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РЕЗЮМЕ НА ГСП 
 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „КОПРИВЩИЦА“ 

 
 

 Общинско Предприятие „Копривщица“ носи името на 
гр.Копривщица, където е и седалището на неговото административно 
управление.Територията, собственост на община Копривщица е 

разположена в Софийска област и заемат част от землището на гр. 
Копривщица  намираща се в Същинска Средна гора. 

 Площта на общинските гори, собственост на община Копривщица 
попадат в комплекс, който на север граничи с площ от останалите 
горскостопански участъци от ТП ДГС „Пирдоп“ и ДГС „Клисура“, на изток – 

с ДГС „Клисура“ и ДГС „Хисара“, на юг – с ДГС „Хисар“ и ДГС 
„Панагюрище“ и на запад – с ДГС „Панагюрище“ и площта на останалите 

горскостопански участъци от ДГС „Пирдоп“. 
 Най ниската точка в района на ОП „Копривщица“ се намира в 
долната част на отдел 9077 при Меде дере – 620м н.в. Около 80,5% от 

дървопроизводителната площ на общинските горски територии, 
собственост на ОП „Копривщица“ е разположена при надморска височина 

между 1150 и 1500 метра. Най- високата точка в района на Средна гора е 
връх Богдан/1604 м н.в./. 
 Основните водни течения в района на общинските гори, собственост 

на ОП „Копривщица“ са р. Тополница и р. Меде дере. 
 Общата площ на горските територии, собственост на община 

Копривщица със защитни и специални функции е 5329,9 ха, от която 
залесена 5164,7 ха и незалесена недървопроизводителна 165,2 ха и 3,2 ха  

дървопроизводителна. От залесената площ естествените високостъблени и 
издънкови насаждения са 4220,7 ха, а горските кулкури 944,0 ха. 
 ОП „Копривщица“ изцяло попада в защитена зона „Натура 2000“, 

включващи двете защитени зони BG0001389 „Средна гора“ за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002054 

„Средна гора“ за опазване на дивите птици. В границите на защитените 
зони се разчита основно на естественото възобновяване. Допълнително 
залесяване е предвидено на площ от 20,1 ха. През изминалите години са 

залесени площи от подотдели 9080 „с“, 9102 „б1“, 9102 „т“.  
 Преобладават широколистни гори с представители на дървесни 

видове: бук, дъб, трепетлика, върба. Иглолистните гори са по-малко с 
представители от дървесни видове: бял и черен бор, смърч, зелена 
дугласка, лиственица и ела. 

 В състава  на растителните формации участват и следнитехрастови и 
тревни видове: обикновен равнец, камшик, шипка, къпина, малина, 
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змиярник, луда биле, парички, леска, глог, мъжка папрат, жълт кантарион 
и др. 

 Характерни представители на фауната са: благороден елен, сърна, 
дива свиня, заек, вълк, чакал, лисица, дива котка от бозайниците. 

Представителите на птиците са: гургулица,гривяк, пъдпъдък, кеклик. 
 Като цяло екологичната обстановка е благоприятна за развитието на 
здрави и жизнени популации от всички представители на ловната фауна. 

В списъка на ловните видове са: дивата свиня, вълкът, лисицата и чакала. 
 От защитените видове се срещат обикновения мишелов и горската 

улулица. 
 Цялата площ на общинските гори на ОП „Копривщица“ са със 
защитни и специални функции. В тази група гори в зависимост от 

функционалната им принадлежност, без да се пренебрегват техните 
дърводобивни и средообразуващи функции са проектирани лесовъдски 

мероприятия, които водят до: 
 - повишаване на водоохранната и водорегулиращата им роля; 
 - укрепване на скални и урвести терени; 

 - увеличаване на здравно-украсните и рекреационните качества на 
насажденията; 

 - добив на елитен и генетически контролиран семенен материал за 
производство на фиданки от местни и интродуцирани дървесни видове. 
 Общия размер на подлежащата за ползване дървесина/без клони/ 

през предстоящото десетилетие възлиза на 127805 куб.м. или 
средногодишно по 12780 куб.м. 
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