2, 3;19-а, б, в, г, д, е, ж, 1;20-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3;21-а, б, 1;22-а, б, в, 1, 2;23-а, б,
в, г, 1, 2;24-а, б, 1, 2;25-а, б;26-а, б, в;27-а, б, в, г, 1, 2;28-а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5;29-а, б, в, г, д, е,
ж, 1, 2, 3, 4;30-а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2;31-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3;32-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1,
2;33-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1;34-а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5;35-а, б, в, г, д, 1, 2;36-а, б, в, г, д, 1;37-а,
б, в, г, 1, 2;38-а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3;39-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2;40-а, б;41-а;42-а, б, 1;43-
а, б, в, г, д, е, 1;44-а, б, в, г;45-б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2;49-а, б, в, д, е, ж, з;50-а, б, в, г, д, е, ж,
з, и, к, л, 2;51-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1;52-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2;53-а, 1,
2;54-а, б, в, г, д;55-а, б, в, г, д;56-а, б, в, г, д, 1;57-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5,
6;58-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3;59-а, б, в, г, 1;60-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1;61-а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, к, 1, 2;62-а, б, в, 1, 2;63-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1;64-а, б, в, г, д, 1;65-а, б, в, г, д, е, 1;66-а, б, в,
1, 2, 3;67-а, 1, 2;68-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3;69-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л,
м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;70-а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2;71-а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5;72-а, б, в, г,
д, е, 1, 2, 3;73-а, б, в, г, 1;74-а, б;75-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л;76-а, б, в, г, д, е, ж;77-а;78-а,
1;79-а;80-а;81-а, б, 1;82-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4;83-а;84-а;85-а, 1;86-а;87-а, б, в, г, д, е,
ж, з, 2, 3, 4, 5, 6;88-а;89-а;90-а, б, в, г, 1;91-а, б, в, г, д, 1, 2, 3;92-а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;93-а,
б, 1, 2, 3, 5;94-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6;95-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8;96-а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5;97-а, б, в;98-а, б, в, 1;99-а, 1, 2, 3, 4, 5, 6;100-а, б, в, г, д, е, ж,
з, и, к, 1;101-а, б, в, г, д, е, 1, 2;102-а, б, в, г, д, е, ж, 1;103-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п,
р, с, т, 1, 2, 3;104-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1;105-а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4;106-а, б, в, г, д,
1;107-а, б, в, г, 1, 2, 3;108-а, б, в, г, д;109-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2;110-а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3,
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4;111-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6;112-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6;113-
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5;114-а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6;120-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1;121-а,
б, в, г, д, е, ж, з, и, к;122-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;123-а, б, в, г, д, 1;124-а, б,
в, г, д, 1, 2;125-а, б, в, г, д, е, 1, 2;126-а, б, в, г, д, 1;127-а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6;128-а, б, в,
г, д, 1;129-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2;130-а, б, в, г, д, е, ж;131-а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3;132-а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2;133-а, б, в, г, д, е, ж, з;134-а, б, в;135-а, б, 1, 2;136-а, б, 1;137-а, б, в;138-
а, б, в, 1, 2;139-а, б, в;140-а, б, в, г;141-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2;142-а, б, в, г, д, е, 1;143-а, б,
в, г, 1, 2;144-а, б, в, 1;145-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2;146-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4,
5;147-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1;148-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1;149-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
л, м, н, о;150-а, б, в, г, д;151-а, б, в;152-а, б, в, г, д, е, 1;153-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4;154-
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2;155-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2;156-а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1;157-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3;158-а, б, в, г, д, 1;159-а, б, в, г, д,
е, ж, з, и, к, 1;160-а, б;161-а, б, в, г, д, е;162-а, б, 1;163-а, б;164-а, б, в, г, д;165-а, б, 1;166-а,
б;167-а, б, в, г, д, е, ж, 1;168-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3;169-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3,
4;170-а, б, в, г, д, е, ж, 1;171-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2;172-а, б, в, г, д, 1;173-а, б, 1;174-а, б, в, г,
1, 2;175-а, б, в, г, 1;176-а, б, в, г, д, 1;177-а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2;178-а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2;179-а,
б, в, г, д, е, ж, з, 1;180-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2;181-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4;182-а, б, в,
г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4;183-а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3;184-а, б, в, г, д, 1;185-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
1, 2, 3;186-а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3;187-а, б, в, г, д, е, 1;188-а, б, в, 1, 2;189-а, б, в, г, д;190-б,
1, 2;191-а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3;192-а, б, в, г, д, е, ж, 1;193-а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2;194-а, б, в, г, д,
е, ж, з, и, к, л, м, н, 1;195-а, б, в, г, д, 1, 2, 3;196-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4;197-а, б, в,
г, д, е, ж, 1, 2;198-а, б, в, г, д, е, ж;199-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3;200-а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 1, 2, 3;201-а, б, в, г, д, е, ж, з, и,
к, 1, 2, 3;202-с, т, у, 4;207-ш, в1, г1, 1, 2;208-а, б, в, г, д, е;209-а, б, в, г, д, е, ж, з;211-в, г, д, е,
ж;217-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п;218-б, в, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4,
5;219-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н;220-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2;221-а,
б;222-н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц;228-а;229-а, 1;230-а, 1, 2, 3, 4;231-а, б, 1, 2;232-а;233-а;234-а; С
обща площ от 5 725,3 ха, от която залесена 5 360,6 ха и незалесена 364,7 ха;

2. Защитена зона “Берковица” - BG0002090
Обявена е със Заповед No.РД-842 от 17.11.2008 г., бр. 1/2009 на Държавен вестник

Защитена зона “ Западен Балкан” - BG0002090 – отдел, подотдел:
4-а, б, в, г, д, е, ж, о;205-г, 1;214-о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, б1;235-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц;236-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ,
ю, я, б1, в1, 1, 2;237-а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, б1, в1; С
обща площ от 86,6 ха, от която залесена 86,1 ха и незалесена 0,5 ха;

2. ДРУГИ
2.1. Семепроизводствени насаждения, обявени с протокол съгласно чл.5 от ЗГ

и  протокол от…………… с обща залесена площ 363,4 ха, подотдели: 7 – б, в, е, л, о,

п; 9 – б; 40 – а; 41 – а; 42 – а; 43 – в, д, е; 54 – а, б; 55 – а, б, д; 58 – а – в; 67 – а; 68 –

а – з; 69 – а, л; 81 – а, б; 82 – а – в; 92 – а, б; 93 – а; 99 – а; 103 – б, и; 143 – б, в, з;

2.2. Географска култура, с обща площ 7,4 ха, подотдели: 8 – ц; 48 – с;

2.3. Дендрариум, с обща залесена площ 3,1 ха, подотдели: 46 – 2;

2.4. Защитна ивица (до 200 м) около манастир, с обща залесена площ 0,7 ха ,

подотдели: 222 – р;



ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Проектът "Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към
екосистемните услуги PoliciES" се финансира в рамките на Програма BG03 "Биологично разнообразие и
екосистеми“ в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.BG03.moew.government.bg
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I. КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ: ПО ГИС

1.1. ЗА ЗАЩИТА НА ПОЧВИТЕ

1.1.1. Гори с наклон над 30°, с обща площ 23 122,3 ха, за ДГС Берковица 18 018,4
ха, подотделите: 1 ,1, ,а, ,а1, ,б, ,б1, ,в, ,в1, ,г1, ,д, ,д1, ,е, ,е1, ,ж, ,ж1, ,з, ,и, ,и1, ,к, ,л1, ,м, ,м1, ,н, ,н1, ,о, ,о1, ,п,
,п1, ,р, ,р1, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ, ,ю, ,я,10 ,а1, ,б1, ,в, ,в1, ,г, ,г1, ,д1, ,е1, ,з1, ,и, ,и1, ,к, ,к1, ,л, ,м, ,н, ,н1, ,п, ,р,
,с1, ,т, ,ф1, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ, ,ю,100 ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с,101 ,2, ,а, ,в, ,г, ,д, ,е, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р,
,у,102 ,3, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,т, ,ф, ,х,103 ,1, ,а, ,б, ,в, ,е, ,з, ,и,104 ,1, ,в, ,г, ,е, ,ж, ,з, ,и,105 ,1, ,2, ,3, ,4, ,а,
,д, ,ж, ,к, ,л, ,м, ,с, ,ц, ,ш, ,ю,106 ,3, ,4, ,5, ,6, ,г, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н,107 ,2, ,а, ,б, ,в, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о,
,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х,108 ,1, ,2, ,в, ,г, ,д, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о,109 ,3, ,4, ,г, ,д, ,е, ,к, ,л, ,м, ,н, ,п, ,р, ,т, ,у, ,ф ,11 ,а, ,а1,
,в, ,г, ,и, ,к, ,л, ,м, ,п, ,р, ,т, ,у, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ, ,ю, ,я,110 ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж,111 ,1, ,3, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,к, ,л, ,м,
,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц,112 ,2, ,4, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р,113 ,1, ,2, ,3, ,4, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д,
,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н,114 ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о,115 ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к,116 ,а, ,г, ,д, ,е,
,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м,117 ,а, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п,118 ,1, ,2, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к,119 ,1, ,а, ,б, ,в,
,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л,12 ,а, ,а1, ,б, ,в, ,г, ,л, ,м, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,ц, ,ш, ,ю,120 ,1, ,2, ,3, ,5, ,6, ,а, ,б, ,в, ,г,  ,д, ,е, ,ж,
,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с,121 ,1, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з,122 ,2, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т,
,у,123 ,а, ,б, ,в,149 ,2, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,н, ,р, ,т, ,у,15 ,а, ,б, ,г, ,г1, ,д, ,е, ,ж, ,з1, ,и,196 ,н, ,п, ,х,197
,2,197 ,3,197 ,а,197 ,в,228 ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ш, ,щ, ,ю, ,я,229 ,4, ,5, ,7, ,8, ,9, ,а1, ,в1, ,г1, ,д, ,к, ,л, ,м, ,н,240 ,р, ,с, ,т, ,у,
,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ, ,ю, ,я,241 ,1, ,2, ,4, ,5, ,6, ,7, ,8, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з,242 ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з,264 ,ч, ,ш, ,щ,
,я,265 ,в, ,г, ,д, ,ж, ,з, ,и, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т,266 ,1, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,к, ,л, ,м, ,н,307 ,б3, ,в, ,г, ,г1, ,д, ,е, ,е2, ,ж1, ,ж2,
,з, ,з1, ,и, ,и1, ,к, ,к1, ,л, ,л1, ,л2, ,м, ,м1, ,н, ,н1, ,о, ,о1,309 ,1, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,з1, ,и,31 ,а,310 ,а, ,а1,123 ,е, ,ж,
,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц,124 ,2, ,3, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,з, ,л, ,м, ,н,125 ,2, ,3, ,а, ,б, ,в, ,г , ,д, ,е, ,ж, ,з,
,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,с, ,т,126 ,1, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и,127 ,2, ,3, ,а, ,в, ,г, ,д, ,е,128 ,1, ,2, ,3, ,4, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д,
,е,129 ,1, ,2, ,3, ,4, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м,13 ,а, ,а1, ,б1, ,в, ,в1, ,г1, ,д, ,д1, ,ж,170 ,о,171 ,3, ,п, ,р, ,с,172
,3,237 ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е,238 ,1, ,2, ,3, ,4, ,5, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж,239 ,2, ,3, ,а1, ,б1, ,в, ,в1, ,г1, ,д1, ,е1,314 ,ц1,62 ,и1, ,л,
,м, ,п, ,р, ,с, ,т, ,ф,328 ,в, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,о, ,т1,336 ,ж, ,л, ,с, ,т, ,х,337 ,а, ,б, ,г1,79 ,п1, ,с, ,т, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ, ,ю, ,я,8
,а, ,а1, ,б, ,б1, ,в, ,в1, ,г, ,д, ,д1, ,е, ,е1, ,и, ,н, ,с, ,у,96 ,л1, ,м1, ,н1, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,ю,97 ,2, ,а, ,а1, ,б,
,б1, ,в, ,в1, ,г1, ,д1, ,е, ,е1,13 ,з, ,к, ,н, ,о, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ, ,ю, ,я,130 ,1, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е,131 ,1, ,2, ,а, ,б, ,в,
,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м,132 ,1, ,2, ,3, ,4, ,5, ,6, ,7, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т,135 ,1, ,2, ,3,
,4, ,7, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,н,136 ,1, ,2, ,3, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л,137 ,1, ,а, ,б, ,в,138 ,а, ,б, ,в, ,д,
,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н,139 ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м,14 ,а1, ,б1, ,в1, ,г, ,г1, ,д, ,д1, ,е, ,ж, ,и, ,и1, ,к, ,к1, ,л, ,н, ,о, ,п,
,с, ,т, ,у, ,ю, ,я,140 ,1, ,2, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е,141 ,1, ,а, ,б, ,в, ,г, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н,142 ,1, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к,
,л, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,х,143 ,а, ,в, ,г, ,д, ,е,144 ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и,145 ,1, ,2, ,3, ,а, ,б, ,в, ,г, ,е, ,ж, ,з,146 ,б, ,в,
,г, ,д, ,з, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п,147 ,2, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к,148 ,2, ,3, ,д, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о,15 ,к1, ,л, ,л1, ,м, ,м1, ,н, ,о1,
,п, ,п1, ,р, ,р1, ,с, ,с1, ,т, ,т1, ,у, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ,150 ,1, ,2, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л,151 ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,з, ,и,
,к,152 ,1, ,2, ,4, ,6, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п,153 ,1, ,2, ,3, ,4, ,5, ,7, ,8, ,9, ,а, ,б, ,в, ,е, ,ж, ,и, ,к, ,л, ,м,
,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у,154 ,1, ,2, ,3, ,4, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,ж, ,з,155 ,1, ,2, ,3, ,4, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж,156 ,1, ,а, ,б, ,г, ,д, ,е, ,ж,
,з, ,и,157 ,2, ,а, ,б, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ш,158 ,1, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л,159 ,1, ,б,
,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф,16 ,а, ,б, ,г, ,г1, ,д, ,е, ,е1, ,ж, ,з, ,з1, ,и1, ,л1, ,н1, ,ц, ,ш, ,щ,160 ,б,
,в, ,г, ,д, ,ж, ,з, ,и,161 ,3, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш,162 ,1, ,2, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,з, ,и, ,к, ,м,163 ,3, ,б, ,и, ,к,
,л, ,м, ,н, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц,164 ,а, ,б, ,в, ,л, ,н, ,о, ,п,165 ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о,166 ,1, ,а, ,з, ,к, ,л, ,м, ,о,
,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц,167 ,1, ,п, ,р, ,с, ,т, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш,168 ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л,169 ,г, ,ж, ,з, ,ф, ,х, ,я,17 ,а, ,б, ,в, ,д, ,е, ,ж,
,з, ,и, ,м, ,н, ,т, ,у,170 ,11,172 ,а, ,б, ,г, ,г1, ,д, ,з, ,к, ,п, ,р, ,т, ,ф,173 ,а1, ,б1, ,в1, ,г1, ,д1, ,е, ,е1, ,ж1, ,и1, ,к1, ,л, ,м1, ,о1,
,п1, ,с1, ,т, ,т1, ,ф, ,ч, ,я,174 ,б, ,в, ,г, ,е, ,и, ,л, ,м, ,о, ,р, ,т,175 ,1, ,б, ,в, ,в1, ,г, ,е, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,т, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ, ,ю,
,я,176 ,1, ,б, ,г, ,д, ,е, ,з,177 ,б1, ,в1, ,г1, ,д1, ,е1, ,к1, ,ц,178 ,1, ,а,179 ,в1, ,х,18 ,1, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з,180 ,а, ,б1, ,м, ,о,
,п, ,с, ,т, ,ф, ,щ,181 ,в, ,и,182 ,е1, ,ж1, ,з, ,з1, ,л1, ,м, ,н, ,п, ,ц1, ,ч, ,ч1, ,ш,183 ,а, ,б, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,ш,184 ,е, ,ж, ,и, ,к, ,л,
,м, ,н, ,о, ,п, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ,185 ,в, ,и, ,к,186 ,а, ,б, ,е, ,ж, ,щ,187 ,д, ,р,188 ,2, ,а, ,б, ,в, ,в1, ,г, ,г1, ,д, ,е, ,и,
,т, ,у, ,ф, ,ч, ,ш, ,ю,189 ,а, ,б, ,г, ,н,19 ,а, ,б, ,в, ,е, ,ж,190 ,1, ,а, ,в, ,г, ,ж1, ,к, ,н, ,с, ,у, ,ф, ,ц, ,ч,191 ,д, ,ж, ,з, ,и, ,к,192 ,а,
,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у,193 ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,н, ,о, ,п, ,с,194 ,а, ,в, ,г, ,к, ,л,
,р, ,с, ,т, ,у, ,ч, ,щ, ,ю, ,я,195 ,а, ,а1, ,б, ,б1, ,в, ,в1, ,г, ,е, ,е1, ,з, ,и, ,л1, ,о1, ,п, ,п1, ,с, ,т, ,ф, ,х, ,ц, ,ч,197 ,о, ,п, ,р, ,ч,
,ш,198 ,б1, ,в, ,в1, ,д, ,е, ,ж, ,к, ,л, ,ф, ,ц, ,щ,199 ,3, ,4, ,з, ,и1, ,н, ,ф,2 ,2, ,5, ,7, ,8, ,а1, ,д1, ,е1, ,ж, ,ж1, ,з, ,и, ,и1, ,к, ,л,
,л1, ,м, ,н, ,н1, ,о, ,о1, ,п, ,с, ,т, ,х, ,ч, ,щ,200 ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,ю,201 ,1, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д,
,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л,202 ,1, ,2, ,3, ,4, ,5, ,а, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п,203 ,1, ,2, ,а1, ,б1, ,в, ,в1, ,г, ,д, ,ж, ,з, ,и,
,л, ,м, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,ю, ,я,204 ,1, ,3, ,а2, ,б2, ,б3, ,д2, ,е2, ,е3, ,ж2, ,з2, ,и, ,к, ,л, ,м2, ,н, ,о, ,п2, ,р2,
,ф1, ,х2, ,ц2, ,ч2, ,ш1, ,ш2, ,щ1, ,щ2, ,ю1, ,я1,205 ,1, ,2, ,3, ,4, ,5, ,а, ,б, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,н, ,о, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш,206 ,1,
,10, ,2, ,3, ,5, ,6, ,8, ,9, ,а, ,а1, ,б, ,б1, ,в, ,в1, ,г, ,г1, ,д, ,д1, ,е1, ,ж, ,ж1, ,з, ,з1, ,и, ,и1, ,к, ,л, ,м, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,ю,
,я,207 ,1, ,2, ,3, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,н, ,о,208 ,4, ,8, ,9, ,а, ,б, ,в, ,д, ,л, ,т, ,у, ,ч, ,ш, ,ю,209 ,1, ,2, ,3, ,4, ,5, ,а, ,б, ,в,
,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,о, ,п, ,с, ,т, ,у, ,ф,210 ,1, ,2, ,3, ,5, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,н, ,о, ,п, , р, ,с, ,т, ,у, ,ф,
,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ, ,ю, ,я,211 ,1, ,2, ,а, ,б, ,в, ,г,212 ,1, ,2, ,3, ,а, ,б, ,в, ,д, ,е,213 ,1, ,2, ,б, ,в, ,г,214 ,2, ,3, ,4, ,5, ,6, ,7, ,а, ,б,
,в, ,г, ,д, ,е, ,ж,215 ,2, ,3, ,4, ,5, ,6, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и,216 ,1, ,3, ,4, ,5, ,6, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к,217 ,3, ,в, ,е,
,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н,218 ,1, ,2, ,3, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т,219 ,1, ,д, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р,
,с, ,т, ,у,22 ,а, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к,220 ,1, ,2, ,3, ,4, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и,221 ,1, ,2, ,3, ,4, ,5, ,6, ,7, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж,
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,з, ,и, ,к, ,л, ,м,222 ,1, ,а, ,б, ,в, ,г, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о,223 ,л, ,м, ,н, ,о, ,с, ,т, ,у,224 ,1, ,3, ,а, ,б, ,в, ,г, ,е, ,ж,225 ,1, ,а,
,б, ,в, ,г, ,д,226 ,1, ,2, ,3, ,4, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к,227 ,2, ,3, ,4, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л,228 ,а1, ,г1, ,д1,
,е, ,е1, ,ж1, ,з1, ,о, ,п, ,р, ,с,229 ,п, ,р, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц,23 ,п, ,с, ,т, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,ю, ,я,230 ,2, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и,
,л, ,м, ,п, ,р,231 ,1, ,в, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч,232 ,1, ,б, ,д, ,е, ,ж, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,у,
,ф, ,х,233 ,2, ,3, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,ж, ,и, ,к, ,л, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у,234 ,б, ,в, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о,235 ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з,
,и, ,к,236 ,а, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,п, ,р, ,с, ,т,237 ,1, ,3, ,5, ,6, ,7,239 ,ж1, ,з1, ,и, ,и1, ,к1, ,л, ,м, ,м1, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т ,
,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ, ,ю, ,я,24 ,1, ,2, ,7, ,б1, ,г, ,г1, ,щ, ,ю,240 ,1, ,2, ,3, ,4, ,5, ,6, ,7, ,а1, ,б, ,б1, ,в, ,в1, ,г1, ,д, ,е, ,е1, ,ж,
,ж1, ,з, ,к, ,л, ,н, ,о, ,п,243 ,1, ,2, ,3, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,с , ,т, ,у,244 ,2, ,3, ,а1, ,б, ,б1, ,в1, ,г,
,г1, ,д, ,д1, ,е, ,е1, ,ж, ,з, ,з1, ,к, ,л, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,ч, ,ш, ,щ, ,ю, ,я,245 ,6, ,б, ,ж, ,п, ,р, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч,246 ,1, ,а,278
,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р,279 ,1, ,2, ,3, ,4, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р,286 ,ш1, ,щ, ,ю, ,я,287 ,а, ,б, ,в,
,г, ,д, ,е, ,з, ,и, ,к, ,л, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,ф,288 ,а1, ,б1, ,в4, ,в5, ,г1, ,д1, ,е1, ,з1, ,и1, ,л1, ,м1, ,н1, ,о, ,о1, ,п1, ,р, ,р1, ,ф3,313
,о, ,п, ,п1, ,р1,314 ,д1, ,о,63 ,а, ,а1, ,б1, ,в, ,е, ,з, ,и, ,к, ,ф,246 ,б, ,в, ,г, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м,247 ,1, ,2, ,3, ,4, ,5, ,а, ,б, ,в,
,г, ,д, ,е, ,ж,248 ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л,249 ,1, ,3, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,м,25 ,1, ,4, ,а1, ,б1, ,д, ,д1, ,к1, ,л,
,л1, ,м, ,м1, ,н, ,о, ,п, ,р, ,т, ,ч, ,ш, ,ю, ,я,250 ,2, ,а, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н,251 ,3, ,м, ,н, ,о,253 ,1, ,д, ,е, ,з,
,и,254 ,1, ,д, ,л, ,м, ,о, ,п, ,р,255 ,ж,256 ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м,257 ,1, ,в, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о,258 ,1, ,2, ,3, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е,
,ж, ,з,259 ,1, ,2, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с,26 ,б1, ,д, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л,260 ,1, ,3, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с,
,т,261 ,а1, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,ш, ,щ, ,ю, ,я,262 ,к, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ч, ,ш, ,щ, ,я,263 ,а, ,б, ,в, ,е, ,ж, ,з, ,и,
,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш,264 ,1, ,2, ,3, ,4, ,а, ,в, ,в1, ,г, ,г1, ,д, ,е, ,з, ,и, ,л, ,н, ,п, ,р, ,с, ,т, ,ф, ,х, ,ц,266
,о, ,п, ,р,267 ,1, ,10, ,12, ,4, ,7, ,8, ,9, ,а, ,а1, ,б, ,б1, ,в, ,в1, ,д, ,д1, ,е, ,ж, ,ж1, ,з, ,з1, ,и, ,и1, ,к, ,л, ,л1, ,м1, ,н1, ,о1, ,п, ,р,
,с, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ, ,я,268 ,1, ,3, ,4, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,и, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т,269 ,в, ,г, ,д, ,ж, ,з, ,к, ,л, ,о, ,п, ,с, ,у, ,х,
,ц, ,ч,270 ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,к, ,л, ,м, ,н,271 ,а, ,б, ,в, ,д, ,е, ,ж,272 ,3, ,4, ,а1, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т,
,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ш, ,щ, ,я,273 ,1, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,у,274 ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,з, ,и, ,к,275 ,1,
,2, ,3, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о,276 ,2, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,с, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч,277
,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,л, ,о, ,п, ,у, ,ф,278 ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е,280 ,1, ,2, ,3, ,4, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н,
,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш,281 ,1, ,2, ,а, ,б, ,в, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,к, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц , ,ш, ,щ, ,ю,282 ,а, ,б,
,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф,283 ,3, ,4, ,6, ,7, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т,
,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч,284 ,1, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,т1, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч,285 ,а1, ,б, ,б1, ,в, ,в1, ,г, ,г1, ,д, ,е1,
,ж1, ,з1, ,и, ,и1, ,к, ,к1, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,у, ,ф, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ, ,ю, ,я,286 ,а, ,а1, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,к, ,м, ,н, ,с, ,ф, ,х, ,ц,
,ч, ,ш,288 ,ш,289 ,а, ,а1, ,б, ,в1, ,д1, ,е1, ,и, ,к, ,м, ,п, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,ц, ,ч, ,ш,29 ,у1, ,ф,290 ,1, ,2, ,а, ,а1, ,б, ,б1, ,в1, ,г1,
,д1, ,д2, ,д3, ,е, ,е1, ,ж, ,ж1, ,з1, ,з2, ,з3, ,к, ,с, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ, ,ю,291 ,а, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,л, ,н, ,о, ,п, ,р, ,т, ,у,
,ф, ,х, ,ц,292 ,а, ,а1, ,б, ,в, ,е, ,ж, ,з, ,л, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ, ,ю, ,я,293 ,б, ,в, ,г, ,д, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м,
,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ц,294 ,3, ,а1, ,в1, ,д1, ,е2, ,ж1, ,з1, ,и, ,и1, ,к1, ,л, ,м1, ,н, ,о1, ,о3, ,р, ,с, ,т, ,у, ,у1, ,ф1, ,х, ,ц, ,ч, ,ш,
,ш1, ,щ, ,ю, ,я,295 ,а1, ,б1, ,д1, ,е1, ,з, ,з1, ,м1, ,н1, ,о1, ,п, ,р, ,р1, ,с, ,с1, ,т, ,у, ,ф, ,ф1, ,х, ,х1, ,ц, ,ч, ,щ, ,щ1, ,ю, ,я,296
,2, ,5, ,а, ,а1, ,б, ,в1, ,г, ,д1, ,е1, ,ж1, ,з1, ,и1, ,к1, ,л, ,м, ,м1, ,н, ,н1, ,о, ,о1, ,п, ,п1, ,р, ,р1, ,с, ,с1, ,т, ,т1, ,у, ,ф, ,х, ,х1, ,ц,
,ч, ,ш, ,щ, ,ю, ,я,297 ,а, ,а1, ,б1, ,в, ,в1, ,г1, ,д, ,д1, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ, ,ю, ,я,298
,б1, ,в, ,г, ,г1, ,д, ,д1, ,е, ,е1, ,е2, ,е3, ,ж, ,ж1, ,ж2, ,з, ,з1, ,и, ,и1, ,к, ,к1, ,л, ,м, ,н, ,п, ,р, ,р1, ,р2, ,р3, ,р4, ,с, ,т, ,у, ,х, ,ц, ,ч,
,ш, ,щ, ,ю,299 ,5, ,б1, ,г1, ,г2, ,е1, ,ж, ,ж1, ,з, ,з1, ,и, ,к1, ,л1, ,н1, ,о1, ,р1, ,с1, ,т, ,т1, ,у, ,у1, ,ф, ,х, ,х1, ,ц1, ,ч, ,ш, ,ю1,
,я,3 ,а, ,б, ,г, ,д, ,е, ,к, ,о, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч,300 ,1, ,4, ,5, ,6, ,7, ,8, ,9, ,а1, ,б, ,б1, ,в, ,в1, ,г1, ,д, ,д1, ,е, ,е1, ,е2, ,ж,
,ж1, ,з, ,и, ,к, ,к1, ,л, ,л1, ,м1, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ, ,щ1, ,ю, ,я,301 ,1, ,2, ,3, ,4, ,5, ,6, ,7, ,8, ,а1, ,б1,
,в1, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,п, ,р, ,с, ,т, ,ф, ,х, ,ш, ,щ, ,ю, ,я,302 ,3, ,е, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,о1, ,п, ,р, ,с, ,с1, ,с2, ,т, ,у1, ,х, ,ц,303
,3, ,е1, ,и, ,и1, ,к, ,м, ,о, ,о2, ,п, ,р, ,т, ,у, ,ф,304 ,1, ,2, ,3, ,а2, ,г1, ,д1, ,ж2, ,з1, ,з2, ,и2, ,к1, ,к2, ,л, ,л1, ,л2, ,м, ,м1, ,м2, ,н,
,н1, ,н2, ,о, ,п2, ,р1, ,р3, ,с1, ,т1, ,у1, ,у2, ,ф, ,ф1, ,ф2, ,х1, ,х2, ,ц1, ,ц2, ,ч2, ,ш, ,ш1, ,ш2, ,щ, ,щ1, ,ю1, ,ю2, ,я, ,я1,
,я2,305 ,1, ,2, ,3, ,4, ,5, ,6, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,з1, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,о1, ,о2, ,п, ,п1, ,р, ,т, ,у, ,ф, ,ч,306 ,в1, ,е2, ,и1,
,м1, ,н1, ,с1, ,т1, ,ч1, ,ш1, ,я,307 ,1, ,10, ,11, ,5, ,п, ,п1, ,р, ,р1, ,с, ,т, ,т1, ,у, ,ф, ,ц, ,ц2, ,ш, ,щ, ,ю, ,ю1,308 ,а, ,б, ,в, ,г, ,д,
,е, ,ж, ,з, ,и,310 ,б, ,б1, ,в, ,в1, ,г1, ,д1, ,е, ,ж, ,з, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ, ,я,311 ,1, ,2, ,а,330 ,в,41 ,я,42 ,5,
,б,311 ,б1,311 ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,м, ,н, ,о, ,п, ,т,312 ,а, ,б, ,в, ,в1, ,г, ,г1, ,д, ,д1, ,ж, ,ц, ,ч, ,щ,313 ,а1, ,б1, ,е, ,ж,314
,ш,315 ,2, ,ж, ,н, ,о, ,р, ,р3,316 ,1, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д,317 ,1, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,и,318 ,1, ,2, ,3, ,б, ,в, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,о,319 ,5,
,а, ,б, ,в, ,г,320 ,2, ,4, ,5, ,6, ,7, ,8, ,б1, ,в, ,в1, ,г, ,г1, ,д, ,д1, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,т1, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш,
,щ, ,ю, ,я,321 ,1, ,2, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д,322 ,1, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з,323 ,1, ,а, ,б, ,в, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к,324 ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е,
,ж, ,з, ,к,325 ,а, ,г, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к,326 ,а, ,в, ,е, ,к, ,л, ,н, ,о,327 ,а1, ,б1, ,в1, ,г1, ,д, ,д1, ,ж, ,и, ,и1, ,к, ,к1, ,м1, ,о1, ,п, ,п1,
,р, ,с, ,с1, ,т1, ,у1, ,ф, ,х, ,х1, ,ц, ,ч, ,ш, ,ш1, ,щ, ,щ1, ,ю1, ,я, ,я1,328 ,а, ,б,33 ,е, ,и, ,к, ,м,331 ,р1, ,ш, ,ю,332 ,а1, ,д, ,щ,
,я,333 ,з, ,т, ,у,334 ,а1, ,б1, ,р, ,у, ,у1,335 ,в2, ,д2, ,е, ,е2, ,ж2, ,и, ,к, ,м2, ,у1, ,у2, ,ф1, ,х1, ,ш1, ,ш2,336 ,а, ,б,337 ,к, ,к1,
,л1, ,м1, ,н, ,н1, ,о, ,с, ,т, ,у, ,щ,338 ,е, ,л, ,м, ,м1, ,н, ,р1, ,ф, ,ц, ,ш,339 ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,д1, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к , ,л, ,м, ,н, ,о, ,п,
,р, ,с, ,т, ,ф,340 ,2, ,з, ,и, ,к, ,л, ,л1, ,м, ,н, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,ч, ,ш, ,щ,341 ,ш,342 ,8, ,9, ,а, ,а2, ,б2, ,г2, ,и2, ,к2, ,н, ,о, ,п,
,х1, ,ч1, ,ш1, ,щ1, ,ю1, ,я1,343 ,а, ,б,344 ,а, ,е, ,н, ,о, ,р, ,с, ,у, ,ф,345 ,6, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,о,346 ,1, ,2, ,4, ,а1, ,б1, ,в1, ,г1,
,д, ,е, ,е1, ,ж, ,ж1, ,з, ,и1, ,к, ,л, ,л1, ,м, ,м1, ,н, ,о, ,т, ,у, ,ц, ,ч, ,щ, ,я,347 ,д, ,л, ,н, ,р, ,т, ,ф,349 ,а1, ,б1, ,д1, ,е1, ,ж1, ,о,
,п, ,р, ,с, ,т, ,ф, ,х,35 ,а, ,б, ,к1, ,л, ,м1, ,р2, ,ю1, ,я,350 ,в, ,д, ,к,351 ,1, ,2, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р,
,с, ,т, ,у, ,ц, ,ч,352 ,2, ,4, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,к, ,л, ,м, ,н, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш,353 ,2, ,3, ,а, ,б, ,б1, ,в, ,г, ,ж, ,и,
,л, ,р1,354 ,м1,355 ,а,356 ,г, ,ж, ,з, ,к, ,л, ,н, ,п1, ,т,358 ,а,36 ,в, ,л,360 ,2, ,а, ,б, ,г, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,м, ,н,361 ,1, ,2, ,3, ,4, ,5,
,б, ,в, ,д, ,е, ,з,362 ,б, ,е, ,ж, ,з,363 ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж,364 ,7, ,а2, ,в2, ,г1, ,ж2, ,з2, ,и2, ,п1, ,р, ,р2, ,с1, ,т1, ,у, ,ф, ,ц, ,ч,
,ш, ,щ, ,ю, ,ю1, ,я, ,я1,365 ,а, ,б,366 ,б, ,г,367 ,в, ,г, ,к, ,л, ,о,368 ,а,37 ,3, ,а, ,ж, ,л, ,р,371 ,3, ,8, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з,38
,ж, ,к2, ,л2, ,м2, ,н2, ,о2, ,р, ,р1, ,с, ,т,39 ,4, ,5, ,6, ,а1, ,б1, ,в, ,в1, ,д, ,е, ,з, ,з1, ,и, ,к, ,л, ,м, ,м1, ,н, ,ц, ,ш, ,ю,4 ,а, ,б, ,в,
,г, ,д, ,ж, ,з, ,и, ,л, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч,40 ,2, ,3, ,а1, ,б, ,б1, ,в1, ,г1, ,е1, ,ж1, ,з, ,м, ,м1, ,н1, ,о1, ,п, ,р, ,р1, ,с,
,с1, ,т, ,т1, ,у, ,у1, ,х, ,ч, ,ш, ,ю,41 ,2, ,3, ,б, ,б1, ,в, ,г, ,д, ,е, ,л1, ,н1, ,о1, ,т1, ,ч1,42 ,щ, ,ю,43 ,в1, ,г1,44 ,с, ,т,46 ,г1,47 ,1,
,а1, ,з1, ,н, ,о, ,п,48 ,з, ,н,5 ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж,51 ,в, ,г, ,ж, ,з1, ,м, ,м1, ,с,52 ,а2, ,б2, ,б3, ,в3, ,д2, ,ж, ,ж2, ,з2, ,и, ,к, ,к2,
,н2, ,о2, ,п, ,п2, ,р, ,р2, ,с2, ,т, ,у2, ,ф1, ,ф2, ,х1, ,х2, ,ц2, ,ч1, ,ч2, ,ш1, ,ш2, ,щ, ,щ1, ,щ2, ,я1, ,я2,53 ,л1, ,н, ,с, ,х, ,ц,
,я1,54 ,б1, ,д, ,д1, ,ж, ,л1, ,н, ,о1, ,с, ,с1, ,т, ,у, ,ф, ,щ1, ,ю1, ,я1,55 ,1, ,3, ,6, ,9, ,б, ,б1, ,г, ,д, ,ж, ,з, ,з1, ,и, ,и1, ,к, ,к1, ,м1,
,н1, ,о1, ,п1, ,р, ,с1, ,т, ,т1, ,у, ,у1, ,ф1, ,ц1, ,ш, ,ю, ,я,56 ,л, ,л1, ,п1, ,р,57 ,2, ,а1, ,б, ,д1, ,е, ,е1, ,ж, ,и, ,к, ,м, ,н, ,н1, ,п, ,р,
,ц, ,ш,58 ,б1, ,г, ,г1, ,д1, ,е, ,ж, ,ж1, ,и1, ,к, ,к1, ,о1, ,п1, ,с1, ,ф, ,ф1, ,х1, ,ц, ,ц1, ,ч1, ,ш1, ,ю1,59 ,а, ,а1, ,б, ,б1, ,в, ,г, ,е,
,е1, ,ж1, ,з1, ,и1, ,н1, ,с, ,у, ,х,6 ,а, ,а1, ,б1, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,к, ,л, ,м, ,о, ,п, ,р, ,с, ,ф, ,ш, ,ю, ,я,60 ,а, ,б, ,в1, ,г, ,г1, ,д,
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,д1, ,е1, ,и, ,к, ,л, ,м, ,о, ,о1, ,п, ,у, ,ц, ,ч, ,ч1, ,ш, ,ю, ,я,61 ,3, ,а1, ,б, ,в, ,е, ,к, ,л, ,м, ,н, ,п, ,р, ,с, ,у, ,ф, ,х, ,ш, ,щ, ,ю, ,я,62
,4, ,з1,64 ,а1, ,и1, ,к1, ,л1, ,м1, ,т, ,ф, ,ч, ,щ,65 ,г, ,г1, ,ж, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п1, ,с1, ,х1, ,щ,66 ,в, ,д1, ,е1, ,м, ,о,67 ,а, ,б1, ,г1,
,д1, ,е1, ,ж1, ,о, ,х, ,ц, ,щ, ,я,68 ,б, ,в, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ш, ,ю, ,я,69 ,4, ,5, ,7, ,а, ,б, ,д, ,к, ,п, ,р, ,т, ,х, ,ц,7 ,а, ,б, ,б1, ,в, ,в1,
,г, ,д, ,е, ,ж, ,и, ,к, ,м, ,н, ,у, ,ч, ,ш, ,ю,70 ,2, ,а1, ,б1, ,в1, ,г1, ,е1, ,л, ,л1, ,н1, ,п1, ,р, ,р1, ,с, ,с1, ,т, ,т1, ,у1, ,ф1, ,х,  ,х1, ,ц,
,ц1, ,ч, ,ч1, ,ш, ,ш1, ,щ, ,ю,71 ,а1, ,б, ,б1, ,в1, ,г, ,д, ,д1, ,ж, ,ж1, ,к1, ,м, ,н, ,н1, ,п, ,п1, ,р, ,с, ,т, ,ф, ,ц, ,ч, ,ш, ,я,72 ,в, ,г,
,д, ,з, ,и, ,м, ,н, ,о,73 ,а, ,б1, ,в, ,г, ,д, ,е, ,е1, ,з, ,з1, ,и, ,и1, ,к, ,м, ,н1, ,о, ,п, ,р, ,р1, ,с, ,с1, ,т, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ,74 ,а1,
,д1, ,е, ,е1, ,ж1, ,и1, ,м, ,н1, ,о, ,п, ,т, ,у, ,ц, ,ш, ,ю,75 ,1, ,2, ,а, ,а1, ,б1, ,в, ,г1, ,д, ,д1, ,ж, ,з1, ,и, ,и1, ,к, ,к1, ,л, ,л1, ,м,
,м1, ,н, ,о, ,о1, ,п, ,р1, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ, ,ю, ,я,76 ,а, ,б, ,в, ,в1, ,г1, ,д1, ,ж, ,ж1, ,з, ,з1, ,и, ,и1, ,к, ,к1, ,л, ,н, ,о,
,п, ,р, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ч, ,щ, ,ю, ,я,77 ,а, ,б, ,в, ,е, ,и, ,к, ,н, ,о, ,р, ,с, ,т, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ, ,а, ,б, ,в, ,в1, ,г, ,г1, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,л,
,м, ,н, ,о, ,п, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ч, ,ш, ,ю, ,я,79 ,а1, ,б, ,б1, ,в, ,в1, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,з1, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,н1, ,о1,8 ,ф, ,ц,80 ,а,
,б, ,б1, ,в, ,в1, ,г, ,г1, ,д, ,е, ,ж, ,и, ,л, ,н, ,о, ,п, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ, ,ю, ,я,81 ,1, ,а1, ,б, ,б1, ,в, ,в1, , г, ,г1, ,д, ,д1,
,е, ,е1, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ, ,ю, ,я,82 ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,р, ,с, ,т,
,ф, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ,83 ,1, ,3, ,а, ,а1, ,б, ,б1, ,в, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,ц, ,ч, ,ш, ,ю, ,я,84 ,а, ,б, ,в,
,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х,85 ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х,86 ,1, ,2, ,4, ,6,
,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т,87 ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с,88 ,а, ,б, ,в, ,г,
,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р,89 ,1, ,2, ,4, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,т, ,ф,9 ,б,  ,в, ,д, ,ж, ,к,
,м, ,р, ,с, ,т,90 ,1, ,3, ,4, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш,91 ,б, ,г, ,д, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н,
,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ, ,ю,92 ,2, ,3, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с,93 ,1, ,3, ,4, ,а1, ,б,
,б1, ,в, ,в1, ,г, ,д, ,ж, ,з, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ, ,ю, ,я,94 ,1, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и, ,к,
,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т,95 ,2, ,3, ,4, ,5, ,6, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,и, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с, ,т, ,у, ,ф, ,х, ,ц, ,ч, ,ш, ,щ, ,ю,
,я,96 ,1, ,4, ,5, ,6, ,7, ,8, ,9, ,а1, ,б1, ,в1, ,г, ,г1, ,д, ,д1, ,е, ,е1, ,ж, ,ж1, ,з1, ,и, ,к, ,к1,97 ,ж, ,ж1, ,з, ,з1, ,и, ,и1, ,к, ,л1, ,м, ,н,
,н1, ,о, ,о1, ,п, ,п1, ,р1, ,с, ,с1, ,т, ,у, ,х, ,ю, ,я,98 ,1, ,а, ,б, ,в, ,г, ,д, ,е, ,к, ,л, ,м, ,н, ,о, ,с, ,ф,99 ,1, ,2, ,а, ,г, ,д, ,е, ,ж, ,з, ,и,
,к, ,м, ,н, ,о, ,п, ,р, ,с;
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47-д, 47-з, 47-с, 47-у, 48-4, 48-а, 48-б, 48-л, 48-м, 48-ф, 48-х, 49-в, 49-е, 49-з, 50-в, 50-г, 51-б, 51-в, 51-г, 51-ж, 51-и,
51-л, 51-м, 51-н, 51-о, 51-п, 52-1, 52-2, 52-а, 52-б, 52-д, 52-е, 52-ж, 52-и, 52-к, 53-1, 53-а, 54-а, 54-б, 54-д, 55-д, 56-г,
56-д, 57-5, 57-б, 57-г, 57-е, 57-з, 57-и, 57-м, 57-н, 58-3, 58-а, 58-б, 58-в, 58-з, 58-и, 59-1, 59-а, 59-б, 59-в, 60-а, 60-б,
60-в, 60-г, 60-е, 60-з, 60-и, 61-1, 61-2, 61-в, 61-г, 61-д, 61-е, 61-ж, 61-з, 61-и, 61-к, 62-2, 62-а, 62-б, 62-в, 63-а, 64-1, 64-
а, 64-б, 64-в, 64-г, 64-д, 65-1, 65-а, 65-б, 65-в, 65-г, 65-д, 65-е, 66-1, 66-2, 66-3, 66-а, 66-б, 66-в, 67-2, 67-а, 68-а, 68-б,
68-г, 68-е, 68-р, 69-1, 69-2, 69-4, 69-8, 69-а, 69-б, 69-в, 69-г, 69-д, 69-е, 69-и, 70-1, 70-3 , 70-а, 70-б, 70-в, 70-г, 70-д, 70-
е, 70-ж, 71-2, 71-3, 71-4, 71-5, 71-6, 71-7, 71-а, 71-б, 71-в, 71-г, 71-д, 71-е, 72-1, 72-2, 72-3, 72-а, 72-б, 72-в, 72-г, 72-д,
72-е, 73-а, 73-б, 73-в, 73-г, 74-а, 74-б, 75-б, 75-в, 75-д, 75-е, 75-ж, 75-з, 75-и, 76-а, 76-б, 76-в, 76-г, 76-д, 76-е, 77-а, 78-
1, 78-а, 79-а, 80-а, 81-1, 81-а, 81-б, 82-4, 82-6, 82-а, 82-з, 82-и, 83-а, 84-а, 85-1, 85-а, 86-а, 87-1, 87-2, 87-4, 87-5, 87-а,
87-в, 87-г, 87-д, 87-е, 88-а, 89-а, 90-1, 90-2, 90-а, 90-б, 91-4, 91-б, 91-в, 92-1, 92-2, 92-4, 92-5, 92-7, 92-а, 92-б, 93-2,
94-4, 94-6, 94-7, 94-8, 94-а, 94-б, 94-в, 94-г, 94-д, 94-е, 94-ж, 95-3, 95-7, 95-8, 95-г, 95-и, 95-м, 95-о, 96-1, 96-2, 96-3,
96-4, 96-а, 96-б, 96-в, 97-а, 97-б, 98-2, 98-а, 98-в, 99-4, 99-5, 99-6, 99-7, 99-8, 99-9, 99-а, 100-б, 100-д, 100-и, 101-б,
102-г, 103-а, 103-г, 103-л, 103-н, 103-р, 104-б, 104-ж, 104-з, 104-и, 105-б, 105-г, 105-д, 106-а, 106-б, 106-г, 107-1, 107-
3, 107-б, 107-в, 107-г, 108-а, 108-в, 108-д, 109-1, 109-б, 109-в, 109-г, 109-д, 109-е, 110-4, 110-в, 110-г, 110-д, 110-е,
111-5, 111-б, 111-в, 111-г, 111-е, 111-з, 111-к, 111-л, 112-1, 112-5, 112-6, 112-7 , 112-а, 112-б, 112-в, 112-г, 112-д, 112-
е, 112-ж, 112-з, 112-и, 112-к, 112-л, 113-1, 113-3, 113-5, 113-а, 113-б, 113-в, 113-г, 113-д, 113-е, 113-ж, 113-з, 113-и,
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2, 204-6, 204-7, 204-8, 204-а1, 204-б, 204-б1, 204-г, 204-г1, 204-д, 204-е, 204-е1, 204-ж, 204-ж1, 204-з, 204-и, 204-к,
204-н, 204-п, 204-р, 204-с, 204-ф, 204-ч, 204-ш, 204-щ, 204-ю, 204-я, 205-2, 205-а1, 205-б1, 205-в1, 205-г1, 205-д1,
205-е1, 205-ж1, 205-к1, 205-о1, 205-п1, 205-р, 205-р1, 205-с, 205-с1, 205-у1, 205-ф, 205-ф1, 205-х, 205-ю, 205-я, 206-
2, 206-3, 206-г, 206-д, 206-ж, 206-з, 206-и, 206-к, 206-л, 206-м, 206-н, 206-о, 206-п, 207-а1, 207-б, 207-б1, 207-в1, 207-
г1, 207-д, 207-д1, 207-е, 207-е1, 207-ж, 207-з, 207-л, 207-с, 207-т, 207-у, 207-ф, 207-х, 208-б, 208-в, 208-д, 208-е, 209-
а, 209-б, 209-в, 209-г, 210-а2, 210-б2, 210-ж1, 210-и, 210-л, 210-н, 210-н1, 210-о1, 210-р1, 210-с1, 210-т1, 210-х1, 210-
ц1, 210-ч1, 210-щ1, 210-ю, 211-б, 211-в, 211-г, 211-д, 211-ж, 211-з, 211-и, 212-а, 212-а1, 212-б, 212-б1, 212-в, 212-в1,
212-г, 212-г1, 212-д, 212-д1, 212-и, 212-к, 212-к1, 212-л, 212-м, 212-н, 212-н1, 212-о, 212-ф, 212-ю, 212-я, 213-в, 213-г,
213-д, 214-в, 214-л, 214-ц, 215-11, 215-4, 215-8, 215-б2, 215-в2, 215-г1, 215-г2, 215-д, 215-д2, 215-с1, 215-ш1, 215-щ1,
216-г, 216-е, 217-в, 217-г, 217-д, 217-е, 217-ж, 217-з, 217-и, 217-к, 217-л, 217-м, 217-н, 217-о, 217-п, 218-3, 218-ж, 218-
и, 218-л, 218-м, 218-н, 218-о, 218-п, 218-р, 218-с, 218-т, 219-в, 219-г, 219-д, 219-е, 219-з, 219-и, 219-к, 219-л, 219-м,
219-н, 220-о, 220-п, 220-р, 223-а, 225-1, 228-а, 229-1, 229-а, 230-1, 230-2, 230-а, 231-1, 231-а, 231-б, 232-а, 233-а,
234-а, 235-1, 235-а, 235-г, 235-н, 235-п, 235-р, 235-с, 235-т, 235-у, 235-х, 236-и, 236-л, 236-ш1, 236-я1, 237-а1, 237-б,
237-в, 237-г, 237-д, 237-д1, 237-д2, 237-е, 237-е2, 237-ж2, 237-з, 237-з2, 237-и1, 237-к1, 237-к2, 237-л1, 237-н1, 237-
р1, 237-у, 237-ф, 237-ш, 237-щ, 237-ю, 238-а1, 238-в1, 238-г1, 238-ф, 238-я,

1.1.2. Горски територии върху твърде плитки почви с наклон над 20° с обща
площ 474,9 ха, за ДГС Берковица 373,3 ха и включва подотделите: 2-е1, 2-н1, 13-д, 13-е,
13-ж, 13-з, 25-б1, 25-е1, 25-к1, 25-л1, 25-м1, 25-ю, 25-я, 39-л1, 39-м1, 42-ю, 42-я, 59-у, 59-х, 83-ж, 86-з, 112-
г, 123-с, 124-л, 129-ж, 130-д, 132-с, 132-т, 152-о, 152-п, 154-ж, 189-а, 189-з, 192-а, 192-б, 192-л, 192-м, 192-
н, 192-о, 192-п, 192-р, 192-с, 192-у, 193-к, 193-л, 193-о, 193-п, 193-р, 195-ж1, 205-з, 209-п, 209-р, 212-е, 213-
г, 228-ж1, 258-в, 276-з, 280-л, 281-л, 285-и, 285-и1, 293-и, 327-и1, 327-к1, 327-м1, 327-о1, 342-а;

За УОГС „Петрохан” с обща площ 101,6 ха,  подотделите: 162-а, 162-б, 163-а, 163-б,

164-а, 164-б, 164-г, 165-б, 166-б;

1.1.3. Горски територии, които са 50м около останалите водни течения в
долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс, с обща площ 101,3

ха, за ДГС Берковица 57,6 ха и включва подотделите:
8-у1, 14-р, 16-е, 37-а, 46-д, 46-е, 46-ж, 50-д1, 50-е1, 51-а, 51-б, 51-г, 51-д, 51-з, 51-м1, 51-н1, 51-о1, 56-1, 56-к1, 56-л1,
57-2, 57-7, 57-а, 57-в, 61-3, 61-4, 61-5, 61-б1, 75-п1, 76-а, 91-м, 93-2, 93-а, 93-д, 97-1, 97-2, 97-ц, 123-1, 123-д, 139-а,
177-щ, 181-2, 181-4, 181-а, 182-3, 189-1, 189-2, 189-а, 190-4, 190-а, 190-л, 190-р, 190-с, 195-ф, 196-1, 196-а, 197-3,
197-а, 203-у, 204-н, 207-б, 212-б, 215-11, 215-3, 215-4, 215-5, 215-б1, ;

За УОГС „Петрохан” с обща площ 43,7 ха,  подотделите: 215-в1, 215-г1, 215-д1, 215-ж1, 215-
з1, 215-и1, 215-к1, 215-л1, 215-с, 215-т, 215-у, 215-ф, 215-х, 215-ш, 218-6, 218-8, 218-г, 218-д, 218-у, 220-1, 220-2,
220-б, 220-в, 220-г, 220-е, 228-б, 272-а, 272-б, 272-ш, 283-1, 283-2, 283-8, 283-9, 283-б, 315-1, 333-з, 333-т, 333-у, 333-
ф, 339-г, 339-д, 339-з, 339-о, 339-п, 339-р, 342-л, 342-н, 342-о, 342-п, 353-б,;

1.1.4. Горски територии, които са до 15м около поройните водни течения, с

обща площ 138,1 ха, за ДГС Берковица 39,2 ха и включва подотделите:



ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Проектът "Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към
екосистемните услуги PoliciES" се финансира в рамките на Програма BG03 "Биологично разнообразие и
екосистеми“ в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.BG03.moew.government.bg

72

91-м, 91-н, 91-о, 92-а, 92-б, 92-в, 92-д, 92-з, 92-и, 92-м, 92-р, 93-3, 93-г, 93-д, 93-ж, 93-з, 93-и, 93-к, 93-м, 93-с, 123-2,
123-о, 124-з, 124-и, 127-3, 127-б, 127-в, 127-д, 131-2, 131-б, 132-б, 138-1, 138-а, 138-б, 138-г, 138-д, 138-е, 138-л, 139-
а, 139-б, 139-в, 139-г, 139-д, 139-з, 139-к, 139-л, 139-м, 159-д, 159-о, 159-у, 159-ф, 208-п, 208-т, 213-2, 213-в, 213-г,
214-2, 214-3, 214-4, 214-5, 214-6, 214-а, 214-б, 214-в, 214-д, 214-е, 214-ж, 215-1, 215-2, 216-1, 216-а, 216-б, 216-в,
217-1, 217-а, 217-б, 217-д, 218-а, 218-в, 218-г, 219-а, 219-б, 219-в, 219-ж, 219-з, 219-и, 223-2, 223-а, 223-б, 223-г, 223-
ч, 228-а, 270-л, 270-м, 271-а, 271-б, 271-д, 271-е, 271-з, 272-ф, ;

За УОГС „Петрохан” с обща площ 98,9 ха,  подотделите:
8-а1, 8-б1, 8-в1, 8-г1, 8-д1, 8-е1, 8-з1, 8-с1, 8-ф1, 8-ю, 8-я, 18-1, 18-2, 18-3, 18-г, 18-е, 23-б, 24-1, 24-б, 25-а, 26-а, 26-б,
26-в, 27-1, 27-а, 27-б, 27-в, 27-г, 28-1, 28-а, 38-1, 38-а, 38-е, 39-а, 45-а, 45-б, 45-д, 46-а, 46-в, 46-д, 53-1, 53-а, 54-б,
54-в, 55-а, 55-б, 56-1, 56-а, 56-б, 56-в, 57-2, 57-3, 57-в, 57-г, 60-1, 63-и, 68-м, 68-о, 69-2, 69-3, 69-4, 69-5, 69-6, 69-г, 69-
д, 69-е, 69-з, 69-и, 69-м, 69-о, 69-п, 69-р, 70-1, 70-в, 71-г, 74-б, 76-а, 76-б, 76-в, 76-г, 76-д, 76-ж, 77-а, 78-1, 78-а, 79-а,
81-1, 81-а, 81-б, 82-3, 82-а, 82-б, 82-г, 82-е, 82-ж, 87-3, 87-4, 87-6, 87-б, 87-в, 105-4, 109-2, 109-з, 110-4, 111-2, 111-6,
113-а, 114-2, 114-4, 114-в, 114-г, 123-г, 123-д, 129-1, 129-а, 129-в, 129-д, 131-б, 132-а, 132-б, 132-в, 132-г, 133-а, 133-
б, 134-а, 135-а, 135-б, 136-а, 137-а, 138-1, 138-а, 138-б, 139-а, 139-б, 140-б, 140-г, 141-1, 141-2, 141-и, 143-а, 145-1,
145-а, 145-в, 145-г, 145-д, 145-з, 146-1, 146-2, 146-а, 146-д, 155-3, 155-а, 157-1, 157-4, 157-а, 157-в, 157-г, 158-1, 158-
в, 159-1, 159-а, 159-б, 159-в, 159-г, 159-д, 159-е, 159-ж, 160-а, 161-а, 161-б, 162-1, 162-а, 163-а, 163-б, 164-г, 167-б,
167-г, 169-1, 169-2, 169-а, 169-б, 169-в, 169-и, 169-л, 170-1, 170-4, 170-а, 170-б, 170-г, 170-д, 172-1, 172-а, 172-б, 173-
1, 173-а, 178-б, 179-з, 180-а, 180-е, 181-в, 181-з, 182-1, 182-2, 182-3, 182-6, 182-а, 182-б, 182-в, 182-г, 182-д, 182-е,
183-в, 183-г, 185-а, 185-б, 186-11, 186-а, 186-б, 186-г, 186-д, 187-1, 187-б, 188-1, 188-2, 188-б, 189-а, 189-б, 189-в,
189-г, 189-д, 190-1, 190-2, 190-а, 190-б, 191-1, 191-3, 191-а, 191-в, 191-г, 192-а, 192-в, 192-е, 192-ж, 195-а, 196-2, 196-
е, 219-е, 219-ж, 219-л, 219-м, 219-н, 220-а, 220-ж, 220-л, 220-м, 220-о, 220-п, 220-р, 234-а, ;

1.1.5. Горски територии, които са с IV и V степен на ерозия, с обща площ 414,9

ха, всичките в  ДГС Берковица и включва подотделите:
2-е1, 2-н1, 13-а1, 13-б1, 13-в1, 13-г1, 13-д1, 13-щ, 13-ю, 13-я, 39-к1, 39-л1, 39-м1, 42-ю, 42-я, 52-а1, 52-б, 52-б1, 52-
в1, 52-г1, 52-и1, 52-к1, 52-н1, 52-о1, 52-п1, 52-ц, 52-ч, 52-ш, 52-щ, 59-г1, 59-и1, 59-у, 59-ф, 59-х, 59-ц, 83-ж, 112-д,
130-д, 192-а, 192-б, 192-л, 192-м, 192-н, 192-о, 192-п, 192-р, 192-с, 192-у, 193-к, 193-л, 193-о, 193-п, 193-р, 195-ж1,
205-з, 209-п, 209-р, 213-г, 264-з, 264-о, 286-а1, 286-б, 286-в, 286-г, 286-д, 286-ж, 286-х, 286-ц, 286-ч, 286-щ, 286-ю,
286-я, 296-к1, 296-л1, 296-р, 296-х1, 296-ш, 297-б, 301-в, 301-д, 301-ж, 301-з, 301-л, 301-м, 301-м3, 301-п, 301-р, 301-
ф, 301-х, 301-ц, 311-3, 311-4, 311-б, 311-к, 311-л, 311-н, 311-п, 311-ц, 311-ч, 311-ш, 314-л1, 314-ф1, 320-в, 320-з, 320-
и, 320-к, 320-р, 320-ш, 327-и1, 327-к1, 327-л1, 327-м1, 327-н1, 327-о1, 351-е, 351-ж, 351-ф, 351-ч, 356-а1, 356-т, 356-у,
356-х, 356-ч, 356-ш, 356-щ, 356-ю, 356-я, 362-б, 362-е, 365-1, 365-б, 367-1, 367-е, 367-и, 367-к, 367-о, ;

1.2. ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ
1.2.1. Вододайни зони:

- В санитарно-охранителна зона (СОЗ), с обща площ 2903,3 ха, за ДГС Берковица

2444,8 ха и включва подотделите:
90-т, 91-с, 91-т, 91-у, 91-ф, 91-х, 91-ц, 91-ч, 91-ш, 92-б, 92-в, 92-г, 92-д, 92-ж, 92-з, 92-к, 93-н, 93-о, 93-п, 93-р, 93-с,
93-т, 93-у, 93-ц, 93-ч, 93-ш, 93-ю, 94-т, 112-п, 124-3, 124-г, 124-д, 124-е, 124-ж, 124-з, 124-и, 124-к, 124-л, 124-м, 124-
н, 125-1, 125-2, 125-3, 125-а, 125-б, 125-в, 125-г, 125-д, 125-е, 125-ж, 125-з, 125-и, 125-к, 125-л, 125-м, 125-н, 125-о,
125-п, 125-с, 125-т, 126-1, 126-а, 126-б, 126-в, 126-г, 126-д, 126-е, 126-ж, 126-з, 126-и, 127-1, 127-2, 127-3, 127-а, 127-
б, 127-в, 127-г, 127-д, 127-е, 128-1, 128-2, 128-3, 128-4, 128-а, 128-б, 128-в, 128-г, 128-д, 128-е, 129-1, 129-2, 129-3,
129-4, 129-а, 129-б, 129-в, 129-г, 129-д, 129-е, 129-ж, 129-з, 129-и, 129-к, 129-л, 129-м, 130-1, 130-2, 130-а, 130-б, 130-
в, 130-г, 130-д, 130-е, 131-1, 131-2, 131-3, 131-а, 131-б, 131-в, 131-г, 131-д, 131-е, 131-ж, 131-з, 131-и, 131-к, 131-л,
131-м, 132-1, 132-2, 132-3, 132-4, 132-5, 132-6, 132-7, 132-а, 132-б, 132-в, 132-г, 132-д, 132-е, 132-ж, 132-з, 132-и, 132-
к, 132-л, 132-м, 132-н, 132-о, 132-п, 132-р, 132-с, 132-т, 135-1, 135-10, 135-11, 135-2, 135-3, 135-4, 135-5, 135-6, 135-7,
135-8, 135-9, 135-а, 135-б, 135-в, 135-г, 135-д, 135-е, 135-ж, 135-з, 135-и, 135-к, 135-л, 135-м, 135-н, 135-о, 135-п, 136-
1, 136-2, 136-3, 136-4, 136-а, 136-б, 136-в, 136-г, 136-д, 136-е, 136-ж, 136-з, 136-и, 136-к, 136-л, 137-б, 137-в, 138-в,
138-г, 138-д, 138-е, 138-ж, 138-з, 138-и, 138-к, 138-л, 138-м, 138-н, 151-в, 151-д, 151-е, 151-ж, 151-з, 151-к, 152-1, 152-
2, 152-3, 152-4, 152-5, 152-6, 152-а, 152-б, 152-в, 152-г, 152-д, 152-е, 152-ж, 152-з, 152-и, 152-к, 152-л, 152-м, 152-н,
152-п, 153-1, 153-2, 153-3, 153-4, 153-6, 153-7, 153-а, 153-б, 153-в, 153-г, 153-д, 153-е, 153-ж, 153-з, 153-и, 153-к, 154-
1, 154-2, 154-3, 154-4, 154-а, 154-в, 154-г, 154-д, 154-з, 162-б, 165-н, 166-ф, 166-х, 166-ц, 197-а1, 197-б1, 209-о, 209-р,
209-с, 210-1, 210-2, 210-3, 210-а, 210-б, 210-х, 210-ш, 210-щ, 210-ю, 210-я, 211-1, 211-2, 211-а, 211-б, 211-в, 211-г,
212-1, 212-2, 212-3, 212-а, 212-б, 212-в, 212-г, 212-д, 212-е, 213-1, 213-2, 213-а, 213-б, 213-в, 213-г, 214-3, 214-4, 214-
5, 214-6, 214-7, 214-а, 214-б, 214-в, 214-г, 214-д, 214-е, 214-ж, 215-3, 215-4, 215-5, 215-6, 215-а, 215-б, 215-в, 215-г,
215-д, 215-е, 215-ж, 215-з, 215-и, 216-3, 216-4, 216-5, 216-6, 216-г, 216-е, 216-ж, 216-з, 216-и, 216-к, 219-р, 219-с, 219-
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т, 219-у, 220-1, 220-3, 220-4, 220-а, 220-б, 220-в, 220-г, 220-д, 220-е, 220-ж, 220-з, 220-и, 221-1, 221-2, 221-3, 221-4,
221-5, 221-6, 221-7, 221-а, 221-б, 221-в, 221-г, 221-д, 221-е, 221-ж, 221-з, 221-и, 221-к, 221-л, 221-м, 222-1, 222-д, 222-
е, 222-ж, 222-з, 222-и, 222-л, 222-м, 222-н, 222-о, 234-2, 234-д, 234-е, 234-ж, 234-з, 234-и, 234-к, 234-л, 234-м, 234-н,
234-о, 235-1, 235-а, 235-б, 235-в, 235-г, 235-д, 235-е, 235-ж, 235-з, 235-и, 235-к, 236-ж, 236-з, 236-и, 236-к, 236-л, 236-
м, 236-н, 236-о, 236-п, 236-р, 236-с, 236-т, 237-1, 237-2, 237-3, 237-4, 237-5, 237-а, 237-б, 237-в, 237-г, 237-д, 237-е,
238-1, 238-2, 238-3, 238-4, 238-5, 238-6, 238-7, 238-8, 238-9, 238-а, 238-б, 238-в, 238-г, 238-д, 238-е, 238-ж, 239-3, 239-
а1, 239-б1, 239-д1, 239-л1, 239-м1, 239-ц, 239-ч, 239-ш, 239-щ, 239-ю, 239-я, 300-4, 300-5, 300-6, 300-7, 300-8, 300-и,
300-к, 300-л, 300-м, 300-н, 300-о, 300-п, 300-р, 300-с, 300-т, 300-у, 300-ф, 300-х, 300-ц, 300-ч, 300-ш, 300-щ, 300-щ1,
300-ю, ;

За УОГС „Петрохан” с обща площ 458,5 ха,  подотделите:
136-а, 136-б, 137-а, 137-б, 137-в, 138-1, 138-2, 138-а, 138-б, 138-в, 139-а, 139-б, 139-в, 140-а, 140-б, 140-в, 140-г, 141-
д, 141-е, 141-ж, 141-з, 159-1, 159-в, 159-г, 159-д, 159-е, 159-ж, 160-а, 160-б, 161-а, 161-б, 161-в, 161-г, 161-д, 161-е,
162-1, 162-а, 162-б, 163-а, 163-б, 164-а, 164-б, 164-в, 164-г, 164-д, 165-1, 165-а, 165-б, 166-а, 166-б, 167-1, 167-а, 167-
б, 167-в, 167-г, 167-д, 167-е, 167-ж, 168-3, 168-з, 189-в, 189-г, 189-д, 190-1, 190-2, 190-а, 190-б, 191-1, 191-3, 191-а,
191-в, 191-г, 191-д, 191-е, 192-д, ;

1.2.2. Защитна ивица (до 200 м) около язовирите, с обща площ 235,0 ха,

за ДГС Берковица 173,6 ха и включва подотделите:
28-с, 28-т, 28-у, 28-ф, 28-х, 28-ц, 32-б, 32-в, 33-1, 33-а, 33-а1, 33-б, 33-д, 33-е, 33-ж, 33-з, 33-и, 33-к, 33-л, 33-м, 33-н,
33-о, 33-п, 33-р, 33-с, 33-т, 33-у, 33-ф, 33-ч, 33-ш, 33-щ, 33-ю, 33-я, 34-г, 35-б, 35-м2, 35-н2, 35-о2, 35-х, 35-ц, 36-1, 36-
а, 37-2, 37-3, 37-с, 38-е, 38-ж, 38-з, 38-и, 38-л, 38-м, 38-н, 44-1, 44-2, 44-3, 44-б, 44-в, 44-г, 52-п1, 52-р1, 52-с1, 53-г,
53-д, 53-е, 53-с2, 53-у, 53-ф, 53-х, 53-ш, 53-щ, 70-б, 70-в, 70-г, 70-д, 70-е, 105-в, 105-г, 105-д, 105-ж, 105-и, 105-к, 105-
н, 204-а1, 204-б1, 204-в1, 204-д3, 204-з1, 204-и1, 204-к1, 204-л1, 204-м1, 327-п, 327-р, 327-у, 328-3, 328-и1, 328-ф1,
335-б3, 335-в3, 335-г3, 335-д3, 335-е3, 336-г, 341-а, 341-б, 341-в, 341-г, 341-д, ;

За УОГС „Петрохан” с обща площ 61,5 ха,  подотделите:
213-а, 213-д, 213-ж, 213-з, 213-и, 213-к, 213-л, 213-м, 213-н, 213-о, 213-п, 213-р, 214-л, 214-м, 214-с, 215-1, 215-9,
215-а, 215-б, 215-в, 215-г, 216-а, 216-б, 216-в, 216-г, 216-д, 216-е, ;

1.3. ЗА ЗАЩИТА НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
1.3.1.  Горски територии, които са за защита на урбанизираните територии,

с обща площ 117,3 ха, за ДГС Берковица  105,5 ха и включва отдели и
подотдели:

14-с, 14-т, 14-у, 16-б, 16-д, 16-е, 16-ж, 16-к, 16-м, 16-х, 16-ц, 27-б, 27-в, 29-ф, 35-а1, 35-г1, 35-д1, 35-е1, 35-з1, 35-и1,
35-к1, 35-л1, 35-м1, 35-н1, 35-р1, 35-р2, 35-я, 45-ю, 46-у1, 46-ф1, 46-х1, 46-ц1, 51-г, 51-д, 51-д1, 51-м1, 51-н1, 51-о1,
53-б1, 53-в1, 53-ч, 54-б, 54-в, 54-г, 54-д, 54-е, 54-ж, 56-3, 56-ж1, 56-х, 57-1, 57-3, 57-к, 57-м, 57-н, 57-р, 57-с, 57-т, 57-х,
59-д1, 59-т, 62-1, 62-а, 62-л, 63-а, 63-б, 64-и1, 64-х, 64-ч, 64-ш, 64-щ, 79-л1, 80-ю, 80-я, 81-у, 81-ф, 93-а, 96-1, 96-а,
106-1, 106-4, 106-5, 106-6, 106-7, 106-а, 106-б, 106-в, 106-г, 106-ж, 106-з, 106-и, 106-к, 106-л, 106-м, 106-н, 107-д, 107-
е, 107-р, 107-с, 107-у, 108-к, 108-м, 108-н, 109-ф, 145-е, 169-1, 169-а, 169-б, 169-д, 170-1, 170-8, 170-м, 170-н, 170-о,
174-р, 174-с, 175-в1, 175-к, 175-м, 175-н, 175-ш, 182-а, 182-б, 182-г, 182-д, 182-е, 182-ж, 186-1, 186-а, 191-л, 197-2,
197-а, 197-б, 197-г, 197-ц, 197-ч, 197-ш, 198-х, 199-з1, 252-а, 254-а, 254-б, 257-а, 264-3, 264-г1, 264-е, 264-и, 264-п,
264-р, 267-4, 267-т, 276-а, 283-1, 283-2, 283-8, 283-9, 283-а, 283-б, 283-и, 283-т, 283-у, 283-х, 295-1, 295-а, 295-б, 295-
в, 295-л, 296-1, 296-2, 296-а, 296-б, 296-д, 327-ц1, 327-ч1, 327-ш1, 327-щ1, 327-ю1, 327-я1, 328-а, 328-б, 328-ж, 334-а,
336-к, 336-л, 337-з, 337-и, 337-о, 338-а, 338-б, 338-в, 338-д, 338-е, 338-ж, 338-з, 339-т, 339-х, 345-1, 345-2, 345-3, 345-
4, 345-щ, 345-ю, 351-х, 351-ц, 351-ч, ;

За УОГС „Петрохан” с обща площ 11,8 ха,  подотделите:
8-п, 8-у1, 46-д, 46-е, 46-ж, 46-з, 46-и, 46-к, 46-л, 46-о, 203-а, 203-в, 203-у, 204-1, 204-а, 204-б, 204-в, 204-к, 204-н, 210-
а1, 210-ж, 210-х, 210-ц, 210-ю, 214-1, 214-а, 214-б, 215-3, 215-4, 215-6, 215-б1, 215-ж, 215-с, 215-т, 215-у, 215-ф, 215-
х, 215-ш, 215-щ, 215-я, 236-д1, 236-ж1, ;

1.4. ЗА ЗАЩИТА НА СГРАДИТЕ И ОБЕКТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
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1.4.1.  Горски територии, които са за защита на сградите и обектите на
техническата инфраструктура, с обща площ 370,0 ха, за ДГС Берковица  56,3 ха
и включва отдели и подотдели:
42-5, 42-а1, 42-д1, 42-ю, 44-1, 44-2, 44-3, 44-б, 44-в, 44-г, 45-я, 47-в2, 52-н1, 52-о1, 53-г, 53-ш, 59-а, 59-б, 61-1, 61-5,
61-а, 61-б, 61-б1, 61-в, 61-в1, 61-д, 61-е, 61-м, 61-н, 61-п, 61-р, 61-с, 61-х, 80-с, 80-т, 80-ч, 80-ю, 80-я, 96-1, 96-3, 96-а,
96-в, 97-1, 97-е1, 97-и1, 97-к1, 97-л1, 97-ц, 170-11, 170-о, 172-4, 172-5, 172-и1, 172-к1, 172-л1, 189-1, 189-2, 189-а,
189-б, 189-с, 189-т, 190-2, 190-4, 190-а, 190-б, 190-л, 190-м, 190-р, 190-с, 190-у, 315-1, 315-2, 315-3, 315-4, 315-5, 315-
6, 315-7, 315-9, 315-е, 315-ж, 315-з, 315-и, 315-и3, 315-к, 315-н, 315-о, 315-р, 316-1, 334-б1, 334-г1, 334-д1, 334-е1,
334-ж1, 334-з1, 334-и1, 334-к1, 334-л1, 334-ц1, 335-а, 335-б, 340-а, 340-б, 345-е1, 345-ж1, 346-4, 346-5, 346-в1, 346-
д1, 347-а, 347-в, 347-в1, 347-г1, 354-к, 355-а, 355-б, 355-в, ;

За УОГС „Петрохан” с обща площ 313,7 ха,  подотделите:
4-2, 4-а, 4-б, 4-в, 4-г, 4-д, 4-е, 4-ж, 48-1, 48-2, 48-3, 48-и, 48-к, 48-л, 48-м, 48-н, 48-о, 48-п, 48-р, 48-с, 48-т, 50-1, 50-2,
50-б, 50-в, 50-г, 50-д, 50-к, 50-л, 56-1, 56-а, 57-1, 57-2, 57-3, 57-4, 57-5, 57-6, 57-7, 57-а, 57-б, 57-в, 57-д, 57-м, 58-1,
58-2, 58-3, 58-в, 58-г, 58-д, 58-е, 58-ж, 58-з, 58-и, 59-1, 59-г, 60-1, 63-и, 68-3, 68-з, 68-л, 68-м, 68-н, 68-о, 68-п, 68-р, 68-
с, 69-2, 69-3, 69-5, 69-6, 69-7, 69-ж, 69-з, 69-и, 69-к, 69-л, 69-м, 69-н, 69-о, 69-п, 69-р, 82-1, 82-2, 82-3, 82-4, 82-5, 82-6,
82-б, 82-в, 82-г, 82-д, 82-е, 82-ж, 82-з, 82-и, 87-3, 90-1, 90-2, 90-а, 90-б, 91-2, 91-г, 93-3, 93-4, 93-а, 94-5, 94-а, 94-б, 95-
1, 95-2, 95-3, 95-4, 95-5, 95-6, 95-7, 95-9, 95-а, 95-б, 95-в, 95-г, 95-д, 95-е, 95-ж, 95-з, 95-и, 95-к, 95-л, 95-м, 95-н, 95-о,
114-5, 114-7, 114-а, 114-в, 114-г, 122-1, 122-10, 122-11, 122-2, 122-3, 122-4, 122-5, 122-6, 122-8, 122-9, 122-а, 122-б,
122-в, 122-г, 122-д, 122-е, 122-ж, 122-з, 122-и, 122-к, 123-д, 124-1, 124-2, 124-5, 124-г, 124-д, 125-1, 125-а, 125-б, 125-
в, 125-г, 125-д, 126-а, 126-б, 127-1, 127-а, 127-б, 127-в, 127-г, 128-1, 128-а, 128-б, 128-в, 129- 3, 129-1, 129-2, 129-а,
129-б, 129-в, 129-г, 129-д, 129-е, 129-ж, 129-з, 129-и, 130-а, 130-б, 130-в, 130-г, 130-е, 131-а, 131-б, 131-в, 132-а, 132-
б, 141-1, 141-а, 141-б, 141-и, 142-1, 142-а, 142-б, 142-в, 142-г, 142-д, 143-1, 143-а, 143-б, 143-в, 144-а, 144-б, 145-1,
145-3, 145-а, 145-в, 145-г, 145-д, 145-е, 145-ж, 145-з, 146-1, 146-2, 146-3, 146-4, 146-5, 146-6, 146-а, 146-б, 146-в, 146-
г, 146-д, 146-и, 146-к, 147-1, 147-2, 147-3, 147-а, 147-б, 147-в, 147-г, 147-д, 147-е, 147-з, 147-и, 148-а, 148-г, 148-к,
154-а, 154-б, 154-в, 154-г, 154-д, 155-1, 155-2, 155-3, 155-а, 155-б, 155-в, 155-г, 155-д, 155-е, 155-ж, 155-о, 155-с, 155-
т, 155-у, 155-ф, 156-а, 156-б, 157-1, 157-а, 157-б, 180-1, 180-а, 180-в, 181-2, 181-3, 181-4, 181-а, 181-в, 182-2, 182-3,
196-1, 196-а, 197-а, 203-у, 207-б, 212-а1, 212-б1, 212-в1, 212-г, 212-г1, 212-д, 212-д1, 212-е, 212-е1, 212-ж1, 212-з,
212-и, 212-к, 212-к1, 212-л, 212-м, 212-н, 212-н1, 212-о, 212-с, 212-у, 212-ф, 212-ю, 213-з, 213-и, 213-к, 213-л, 213-о,
216-а, 216-б, 216-г, 222-ж, ;

1.5. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ГОРНАТА ГРАНИЦА НА ГОРАТА
1.5.1.  Горски територии от горната граница на гората, с обща площ 1526,3 ха,

за ДГС Берковица 771,3 ха и включва отдели и подотдели:
87-1, 87-л, 87-м, 87-н, 87-п, 88-м, 88-н, 88-о, 88-п, 88-р, 88-с, 89-2, 89-4, 89-з, 89-к, 89-м, 89-о, 89-п, 89-р, 89-с, 89-т,
89-у, 89-ф, 90-2, 90-3, 90-4, 90-ц, 90-ч, 90-ш, 92-3, 92-с, 92-т, 93-б1, 93-в1, 94-р, 113-3, 113-а, 113-в, 113-ж, 113-з, 113-
к, 113-л, 113-м, 114-н, 114-о, 119-а, 119-л, 120-1, 120-2, 120-5, 120-а, 120-в, 120-г, 120-о, 120-п, 120-р, 120-с, 121-а,
121-б, 125-а, 125-б, 125-г, 126-а, 126-б, 126-в, 127-3, 127-д, 128-4, 128-д, 128-е, 129-4, 129-а, 129-б, 129-к, 129-л, 129-
м, 130-е, 131-2, 131-б, 131-в, 131-к, 131-л, 131-м, 132-3, 132-4, 132-5, 132-6, 132-7, 132-б, 132-в, 132-г, 132-д, 132-е,
132-з, 132-и, 132-к, 132-л, 132-м, 132-н, 132-о, 132-п, 132-р, 132-с, 132-т, 135-1, 135-2, 135-3, 135-5, 135-а, 135-г, 135-
е, 135-н, 136-1, 138-н, 152-1, 152-2, 152-5, 152-6, 152-а, 152-б, 152-в, 152-и, 152-к, 152-л, 152-м, 152-н, 152-о, 152-п,
153-4, 153-5, 153-6, 153-7, 153-8, 153-9, 153-б, 153-в, 153-г, 153-д, 153-е, 153-и, 153-к, 153-л, 153-м, 153-н, 153-о, 153-
п, 153-р, 153-с, 153-т, 153-у, 154-4, 154-д, 154-ж, 154-з, 202-5, 202-п, 211-1, 212-1, 213-2, 214-6, 214-7, 215-6, 216-6,
220-4, 221-7, ;

За УОГС „Петрохан” с обща площ 775,0 ха,  подотделите:
12-4, 12-5, 12-а, 13-1, 13-а, 14-1, 14-а, 15-а, 15-б, 21-1, 21-а, 22-1, 22-2, 22-а, 22-б, 23-а, 23-г, 24-2, 25-б, 30-а, 31-а,
31-и, 31-к, 32-1, 32-2, 32-д, 32-е, 32-ж, 32-з, 33-г, 33-е, 72-а, 72-б, 73-1, 73-а, 73-б, 75-а, 75-в, 75-г, 75-д, 75-е, 94-б, 94-
е, 95-1, 95-2, 95-3, 95-4, 95-5, 95-9, 95-а, 95-б, 95-в, 95-г, 95-д, 95-е, 95-ж, 104-1, 104-а, 104-б, 104-в, 104-г, 104-л, 105-
1, 105-а, 105-б, 105-в, 105-г, 106-1, 106-а, 106-б, 106-в, 106-г, 106-д, 107-1, 107-2, 107-3, 107-а, 107-б, 107-в, 107-г,
108-а, 108-б, 108-в, 108-г, 108-д, 109-а, 109-б, 109-в, 120-1, 120-а, 120-б, 120-г, 120-е, 120-ж, 120-з, 120-и, 121-б, 121-
в, 121-г, 121-д, 121-е, 121-ж, 121-з, 121-и, 121-к, 122-5, 122-6, 125-2, 125-е, 126-г, 126-д, 127-6, 127-д, 127-е, 128-д,
131-2, 131-3, 131-е, 131-ж, 132-1, 132-2, 132-и, 133-е, 133-ж, 133-з, 134-в, 135-2, 136-1, 137-в, 138-2, 138-в, 139-б,
139-в, 140-б, 161-е, 162-б, 163-б, 164-в, 164-г, 164-д, 165-1, 165-б, 166-б, 173-1, 174-2, 174-б, 190-2, 190-б, 191-в, 223-
а, 223-б, 223-г, 223-д, 224-а, 224-б, 225-а, 225-б, 226-1, 226-а, 227-1, 227-а, 227-б, 227-в, ;
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І.3.СТОПАНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ: ПО ГИС

Стопанските гори са на площ от 3 072,6 ха, всички са в ДГС Берковица.

Основната цел за тези територии е дървопроизводството в рамките на устойчивото

им стопанисване.

II. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ПРЕДОСТАВЯЩИ ОБЩЕСТВЕНИ
ЕКОСИСТЕМНИ ПОЛЗИ

В настоящият ОПРГТ ще се определят и предложат за възмездно ползване,

горските територии, които предоставят обществени екосистемни ползи (ОЕП),

съгласно чл.248 ал.2 :

2. обезпечаване на количеството и качеството на водата;
 5. осигуряване на условия за рекреация и туризъм;

За определяне на функционалното зониране, във връзка с обществените

екосистемни ползи от горските територии е използвано Приложение №13 от

Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии (Наредба №18).

 ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО И КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА
Тези горски територии са разделени в две горски стопанства и две общини. ДГС

„Берковица” и УОГС „Петрохан”, като териториите на ДГС „Берковица” попадат в

Общините Берковица и Вършец.

По стопанства горските територии осигуряващи тази ОЕП са:

За ДГС „Берковица”, отдели и подотдели:

С обща площ 4 904,3 ха, от която залесена 4 393,5 ха и незалесена 510,8 ха.

За УОГС „Петрохан”, отдели и подотдели:

С обща площ 5 137,6 ха, от която залесена 4 778,8 ха и незалесена 358,8 ха.

По общини разпределението на площите е :

За Община Берковица, отдели и подотдели:

С обща площ 7 894,8 ха, от която залесена 7 439,7 ха и незалесена 455,1 ха.
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За Община Вършец, отдели и подотдели:

С обща площ 2 147,1 ха, от която залесена 1 732,6 ха и незалесена 414,5 ха.

 ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗЪМ

По стопанства горските територии осигуряващи тази ОЕП са:

За ДГС „Берковица”, отдели и подотдели:

С обща площ 6 320,5 ха, от която залесена 5 954,6 ха и незалесена 365,9 ха.

За УОГС „Петрохан”, отдели и подотдели:

С обща площ 0,7 ха, от която залесена 0,7 ха.

По общини разпределението на площите е :

За Община Берковица, отдели и подотдели:

С обща площ 425,4 ха, от която залесена 415,6 ха и незалесена 9,8 ха.

За Община Вършец, отдели и подотдели:

С обща площ 5 895,8 ха, от която залесена 5 539,7 ха и незалесена 356,1 ха.

ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ПРЕДОСТАВЯЩИ ОБЩЕСТВЕНИ ЕКОСИСТЕМНИ ПОЛЗИ –
ПО ГИС

 ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО И КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА
Тези горски територии са разделени в две горски стопанства и две общини. ДГС

„Берковица” и УОГС „Петрохан”, като териториите на ДГС „Берковица” попадат в

Общините Берковица и Вършец. Общата площ за тази Екосистемна полза (ЕСП)

е 10 014,6 ха. (Съществуващата разлика с площите на същата ЕСП по ЛУП и по

ГИС се дължи на факта, че по ГИС е генерирана площта на реалните

ползватели за тази полза по съответния ГИС подход. По ЛУП е използвана

комбинацията от функционални предназначения по предложен подход за цялата

зона).
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За ДГС „Берковица” е 4 875,5 ха, отдели и подотдели:

За УОГС „Петрохан” е 5 139,1 ха, отдели и подотдели:

За Община Вършец 1 899,8 ха. отдели и подотдели :

225-в,225-д,226-з,226-и,226-к,228-т,228-е1,234-г,234-д,234-ж,234-з,234-и,234-к,234-л,234-м,234-н,234-о,234-2,235-
а,235-в,235-г,235-д,235-е,235-ж,235-з,235-и,235-к,235-1,236-е,236-з,236-и,236-к,236-л,236-м,236-н,236-о,236-п,236-
р,236-с,236-3,209-н,209-с,210-а,210-б,210-х,210-ц,210-ч,210-ш,210-щ,210-я,210-1,210-2,210-3,210-5,211-а,211-б,211-
в,211-1,211-2,212-а,212-б,212-в,212-д,212-е,212-1,212-2,212-3,213-б,213-в,213-г,213-1,213-2,214-б,214-в,214-д,214-
е,214-ж,214-1,214-2,214-3,214-4,214-5,214-6,214-7,215-а,215-в,215-г,215-д,215-е,215-ж,215-з,215-и,215-1,215-2,215-
3,215-4,215-5,215-6,216-д,216-е,216-ж,216-з,216-и,216-к,216-3,216-4,216-5,216-6,217-м,218-ж,218-м,219-о,219-п,219-
р,219-с,219-т,219-у,220-а,220-б,220-в,220-г,220-д,220-е,220-ж,220-з,220-и,220-1,220-2,220-3,220-4,221-а,221-б,221-
в,221-г,221-д,221-е,221-ж,221-з,221-и,221-к,221-л,221-м,221-1,221-2,221-3,221-4,221-5,221-6,221-7,222-в,222-г,222-
ж,222-з,222-и,222-к,222-л,222-м,222-н,222-1,237-а,237-б,237-в,237-г,237-д,237-е,237-1,237-2,237-3,237-4,237-5,237-
6,237-7,238-а,238-б,238-в,238-г,238-д,238-е,238-ж,238-1,238-2,238-3,238-4,238-5,238-6,238-7,238-8,238-9,239-ц,239-
ч,239-ш,239-щ,239-ю,239-я,239-3,239-а1,239-б1,239-д1,239-ж1,239-м1,240-г1,241-в,241-г,241-д,242-а,242-б,242-
д,242-е,242-ж,243-з,243-и,246-з,247-в,248-г,250-к,256-ж,258-г,161-ж,161-з,161-и,161-к,161-л,161-м,200-н,200-о,200-
п,200-р,200-с,200-т,200-у,200-ф,200-х,200-ц,200-ч,200-ш,200-щ,200-ю,200-я,200-1,200-2,200-а1,201-а,201-б,201-
в,201-г,201-д,201-е,201-ж,201-з,201-и,201-к,201-л,201-1,202-а,202-б,202-в,202-г,202-д,202-е,202-ж,202-з,202-и,202-
к,202-л,202-м,202-н,202-о,202-п,202-1,202-2,202-3,202-4,202-5,203-л,203-м,203-н,203-о,203-п,203-р,203-с,203-т,203-
у,203-ф,203-х,203-ц,203-ч,203-ш,203-щ,203-ю,203-я,203-а1,203-б1,203-в1,209-м,209-т,209-у,209-ф,340-щ,340-ю,340-
я,340-а1,340-б1,340-в1,340-г1,340-д1,340-е1,340-н1,340-о1,351-е,351-ж,351-ф,351-ч,182-л,182-м,182-н,265-и,266-
а,267-м1,267-н1,270-в,270-м,270-н,271-а,271-б,271-в,272-о,272-п,

За Община Берковица 8 114,8 ха, отдели и подотдели:
2-е1, 2-н1, 12-а, 12-б, 12-в, 12-г, 12-д, 12-е, 12-ж, 13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, 13-з, 13-и, 25-ю, 25-я, 25-б1, 25-в1, 25-е1, 25-
к1, 25-л1, 25-м1, 26-з, 26-и, 26-л, 28-х, 28-ц, 32-в, 33-а, 33-е, 33-з, 33-и, 33-к, 33-м, 33-п, 33-р, 33-т, 33-у, 33-ф, 33-ч,
33-ш, 33-щ, 33-ю, 33-1, 35-ц, 39-к1, 39-л1, 39-м1, 44-г, 52-ч, 52-ш, 52-щ, 52-а1, 52-б1, 52-в1, 52-г1, 52-у1, 52-ф1, 52-х1,
52-ц1, 52-ч1, 52-ш1, 52-щ1, 52-ю1, 52-в2, 52-г2, 52-д2, 52-е2, 53-н, 53-п, 53-р, 53-ц, 53-ч, 53-б1, 59-у, 59-ф, 59-х, 59-ц,
59-г1, 59-и1, 61-у, 61-ф, 61-х, 61-ш, 61-3, 61-4, 61-б1, 61-в1, 62-к, 62-н, 62-о, 62-п, 62-р, 62-с, 62-т, 83-ж, 86-з, 89-д, 89-
п, 89-р, 89-с, 89-т, 89-у, 89-ф, 89-3, 90-ш, 91-т, 91-у, 91-ф, 91-х, 91-ц, 91-ч, 92-а, 92-б, 92-в, 92-г, 92-д, 92-ж, 92-з, 92-и,
92-к, 92-л, 92-с, 92-т, 93-н, 93-о, 93-с, 93-т, 93-у, 93-ц, 93-ч, 93-ш, 93-ю, 93-в1, 94-т, 95-т, 95-у, 106-ж, 109-р, 109-т,
109-ф, 112-д, 112-з, 112-и, 113-г, 113-д, 113-к, 113-л, 114-о, 118-ж, 118-з, 118-и, 118-к, 118-2, 119-а, 119-б, 119-в, 119-
г, 119-д, 119-е, 119-з, 119-и, 119-к, 119-л, 119-1, 119-2, 120-а, 120-б, 120-в, 120-г, 120-д, 120-е, 120-ж, 120-з, 120-и,
120-к, 120-л, 120-м, 120-н, 120-о, 120-п, 120-р, 120-с, 120-1, 120-2, 120-3, 120-4, 120-5, 120-6, 121-а, 121-б, 121-в, 121-
г, 121-д, 121-е, 121-ж, 121-з, 140-1, 140-2, 141-а, 141-б, 141-в, 141-г, , 10-8, 10-9, 10-а, 10-б, 10-в, 10-г, 10-д, 112-а,
112-б, 112-в, 112-г, 112-д, 112-е, 148-м, 149-а, 149-б, 149-в, 149-г, 149-д, 196-г, 196-д, 196-е, 196-ж, 196-з, 196-и, 156-
з, 156-и, 156-к, 156-л, 156-м, 156-н, 121-1, 122-а, 122-б, 122-в, 122-г, 122-д, 122-е, 122-ж, 122-з, 122-к, 122-л, 122-2,
124-б, 124-г, 124-д, 124-е, 124-ж, 124-з, 124-и, 124-к, 124-л, 124-м, 124-н, 124-3, 125-а, 125-б, 125-в, 125-г, 125-д, 125-
ж, 125-з, 125-и, 125-к, 125-л, 125-м, 125-н, 125-о, 125-п, 125-р, 125-т, 125-1, 125-2, 125-3, 126-а, 126-б, 126-в, 126-г,
126-е, 126-ж, 126-з, 126-и, 126-1, 127-а, 127-б, 127-в, 127-г, 127-д, 127-е, 127-1, 127-2, 127-3, 128-а, 128-б, 128-в, 128-
г, 128-д, 128-е, 128-1, 128-2, 128-3, 128-4, 129-а, 129-б, 129-в, 129-г, 129-д, 129-е, 129-ж, 129-з, 129-и, 129-к, 129-л,
129-м, 129-1, 129-2, 129-3, 129-4, 130-а, 130-б, 130-в, 130-г, 130-д, 130-е, 130-1, 130-2, 131-а, 131-б, 131-в, 131-г, 131-
д, 131-е, 131-ж, 131-з, 131-и, 131-к, 131-л, 131-1, 131-2, 131-3, 132-б, 132-в, 132-г, 132-д, 132-е, 132-ж, 132-з, 132-и,
132-к, 132-л, 132-м, 132-н, 132-о, 132-п, 132-р, 132-с, 132-т, 132-1, 132-2, 132-3, 132-4, 132-5, 132-6, 132-7, 135-а, 135-
б, 135-в, 135-г, 135-д, 135-е, 135-ж, 135-з, 135-и, 135-к, 135-л, 135-м, 135-н, 135-п, 135-о, 135-1, 135-2, 135-3, 135-4,
135-5, 135-6, 135-7, 135-8, 135-9, 135-10, 135-11, 136-а, 136-б, 136-в, 136-г, 136-е, 136-и, 136-к, 136-л, 136-1, 136-2,
136-3, 136-4, 137-а, 137-б, 137-в, 137-1, 138-в, 138-д, 138-е, 138-ж, 138-з, 138-и, 138-к, 138-л, 138-м, 138-н, 139-в,
140-а, 140-б, 140-в, 140-г, 140-д, 140-е, 141-д, 141-е, 141-ж, 141-з, 141-и, 141-к, 141-л, 141-м, 141-н, 141-1, 142-а, 142-
б, 142-в, 142-г, 149-а, 149-б, 149-в, 149-г, 149-д, 149-е, 149-ж, 149-з, 149-и, 149-к, 149-л, 149-м, 149-н, 149-о, 149-п,
149-р, 149-с, 149-т, 149-у, 149-1, 149-2, 150-а, 150-б, 150-в, 150-г, 150-д, 150-е, 150-ж, 150-з, 150-и, 150-к, 150-л, 150-
1, 150-2, 151-а, 151-б, 151-в, 151-г, 151-д, 151-е, 151-ж, 151-з, 151-и, 151-1, 152-а, 152-б, 152-в, 152-г, 152-д, 152-е,
152-ж, 152-з, 152-и, 152-к, 152-л, 152-м, 152-н, 152-о, 152-п, 152-1, 152-2, 152-3, 152-4, 152-5, 152-6, 153-а, 153-б,
153-в, 153-г, 153-д, 153-е, 153-ж, 153-з, 153-и, 153-к, 153-л, 153-м, 153-н, 153-о, 153-п, 153-р, 153-с, 153-т, 153-у, 153-
1, 153-2, 153-3, 153-4, 153-5, 153-6, 153-7, 153-8, 153-9, 154-а, 154-б, 154-в, 154-г, 154-д, 154-е, 154-ж, 154-з, 154-1,
154-2, 154-3, 154-4, 155-а, 155-б, 155-в, 155-г, 155-д, 155-е, 155-ж, 155-1, 155-2, 155-3, 155-4, 156-а, 156-б, 156-в, 156-
г, 156-д, 156-е, 156-ж, 156-з, 156-и, 156-1, 158-а, 158-б, 158-в, 158-г, 158-д, 158-е, 158-ж, 158-з, 158-и, 158-к, 158-л,
158-м, 158-1, 162-а, 162-б, 162-в, 162-г, 162-д, 162-е, 162-ж, 162-з, 162-и, 162-к, 162-л, 162-м, 162-1, 162-2, 165-н,
166-ф, 166-х, -, -, -, 192-а, 192-б, 192-л, 192-м, 192-н, 192-о, 192-п, 192-р, 192-с, 192-у, 193-к, 193-л, 193-о, 193-п, 197-
а1, 197-б1, , 321-а, 321-б, 321-в, 321-г, 321-д, 321-1, 321-2, 322-а, 322-б, 322-в, 322-г, 322-д, 322-е, 322-ж, 322-з, 322-
1, 327-и1, 327-к1, 327-л1, 327-м1, 327-н1, 327-о1, 328-р1, 328-с1, , 275-б, 275-в, 275-г, 275-д, 275-е, 275-з, 275-и, 275-
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к, 275-л, 276-з, 276-м, 276-н, 276-о, 276-с, 276-у, 276-ф, 279-з, 279-и, 279-л, 279-о, 280-ж, 280-з, 280-л, 280-о, 280-р,
285-и, 285-щ, 285-и1, 292-б1, 293-и, 297-с, 300-у, 300-ф, 300-х, 300-ц, 300-ч, 301-в1, 304-к1, 305-а, 305-б, 308-в, 308-
е, 309-е, 320-н, 320-о, 320-п, 320-р, 320-ч, 1-1, 1-2, 1-а, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-е, 10-ж, 10-з, 10-и,
10-к, 10-л, 10-м, 10-н, 10-о, 10-п, 10-р, 10-с, 10-10, 100-1, 100-а, 100-б, 100-в, 100-г, 100-д, 100-е, 100-ж, 100-з, 100-и,
100-к, 101-1, 101-2, 101-а, 101-б, 101-в, 101-г, 101-д, 101-е, 102-1, 102-а, 102-б, 102-в, 102-г, 102-д, 102-е, 102-ж, 103-
1, 103-2, 103-3, 103-а, 103-б, 103-в, 103-г, 103-д, 103-е, 103-ж, 103-з, 103-и, 103-к, 103-л, 103-м, 103-н, 103-о, 103-п,
103-р, 103-с, 103-т, 104-1, 104-а, 104-б, 104-в, 104-г, 104-д, 104-е, 104-ж, 104-з, 104-и, 104-к, 104-л, 105-1, 105-2, 105-
3, 105-4, 105-а, 105-б, 105-в, 105-г, 105-д, 105-е, 105-ж, 16-г, 16-д, 16-е, 16-ж, 16-з, 16-и, 16-к, 160-а, 160-б, 161-а,
161-б, 161-в, 161-г, 161-д, 161-е, 162-1, 162-а, 162-б, 163-а, 163-б, 164-а, 164-б, 164-в, 164-г, 164-д, 165-1, 165-а, 165-
б, 166-а, 166-б, 167-1, 167-а, 167-б, 167-в, 167-г, 167-д, 167-е, 167-ж, 168-1, 168-2, 168-3, 168-а, 168-б, 168-в, 168-г,
168-д, 168-е, 168-ж, 168-з, 168-и, 169-1, 169-2, 169-3, 169-4, 169-а, 169-б, 169-в, 169-г, 169-д, 169-е, 169-ж, 169-з, 169-
и, 169-к, 169-л, 170-1, 170-а, 170-б, 170-в, 170-г, 170-д, 170-е, 170-ж, 171-1, 171-2, 171-а, 171-б, 171-в, 171-г, 171-д,
171-е, 171-ж, 171-з, 172-1, 172-а, 172-б, 172-в, 172-г, 172-д, 173-1, 173-а, 173-б, 174-1, 174-2, 174-а, 174-б, 174-в, 174-
г, 175-1, 175-а, 175-б, 175-в, 175-г, 176-1, 176-а, 176-б, 176-в, 176-г, 176-д, 177-1, 177-2, 177-а, 177-б, 177-в, 177-г,
177-д, 177-е, 177-ж, 178-1, 178-2, 178-а, 178-б, 178-в, 178-г, 178-д, 178-е, 178-ж, 179-1, 179-а, 179-б, 179-в, 179-г, 179-
д, 179-е, 179-ж, 179-з, 18-1, 21-1, 21-а, 21-б, 106-1, 106-а, 106-б, 106-в, 106-г, 106-д, 107-1, 107-2, 107-3, 107-а, 107-б,
107-в, 107-г, 108-а, 108-б, 108-в, 108-г, 108-д, 109-1, 109-2, 109-а, 109-б, 109-в, 109-г, 109-д, 109-е, 109-ж, 109-з, 11-1,
11-2, 11-3, 11-а, 11-б, 11-в, 11-г, 11-д, 11-е, 11-ж, 110-1, 110-2, 110-3, 110-4, 110-а, 110-б, 110-в, 110-г, 110-д, 110-е,
111-1, 111-2, 111-3, 111-4, 111-5, 111-6, 111-а, 111-б, 111-в, 111-г, 111-д, 111-е, 111-ж, 111-з, 111-и, 111-к, 111-л, 112-
1, 112-2, 112-3, 112-4, 112-5, 112-6, 112-ж, 112-з, 112-и, 112-к, 112-л, 113-1, 113-2, 113-3, 113-4, 113-5, 113-а, 113-б,
113-в, 113-г, 113-д, 113-е, 113-ж, 113-з, 113-и, 114-1, 114-2, 114-3, 114-4, 114-5, 114-6, 114-а, 114-б, 114-в, 114-г, 12-1,
12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-а, 12-б, 120-1, 120-а, 120-б, 120-в, 120-г, 120-д, 120-е, 120-ж, 120-з, 120-и, 121-а, 121-б, 121-
в, 121-г, 121-д, 121-е, 121-ж, 121-з, 121-и, 121-к, 122-1, 122-2, 122-3, 122-4, 122-5, 122-6, 122-7, 122-а, 122-б, 122-в,
122-г, 122-д, 122-е, 122-ж, 122-з, 122-и, 122-к, 122-л, 123-1, 123-а, 123-б, 123-в, 123-г, 123-д, 124-1, 124-2, 124-а, 124-
б, 124-в, 124-г, 124-д, 125-1, 125-2, 125-а, 125-б, 125-в, 125-г, 125-д, 125-е, 126-1, 126-а, 126-б, 126-в, 126-г, 126-д,
127-1, 127-2, 127-3, 127-4, 127-5, 127-6, 127-а, 127-б, 127-в, 127-г, 127-д, 127-е, 128-1, 128-а, 128-б, 128-в, 128-г, 128-
д, 129-1, 129-2, 129-а, 129-б, 129-в, 129-г, 129-д, 129-е, 129-ж, 129-з, 129-и, 13-1, 13-2, 13-а, 13-б, 13-в, 13-г, 130-а,
130-б, 130-в, 130-г, 130-д, 130-е, 130-ж, 131-1, 131-2, 131-3, 131-а, 131-б, 131-в, 131-г, 131-д, 131-е, 131-ж, 132-1, 132-
2, 132-а, 132-б, 132-в, 132-г, 132-д, 132-е, 132-ж, 132-з, 132-и, 133-а, 133-б, 133-в, 133-г, 133-д, 24-1, 24-2, 24-а, 24-б,
25-а, 25-б, 26-а, 26-б, 26-в, 27-1, 27-2, 27-а, 27-б, 27-в, 27-г, 28-1, 28-2, 28-3, 28-4, 28-5, 28-а, 28-б, 28-в, 29-1, 29-2,
29-3, 29-4, 29-а, 29-б, 29-в, 29-г, 29-д, 29-е, 29-ж, 30-1, 30-2, 30-а, 30-б, 30-в, 30-г, 30-д, 30-е, 30-ж, 31-1, 31-2, 31-3,
31-а, 31-б, 31-в, 31-г, 31-д, 31-е, 31-ж, 31-з, 31-и, 31-к, 32-1, 32-2, 32-а, 32-б, 32-в, 32-г, 32-д, 32-е, 32-ж, 32-з, 33-1, 33-
а, 33-б, 33-в, 33-г, 33-д, 33-е, 33-ж, 33-з, 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 34-5, 34-а, 34-б, 34-в, 34-г, 34-д, 34-е, 35-1, 35-2, 35-а,
35-б, 35-в, 35-г, 35-д, 36-1, 36-а, 36-б, 36-в, 36-г, 36-д, 37-1, 37-2, 37-б, 37-в, 37-г, 38-3, 38-г, 38-д, 39-1, 39-ж, 39-з, 39-
и, 39-к, 39-л, 40-а, 40-б, 41-а, 42-1, 42-а, 42-б, 43-1, 133-е, 133-ж, 133-з, 134-а, 134-б, 134-в, 135-1, 135-2, 135-а, 135-
б, 136-1, 136-а, 136-б, 137-а, 137-б, 137-в, 138-1, 138-2, 138-а, 138-б, 138-в, 139-а, 139-б, 139-в, 14-1, 14-2, 14-а, 14-б,
14-в, 140-а, 140-б, 140-в, 140-г, 141-1, 141-2, 141-а, 141-б, 141-в, 141-г, 141-д, 141-е, 141-ж, 141-з, 141-и, 142-1, 142-а,
142-б, 142-в, 142-г, 142-д, 142-е, 143-1, 143-2, 143-а, 143-б, 143-в, 143-г, 144-1, 144-а, 144-б, 144-в, 145-1, 145-2, 145-
а, 145-б, 145-в, 145-г, 145-д, 145-е, 145-ж, 145-з, 146-1, 146-2, 146-3, 146-4, 146-5, 146-а, 146-б, 146-в, 146-г, 146-д,
146-е, 146-ж, 146-з, 146-и, 146-к, 146-л, 147-1, 147-а, 147-б, 147-в, 147-г, 147-д, 147-е, 147-ж, 147-з, 147-и, 147-к, 148-
1, 148-а, 148-б, 148-в, 148-г, 148-д, 148-е, 148-ж, 148-з, 148-и, 148-к, 148-л, 149-е, 149-ж, 149-з, 149-и, 149-к, 149-л,
149-м, 149-н, 149-о, 15-а, 15-б, 15-в, 15-г, 15-д, 15-е, 15-ж, 15-з, 150-а, 150-б, 150-в, 150-г, 150-д, 151-а, 151-б, 151-в,
152-1, 152-а, 152-б, 152-в, 152-г, 152-д, 152-е, 153-1, 153-2, 153-3, 153-4, 153-а, 153-б, 153-в, 153-г, 153-д, 153-е, 153-
ж, 153-з, 153-и, 154-1, 154-2, 154-а, 154-б, 154-в, 154-г, 154-д, 154-е, 154-ж, 154-з, 154-и, 154-к, 155-1, 155-2, 155-3,
155-а, 155-б, 155-в, 155-г, 155-д, 155-е, 155-ж, 155-з, 155-и, 155-к, 155-л, 155-м, 155-н, 71-е, 72-1, 72-2, 72-3, 72-а, 72-
б, 72-в, 72-г, 72-д, 72-е, 73-1, 73-а, 73-б, 73-в, 73-г, 74-а, 74-б, 75-а, 75-б, 75-в, 75-г, 75-д, 75-е, 75-ж, 75-з, 75-и, 75-к,
75-л, 76-а, 76-б, 76-в, 195-3, 195-а, 195-б, 195-в, 195-г, 195-д, 196-1, 196-2, 196-3, 196-4, 196-а, 196-б, 196-в, 196-к,
196-л, 197-1, 197-2, 197-а, 197-б, 197-в, 197-г, 197-д, 197-е, 197-ж, 198-а, 198-б, 76-г, 76-д, 76-е, 76-ж, 77-а, 78-1, 78-
а, 79-а, 155-о, 155-п, 155-р, 155-с, 155-т, 155-у, 155-ф, 156-1, 156-а, 156-б, 156-в, 156-г, 156-д, 156-е, 156-ж, 157-1,
157-2, 157-3, 157-а, 157-б, 157-в, 157-г, 157-д, 157-е, 157-ж, 157-з, 157-и, 158-1, 158-а, 158-б, 158-в, 158-г, 158-д, 159-
1, 159-а, 159-б, 159-в, 159-г, 159-д, 159-е, 159-ж, 159-з, 159-и, 159-к, 16-1, 16-2, 16-а, 16-б, 16-в, 180-1, 180-2, 80-а,
81-1, 81-а, 81-б, 82-1, 82-2, 82-3, 82-4, 82-а, 82-б, 82-в, 82-г, 82-д, 82-е, 82-ж, 82-з, 82-и, 83-а, 84-а, 85-1, 85-а, 86-а,
87-1, 87-2, 87-3, 87-4, 87-5, 87-6, 87-а, 87-б, 87-в, 87-г, 87-д, 87-е, 87-ж, 87-з, 88-а, 89-а, 180-а, 180-б, 180-в, 180-г,
180-д, 180-е, 180-ж, 180-з, 180-и, 180-к, 181-1, 181-2, 181-3, 181-4, 181-а, 181-б, 181-в, 181-г, 181-д, 181-е, 181-ж, 181-
з, 182-1, 182-2, 182-3, 182-4, 182-а, 182-б, 182-в, 182-г, 182-д, 182-е, 182-ж, 182-з, 183-1, 183-2, 183-3, 183-а, 183-б,
183-в, 183-г, 183-д, 183-е, 183-ж, 184-1, 184-а, 184-б, 184-в, 184-г, 184-д, 185-1, 185-2, 185-3, 185-а, 185-б, 185-в, 185-
г, 185-д, 185-е, 185-ж, 185-з, 185-и, 185-к, 186-1, 186-2, 186-3, 186-а, 186-б, 186-в, 186-г, 186-д, 186-е, 186-ж, 186-з,
187-1, 187-а, 187-б, 187-в, 187-г, 187-д, 187-е, 188-1, 188-2, 188-а, 188-б, 188-в, 189-а, 189-б, 189-в, 189-г, 189-д, 19-1,
19-а, 19-б, 19-в, 19-г, 19-д, 19-е, 19-ж, 190-1, 190-2, 190-а, 190-б, 191-1, 191-2, 191-3, 191-а, 191-б, 191-в, 191-г, 191-д,
191-е, 192-1, 192-а, 192-б, 192-в, 192-г, 192-д, 192-е, 192-ж, 193-1, 193-2, 193-а, 193-б, 193-в, 193-г, 193-д, 193-е, 193-
ж, 194-1, 194-а, 194-б, 194-в, 194-г, 194-д, 194-е, 194-ж, 194-з, 194-и, 194-к, 194-л, 194-м, 194-н, 195-1, 195-2, 198-в,
226-б, 227-а, 227-б, 227-в, 228-а, 229-1, 198-г, 198-д, 198-е, 198-ж, 199-1, 199-2, 199-3, 199-в, 199-г, 199-д, 199-е, 199-
ж, 199-з, 199-и, 199-к, 199-л, 199-м, 199-н, 199-о, 20-1, 20-2, 20-3, 20-а, 20-б, 20-в, 20-г, 20-д, 20-е, 20-ж, 20-з, 20-и,
20-к, 200-1, 200-2, 200-3, 200-в, 200-д, 200-е, 200-ж, 200-з, 200-и, 200-к, 200-л, 200-м, 200-н, 200-о, 200-п, 200-р, 200-
с, 200-т, 200-у, 200-ф, 200-х, 200-ц, 200-ч, 200-щ, 200-ю, 200-я, 200-а1, 200-б1, 201-1, 201-2, 201-3, 201-а, 201-б, 201-
в, 201-г, 201-д, 201-е, 201-ж, 201-з, 201-и, 201-к, 202-1, 202-2, 202-3, 202-4, 202-а, 202-б, 202-в, 202-г, 202-д, 202-е,
202-ж, 202-з, 202-и, 202-к, 202-л, 202-м, 202-н, 202-о, 202-п, 202-р, 202-с, 202-т, 202-у, 203-2, 203-н, 204-2, 204-3, 204-
4, 204-г, 204-д, 204-е, 204-ж, 204-з, 204-п, 204-р, 204-с, 213-ж, 213-з, 213-и, 213-к, 213-м, 213-н, 22-1, 22-2, 22-а, 22-б,
22-в, 223-а, 223-б, 223-в, 223-г, 223-д, 224-а, 224-б, 224-в, 225-1, 225-а, 225-б, 226-1, 226-а, 229-а, 23-1, 23-2, 23-а,
23-б, 23-в, 23-г, 230-1, 230-2, 230-3, 230-4, 230-а, 231-1, 231-2, 231-а, 231-б, 232-а, 233-а, 234-а, 43-е, 52-1, 52-е, 52-ж,
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52-з, 53-1, 53-2, 53-а, 58-1, 58-2, 58-3, 58-а, 58-б, 58-в, 58-г, 58-д, 58-е, 58-ж, 58-з, 58-и, 59-1, 59-а, 59-б, 59-в, 59-г, 6-
1, 6-а, 60-1, 60-а, 60-б, 60-в, 60-г, 60-д, 60-е, 60-ж, 60-з, 60-и, 61-1, 61-2, 61-а, 61-б, 61-в, 61-г, 61-д, 61-е, 61-ж, 61-з,
61-и, 61-к, 62-1, 62-2, 62-а, 62-б, 62-в, 63-1, 63-а, 63-б, 63-в, 63-г, 63-д, 63-е, 63-ж, 63-з, 63-и, 64-1, 64-а, 64-б, 64-в, 64-
г, 64-д, 65-1, 65-а, 65-б, 65-в, 65-г, 65-д, 65-е, 66-1, 66-2, 66-3, 66-а, 66-б, 66-в, 67-1, 67-2, 67-а, 68-1, 68-2, 68-3, 68-а,
68-б, 68-в, 68-г, 68-д, 68-е, 68-ж, 68-з, 68-и, 68-к, 68-л, 68-м, 68-н, 68-о, 68-п, 68-р, 68-с, 69-1, 69-2, 69-3, 69-4, 69-5,
69-6, 69-7, 69-а, 69-б, 69-в, 69-г, 69-д, 69-е, 69-ж, 69-з, 69-и, 69-к, 69-л, 69-м, 69-н, 69-о, 69-п, 69-р, 7-1, 7-а, 70-1, 70-2,
70-а, 70-б, 70-в, 70-г, 70-д, 70-е, 70-ж, 71-1, 71-2, 71-3, 71-4, 71-5, 71-а, 71-б, 71-в, 71-г, 71-д, 90-1, 90-а, 90-б, 90-в, 90-
г, 91-1, 91-2, 91-3, 91-а, 91-б, 91-в, 91-г, 91-д, 92-1, 92-2, 92-3, 92-4, 92-5, 92-6, 92-7, 92-а, 92-б, 92-в, 93-1, 93-2, 93-3,
93-4, 93-5, 93-а, 93-б, 94-1, 94-2, 94-3, 94-4, 94-5, 94-6, 94-а, 94-б, 94-в, 94-г, 94-д, 94-е, 94-ж, 94-з, 95-1, 95-2, 95-3,
95-4, 95-5, 95-6, 95-7, 95-8, 95-а, 95-б, 95-в, 95-г, 95-д, 95-е, 95-ж, 95-з, 95-и, 95-к, 95-л, 95-м, 95-н, 95-о, 95-п, 96-1,
96-2, 96-3, 96-4, 96-5, 96-а, 96-б, 96-в, 97-а, 97-б, 97-в, 98-1, 98-а, 98-б, 98-в, 99-1, 99-2, 99-3, 99-4, 99-5, 99-6, 99-а,

 ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗЪМ

Тези горски територии са разделени в две горски стопанства и две общини. ДГС

„Берковица” и УОГС „Петрохан”, като териториите на ДГС „Берковица” попадат в

Общините Берковица и Вършец. Общата площ за тази Екосистемна полза (ЕСП)

е 6 324,7 ха.

По стопанства горските територии осигуряващи тази ОЕП са:

За ДГС „Берковица”, с обща площ 6 324,0 ха.
За УОГС „Петрохан”, с обща площ 0,7 ха.

По общини разпределението на площите е :

За Община Берковица, с обща площ 4 493,6 ха, отдели и подотдели:
106-1, 106-2, 106-3, 106-4, 106-6, 106-7, 106-б, 106-в, 106-г, 106-д, 106-е, 106-ж, 106-з, 106-и, 106-к, 106-л, 106-м, 106-
н, 124-и, 127-б, 135-10, 135-11, 135-5, 135-6, 135-7, 135-8, 135-9, 135-м, 135-о, 135-п, 138-е, 151-1, 151-ж, 152-б, 152-
в, 152-и, 152-к, 152-н, 153-б, 153-е, 153-и, 163-б, 163-в, 163-г, 163-д, 163-е, 164-1, 164-2, 164-3, 164-а, 164-б, 164-в,
164-г, 164-д, 164-е, 164-ж, 164-з, 164-и, 164-к, 164-л, 164-м, 164-н, 164-о, 164-п, 164-р, 165-1, 165-2, 165-3, 165-а, 165-
б, 165-в, 165-г, 165-д, 165-е, 165-ж, 165-з, 165-и, 165-к, 165-л, 165-м, 165-н, 165-о, 166-2, 166-3, 166-а, 166-б, 166-в,
166-г, 166-д, 166-е, 166-ж, 166-з, 166-и, 166-к, 166-л, 166-м, 166-н, 166-о, 166-п, 166-р, 166-с, 166-т, 166-у, 166-ф, 166-
х, 166-ц, 167-1, 167-3, 167-4, 167-5, 167-7, 167-а, 167-б, 167-в, 167-д, 167-е, 167-ж, 167-з, 167-и, 167-к, 167-л, 167-м,
167-н, 167-о, 167-п, 167-р, 167-с, 167-т, 167-у, 167-ф, 167-х, 167-ц, 167-ч, 167-ш, 274-а, 274-б, 274-в, 274-г, 274-д,
274-е, 274-ж, 274-з, 274-и, 274-к, 275-1, 275-2, 275-3, 275-а, 275-б, 275-в, 275-г, 275-д, 275-е, 275-ж, 275-з, 275-и, 275-
к, 275-л, 275-м, 275-н, 275-о, 276-1, 276-2, 276-а, 276-б, 276-в, 276-г, 276-д, 276-е, 276-ж, 276-з, 276-и, 276-к, 276-л,
276-м, 276-н, 276-о, 276-п, 276-с, 276-у, 276-ф, 276-х, 276-ц, 276-ч, 277-1, 277-а, 277-б, 277-в, 277-г, 277-д, 277-е,
277-ж, 277-з, 277-и, 277-к, 277-л, 277-м, 277-н, 277-о, 277-п, 277-р, 277-с, 277-т, 277-у, 277-ф, 278-а, 278-б, 278-в,
278-г, 278-д, 278-е, 278-ж, 278-з, 278-и, 278-к, 278-л, 278-м, 278-н, 278-о, 278-п, 278-р, 279-1, 279-2, 279-3, 279-4, 279-
а, 279-б, 279-в, 279-г, 279-д, 279-е, 279-ж, 279-з, 279-и, 279-к, 279-л, 279-м, 279-н, 279-о, 279-п, 279-р, 280-1, 280-2,
280-3, 280-4, 280-а, 280-б, 280-в, 280-г, 280-д, 280-е, 280-ж, 280-з, 280-и, 280-к, 280-л, 280-м, 280-н, 280-о, 280-п, 280-
р, 280-с, 280-т, 280-у, 280-ф, 280-х, 280-ц, 280-ч, 280-ш, 281-1, 281-2, 281-3, 281-а, 281-б, 281-в, 281-г, 281-д, 281-е,
281-ж, 281-з, 281-и, 281-к, 281-л, 281-м, 281-н, 281-о, 281-п, 281-р, 281-с, 281-т, 281-у, 281-ф, 281-х, 281-ц, 281-ч,
281-ш, 281-щ, 281-ю, 282-а, 282-б, 282-в, 282-г, 282-д, 282-е, 282-ж, 282-з, 282-и, 282-к, 282-л, 282-м, 282-н, 282-о,
282-п, 282-р, 282-с, 282-т, 282-у, 282-ф, 283-1, 283-2, 283-3, 283-4, 283-5, 283-6, 283-7, 283-8, 283-9, 283-а, 283-б,
283-в, 283-г, 283-д, 283-е, 283-ж, 283-з, 283-и, 283-к, 283-л, 283-м, 283-н, 283-о, 283-п, 283-р, 283-с, 283-т, 283-у, 283-
ф, 283-х, 283-ц, 283-ч, 284-1, 284-г, 284-д, 284-е, 284-ж, 284-з, 284-и, 284-к, 284-л, 284-м, 284-н, 284-о, 284-п, 284-р,
284-с, 284-т, 284-у, 284-ф, 284-х, 284-ц, 284-ч, 285-1, 285-2, 285-3, 285-а, 285-а1, 285-б, 285-б1, 285-в, 285-в1, 285-г,
285-г1, 285-д, 285-д1, 285-е, 285-е1, 285-ж, 285-ж1, 285-з, 285-з1, 285-и, 285-и1, 285-к, 285-к1, 285-л, 285-л1, 285-м,
285-м1, 285-н, 285-о, 285-п, 285-р, 285-с, 285-т, 285-у, 285-ф, 285-х, 285-ц, 285-ч, 285-ш, 285-щ, 285-ю, 285-я, 286-а,
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286-а1, 286-б, 286-в, 286-г, 286-д, 286-е, 286-ж, 286-з, 286-и, 286-к, 286-л, 286-м, 286-н, 286-о, 286-п, 286-р, 286-с,
286-т, 286-у, 286-ф, 286-х, 286-ц, 286-ч, 286-ш, 286-щ, 286-ю, 286-я, 287-1, 287-а, 287-б, 287-в, 287-г, 287-д, 287-е,
287-ж, 287-з, 287-и, 287-к, 287-л, 287-м, 287-н, 287-о, 287-п, 287-р, 287-с, 287-т, 287-у, 287-ф, 288-а, 288-а1, 288-б,
288-б1, 288-в, 288-в1, 288-в4, 288-в5, 288-г, 288-г1, 288-д1, 288-е1, 288-ж1, 288-з, 288-з1, 288-и, 288-и1, 288-к, 288-к1,
288-л, 288-л1, 288-м, 288-м1, 288-н, 288-н1, 288-о, 288-о1, 288-п, 288-п1, 288-р, 288-р1, 288-с1, 288-т, 288-т1, 288-у,
288-у1, 288-ф1, 288-ф3, 288-х, 288-х1, 288-ц, 288-ц1, 288-ч, 288-ш, 288-щ, 288-ю, 288-я, 289-а, 289-а1, 289-б, 289-б1,
289-в, 289-в1, 289-г1, 289-д1, 289-е1, 289-ж, 289-з, 289-и, 289-к, 289-л, 289-м, 289-п, 289-р, 289-с, 289-т, 289-у, 289-ф,
289-х, 289-ц, 289-ч, 289-ш, 289-щ, 289-ю, 289-я, 290-1, 290-2, 290-а, 290-а1, 290-б, 290-б1, 290-в, 290-в1, 290-г, 290-
г1, 290-д, 290-д1, 290-д2, 290-д3, 290-д4, 290-е, 290-е1, 290-ж, 290-ж1, 290-з, 290-з1, 290-и, 290-к, 290-л, 290-н, 290-
о, 290-п, 290-р, 290-с, 290-у, 290-ф, 290-х, 290-ц, 290-ч, 290-ш, 290-щ, 290-ю, 290-я, 291-а, 291-б, 291-в, 291-г, 291-д,
291-е, 291-ж, 291-з, 291-и, 291-к, 291-л, 291-м, 291-н, 291-о, 291-п, 291-р, 291-с, 291-т, 291-у, 291-ф, 291-х, 291-ц,
291-ч, 292-а, 292-а1, 292-б, 292-б1, 292-в, 292-г, 292-д, 292-е, 292-ж, 292-з, 292-и, 292-к, 292-л, 292-м, 292-н, 292-о,
292-п, 292-р, 292-с, 292-т, 292-у, 292-ф, 292-х, 292-ц, 292-ч, 292-ш, 292-щ, 292-ю, 292-я, 293-1, 293-а, 293-б, 293-в,
293-г, 293-д, 293-е, 293-ж, 293-з, 293-и, 293-к, 293-л, 293-м, 293-н, 293-о, 293-п, 293-р, 293-с, 293-т, 293-у, 293-ф, 293-
х, 293-ц, 294-1, 294-2, 294-3, 294-а, 294-а1, 294-а2, 294-б1, 294-б2, 294-в1, 294-в2, 294-г1, 294-г2, 294-д1, 294-д2,
294-е1, 294-е2, 294-ж1, 294-з, 294-з1, 294-и, 294-и1, 294-к1, 294-л, 294-л1, 294-м, 294-м1, 294-н, 294-н1, 294-о, 294-
о1, 294-п, 294-п1, 294-р, 294-р1, 294-с, 294-с1, 294-т, 294-т1, 294-у, 294-у1, 294-ф, 294-ф1, 294-х, 294-х1, 294-ц, 294-
ц1, 294-ч, 294-ч1, 294-ш, 294-ш1, 294-щ, 294-щ1, 294-ю, 294-ю1, 294-я, 294-я1, 295-1, 295-2, 295-а, 295-а1, 295-б,
295-б1, 295-в, 295-г, 295-г1, 295-д, 295-д1, 295-е1, 295-ж, 295-ж1, 295-з, 295-з1, 295-и, 295-и1, 295-к, 295-к1, 295-л,
295-м, 295-м1, 295-н, 295-н1, 295-о, 295-о1, 295-п, 295-п1, 295-р, 295-р1, 295-с, 295-с1, 295-т, 295-т1, 295-у, 295-у1,
295-ф, 295-ф1, 295-х, 295-х1, 295-ц, 295-ц1, 295-ч, 295-ч1, 295-ш, 295-ш1, 295-щ, 295-щ1, 295-ю, 295-ю1, 295-я, 296-
1, 296-2, 296-3, 296-5, 296-а, 296-а1, 296-б, 296-б1, 296-в1, 296-г, 296-г1, 296-д, 296-д1, 296-е1, 296-ж1, 296-з1, 296-и,
296-и1, 296-к, 296-к1, 296-л, 296-л1, 296-м, 296-м1, 296-н, 296-н1, 296-о, 296-о1, 296-п, 296-п1, 296-р, 296-р1, 296-с,
296-с1, 296-т, 296-т1, 296-у, 296-ф, 296-х, 296-х1, 296-ц, 296-ч, 296-ш, 296-щ, 296-ю, 296-я, 297-а, 297-а1, 297-б, 297-
б1, 297-в, 297-в1, 297-г, 297-г1, 297-д, 297-д1, 297-е, 297-ж, 297-з, 297-и, 297-к, 297-л, 297-м, 297-н, 297-о, 297-п, 297-
р, 297-с, 297-т, 297-у, 297-ф, 297-х, 297-ц, 297-ч, 297-ш, 297-щ, 297-ю, 297-я, 298-а1, 298-б, 298-б1, 298-в, 298-в1,
298-г, 298-г1, 298-д, 298-д1, 298-е, 298-е1, 298-ж, 298-ж1, 298-з, 298-з1, 298-и, 298-и1, 298-к, 298-к1, 298-л, 298-л1,
298-м, 298-н, 298-о, 298-п, 298-р, 298-р1, 298-р2, 298-р3, 298-р4, 298-с, 298-т, 298-у, 298-ф, 298-х, 298-ц, 298-ч, 298-
ш, 298-щ, 298-ю, 298-я, 299-1, 299-2, 299-3, 299-4, 299-5, 299-6, 299-7, 299-8, 299-9, 299-а, 299-а1, 299-а2, 299-б, 299-
б1, 299-б2, 299-в, 299-в1, 299-в2, 299-г, 299-г1, 299-г2, 299-д, 299-д1, 299-д2, 299-е, 299-е1, 299-ж, 299-ж1, 299-з,
299-з1, 299-и, 299-и1, 299-к, 299-к1, 299-л, 299-л1, 299-м, 299-м1, 299-н, 299-н1, 299-о, 299-о1, 299-п, 299-п1, 299-р,
299-р1, 299-с, 299-с1, 299-т, 299-т1, 299-у, 299-у1, 299-ф, 299-ф1, 299-х, 299-х1, 299-ц, 299-ц1, 299-ч, 299-ч1, 299-ш,
299-ш1, 299-щ, 299-ю, 299-ю1, 299-я, 299-я1, 300-1, 300-10, 300-2, 300-3, 300-4, 300-5, 300-6, 300-7, 300-8, 300-9, 300-
а, 300-а1, 300-б, 300-б1, 300-в, 300-в1, 300-г, 300-г1, 300-д, 300-д1, 300-е, 300-е1, 300-ж, 300-ж1, 300-з, 300-з1, 300-и,
300-и1, 300-к, 300-к1, 300-л, 300-л1, 300-м, 300-м1, 300-н, 300-о, 300-п, 300-р, 300-с, 300-т, 300-у, 300-ф, 300-х, 300-
ц, 300-ч, 300-ш, 300-щ, 300-ю, 300-я, 301-1, 301-2, 301-3, 301-4, 301-5, 301-6, 301-7, 301-8, 301-а, 301-а1, 301-б, 301-
б1, 301-в, 301-в1, 301-г, 301-д, 301-е, 301-ж, 301-з, 301-и, 301-к, 301-л, 301-м, 301-м3, 301-н, 301-о, 301-п, 301-р, 301-
с, 301-т, 301-у, 301-ф, 301-х, 301-ц, 301-ч, 301-ш, 301-щ, 301-ю, 301-я, 302-1, 302-2, 302-3, 302-б, 302-в, 302-г, 302-д,
302-е, 302-ж, 302-з, 302-и, 302-к, 302-л, 302-м, 302-н, 302-о, 302-п, 302-р, 302-с, 302-т, 302-у, 302-ф, 302-х, 302-ц,
303-1, 303-2, 303-3, 303-4, 303-а, 303-а1, 303-а2, 303-б, 303-б1, 303-б2, 303-в, 303-в1, 303-в2, 303-г, 303-г1, 303-г2,
303-д, 303-д1, 303-д2, 303-е, 303-е1, 303-е2, 303-ж, 303-ж1, 303-з, 303-з1, 303-и, 303-и1, 303-к, 303-к1, 303-л, 303-л1,
303-м, 303-м1, 303-н, 303-н1, 303-о, 303-о1, 303-о2, 303-о3, 303-п, 303-п1, 303-р, 303-р1, 303-с, 303-с1, 303-т, 303-т1,
303-т4, 303-у, 303-у1, 303-ф, 303-ф1, 303-х, 303-х1, 303-ц, 303-ц1, 303-ч, 303-ч1, 303-ш, 303-ш1, 303-щ, 303-щ1, 303-
ю, 303-ю1, 303-я, 303-я1, 304-1, 304-2, 304-3, 304-а, 304-а1, 304-а2, 304-а3, 304-б, 304-б1, 304-б2, 304-б3, 304-в, 304-
в1, 304-в2, 304-в3, 304-г, 304-г1, 304-г2, 304-г3, 304-д, 304-д1, 304-д2, 304-д3, 304-е, 304-е1, 304-е2, 304-ж, 304-ж1,
304-ж2, 304-з, 304-з1, 304-з2, 304-и, 304-и1, 304-и2, 304-к, 304-к1, 304-к2, 304-л, 304-л1, 304-л2, 304-м, 304-м1, 304-
м2, 304-н, 304-н1, 304-н2, 304-о, 304-о1, 304-о2, 304-о3, 304-о4, 304-п, 304-п1, 304-п2, 304-р, 304-р1, 304-р2, 304-с,
304-с1, 304-с2, 304-т, 304-т1, 304-т2, 304-у, 304-у1, 304-у2, 304-ф, 304-ф1, 304-ф2, 304-х, 304-х1, 304-х2, 304-ц, 304-
ц1, 304-ц2, 304-ч, 304-ч1, 304-ч2, 304-ш, 304-ш1, 304-ш2, 304-щ, 304-щ1, 304-щ2, 304-ю, 304-ю1, 304-ю2, 304-я, 304-
я1, 304-я2, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-6, 305-а, 305-б, 305-в, 305-г, 305-д, 305-е, 305-ж, 305-з, 305-и, 305-к,
305-л, 305-м, 305-н, 305-о, 305-п, 305-р, 305-с, 305-т, 305-у, 305-ф, 305-х, 305-ц, 305-ч, 306-1, 306-10, 306-11, 306-12,
306-13, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5, 306-6, 306-7, 306-8, 306-9, 306-а, 306-а1, 306-а2, 306-б, 306-б1, 306-б2, 306-в, 306-
в1, 306-в2, 306-г, 306-г1, 306-г2, 306-д, 306-д1, 306-д2, 306-е, 306-е1, 306-е2, 306-ж, 306-ж1, 306-ж2, 306-з, 306-з1,
306-з2, 306-и, 306-и1, 306-к, 306-к1, 306-л, 306-л1, 306-м, 306-м1, 306-н, 306-н1, 306-о, 306-о1, 306-п, 306-п1, 306-р,
306-р1, 306-с, 306-с1, 306-т1, 306-у, 306-у1, 306-ф, 306-ф1, 306-х, 306-х1, 306-ц, 306-ц1, 306-ч, 306-ч1, 306-ш, 306-
ш1, 306-щ, 306-щ1, 306-ю, 306-ю1, 306-я, 306-я1, 307-1, 307-10, 307-11, 307-12, 307-2, 307-3, 307-4, 307-5, 307-6, 307-
7, 307-8, 307-9, 307-а1, 307-а2, 307-б1, 307-б2, 307-в, 307-в1, 307-в2, 307-г, 307-г1, 307-г2, 307-д, 307-д1, 307-д2, 307-
е, 307-е1, 307-е2, 307-ж, 307-ж1, 307-ж2, 307-з, 307-з1, 307-з2, 307-и, 307-и1, 307-и2, 307-к, 307-к1, 307-к2, 307-л,
307-л1, 307-л2, 307-м, 307-м1, 307-м2, 307-н, 307-н1, 307-н2, 307-о, 307-о1, 307-о2, 307-п, 307-п1, 307-р, 307-р1, 307-
с, 307-с1, 307-т, 307-т1, 307-у, 307-у1, 307-ф, 307-ф1, 307-х, 307-х1, 307-ц, 307-ц1, 307-ч, 307-ч1, 307-ш, 307-ш1, 307-
щ, 307-щ1, 307-ю, 307-ю1, 307-я, 307-я1, 308-а, 308-б, 308-в, 308-г, 308-д, 308-е, 308-ж, 308-з, 308-и, 309-1, 309-а,
309-б, 309-в, 309-г, 309-д, 309-е, 309-ж, 309-з, 309-и, 309-к, 310-1, 310-2, 310-а, 310-а1, 310-б, 310-б1, 310-в, 310-в1,
310-г, 310-г1, 310-д, 310-д1, 310-е, 310-е1, 310-ж, 310-ж1, 310-з, 310-з1, 310-и, 310-к, 310-л, 310-м, 310-н, 310-о, 310-
п, 310-р, 310-с, 310-т, 310-у, 310-ф, 310-х, 310-ц, 310-ч, 310-ш, 310-щ, 310-ю, 310-я, 311-1, 311-2, 311-3, 311-4, 311-а,
311-б, 311-б1, 311-г, 311-д, 311-е, 311-ж, 311-з, 311-и, 311-к, 311-л, 311-м, 311-н, 311-о, 311-п, 311-р, 311-с, 311-т,
311-у, 311-ф, 311-х, 311-ц, 311-ч, 311-ш, 311-ю, 311-я, 312-1, 312-а, 312-а1, 312-б, 312-б1, 312-в, 312-в1, 312-г, 312-
г1, 312-д, 312-д1, 312-е, 312-е1, 312-ж, 312-з, 312-и, 312-к, 312-л, 312-м, 312-н, 312-о, 312-п, 312-р, 312-с, 312-т, 312-
у, 312-ф, 312-х, 312-ц, 312-ч, 312-ш, 312-щ, 312-ю, 312-я, 313-а, 313-а1, 313-б, 313-б1, 313-в, 313-в1, 313-г, 313-г1,
313-д, 313-д1, 313-д3, 313-е, 313-е1, 313-ж, 313-ж1, 313-ж3, 313-ж4, 313-з, 313-з1, 313-и, 313-и1, 313-к, 313-к1, 313-л,
313-л1, 313-м, 313-н, 313-о, 313-п, 313-п1, 313-р, 313-р1, 313-с, 313-с1, 313-т, 313-т1, 313-т3, 313-у, 313-у1, 313-ф,



ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Проектът "Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към
екосистемните услуги PoliciES" се финансира в рамките на Програма BG03 "Биологично разнообразие и
екосистеми“ в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.BG03.moew.government.bg

81

313-х, 313-ц, 313-ч, 313-ш, 313-щ, 313-ю, 313-я, 314-1, 314-2, 314-а, 314-а1, 314-б, 314-б1, 314-в, 314-в1, 314-г, 314-
г1, 314-д, 314-д1, 314-е, 314-е1, 314-ж, 314-ж1, 314-з, 314-з1, 314-и1, 314-к1, 314-л1, 314-м1, 314-н, 314-н1, 314-о,
314-о1, 314-п, 314-п1, 314-р, 314-р1, 314-с, 314-с1, 314-т, 314-т1, 314-у1, 314-ф1, 314-х1, 314-ц1, 314-ч1, 314-ш, 314-
ш1, 314-щ, 314-ю, 314-я, 315-1, 315-2, 315-3, 315-4, 315-5, 315-6, 315-7, 315-8, 315-9, 315-е, 315-ж, 315-з, 315-и, 315-
и3, 315-к, 315-л, 315-м, 315-н, 315-о, 315-р, 315-р3, 315-р4, 316-1, 316-а, 316-б, 316-в, 316-г, 316-д, 317-1, 317-2, 317-
а, 317-б, 317-в, 317-г, 317-д, 317-е, 317-ж, 317-и, 318-1, 318-2, 318-3, 318-а, 318-б, 318-в, 318-г, 318-д, 318-е, 318-ж,
318-ж3, 318-з, 318-и, 318-к, 318-л, 318-м, 318-н, 318-о, 319-1, 319-2, 319-3, 319-4, 319-5, 319-а, 319-б, 319-в, 319-г,
320-1, 320-2, 320-3, 320-4, 320-5, 320-6, 320-7, 320-8, 320-а, 320-а1, 320-б, 320-б1, 320-в, 320-в1, 320-г, 320-г1, 320-д,
320-д2, 320-д3, 320-д4, 320-е, 320-ж, 320-з, 320-и, 320-к, 320-л, 320-м, 320-н, 320-о, 320-п, 320-р, 320-с, 320-т, 320-у,
320-ф, 320-х, 320-ц, 320-ч, 320-ш, 320-щ, 320-ю, 320-я, 356-1, 356-2, 356-а1, 356-б, 356-в, 356-г, 356-ж, 356-з, 356-и,
356-к, 356-л, 356-м, 356-н, 356-о, 356-п, 356-р, 356-с, 356-т, 356-у, 356-ф, 356-х, 356-ч, 356-ш, 356-щ, 356-ю, 356-я,
357-а, 358-а, 358-б, 358-в, 358-г, 360-1, 360-2, 360-а, 360-б, 360-в, 360-г, 360-д, 360-е, 360-ж, 360-з, 360-и, 360-к, 360-
л, 360-м, 360-н, 361-1, 361-2, 361-3, 361-4, 361-5, 361-а, 361-б, 361-в, 361-г, 361-д, 361-е, 361-ж, 361-з, 362-а, 362-б,
362-в, 362-г, 362-д, 362-е, 362-ж, 362-з, 363-а, 363-б, 363-в, 363-г, 363-д, 363-е, 363-ж, 363-з, 364-1, 364-2, 364-3, 364-
4, 364-5, 364-6, 364-7, 364-8, 364-9, 364-а, 364-а1, 364-а2, 364-б, 364-б1, 364-б2, 364-в, 364-в1, 364-в2, 364-г, 364-г1,
364-г2, 364-д, 364-д1, 364-д2, 364-е, 364-е1, 364-е2, 364-ж, 364-ж1, 364-ж2, 364-з, 364-з1, 364-з2, 364-з3, 364-з4, 364-
и, 364-и1, 364-и2, 364-к, 364-к1, 364-к2, 364-л, 364-л1, 364-л2, 364-м, 364-м1, 364-м2, 364-н, 364-н1, 364-н2, 364-о,
364-о1, 364-п, 364-п1, 364-р, 364-р1, 364-с, 364-с1, 364-т, 364-т1, 364-у, 364-у1, 364-ф, 364-ф1, 364-х, 364-х1, 364-ц,
364-ц1, 364-ч, 364-ч1, 364-ш, 364-ш1, 364-щ, 364-щ1, 364-ю, 364-ю1, 364-я, 364-я1, 365-1, 365-а, 365-б, 366-а, 366-б,
366-в, 366-г, 366-д, 366-е, 366-з, 366-и, 367-1, 367-б, 367-в, 367-г, 367-е, 367-и, 367-к, 367-л, 367-м, 367-н, 367-о, 368-
а, 368-б, 369-а, 369-б, 369-в, 369-г, 370-а, 370-б, 370-в, 370-г, 370-д, 370-е, 371-1, 371-2, 371-3, 371-4, 371-5, 371-6,
371-7, 371-8, 371-а, 371-б, 371-в, 371-г, 371-д, 371-е, 371-ж, 371-з, 371-и, 371-к, 371-л, 371-м, 371-н, 371-о, 222-р,

За Община Вършец, с обща площ 1 831,1 ха. отдели и подотдели:
200-1, 200-2, 200-а, 200-а1, 200-б, 200-б1, 200-в, 200-г, 200-д, 200-е, 200-ж, 200-з, 200-и, 200-к, 200-л, 200-м, 200-н,
200-о, 200-п, 200-р, 200-с, 200-т, 200-у, 200-ф, 200-х, 200-ц, 200-ч, 200-ш, 200-щ, 200-ю, 200-я, 201-1, 201-а, 201-б,
201-в, 201-г, 201-д, 201-е, 201-ж, 201-з, 201-и, 201-к, 201-л, 202-1, 202-2, 202-3, 202-4, 202-5, 202-а, 202-б, 202-в, 202-
г, 202-д, 202-е, 202-ж, 202-з, 202-и, 202-к, 202-л, 202-м, 202-н, 202-о, 202-п, 203-а, 203-а1, 203-б, 203-б1, 203-в, 203-
в1, 203-г, 203-д, 203-е, 203-ж, 203-з, 203-и, 203-к, 203-л, 203-м, 203-н, 203-о, 203-п, 203-р, 203-с, 203-т, 203-у, 203-ф,
203-х, 203-ц, 203-ч, 203-ш, 203-щ, 203-ю, 203-я, 204-1, 204-2, 204-3, 204-а, 204-а1, 204-а2, 204-а3, 204-б, 204-б1, 204-
б2, 204-б3, 204-в, 204-в1, 204-в2, 204-в3, 204-г, 204-г1, 204-г2, 204-г3, 204-д, 204-д1, 204-д2, 204-д3, 204-е, 204-е1,
204-е2, 204-е3, 204-ж, 204-ж1, 204-ж2, 204-з, 204-з1, 204-з2, 204-и, 204-и1, 204-и2, 204-к, 204-к1, 204-к2, 204-л, 204-
л1, 204-л2, 204-м, 204-м1, 204-м2, 204-н, 204-н1, 204-н2, 204-о, 204-о1, 204-о2, 204-п, 204-п1, 204-п2, 204-р, 204-р1,
204-р2, 204-с, 204-с1, 204-с2, 204-т, 204-т1, 204-т2, 204-у, 204-у1, 204-у2, 204-ф, 204-ф1, 204-ф2, 204-х, 204-х1, 204-
х2, 204-ц, 204-ц1, 204-ц2, 204-ч, 204-ч1, 204-ч2, 204-ш, 204-ш1, 204-ш2, 204-щ, 204-щ1, 204-щ2, 204-ю, 204-ю1, 204-
ю2, 204-я, 204-я1, 204-я2, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4, 205-5, 205-а, 205-б, 205-в, 205-г, 205-д, 205-е, 205-ж, 205-з, 205-
и, 205-к, 205-л, 205-м, 205-н, 205-о, 205-п, 205-р, 205-с, 205-т, 205-у, 205-ф, 205-х, 205-ц, 205-ч, 205-ш, 206-1, 206-10,
206-2, 206-3, 206-4, 206-5, 206-6, 206-7, 206-8, 206-9, 206-а, 206-а1, 206-б, 206-б1, 206-в, 206-в1, 206-г, 206-г1, 206-д,
206-д1, 206-е, 206-е1, 206-ж, 206-ж1, 206-з, 206-з1, 206-и, 206-и1, 206-к, 206-л, 206-м, 206-н, 206-о, 206-п, 206-р, 206-
с, 206-т, 206-у, 206-ф, 206-х, 206-ц, 206-ч, 206-ш, 206-щ, 206-ю, 206-я, 207-п, 207-р, 207-с, 207-т, 207-у, 207-ф, 207-х,
207-ц, 207-ч, 207-ш, 208-1, 208-2, 208-3, 208-4, 208-5, 208-6, 208-7, 208-8, 208-9, 208-б, 208-в, 208-д, 208-и, 208-к,
208-л, 208-м, 208-н, 208-о, 208-п, 208-р, 208-с, 208-т, 208-у, 208-ф, 208-х, 208-ц, 208-ч, 208-ш, 218-1, 218-а, 218-б,
218-в, 218-г, 218-д, 219-1, 219-а, 219-б, 219-в, 219-г, 219-д, 219-е, 219-ж, 219-з, 219-и, 219-к, 219-л, 219-м, 219-н, 223-
1, 223-2, 223-а, 223-б, 223-в, 223-г, 223-д, 223-е, 223-ж, 223-з, 223-и, 223-к, 223-л, 223-м, 223-н, 223-о, 223-п, 223-р,
223-с, 223-у, 223-ф, 223-х, 223-ц, 223-ч, 224-1, 224-а, 224-б, 228-а, 228-а1, 228-б, 228-б1, 228-в, 228-в1, 228-г, 228-г1,
228-д, 228-д1, 228-е, 228-ж, 228-ж1, 228-з, 228-з1, 228-и, 228-к, 228-л, 228-м, 228-н, 228-о, 228-с, 228-ю, 229-1, 229-2,
229-3, 229-4, 229-6, 229-а, 229-а1, 229-б, 229-б1, 229-в, 229-г, 229-д, 229-д1, 229-е, 229-ж, 229-з, 229-и, 229-к, 229-п,
229-р, 229-с, 229-т, 229-у, 229-ч, 229-ш, 229-щ, 229-ю, 229-я, 233-1, 233-2, 233-3, 233-4, 233-а, 233-б, 233-в, 233-г,
233-д, 233-е, 233-ж, 233-з, 233-и, 233-к, 233-л, 233-м, 233-н, 233-о, 233-п, 233-р, 233-с, 233-т, 233-у, 236-1, 236-2, 236-
3, 236-4, 236-а, 236-б, 236-в, 236-г, 236-д, 236-е, 236-ж, 236-з, 236-и, 236-н, 236-п, 236-р, 236-с, 236-т, 239-1, 239-2,
239-а, 239-б, 239-б1, 239-в, 239-в1, 239-г, 239-г1, 239-д, 239-д1, 239-е, 239-е1, 239-ж, 239-ж1, 239-з, 239-з1, 239-и,
239-и1, 239-к, 239-к1, 239-л, 239-л1, 239-м, 239-м1, 240-1, 240-2, 240-3, 240-4, 240-а, 240-б, 240-в, 240-г, 240-д, 240-е,
240-е1, 240-ж, 240-ж1, 240-з, 240-и, 240-к, 240-л, 240-м, 240-н, 240-о, 240-п, 240-р, 240-т, 240-у, 240-ф, 240-х, 240-ц,
244-1, 244-2, 244-3, 244-4, 244-а, 244-а1, 244-б, 244-б1, 244-в, 244-в1, 244-г, 244-г1, 244-д, 244-д1, 244-е, 244-е1, 244-
ж, 244-ж1, 244-з, 244-з1, 244-и, 244-и1, 244-к, 244-к1, 244-л, 244-л1, 244-м, 244-м1, 244-н, 244-н1, 244-о, 244-о1, 244-
п1, 244-р1, 244-с, 244-с1, 244-т, 244-т1, 244-у, 244-у1, 244-ф, 244-ф1, 244-х, 244-я, 245-а, 245-б, 245-в, 245-г, 245-д,
245-е, 245-ж, 245-з, 245-и, 245-к, 245-л, 245-м, 245-н, 245-о, 245-п, 245-р, 245-с, 245-т, 245-у, 245-ф, 248-1, 248-а,
248-б, 248-в, 248-и, 248-к, 248-л, 249-1, 249-2, 249-а, 249-б, 249-в, 249-л, 249-м, 251-1, 251-2, 251-3, 251-а, 251-б,
251-в, 251-г, 251-д, 251-е, 251-ж, 251-з, 251-и, 251-к, 251-л, 251-м, 251-н, 251-о, 251-п, 252-1, 252-2, 252-а, 252-б, 252-
в, 252-г, 252-д, 252-е, 252-ж, 252-з, 252-и, 252-к, 252-л, 252-м, 252-н, 252-о, 252-п, 253-1, 253-а, 253-б, 253-в, 253-г,
253-д, 253-е, 253-ж, 253-з, 253-и, 254-1, 254-а, 254-б, 254-в, 254-г, 254-д, 254-е, 254-ж, 254-з, 254-и, 254-к, 254-л, 254-
м, 254-н, 254-о, 254-п, 254-р, 255-а, 255-б, 255-в, 255-г, 255-д, 255-е, 255-ж, 255-з, 255-и, 256-а, 256-б, 257-а, 257-б,
257-в, 257-г, 257-д, 257-е, 257-ж, 257-з, 257-и, 257-к, 257-л, 257-м, 257-н, 257-о, 257-п, 259-а, 259-б, 259-в, 259-г, 259-
д, 259-е, 260-а, 260-б, 260-в, 260-г, 260-д, 260-е, 260-ж, 260-и, 284-т1, 286-ш1, 288-б2, 288-в3, 288-м2, 290-3, 290-з2,
290-з3, 292-н1, 294-о3, 294-п2, 294-п3, 294-р2, 294-р3, 298-е2, 298-е3, 298-ж2, 300-11, 300-12, 300-е2, 300-щ1, 301-
т1, 302-о1, 302-с1, 302-с2, 302-у1, 303-г3, 303-д3, 303-н2, 303-н3, 303-ф2, 303-ю2, 303-ю3, 304-р3, 304-т3, 305-з1,
305-о1, 305-о2, 305-п1, 306-а3, 307-б3, 307-ц2, 309-з1, 311-ф1, 311-ф2, 312-и1, 320-д1, 320-т1, 356-п1, 364-л3, 364-
р2,
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ЧАСТ ІV. ЦЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГОРСКИТЕ
ТЕРИТОРИИ И НА ЛОВНОТО СТОПАНСТВО

1. Цели на управление по категории гори.

Съгласно ЗГ, горите се разделят по категории (чл.5 ал.1):

1. ЗАЩИТНИ

Целите на управление за защитните гори се определят от преобладаващата

защитна функция, която те изпълняват, като за отделните защитни функции тя

може да бъде различна.

 В горските територии за защита на почвата – основната цел на управление е

запазване и подобряване на защитната им функция, свързана със защита на

почвата. Защитата на почвата се залага, като цел на всички лесовъдски и

стопански мероприятия, още при самото им планиране, така и при избора на

конкретни технологии при тяхното извършване. Под защита на почвата се

разбират всички възможни въздействия на горите, които със своето развитие и

физиологични процеси предотвратяват възникването и развитието на

ерозионните процеси. Индикатор за оценка на тази подкатегория, може да бъде

сравнението на площите по вид и степен на ерозия, в края и началото на плана.

Насоки за управление, забрани и ограничения: Насоките за управление ще

се изразяват в използването на минимални въздействия върху горските

територии, посредством планирани сечи и залесявания и технологиите за

тяхното изпълнение. Забрана за голи сечи и краткосрочно постепенни сечи,

както и използване на техологии за дърводобив с минимални въздействия върху

почвената покривка. Залесяванията са възможни единствено, като част от

проекти за борба с ерозията.
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 В горските територии за защита на водите - основната цел на управление е

запазване и подобряване на защитната им функция, свързана със защита на

водите. Защитата на водите се подпомага от горите, които със своето развитие

и физиологични процеси, могат да запазят и подобрят водния баланс на дадена

територия, чрез своите водоохранни  и водозащитни функции. Подпомагаща

цел е и защитата на техническите съоражения, подпомагащи водоползването от

дадена територия. Индикатор за оценка на тази подкатегория, може да бъде

сравнението на площите – обща, по класове на възраст ( да не се допуска

намаление на площите), както и сравнение на възрастовата структура ( да не се

допуска увеличение на младите и средновъзрастни класове за сметка на силно

намаление на зрелите и презрели).

Насоки за управление, забрани и ограничения: Насоките за управление ще

се изразяват в използването на минимални въздействия върху горските

територии, посредством планирани сечи и залесявания и технологиите за

тяхното изпълнение. Забрана за голи сечи и краткосрочно постепенни сечи,

както и използване на техологии за дърводобив с минимални въздействия върху

почвената покривка.

 В горските територии за защита на урбанизираните територии - основната

цел на управление е запазване и подобряване на защитните функции на горите,

които те могат да изпълнят за защита на урбанизираните територии. Индикатор

за оценка на тази подкатегория, може да бъде сравнението на площите –

общата площ (да не се допуска намаление, когато се оценява в края на

периода).

Насоки за управление, забрани и ограничения: Насоките за управление ще се

изразяват в запазване на постоянно горско присъствие за тези територии. За

изпълнението на целите се препоръчва използване на отгледни сечи с

минимални интензивности и възобновителни сечи с предварително

възобновяване и максимално удължен възобновителен период.  Забраните и

ограниченията са свързани с използването на голи сечи и краткосрочно

постепенни сечи. Препоръчително е и залесяването на незалесените горски

територии.
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 Горските територии за защита на сградите и обектите на техническата
инфраструктура - основната цел на управление е запазване и подобряване на

защитните функции на горите, които те изпълняват за защита на

инфраструктурните обекти. Индикатор за оценка на тази подкатегория, може да

бъде сравнението на площите.

Насоки за управление, забрани и ограничения: Насоките за управление ще се

изразяват в запазване на постоянно горско присъствие за тези територии. За

изпълнението, на което ще се използват отгледни сечи с минимални

интензивности (целящи подобряване на санитарното състояние), както и

възобновителни сечи с предварително  възобновяване и максимално удължен

възобновителен период.  Забраните и ограниченията са свързани с

използването на голи сечи.

 Горските територии от горната граница на гората са ивици с широчина 100 –
200 м от границите на гората с високопланинските пасища или клековите
формации - основната цел на управление е запазване и възстановяване на

горната граница на гората. За изпълнението, на което ще се използват

минимални лесовъдски намеси ( в наложителни случаи, тъй като тези гори са в

естествено състояние), препоръчва се запазване на природната динамика в

тяхното развитие. Индикатор за оценка на тази подкатегория, може да бъде

сравнението на площите – обща, по класове на възраст ( да не се допуска

намаление на площите), както и сравнение на възрастовата структура ( да не се

допуска увеличение на младите и средновъзрастни класове за сметка на силно

намаление на зрелите и презрели).

 Учебно-опитни гори горски територии -  основната цел на управление е

подържане и подобряване условията за учебна дейност, научни изследвания

върху горските екосистеми и производствени условия в тях. Лесовъдските

системи и планове за тяхното стопанисване се приемат, като останалите

планове и инвентаризации, но подчинени на научните планове и програми на

съптветните факултети и катедри на Лесотехническият университет.
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2. СПЕЦИАЛНИ

2.1. Защитени в границите на защитените територии по смисъла на Закона
за защитените територии

Режими и ограничения, изисквани от административните актове:

Защитена местност „Уручник” – съгласно заповеди за обявяване:
1.Забранява се всякакво строителство и друго нарушаване на терена.

2.Забранява се сечи освен санитарни и отгледни.

3.Забранява се залесяване с неприсъщи за обектите видове.

4.Забранява се събиране на диви животни и растения, смолодобив.

5.Забранява се паша на домашни животни.

6. Забранява се ловуване в периода март – юли.

Защитена местност „Самарите” – съгласно заповеди за обявяване:
1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна

мрежа;

2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения

облик на местността;

3. Забранява се използване на химически средства за растителна защита

4. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места;

5. Забранява се ловуване;

6. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове;

7. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално

предназначение;

8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия;

9. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с

лесоустройствения проект пасищни площи;

10. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с

лесоустройствения проект.
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Защитена местност „Шабовица” – съгласно заповеди за обявяване:

1. Забранява се промяна в предназначението и начина на трайно ползване на

земята;

2. Забранява се строителство;

3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;

4. Забранява се внасяне на неместни видове;

5. Забранява се провеждане на горскостопански мероприятия, които водят до

намаляване на горския склоп под 0,8;

6. Забранява се промяна в хидроложкия режим на територията.

Защитена местност „Коритата” – съгласно заповеди за обявяване:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на

земята;

2. Забранява се строителство;

3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;

4. Забранява се внасяне на неместни видове;

5. Забранява се извеждане на голи сечи в отдели 217/б и 218/а;

6. Забранява се намаляване на склопеността на насажденията под 0.6;

7. Забранява се промяна в хидрологичния режим на десния приток на река Стара

река в границите на защитената територия.

Природна забележителност „Мраморната пещера” – съгласно заповеди за
обявяване:

1. Забраняват се всякакви действия, с които се уврежда тяхното природно

състояние и облик.

2. Забранява се откриването на кариери, къртене, копане и драскане по скалите.

3. Забранява се отбиване на водните течения.

4. Забранява се сечене или чупене на дърветатаи храстите, изкореняване или

бране на цветя и др.

Природна забележителност „Хайдушки водопади” – съгласно заповеди за
обявяване:
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1. Забранява се разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене на пръст и

пясък.

2. Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви оръжия и

експлозиви.

3. Забранява се прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението или

замърсяването на водните течения.

4. Забранява се косенето на тревата, късането на цветята и събирането на билки и

горски плодове.

5. Забранява се палене на огън, замърсяването на района с отпадъци от храна,

както и всякакви действия, които замърсяват или рушат красивия пейзаж около

водопада.

6. Разрешава се да се провеждат залесителни мероприятия за подобряване на

ландшафта около тях.

7. Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна

сечи, с оглед подобряване украсните и защитни функции на гората

8. Разрешава се прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради,

необходими за правилното ползване и стопанисване на защитените природни

обекти.

2.2. ПРИРОДЕН ПАРК “ВРАЧАНСКИ БАЛКАН”

Целите на управление в природния парк са определени от плана за
управлението му в сила от 2008г. След неговото приемане с Решение No.750 от
14.10.2011 г

2.3. ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, ОБЯВЕНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО
РАЗНООБРАЗИЕ

A. Защитените зони обявени по Директива 92/43, за запазването на

природните местообитания на дивата флора и фауна (наричана за кратко

Директива за хабитатите) са две:

1. Защитена зона “Западна Стара планина и Предбалкана” - BG0001040
2. Защитена зона “Врачански Балкан” - BG0000166
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1. Защитена зона “Западна Стара планина и Предбалкана” - BG0001040

Обявена с Решение № 661 от 16 октомври 2007 г. на МС за приемане
на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна (Обн. ДВ. бр.85 от 23 Октомври 2007г.).

Целите на опазване на защитената зона са:

1. Запазване площта на природните местообитания и местообитанията на видовете

и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

2. Опазване на естественото състояние на природните местообитания и

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни

видове и условия на средата.

3. Възстановяване при необходимост на на площта и естественото състояние на

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

За територията на зоната има определени 13 типа горски местообитания,

част от които попадат на територията на стопанството – напр. буковите и дъбовите

гори.

Стандартният формуляр за зоната със списък на местообитанията и

видовете е на страницата:

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=

BG0001040&siteType=Ха bitatDirective

2. Защитена зона “Врачански Балкан” - BG0000166
Обявена с Решение Решение No.122 от 02.03.2007 г.на МС за приемане

на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна (Обн. ДВ. бр. 21/2007)

Целите на опазване на защитената зона са:

1. Запазване площта на природните местообитания и местообитанията на видовете

и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

2. Опазване на естественото състояние на природните местообитания и

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни

видове и условия на средата.
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3. Възстановяване при необходимост на на площта и естественото състояние на

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

За територията на зоната има определени 12 типа горски местообитания,

част от които попадат на територията на стопанството – напр. буковите и дъбовите

гори

Стандартният формуляр за зоната със списък на местообитанията и

видовете е на страницата:

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=

BG0000166&siteType=Ха bitatDirective

Б. Защитените зони обявени по Директива 2009/147, за опазването на дивите

птици (наричана за кратко Директива за птиците) са три:

1. Защитена зона “Западен Балкан” - BG0002002
2. Защитена зона “Берковица” - BG0002090
3. Защитена зона “Врачански Балкан” - BG0002053
Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена

зона по Директива за птиците

1. Защитена зона “Западен Балкан” - BG0002002
Обявена е със Заповед No.РД-119 от 09.02.2012 г., бр. 20/2012 на Държавен

вестник.

Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-68 от 28.01.2013 г., бр. 10/2013

на Държавен вестник

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;

2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо

подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia

ciconia), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Египетски лешояд

(Neophron percnopterus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Малък креслив орел (Aquila

pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus),

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски
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орел (Aquila heliaca), Белошипа ветрушка (Falco naumanni), Сoкол скитник (Falco

peregrinus), Планински кеклик (Alectoris graeca), Ловен сокол (Falco cherrug),

Лещарка (Bonasa bonasia), Глухар (Tetrao urogallus), Ливаден дърдавец (Crex crex),

Бухал (Bubo bubo), Уралска улулица (Strix uralensis), Пернатонога кукумявка

(Aegolius funereus), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo

atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач

(Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Белогръб кълвач

(Dendrocopos leucotos), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска

чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба

сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче

(Sylvia nisoria), Червеногуша мухоловка (Ficedula parva), Полубеловрата мухоловка

(Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza hortulana);

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа

ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Зеленоножка

(Gallinula chloropus), Речен дъждосвирец (Cха radrius dubius), Обикновена

калугерица (Vanellus vanellus), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Пчелояд

(Merops apiaster).

Режим на дейности:
1. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им

в обработваеми земи и трайни насаждения;

2. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;

Забранява се косенето на ливадите преди 15 юни, както и от периферията към

центъра;

4. Забранява се изграждането на вятърни генератори за производство на

електроенергия в горната граница на гората (над 800 м н.в.) с изключение на тези,

за които към датата на обнародване на заповедта в Държавен вестник има

започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за

опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Режимът не се прилага за вятърни генератори, използвани като собствени

източници на електрическа енергия.

5. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в

селското стопанство.

2. Защитена зона “Берковица” - BG0002090
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Обявена е със Заповед No.РД-842 от 17.11.2008 г., бр. 1/2009 на Държавен вестник

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;

2. Възстановяване на местообитанията на видове птици по т. 2, за които е

необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Ливаден дърдавец (Crex crex), Сив кълвач (Picus

canus), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio).

Режим на дейности:
1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични

и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;

2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им

в обработваеми земи и трайни насаждения;

3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;

4. Забранява се косенето на ливадите преди 1 юли, както и косене от периферията

към центъра.

3. Защитена зона “Врачански Балкан” - BG0002053
Защитената зона по Директива за местообитанията, припокрива изцяло защитена

зона по Директива за птиците.

Списък на подотделите от зоните за птиците, попадащи на територията на ТП

ДГС "Берковица" Приложение 1. Общата площ възлиза на 15 461,67 ха.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ

1. За защитените територии в границите на ДГС Берковица, с изключение на

Природен парк „Врачански балкан”, няма изготвени и приети планове за

управление. До тяхното изготвяне, стопанисването да се извършва съгласно Закона

за защитените територии, заповедта за обявяване и заповедите за

прекатегоризация, като са в сила следните допълнителни ограничения:

 Забрана за подмяна на основния дървесен вид.

 Забрана за водене на санитарни сечи и изваждане на мъртва дървесина и стари

дървета, с изключение на случаите на големи природни нарушения (ветровали,

снеговали, пожари) или каламитети.
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2. Прилаганите лесовъдски мероприятия да се съобразяват с естествената

динамика на горските екосистеми и сукцесионните процеси.

2.4. СПЕЦИАЛНИ ПО ЧЛ.5 АЛ.3 Т.2 ОТ ЗГ

 Учебно опитни горски територии - основната цел на управление е

създаването на условия за обучение и научна дейност в областта на горите и

горскостопанските научни направления.

Насоки за управление, забрани и ограничения: Насоките за управление,

забрани и ограничения, ще се задават от учебните и научни колективи и

ръководства, съобразно целите.

 Горски разсадници – производство на репрудуктивни материали и фиданки от

горски дървесни и храстови видове.

2.5. СПЕЦИАЛНИ ПО ЧЛ.5 АЛ.3 Т.3 ОТ ЗГ

 Горски територии с рекреационно значение – основната цел на управление е

подържане и развитие на рекреационния потенциал на горските територии. За

изпълнението и ще се прилагат лесовъдски дейности с минимални

интензивности, при удължени турнуси на сеч и минимални площтни намеси.

Индикатор за оценка на тази подкатегория, може да бъде сравнението на

площите – обща.

Насоки за управление, забрани и ограничения: Насоките за управление ще се

изразяват в запазване на постоянно горско присъствие за тези територии. За

изпълнението на целите се препоръчва използване на отгледни сечи с

минимални интензивности и възобновителни сечи с предварително

възобновяване и максимално удължен възобновителен период.  Забраните и

ограниченията са свързани с използването на голи сечи и краткосрочно

постепенни сечи.
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 Гори с висока консервационна стойност – определените в докладите за гори

с висока консервационна стойност, имат цел на управление и насоки, конкретно

разписани за всяка категория или комбинация от тях. Поради дублиране с

основни категории на горските територии и определената им приоритетна

функционална значимост от Наредба №18, за дублираните категории ще се

изпълняват целите и насокоите за отделните категории. За посочените

единствено в докладите за горите с висока консервационна стойност ще се

използват целите и насоките, които са им определени.

 Горски територии за поддържане на ландшафта -  не са определяни за този

план.

3. СТОПАНСКИ –

В горските територии със стопанска функция, целта на стопанисване е насочена

към устойчиво производство на дървесина и недървесни горски продукти, както

и предоставяне на услуги от тях.

2. ЦЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИНИ.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Не са посочени конкретни цели на управление в Общинските планове за
развитие по общини.

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Не са посочени конкретни цели на управление в Общинските планове за
развитие по общини.
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3. РЕЖИМИ В ЗОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ УРБАНИЗАЦИЯ.
Не са определени територии за защита от урбанизация за областта.

4. СПИСЪК НА ДЪРВЕСНИТЕ И ХРАСТОВИ ВИДОВЕ, С КОИТО
ЩЕ СЕ ЗАЛЕСЯВА.

Спиък за дървесните и храстови видове с които ще се залесява:

1 Бял бор
2 Смърч
3 Черен бор
4 Ела
5 Бук
6 Зимен дъб
7 Летен дъб
8 Благун
9 Цер

10 Габър
11 Топола
12 Явор
13 Бреза
14 Акация
15 Полски бряст
16 Бяла върба
17 Воден габър
18 Гледичия
19 Черна елша
20 Ива
21 Кестен
22 Клен
23 Круша
24 Турска леска
25 Дребнолистна липа
26 Едролистна липа

27 Сребролистна липа
28 Череша
29 Шестил
30 Планински ясен
31 Полски ясен
32 тп I-214
33 тп Regenerata
34 Бяла топола
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5. ЦЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОВНОТО СТОПАНСТВО.

Целите на управление на ловното стопанство, които се предлагат са:

 Запазване и увеличение на дивечовите популации съгласно прогнозите за

тяхното развитие, във съответствие с плановете за ловностопански

дейности.

 Подържане на дивечовите местообитания в добро състояние.

 Увеличение на приходите от ловно стопанство.

6. НАСОКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОВНОТО СТОПАНСТВО.

 Съгласно целите на управление на ловното стопанство, се определят и тяхните

насоки:

 За запазване и увеличение на дивечовите популации насоките ще бъдат:

1. Подобряване охраната и осигуряване нужното спокойствие в ловните

райони, съгласуване на горскостопанските дейности с ловните

деятели.

2. Изпълнение на плановете за отстрел на дивеч, съгласно плановете за

ловностопански дейности.

3. Други дейности предложение в процеса на обществени обсъждания.

 За Подържане на дивечовите местообитания:

1.  Съгласуване стопанските дейности от селското и горско стопанство в

общините.

2. Други дейности предложение в процеса на обществени обсъждания.
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 За Увеличение на приходите от ловно стопанство насоките ще бъдат:

1. Изпълнение на заложените дейности в плановете за ловностопански

дейности.

2. Изработване на маркетингови и финансови планове за ловните ползватели.


