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ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ-гр.Смолян 
ТП“ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТРИГРАД” 

с.Триград, обл.Смолян,,EИК- 2016195800259; e-mail: dgstrigrad@abv.bg; 

 

ИЗВАДКА от ДОКЛАДА 

за 
ГОРИТЕС ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП“ДГС-ТРИГРАД“ 

 
Във връзка с определяне на горите с висока консервационна стойност (ГВКС) в 

териториалния обхват на дейност на  Териториално поделение “Държавно горско стопанство 
Триград“ (ТП"ДГС-Триград"),в периода юли – ноември 2013г., бе извършено проучване на 
стопанисваните държавни горски територии в изпълнение на принцип 9 от стандарта за 
сертификация управлението на гори по схемата на FSC.  

Инвентаризацията и проучванията са направениот „WWF - Световен фонд за дивата 
природа, Дунавско-Карпатска програма България“ /WWF-DCP/, съгласно указанията на 
Националното ръководство за определяне на гори с висока консервационна стойност, въз 
основа на които еизготвен подробен доклад, част от които се представя в настоящото резюме. 

 

http://.bg/
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ТП"ДГС-Триград"е териториално поделение към „Южноцентрално държавно 
предприятие-Смолян”, създадено на основание Закона за горите през м.юни 2011г. със 
седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, обл.Смолян.  

ТП„ДГС-Триград”, съществува като самостоятелна административна единица от 1942г. 
под името "Краевско горско стопанство" и първоначално е обхващало само територията на 
държавните гори, които за първи път са били устроени същата година.  

По късно през 1946г. след устройство на общинските гори на селата Гьоврен, Кестен, 
Жребово, Водни пад и Кожаре към територията са му причислени и общинските гори.  

През 1951г. територията на "Краевско горско стопанство" е присъединено към 
съседното „Тешелско горско стопанство”.  

През 1964 год. е обособено отново, като самостоятелно горско стопанство "Тешел", 
преименувано по късно в Държавно горко стопанство "Триград".  

С течение на годините въз основа на изменения в нормативната уредба на страната, 
площта на територията на стопанството е променяна. Днес територията на стопанството е 
разположена в средната част на Западните Родопи и се простира върху площ от 10 955,7 ха, 
която съвпада изцяло със землищните граници на селата: Триград, Кестен, Гьоврен и 
Жребово. Обхващаща най-южната част от водосбора на р.Въча, респективно водосбора на 
десния й приток р. Триградска, част от водосбора на Мугленска река и наБуйновска река - 
притоци на р.Въча. Стопанството граничи на север и североизток с ТП“ДГС-Девин“, на 
североизток и изток с ТП“ДГС-Смолян", на юг с държавната граница с Република Гърция. а на 
запад с ТП“ДГС-Борино".  

В административно отношение, територията на стопанството е част от Смолянска 
област и се числи към Регионална дирекция по горите (РДГ) - гр.Смолян, но е самостоятелен 
стопански субект подчинен на Министъра на земеделието и храните, респективно на 
Директора на „Южнозентрано държавно предприятие-Смолян“. Предметът на дейност на 
поделението е:  

- изпълнение на горскостопанските планове за горските територии държавна 
собственост; 

- изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в 
държавните горски стопанства; 

- изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии -
държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии; 

- организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии 
държавна собственост; 

- организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия; 
- поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното 

разнообразие в тях; 
- организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в 

горските територии - държавна собственост; 
- създаване на нови гори върху земеделски територии; 
- опазване на горските територии – държавна собственост; 
- предоставяне и извършване на обществени услуги. 
Горските екосистеми в района са много ценни в икономически, екологичен и социален 

аспект, защото поддържат богат растителен и животински свят и имат важни 
водорегулиращи, противоерозионни, рекреационни и естетически функции.  

Основната част от горите на територията на ТП“ДГС-Триград“ са включени в 
различните категории ВКС. В някои случаи едни и същи подотдели попадат в повече от една 
консервационна стойност,което прови същите изключително значими за поддържане и 
повишаване на всички идентифицирани консервационни стойности. В такива случаи се 
прилагат препоръките и ограниченията за стопанисване и мониторинг, които имат най-строг 
режим по отношение на прилагането на горскостопанските дейности. 

Въз основа на изготвения доклад от WWF-DCP в държавните горски територии 
предоставени за стопанисване и управление от ТП“ДГС-Триград“ се очертават гори със 
следните  ВКС:  
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ВКС 1. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, В КОИТО СА СЪСРЕДОТОЧЕНИ ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО 
ИЛИ НАЦИОНАЛНОЗНАЧИМИ СТОЙНОСТИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО (ЕНДЕМИЗЪМ, 
ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ, РЕФУГИИ) 
 

Тази ВКС е свързана с оценка на управлението на ТП“ДГС-Триград“ във връзка с 
опазването на биологичното разнообразие. Тук се оценява, както въздействието върху 
определени видове с природозащитна стойност, така и върху техните местообитания. 

За България в ръководството са определени следните компоненти: 
• Защитени територии и защитени зони 
• Застрашени, изчезващи и ендемични видове 
• Критични концентрации на видове 
 
ВКС 1-1- ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 
В България за ГВКС се смятат всички защитени територии, както следва: 
1. Горски територии в резервати, поддържани резервати, национални паркове, защитени 

местности, природни забележителности, обявени по ЗЗТ; 
2. Горски територии в природни паркове, попадащи в зони предназначени за опазване на 

биологичното разнообразие определени с плановете за управление или паркоустройствените 
проекти по реда на Закона за горите (ЗГ); 

3. Горски територии в природни паркове, които нямат устройствени документи; 
4. Горски територии, попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР). 
На територията на ТП“ДГС-Триград“ има обявени 3 защитени територии, които 

отговарят на т.1 от ВКС 1.1. по смисъла на Закона за защитените територии, а именно:  
 

1.Защитена местност„ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО“ 

 
Площ: 685.62 хектара 
(обща по Заповед), само за обхвата на 
ТП“ДГС-Триград“ по данни на 
ЛУП(изд.2010г.): 610,5хектара; 
 
Местоположение: 
Област:Смолян,Община: Девин, 
Населено място: с.Гьоврен с. Триград 
 
Попада на територията на: 
РИОСВ Смолян  иРДГ Смолян. 
 
Документи за обявяване: 
Заповед № 4021/06.12.1963 г.  
 
Документи за промяна: 
Промяна в площта - увеличаване със  
Заповед №РД-429 от 18.06.2007 г.  

 

Цели на обявяване: 
 Опазване на защитени и ендемични растителни видове, като: Haberlearhodopensis - 

родопски силивряк, Arenariarhodopaea - родопска песъчарка, Lathrearhodopea - родопска 
горска майка, Campanulalanata - вълнеста камбанка, C. jordanovii - йорданова камбанка, C. 
velebitica - велебитова камбанка, C. orhanidea - орфанийска камбанка (петковия), 
Malcolmiaanguilifolia - ъглолистнамалколмия, Galanthusnivalis L. - снежно кокиче, 
Tracheliumrumelicum - трахелиум, Saxifragasempervivum - вечнозелена каменоломка, 
Saxifragastribryni - стрибърневакаменоломка; 
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 Опазване на защитени и ендемични животински видове, като: Bufobufo - кафява крастава 
жаба, Hylaarborea - жаба дървесница, Salamandrasalamandra - дъждовник, Emysorbicularis - 
обикновена блатна костенурка, Coluberjugularis - голям стрелец, Elaphelongissima - смок 
мишкар, Motacillacinerea - планинска стърчиопашка, M. Alba - бяла стърчиопашка, 
Erythacusrubecula - червеногръдка, Phoenicurusochruros - планинска червеноопашка, 
Paruslugubris - жалобен синигер, Troglodytestroglodytes - орехче , Cincluscinclus - воден кос, 
Lutralutra - видра, Rhinolophushipposideros - малък подковонос, Eptesicusserotinus - полунощен 
прилеп, Hypsugosavii - савиевоприлепче, Rhinolophusferrumequinum - голям подковонос, 
Miniopterusschreibersii - дългокрил прилеп, Myotiscapaccinii - дългопръстнощник, и др.; 

 Опазване на природни местообитания, като: хидрофилнисъобщества от високи треви в 
равнините и планините до алпийския пояс, тревни съобщества по заливни тераси, смесени 
гори по долини и склонове, черноборови гори (Pinusnigrassp.palassiana), крайречни ивици от 
върба(Salixsp.), забележителни природни образувания: карбонатни сипеи, пещери, водопади, 
извори на твърди (варовити) води. 

Режим на дейности: 
• Забраняват се голи сечи, както и отсичане на отделни стари и хралупести дървета; 
• Забранява се залесяване с неместни за района растителни видове; 
• Забранява се разселване на неместни за района животински видове; 
• Забраняват се промени в хидрологичния режим на р. Чаир дере; 
• Забраняват се корекции на речното корито, с изключение на такива, необходими в 

случай на бедствени ситуации и с цел опазване и възстановяване местообитания на видове; 
• Забранява се строителство на нови пътища с трайна настилка; 
• Забранява се строителство на сгради и съоръжения, с изключение на посетителски и 

информационни центрове, екопътеки и съпътстващата ги инфраструктура и сгради и 
съоръжения, необходими за поддържането на съществуващата пътна мрежа; 

• Забранява се строителство на водноелектрически централи, с изключение на тези, за 
които има издадено решение по ОВОС за одобряване на инвестиционно предложение или 
решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, както и съответните разрешителни по 
Закона за водите, издадени до момента на влизане на настоящата заповед в сила; 

• Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства; 
• Забранява се влизането в пещерите: Кичика, Синьо зелената пещера, Силивряк, 

Додалица 1, Додалица 2, Додалица 3, Додалица 4, Вълчата пещера, Весова дупка, Ахметьова 
дупка, Цънкова пещера и Джаханова дупка, с изключение на влизания с научни цели; 

• Забранява се затварянето на входовете на пещерите; 
• Забранява се паленето на огън, освен в определените за това места. 

2. ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „ЧАИРИТЕ“ 

 
 
Площ: 300.0ха, 
по данни на ЛУП(изд.2010г.)-297,9ха 

Местоположение: 
Област: Смолян, Община: Девин, 
Населено място: с. Триград 

Попада на територията на: 
РИОСВ“Смолян“ и РДГ-„Смолян“ 

Документи за обявяване: 
Заповед No.3751 от 30.11.1973 г.  

 
Цели на обявяване:Опазване на 
вековна гора и характерен ландшафт. 

 

 



„Извадка от Доклада за ВКС“      Стр. 5 от 20 
 

Режим на дейности: 
 Забранява се сечене, чупене, изкореняване, обелване на цели дървета или части от тях, 

дълбаене подписи, засичане, боядисване, забиване на гвоздей, както и всякакви действия, 
които водят до повреждане или унищожение на растителността 
 Забранява се пашата на добитък от всякакъв вид и през всякакво време 
 Забранява се палене на огън извън опрелените за тази цел места 
 Забранява се преследване, ловене и убиване на всякакви животни, а така също събиране 

и унищожаване яйцата на птиците и повреждане гнездата им 
 Забранява се ловуването и гърменето с огнестрелно оръжие и други средства 
 Забранява се замърсяване на водите в изворите, реките, езерата и изкуствените 

басейни 
 Забранява се повреждането или разрушаване чрез къртене, копаене, драскане по 

скалите или скалните образувания, намиращи се на границите на обекта 
 Забранява се повреждане на съществуващите пътища, или отваряне на нови такива, 

както и преминаването на каквито и да било превозни средства по алеите определени за 
пешеходци 
 Забранява се копаене и вадене на пясък, глина и събиране на почвената покривка 
 Забранява се повреждането по какъвто и да е начин на съществуващите държавни и 

обществени постройки 
 Забранява се строеж на сгради и пътища, извън местата определени за тази цел с плана 

за благоустрояването на защитените местности 
 Забранява се повреждането и унищожаването по какъвто и да е начин служебните 

надписи, табели, пътеводни знаци и други съоръжения, както и поставянето на нови такива 
без разрешението на съответните горски стопанства 
 Разрешава се залесяване на голите площи; бране на някои растения с научна цел;  

провеждане на санитарна сеч в горите и извеждане на изборна и групово-изборна сечи във 
вечнозелените насаждения на горите. 

3. ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „СТАРАТА ГОРА“ 

Площ: 33.0 хектара, 
 по данни на ЛУП(изд.2010г.)-30,2 ха 

Местоположение: 
Област: Смолян, Община: Девин, 
Населено място: с. Кестен, с. Триград 
 

Попада на територията на: 
РИОСВ“Смолян“ и РДГ-„Смолян“ 

Документи за обявяване: 
Заповед №РД-505 от 12.07.2007 г.  

 
 
 

 
Режим на дейности: 
 Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа; 
 Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения 

облик на местността; 
 Забранява се използване на химически средства за растителна защита; 
 Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места; 
 Забранява се ловуване; 
 Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове; 
 Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално 

предназначение;на ловностопански мероприятия; паша на домашни животни /без кози/ в 
определените с лесоустройствения проект пасищни площи и косене на сено. 
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Съгласно последните действия по изграждането на Национална екологична мрежа на 
територията на страната, към ВКС1, има идентифициранизащитени зони по смисъла на 
Закона за биологичното разнообразие, в които е включена цялата територията на ТП“ДГС-
Триград“. 

Съгласно двете решения на Министерски съвет/Решение №661/16.10.2007г. и Решение 
№802/04. 12. 2007г./,са определени две защитени зони: 

 зонизаопазваненаприроднитеместообитания и надиватафлора и фауна–
защитена зона BG0001030«Родопи– Западни» и 

   зони за опазване на дивите птици-защитена зона «Триград-Мурсалица» 
(BG0002113) 

 
- Защитена зона BG0001030 Родопи - Западни е одобрена с Решение на МС: № 661/ 

16.10.2007г. и е с обща площ 271909.21 ха.  
Целите на опазване на защитената зона са: 
• Запазване площта на природните местообитания и местообитанията на видовете и 

техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
• 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. 

• 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 20 типа горски местообитания, част от 
които попадат на територията на стопанството – напр. буковите, еловите, черборовите гори 

 Стандартният формуляр за зоната със списък на местообитанията и видовете е на 
страницата: http://natura2000bg.org/natura/UserFiles/File/SDF/SDF_BG0001030.pdf 

 
Защитена зона „Триград-Мурсалица“ -  BG0002113е обявена със Заповед № РД-531 от 

26 май 2010 г. на министъра на околната следа и водите и е с обща площ 55340.95 ха.  
Цели на обявяване: 
• Опазване и поддържане на местообитанията на видовете птици за постигане на 

тяхното благоприятно природозащитно състояние; 
• Възстановяване на местообитания на видове птици, за които е необходимо 

подобряване на природозащитното им състояние. 

Предмет на опазване (видове и местообитания)на основание разпоредбите на чл.6, 
ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие/ЗБР/ са: Черен щъркел 
(Ciconianigra), Осояд (Pernisapivorus), Черна каня (Milvusmigrans), Орел змияр (Circaetusgallicus), 
Малък креслив орел (Aquilapomarina), Скален орел (Aquilachrysaetos), Белоопашатмишелов 
(Buteorufinus), Белошипаветрушка (Falconaumanni), Сoкол скитник (Falcoperegrinus), 
Планински кеклик (Alectorisgraeca), Ловен сокол (Falcocherrug), Лещарка (Bonasabonasia), 
Глухар (Tetraourogallus), Ливаден дърдавец (Cygnuscolumbianusbewickii), Бухал (Bubobubo), 
Врабчова кукумявка (Glaucidiumpasserinum), Пернатонога кукумявка (Aegoliusfunereus), 
Кoзодой (Caprimulguseuropaeus), Земеродно рибарче (Alcedoatthis), Сив кълвач (Picuscanus), 
Черен кълвач (Dryocopusmartius), Среден пъстър кълвач (Dendrocoposmedius), Трипръст 
кълвач (Picoidestridactylus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopossyriacus), Горска чучулига 
(Lullulaarborea), Червеногърбасврачка (Laniuscollurio), Черночеласврачка (Laniusminor), 
Ястребогушокоприварче (Sylvianisoria), Градинска овесарка (Emberizahortulana); Малък ястреб 
(Accipiternisus), Обикновен мишелов (Buteobuteo), Черношипаветрушка (Керкенез) 
(Falcotinnunculus), Сoколорко (Falcosubbuteo), Речен дъждосвирец (Charadriusdubius), 
Късокрилкюкавец (Actitishypoleucos), Пчелояд (Meropsapiaster). 

В териториите на зашитените зони се забраняват следните дейности: 
 разораването на пасищата и превръщането им в обработваеми земи; 
 използването на пестициди в пасища и ливади; 
 косенето на ливадите преди 1 юли, както и косене от периферията към центъра; 

http://natura2000bg.org/natura/UserFiles/File/SDF/SDF_BG0001030.pdf
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 разкриването на нови баластриери в речните корита и речните тераси 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; 

 изграждането на водноелектрически централи 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; 

  изграждането на вятърни генератори за производство на електроенергия 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, както и с изключение 
на тези за самостоятелно захранване на обекти. 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ 
 За защитените територии в границите на ТП“ДГС-Триград“ има изготвен и приет 

план за управление само за ЗМ „Триградско ждрело”. До изготвяне на планове за останалите 
защитени територии, стопанисването да се извършва съгласно Закона за защитените 
територии, заповедта за обявяване и заповедите за прекатегоризация, като са в сила 
следните допълнителни ограничения: забрана на голите сечи и подмяна на основния 
дървесен вид, както и забрана за водене на санитарни сечи и изваждане на мъртва дървесина 
и стари дървета, с изключение на случаите когато има големи природни нарушения 
(ветровали, снеговали, пожари) или каламитети. 

 Прилаганите лесовъдски мероприятия да се съобразяват с естествената динамика на 
горските екосистеми и сукцесионните процеси. 

 Да се проверява периодично за създаването на нови защитени територии или зони, 
или за предложения за създаването им, които потенциално могат да бъдат повлияни от 
горскостопанските дейности.  

 Да се изготви и внесе мотивирано предложение за обявяване на нови защитени 
териториии, по преценка на ръководството на ДГС, с оглед опазване на ключови елементи на 
биологичното разнообразие и ландшафта. 

 До издаването на заповеди за защитените зони и изготвянето на Планове за 
управление да се прилагат горскостопански практики, които не водят до промяна на 
естествените местообитания и горски екосистеми.  

 Да се извърши оценка на благоприятното природозащитно състояние за горските 
екосистеми на територията на ТП“ДГС-Триград“, включени в границите на защитените зони. 
Прилаганите горскостопански дейности да бъдат изцяло съобразени с поддържането и 
подобряването на природозащитно състояние на горските видове и местообитания. 

 При защитените територии и защитените зони, в които преобладават горските 
екосистеми е препоръчително да се оставят около 15-20% от горите в тях за “гори във фаза на 
старост”. Прилагането на тази препоръка би повишило стойността на защитената територия 
и ВКС 1.1.  

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 
Поради липсата на изготвени и приети планове за управление на представените 

защитени територии и потенциални защитени зони, стопанисващите гората трябва да влязат 
във връзка с ръководството на ТП“ДГС-Триград“, които по закон отговорят за управлението 
на защитените територии и съвместно да следят за неблагоприятни въздействия върху ВКС. 
Съвместно с ТП“ДГС-Триград“ и РИОСВ Смолян трябва да се определи режима на мониторинг 
на стандартните процедури и индикаторите, с цел предотвратяване на отрицателните 
въздействия от дейностите върху ВКС на защитените територии и зони. За пример могат да 
се вземат въздействия на дейностите върху горските екосистеми, нарушаване на 
миграционни пътища на дивите животни, повишаване на риска от пожари, влошаване на 
благоприятното природозащитно състояние и други, както и да се използват 
мониторинговите схеми и формуляри на Националната система за мониторинг на 
биологичното разнообразие за отразяване на основните индикатори касаещи ВКС 1.1. 
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ВКС 1-2 ЗАСТРАШЕНИ, ИЗЧЕЗВАЩИ И ЕНДЕМИЧНИ ВИДОВЕ 
 
ВКС притежават териториите от горскостопанските единици, в които се среща 

всеки вид от Приложение 1към ръководството. Това са видове с толкова голяма 
консервационна значимост, че е достатъчно наличието на един такъв вид, постоянно 
обитаващ горскостопанската единица, за да представлява тя ГВКС. Всяка горски територия, 
включваща местообитания на видовете, включени в Приложение 1 към ръководството е 
ГВКС. 

 
В тази ВКС попадат както гори находища на застрашени и изчезващи видове, така и 

гори с естествени характеристики, представляващи потенциално такова местообитание. Това 
се налага поради рядкост на видовете, както и заради нуждата от опазване на местообитания 
от критично значение на тези и други видове. Видовете са посочени в Приложение 1 към 
Националното ръководство. Приложението е разработено въз основа на Закона за Биологично 
Разнообразие, Червения списък на IUCN (1997) с използвани категории “критично застрашен” 
и “уязвим”, Червената книга на НРБ, том I и II, Атлас на ендемичните растения в България. На 
базата на това приложение по-долу са посочени видовете установени на територията на 
ТП“ДГС-Триград“, както и потенциални такива, които евентуално могат да се установят в 
границите на проучваната територия. Дадени са конкретни за всеки вид указания за 
стопанисване и мониторинг. Установените находища на видовете са посочени на картата. 

Извън видовете включени в Приложение 1 на Националното ръководство, екипът е 
посочил и други важни растителни и животински видове за региона. Това са видове с локално 
разпространение и национално значение, които стопанисващите територията  трябва да 
имат пред вид и при необходимост да прилагат специални мерки за опазване. 

 

Растителнивидовевключени в Приложение 1къмНационалноторъководство, 
установени на територията на ТП“ДГС-Триград“ 

 

1. Пълзяща гудиера (Goodyerarepens) 

Многогодишно тревисто растение с пълзящо коренищеи листна 
розетка, която се запазва зелена и през зимата. Цветовете са бели, 
събрани в спираловидно съцветие. Цъфти през май-юли, плодоноси 
юли-август. Среща се единично в иглолистни гори от 1200 до 1800 m 
н.в. Включен е в ЗБР и в Червена книга на България т. 1 с категория 
„застрашен” (Пеев и др. (ред.) 2011) 

 
 
 
 
 

2. Родопска горска майка (Lathraearhodopaea) 
 
Многогодишно тревисто растение – паразит по корените на леска, 
смърч, бук, елша и др. дървета. Цветовете са розови, събрани в 
цилиндрично гроздовидно съцветие цъфти през март-април, 
плодоноси през юни-юли. Среща се във влажни гори и храсталаци до 
2000 m н.в. Включен е в Червена книга на България т. 1 с категория 
”рядък” (Велчев и др. 1984) и в списъка на IUCN с категория R (рядък 
вид), балкански ендемит. С широко разпространение в горския фонд 
на територията на ТП“ДГС-Триград“. 
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Растителни видове разпространени на територията на ТП“ДГС-Триград“ с висока 
консервационна стойност от местно и национално значение извън Приложение 1 към 

Националното ръководство 

1. Нишковидно секирче (Lathyrusfiliformis)  
Многогодишно тревисто коренищно растение. Стъблата са 

високи 10–50cm, без крила.  
Листата са чифтоперести, завършващи с осилче, с 1–4 двойки 

линейни до линейноланцетни листчета, дълги 12–50 mm. 
Цветовете са събрани по 2–7 в рехави гроздовидни съцветия. 
Чашката е с еднакви помежду си зъбци. Венчелистчетатаса 
бледопурпурни до бледовиолетови. Плодът линеен, 
светлокафяв боб. Цъвти през май–юли, плодоноси презюли–
август. Размножава се със семена. Среща сепо варовити скалисти 
поляни и склонове, върху плитки кафяви и планинско-горски 
почви, в окрайнините на гори отPiceaabies с примес 
отPinussylvestris иFagussylvatica. Образува фрагментирани 
популации, плътността на които в отделните участъци варира 

от единични индивиди до отделни групи в СреднитеРодопи (селата 
Мугла,Кестен,Триград,Ягодина,Чаирски езера,х. „Марциганица“) от 1250 до 1750 m н. в. 
(Тошева и др. 2011).Включен е в Червена книга на България т. 1 с категория „застрашен” 
(Пеев и др. (ред.) 2011) 

2. Муховиднапчелица (Ophrysinsectifera) 
Многогодишно тревисто растение с 2 яйце-видни грудки. 

Стъблата са високи 15–40 cm, с 3–5 розеткови и 1–3 подобни на 
присъцве-тници листа, зелени, изправени. 

 Съцветията са рехави, с 2–10(15) цвята. Чашелистчетатаса 
зелени, разперени. Двете венчелистчетаса линейни, 4–7 mm 
дълги,кафяво-виолетови,кадифено-влакнести,стърчащи напред. 

 Устната наподобява тялото на оса, издължена, триделна, 
средният дял е двуделно-врязан, кафяво-виолетова, късо 
кадифеновлакнеста, огледалото е централно разположено, сиво-
синкаво, блестящо. Цъфти през май–юни, плодоноси юни–юли. 
Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена. 

У нас e установяван единствено на варовити каменисти места 
– слабоизползвани пасища, покрайнини на нискостъблени широколистни гори и горски 
поляни сред смърчови гори вЗнеполски район (Голо бърдо), Родопи (Ср. – Буйновско и 
Триградско ждрело), до 1100 m н. в. (Петрова 2011).Включен е в ЗБР и в Червена книга на 
България т. 1 с категория „критично застрашен” (Пеев и др. (ред.) 2011) 

3. Шлемоносен салеп (Orchismilitaris) 
Многогодишно тревисто растение с 2 яйцевидни грудки. 

Стъблата са високи 20–50 cm, с 4–6 зелени, елиптични листа. 
Съцветията са с 10–40 цвята. 

Околоцветните листчета са събрани в шлем, белезникави до 
бледолилаво-розови, заострени.  

Устната е розова до пурпурна, със светла централна част с тъмни 
власинки, дълбоко 3-делна, страничните дялове са линейни, 
извити, средният дял е разделен на два широкоелиптични дяла.  

Цъфти май–юни, плодоноси юни–юли.  
Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със 

семена.Среща се по открити, слънчеви места, на варовити 
каменисти почви, по слабо използвани пасища, сред храсталаци, понякога на горски поляни. 
Съвременните данни от 7 находища са за популации с единични, рядко до 30–50 индивида, на 
площ под 0,05 ha.В района на Средни Родопи е съобщаванза Добростан, Лъки, Турян, 
Триград), до 1500 m н. в. (Петрова 2011).Включен е в ЗБР и в Червена книга на България т. 1 с 
категория „застрашен” (Пеев и др. (ред.) 2011) 
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HaberlearhodopensisLycopodiellainundata 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ  
Инвентаризиране и картиране на находищата от горе изброените видове, като това е 

препоръчително да се извършва през периода по време на цъфтежа, когато растенията могат 
да бъдат идентифицирано най-лесно. Дейностите могат да се извършват и от служители на 
ТП“ДГС-Триград“. 

При установяването наличие на вида всички лесоустройствени и лесовъдски дейности в 
установените находища да бъдат съобразени с екологията на съответния вид. 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  
Проверка състоянието на установените находища на вида (минимум на 5 години) – брой 

индивиди, определяне на възрастовата структура на ценопопулацията, здравословно 
състояние (наличие на повреди или вредители и др.). 

 
Други растителни видове с важен природозащитен статус, с разпространение на 

територията на ТП“ДГС-Триград“ 
 

№ Наименование на вида Българско наименование 

 
Червена 

книга 
(2011) 

Червена 
книга 
(1984) 

ЗБР 

1 Orchisspitzelii Шпицелов салеп критично 
застрашен  + 

2 Polygalaalpestris Алпийска телчарка застрашен  + 
3 Violagrisebachiana Гризебахова теменуга застрашен  + 
4 Saxifragaaizoides Жълта каменоломка застрашен застрашен + 

5 Megaphyllumberoni Бероновмегафилум критично 
застрашен   

6 Lycopodiellainundata Блатен плаун критично 
застрашен  + 

7 Violapalustris Блатна теменуга критично 
застрашен  + 

8 Hammarbyapaludosa Блатна хамарбия критично 
застрашен  + 

9 Menyanthestrifoliata Водна детелина застрашен  + 

10 Utriculariaaustralis Южна мехурка критично 
застрашен  + 

11 Arenariarhodopaea Родопска песъчарка застрашен рядък + 
12 Secalerhodopaeum Родопска ръж застрашен рядък + 
13 Hieraciumkittaniae Киттановарунянка застрашен  + 

14 Malcolmiaorsinianassp. 
angulifolia Ъглолистнамалколмия застрашен 

 + 

15 Campanulajordanovii Йорданова камбанка уязвим  + 

http://www.google.bg/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=UBbcqBKHvFAjaM&tbnid=5_tX0cUQuwDPOM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LycopodiellaInundata.jpg&ei=tTweUvG7MMSshQeb14HwDw&psig=AFQjCNHluWB2KSkZsQg0klGKHx_f9x5WyQ&ust=1377799733884476
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16 Campanulaorphanidea Орфанидиева камбанка застрашен  + 
17 Sideritisscardica Мурсалски чай застрашен  + 
18 Carumgraecum Гръцки кимион - рядък  
19 Haberlearhodopensis Родопски силивряк - рядък + 
20 Morinapersica Персийска морина  рядък + 
21 Chondrillaurumoffii Урумов кривец  рядък + 

22 Daphneoleoides Маслиноподбно бясно 
дърво 

 
рядък + 

23 Tracheliumrumelianum Румелийски трахелиум  рядък + 
24 Listeracordata Сърцевиден тайник   + 
25 Scabiosarhodopensis Родопска самогризка  рядък  
26 Scrophulariabulgarica Българско живениче  рядък  
27 Seselirhodopaeum Родопски порезник  рядък  
28 Saxifragaferdinandi-coburgi Македонска каменоломка  рядък  
29 Saxifragastribrnyi Стрибърниевакаменоломка  рядък  
30 Cortusamatthioli Мечешко око  застрашен + 
31 Laserpitiumsiler Планински лазерпициум  рядък  
32 Minuartiasaxifraga Скална мишовка  рядък  
33 Thymusnikolovii Николова мащерка  рядък  
34 Valerianamontana. Планинска дилянка  рядък  
 

Животински видове включени в Приложение 1 към Националното ръководство, 
установени на територията на ДГС “Триград” 

1.Видра (Lutralutra) 
Обитава предимно реки, богати на риба, с 

незамръзващи бистри и незастояли води, с обрасли с 
растителност брегове. Също езера, блата, изкуствени 
водоеми. Леговището обикновено се намира в 
стръмен бряг и има вход под водата. Застрашен вид, 
включен в „Червена книга на България, том 2. 

На територията на ДГС “Триград” се среща много  
рядко по реките – Триградска и др. 

 

2. Кафява мечка (Ursusarctos) 

Защитенвид, включен в 
ЧервенакниганаБългария т.2 с 
категориярядък.Застрашенотизчезване в 
европейскимащаб.У нас с 
разпокъсаноразпространение, главносъсредоточено 
в Рила, Пирин, Славянка, ЗападниРодопи, Централна 
и ИзточнаСтарапланина.Установен на територията 
на ДГС ”Триград”, където се среща на почти цялата 

територия на стопанството. 

3.Глухар (Tetraourogallus) 
Включен в Червена книга на България (под 

печат)  с категория “Застрашен”. Ареалът му в 
Европа е силно редуциран и разпокъсан, почти 
повсеместно видът намалява заради интензивното 
горско стопанство и безпокойството.  

На територията на ДГС “Триград” съществуват 
находища /токовища/ на вида из старите 

иглолистни гори –смърчови и борови.Твърде вероятно видът има токовища и в някои други 
отдели в рамките на посочената по-горе област. 
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4.Орел змияр (Circaetusgallicus) 
 
Рядък вид, включен в Приложение 1 на Директивата 

за птиците на ЕС и в Червената книга на България. Гнезди 
на стари дървета в малко посещавани горски участъци.  

 
 
 
 

5.Скален орел (Aquilachrysaetos)  
 
Много рядък вид у нас, включен в Приложение 1 на 

Директивата за птиците на ЕС и в Червената книга на  
България /застрашен/. Гнезди на скали и на стари 
дървета - най-често дъбове или борове.  

 
 
 

6.Пернатонога кукумявка (Aegoliusfunereus)  
 
Рядък обитател на планинските, главно смърчови и 

смесени буково-смърчови гори у нас. Защитен вид, 
включен в Червената книга (под печат) в категория 
“Уязвим”. 

 
 
 
 

7.Врабчова кукумявка (Glaucidiumpasserinum) 
 
Много рядък гнездещ у нас вид птица, доскоро считан 

за изчезнал вид, включен в Червената книга на България, 
в категория “изчезнал”. Напоследък немалко гнездещи 
двойки бяха установени в Западните Родопи, Централен 
Балкан, Рила, Пирин и Славянка. Почти във всички случаи 
е намерен да живее в стари, вековни смърчови гори, по-
рядко мурови и букови. В ТП“ДГС-Триград“ се среща 
главно в отдели със смърчови гори в южните части на 
стопанството  

 
8.Трипръст кълвач (Picoidestridactylus) 
 

 
 
Най-редкия кълвач в Европа и у нас. Обитава само 

девствени смърчови гори, неповлияни от човешщка 
намеса. Защитен вид, включен в Червената книга на 
България, категория “Застрашен”. У нас е пряко 
застрашен от изчезване. По-малко от 100 дв. са останали у 
нас, само в Рило-Родопския масив 
 

 
 

 
 
9.Горски бекас (Scolopax rusticola) 
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У нас е много рядък гнездещ вид, разпространен главно в 
Рила,Пирин, Родопите и Стара планина, по-рядко –и в 
Странджа. През последните 50 години е драстично намалял у 
нас както като гнездещ, така и като мигриращ вид.Като 
прелетна птица преминава през март-април, а наесен – през 
септември, но главно през октомври, като редовно зимува в по-
топлите и малоснежни райони на страната. През време на 
прелета обитава по-влажни места в окрайнини на гори, поляни, 

места с единични групи дървета и храсти, разсадници, обрасли мочурища и околности на 
водоеми. Много рядък вид, включен в „Червена книга на България, том 2. 
 

Животински видове с природозащитно значение, установени на територията на 
ТП“ДГС-Триград“ 

 
1. Черен кълвач (Dryocopusmartius) 
Обитава стари букови, иглолистни и смесени планински гори до горната им граница; по-

рядко нископланински и равнинни гори. Гнезди в стари дървета с хралупи. Най-рано брачни 
прояви са установени в началото на март, а напуснали гнездото малки в началото на май. 
Люпилото е от 4-5 яйца, мътенето продължава 12-14 дни, а престоят на малките в гнездото 
24-28 дни. При загуба на първото люпило прави второ люпило. В стари гори гнездовият 
участък обхваща 100-300 ха, а в горите с малко количество стари и умиращи  дървета – 1000-
1600 ха.Рядък вид, включен в „Червена книга на България, том 2, стр. 126”. 

2. Сив кълвач (Picuscanus) 
Рядък вид с бързо намаляваща численост у нас, включен в Приложение 1 на Директивата 

за птиците на ЕС,  включен новото издание на Червена книга на България (под печат). 
Обитава стари букови, дъбови и крайречни гори. 

3.Голям ястреб (Accipitergentilis) 
Рядък вид,включен в Червената книга на България. Гнезди в разнообразни гори, както в 

планините така и в равнини, вкл. и в горски култури. Предпочита дъбови и крайречни гори. 
Храни се основно с птици.  

4.Малък ястреб (Accipiternisus) 
Включен в Червената книга на България. Гнезди в разнообразни гори, предимно в 

планините. Предпочитаиглолистни и букови гори. Храни се основно с 
дребниврабчоподобниптици. Среща се целогодишно у нас,катопреззиматаидватптици от 
севернирайони на Европа.  

5.Осояд(Pernisapivorus)  
Обитаваразнообразни стари гори, най-честодъбови и иглолистни, а същобукови в 

съседство с поляни и ливади от морскоторавнищедо около 1800 mн.в. Гнездото е добре 
скрито в основата на страничен клон на височина 10-20 m.  Застрашен вид, включен в 
„Червена книга на България, том 2 и в Приложение 1 на Директивата за птиците на ЕС. Храни 
се главно с ципокрилинасекоми – оси, пчели и др. У нас е прелетен–идва в края на април и 
отлита до края на септември. 

6.Лещарка (Tetrastesbonasia) 
Рядък и неизучен вид.У нас се среща само в планините, главно в Рило-Родопския масив. 

Защитен вид, включен в Червената книга. Предпочита естествени, гъсти смесени и иголистни 
гори с богат подлес и наличие на горски плодове, обикновено над 1000 м.н.в..  

 
ВКС 1.3 КРИТИЧНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ВИДОВЕ 
 

Списък на индикаторните видове за тази ВКС с техните минимални концентрации в 
България са посочени в Приложение 2 към ръководството, като там са посочени и праговите 
им стойности поотделно за всеки вид. Когато в една гора има значимо постоянно или 
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временно съсредоточаване на видове или е убежище от критична важност, съгласно 
изискванията на Приложение 2 към ръководството, тогава гората е ГВКС.  
 

 Критична концентрация: Освен при глухаря при други видове не са регистрирани 
критични концентрации. 

 
ВКС 2. ЗНАЧИМИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ФОРМИРАЩИ ЛАНДШАФТ ОТ РЕГИОНАЛНО ИЛИ 
НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, В КОИТО ВСИЧКИ ЕСТЕСТВЕНО СРЕЩАЩИ СЕ ВИДОВЕ 
СЪЩЕСТВУВАТ ПРИ ЕСТЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ОБИЛИЕ. 

 
ВКС 2 представляват значими горски територии, формиращи ландшафт от регионално 

и национално значение, в които всички естествено срещащи се видове съществуват при 
естествени условия на разпространение и обилие.  

При формиране на критериите за разпространение на горите, отговарящи на ВКС 2 е 
взето под внимание географското разпространение на обширните горски масиви на 
територията на страната. Горите отговарящи на тази консервационна стойност се обособяват 
по критериите - естественост, фрагментираност и минимален териториален размер на 
жизнено проявление на популациите на естествено срещащи се видове. 

При определянето на тази консервационна стойност се включват типични 
ландшафти и тяхното биологично многообразие от Родопския район. Горите на 
територията на ТП“ДГС-Триград“ отговарят на критериите на консервационната 
стойност, разглеждани в пространството на целия родопски масив.  

Гора % 
Eстественост 

% 
Фрагментираност 

Рила, Пирин, Стара планина, Родопи 80 5 
 

 
 
 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 2 
 Планираните лесовъдски и стопански мероприятия не трябва да водят до 

намаляване на процента на лесистост на ТП“ДГС-Триград“. 
 Да се използват лесовъдски системи, които да поддържат видовото, възрастовото и 

структурното разнообразие в насажденията и на ниво ландшафт. Да се прилагат 
природосъобразни и разнообразни лесовъдски системи в съответствие с особенностите на 
конкретното насаждение. 

 Най-малко 2% от територията на горскостопанската единица трябва да бъдат 
отделени за осигуряване на гори от основно представените горскодървесни видове, които са 
във фаза на старост (Old-growthforests). 

 Да се спазват екологични принципи и практики при планиране и извеждане на 
лесовъдските мероприятия.При провеждане на лесовъдски дейности да се 
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поддържатопределено количество мъртвадървесина в насаждението,дървета с хралупи, 
единични и групи стари дървета. 

 Да се дава приоритет на естественото възобновяване. Да се прилагат лесовъдски 
системи, които осигуряват естествено възобновяване. 

 Не се допуска смяна на коренния дървесен състав.  
 При възстановителни дейности (залесяване) да се използват само местни видове и 

произходи. Да не се внасят чуждоземнни дървесни видове и произходи с изключение на 
дендрариумите и географските култури, както и животински видове извън естественият им 
ареал на разпространение на територията на ТП“ДГС-Триград“. 

 Да не се допуска изкуствено залесяване на естествени открити пространства в 
горските масиви, с изключение на мероприятия за контрол на ерозионни процеси. 

 Да не се допускат дейности (в това число и лесовъдски), които да увеличават 
антропогенната фрагментираност на територията. При планиране на пътищата и 
инфраструктурата, трябва максимално да се запази целостта на ландшафта. Необходимо е да 
се осигурят подходящи елементи, намаляващи влиянието на фрагментираността на 
територията, които да подпомагат движението на организмите – например да се предвиждат  
коридори за придвижване, връзкиизони на спокойствие на животните и т.н. 
 
ВКС 3. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ РЕДКИ, ЗАСТРАШЕНИ ИЛИ 
ИЗЧЕЗВАЩИ ЕКОСИСТЕМИ, ИЛИ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТАКИВА. 
 

ГВКС представляват всички горски територии, включени в списъка на Приложение 3 
към ръководството. За ВКС се считат и гори, притежаващи характеристики, отличаващи ги 
като гори във фаза на старост (Oldgrowthforests), които със своята възрастова структура и 
степен на естественост представляват местообитание на комплекс от видове от специфични 
екологични и таксономични групи.  

За определяне на горите, 
отговарящи на критериите на ВКС 3, 
са използвани данни от ГСП на 
ТП“ДГС-Триград“. Извършено е и 
теренно обследване на идентифи-
цираните за тази консервационна 
стойност типове екосистеми. 
Съгласно списъка към Приложение 3 
на Националното ръководство за 
определяне на ГВКС, за територията 
на ТП“ДГС-Триград“ са идентифи-
цирани 14 типа редки, застрашени 
или изчезващиекосистеми. 
Границите на отделните гори, 
представляващи ВКС3, не са отбеля-

зани на терена тъй като в повечето случаи съвпадат с границите на насаждението. 
За всяка от горитеса представени някои основни характеристики и препоръчителни 

горскостопански практики. 
В държавните горски територии в обхвата на ТП”ДГС-Триград” са идентифицирани 

следните редки, застрашени или ичезващи екосистеми: 
 G1.213(1)Riverain [Alnus] woods of slowrivers /Нелонгозникрайречнисъобщества на 

Alnusglutinosa и Alnusincana в горните и средните течения на реките/ 
 G1.61 Medio-Europeanacidophilous [Fagus] forests/Гори с преобладание на бук, 

разположени на бедни кисели и влажнипочви/ 
 G1.63Medio-European neutrophile [Fagus] forest/Мезофитни гори с преобладание на 

бук, разположени на неутрални или близки донеутралнитепочви / 
 G1.66. Medio-Europeanlimestone [Fagus] forests/Буковигори, 

разположенинаваровиковитерени / 
 G1.69.Moesian [Fagus] forests/Гори от мизийски бук/ 
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 G1.7C1.[Ostryacarpinifolia] woods/Съобщества с участието на водниягабър 
(Ostryacarpinifolia)/ 
 G3.16.Moesian [Abiesalba] forests/Монодоминантни гори на обикновена ела 

(Abiesalba)/ 
 G3.1E1 South-easternMoesian [Piceaabies] forests /Монодоминантни и с 

преобладание на смърч гори/ 
В зависимост от надморската височина и флористичния състав се разграничават 

два подтипа. 
• G3.1B  AlpineandCarpathiansub-alpine [Picea] forests/Смърчови гори разпространени 

около горната граница на гората. 
• G3.1E1South-eastern Moesian [Piceaabies] 

forests/МонодоминантнииспреобладаниенасмърчгоривРодопите/ 
 G3.E3Balkan [Pinussylvestris] mire woods/Първичниестественисмесени 

насаждения на Pinussilvestris и Piceaabiesразположенивърхуторфища/ 
 G3.56(0) [Pinuspallasiana] and [Pinusbanatica] forests /Гори от черен бор с 

реликтен характер/ 

 G3.56(1) Mixed Pinusnigra – Piseaabiesfortests /Естественисмесени 
насаждения на Pinusnigra и Piceaabies/ 
 G4.6 Mixed [Abies] - [Picea] - [Fagus] woodland /Смесени широколистно-

иглолистни гори съсзадължително участие на обикновен бук (Fagussylvatica) 
и/или обикновена ела (Abiesalba) и/или обикновенсмърч (Piceaabies)/ 
 G4.8(3)Mixednon-riverinedeciduousandconiferouswoodland/Съобщества с 

участието на черен бор (Pinusnigra) и воден габър (Ostryacarpinifolia)/ 
 

 ГОРИ ВЪВ ФАЗА НА СТАРОСТ (Oldgrowthforests) 
Горите във фаза на старост (Oldgrowthforests) представляватпоследната фаза от 

развитието на насажденията, коитосъссвоята специфична структура и функционалностса 
местообитание на комплекс от видове от различниекологични и таксономичнигрупи. 
Установено е, че значителначаст от свързаните с горатавидовенамират в тяхоптимални 
условия за съществуване. 

Горите във фаза на старост се характеризират се с наличие на стари живи дървета с 
диаметриблизки до максималните за съответниядървесен вид; дървета с изсъхнали, 
деформирани или счупенивърхове и клони; дървета с хралупи; стоящи и 
падналиедроразмернимъртвидървета, коитоса в различнифази на разлагане. В голямата си 
часттези насаждения имат неравномерна пространствена и възрастова структура. 

 
ВКС 4. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, КОИТО ИЗПЪЛНЯВАТ ВАЖНИ ПРИРОДНИ ФУНКЦИИ В 
КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ (НАПР. ЗАЩИТА НА ВОДОСБОРИ, КОНТРОЛ НА ЕРОЗИЯТА). 

Тази ВКС се отнася до важните екологични функции на стопанисваната гора. 
Определени са следните компоненти: 

• Гори представляващи единствени източници на питейна вода 
• Гори от решаващо значение за водосбора 
• Гори с решаващо противоерозионно значение 
• Гори с пожарозащитни функции 
• Гори с решаващо значение за земеделието и рибарството 
На територията на ТП“ДГС-Триград“ са представени четири типа ГВКС. По данни от 

лесоустройствения проект и проведени интервюта, ВКС-ти касаещи земеделието и 
рибарството, съгласно критериите на Националното ръководство за ГВКС, не са установени 
за ТП“ДГС-Триград“. 

 
ВКС 4.1 ГОРИ – ЕДИНСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПИТЕЙНА ВОДА 

 
В България за ГВКС се считат всички горски територии попадащи в рамките на 

санитарно-охранителните зони 1 и 2 на източници за питейно-битово водоснабдяване, 
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определени по реда на Наредба 3 от 2000 г. За ВКС се считат също и горски територии, 
попадащи в близост до източници за питейно-битово водоснабдяване, но без 
определени официални СОЗ, когато те са територии, включващи реката и 
крайбрежните заливаеми ивици на разстояние от 3500 м над водовземането и 50 м под 
него с широчина не по-малка от 1500 м от двете страни на реката. 

За територията на ТП“ДГС-Триград“ в тази консервационна стойност попадат отдели и 
подотдели, определени като вододайни зони, обособени с цел снабдяване на населените 
места с вода за питейно-битовинужди. Включените горскостопански единици са посочени в 
действащия горскостопански план на ТП“ДГС-Триград“ от 2010 година. 

Общатаплощ на вододайнитезони е 586.2 ха.   
 
ВКС 4.2. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДНИЯ ОТТОК ВЪВ 

ВОДОСБОРИТЕ 
 
В България за ГВКС се приемат всички горски територии, които представляват: 
1. Горски територии, попадащи във водосборите на поройни водни течения, чиято 

лесистост надхвърля 40%; 
2. Съобщества на клек (Pinusmugo); 
3. Горски територии, представляващи горна граница на гората (ГГГ), определени по 

реда на ЗГ или попадащи в 200 метрова ивица под ГГГ; 
4. Крайречни естествени гори от Q. pedunculiflora, Q. robur, Fr. оxycarpa, Ulmusminor, U. 

laevis, Salixalba, Alnusglutinosa, Popolusalba, P. nigra, Platanusorientali, попадащи в заливаемата 
тераса на речното течение; 

5. Горите между дигата и десния бряг на р. Дунав, горите на островите и 200 метровата 
ивица от високия бряг на реката; 

6. Гори в 100 метровата ивица на реките Марица, Тунджа, Места, Струма, Арда, Лом, 
Цибрица, Огоста, Скът, Искър, Янтра, Вит, Съзлийка, Стряма, Осъм, Русенски Лом, Камчия, 
Велека, Резовска (Българския бряг); 

7. Горски територии, попадащи в санитарно-охранителна зона 3 на язовирите чието 
основно предназначение е за питейни нужди, определени по реда на Наредба 3 от 2000 г. 

За територията на ТП“ДГС-Триград“ са определени ГВКС, покриващи изискванията на 
т. 4от определението, съгласно Националното ръководство за определяне на ГВКС. 

 
ВКС 4.3 ГОРИ С РЕШАВАЩО ПРОТИВОЕРОЗИОННО ЗНАЧЕНИЕ 
 

В България за ГВКС се приемат всички горски територии, представляващи: 
1. Горски територии с наклон над 30о (или по-малък, при разположение под 

обработваеми земи, поляни, голини, редини, които са с наклон над 10о и дължина по-голяма 
от 200 м) с площ над 1 ha и пълнота над 0,6; 

2. Гори създадени по технически проекти за борба с ерозията, корекционни, 
брегозащитни и колматажни горски пояси- няма установени на територията на ДГС 

3. Гори предпазващи населени места или комуникации, разположени на пътя на 
паднали до момента лавини по данни от Планинската спасителна служба, гори в снегосборна 
област с наклон между 20о–50о, както и такива разположени под обезлесена снегосборна 
област с дължина над 200 м. и наклон над 20о -няма установени на територията на ДГС; 

 
ВКС 4.4. ГОРИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БАРИЕРА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОЖАРИ 
 

За ГВКС се приемат всички широколистни гори разположени между иглолистни 
насаждения, между иглолистни насаждения и населени места, между иглолистни 
насаждения и земи с различно селскостопанско ползване, имащи ширина на 
насаждението минимум 100 м. и максимум 250 м. и състав включващ всички 
широколистни видове без бреза, акация и тополови култивари. 
 

За територията на ТП“ДГС-Триград“ са определени горите отговарящи на тази 
консервационна стойност въз основа на геобазата данни и теренни проучвания. Определени 
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са широколистни гори от бук, зимен дъб и келяв габър,отговарящи на изискванията за 
големина на заеманите площи.  

 
ВКС 4.5. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ 
ДЕЙНОСТИ (ЗЕМЕДЕЛИЕ, РИБНИ ЗАПАСИ) И ЗА ЗАЩИТАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ 
ОБЕКТИ 
 

Всички гори с критично въздействие върху горските функции, от които зависят 
земеделието, състоянието на рибните запаси, защитата на инженерни съоръжения са ГВКС, 
когато представляват: 

1. Ивично разположени гори, в съседство с обработваеми земи, създадени или 
функциониращи като полезащитни горски пояси, когато широчината на горската ивица не е 
по-голяма от 100 м; 

2. Крайречни гори доминирани от различни представители на род Salix по брега на река 
Дунав и нейните острови, заливани при високи водни стоежи на реката, както и по бреговете 
на реките Марица, Тунджа, Места, Струма, Арда, Лом, Цибрица, Огоста, Скът, Искър, Янтра, 
Вит, Съзлийка, Стряма, Осъм, Русенски Лом, Камчия, Велека, Резовска (Българския бряг). 

3. Гори създадени за защита на инженерни съоръжения. 
На територията на ТП“ДГС-Триград“ не са идентифицирани гори, които да отговарят на 

определението за ВКС 4.5. 
 
ВКС 5. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ОСНОВНИТЕ 
НУЖДИ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ (ПОМИНЪК, ПРЕПИТАНИЕ, БИТОВИ НУЖДИ, ЗДРАВЕ) 
 

Тази ВКС се различава от биологичните и екологични стойности по участието на 
местните общности в ползването и управлението на гората. При определянето й трябва да се 
оцени потенциалната зависимост на местното население от ресурсите, които им дава гората. 

Една гора може да има статут на гора с ВКС, ако местните общности получават от нея 
жизненоважни горива, храни, фураж, лекарства, или материали за строителството, без да 
имат леснодостъпни алтернативи за тяхното набавяне. В такива случаи високата 
консервационна стойност изрично се определя като една или повече от тези основни 
потребности. Ако хората от някоя общност получават приходите си единствено от дадена 
гора и нямат алтернативен източник на доходи, то тази гора има ВКС. 

Съгласно националното ръководство за определяне на ГВКС, в България следните 
ресурси могат да характеризират ВКС 5, според нивото на зависимост на местното население 
от тях, наличието на лесно достъпни заместители и взаимодействието с други ВКС: 

• Дърва за огрев и битови нужди 
• Паша и фураж – сено и листна маса 
• Гъби 
• Други недървесни продукти – лечебни растения, горски плодове, охлюви, продукти 

от лов и други (недървесни горски продукти, с които може да се търгува, включително 
уловени животни, смоли, плодове, и т.н.) 

• Водоснабдяване (вода за пиене и за всекидневни нужди – виж ВКС 4.1)  
Територията на ТП“ДГС-Триград“ е разположена изцяло на територията на община 

Девин.  
В обхвата на територията на стопанствотопопадат 4 населени места: с.Гьоврен, 

с.Триград, с.Жребово и с.Кестен  с население общо около 2000 души.  
Всички селища на територията на стопанството са централно водоснабдени, 

електрифицирани, с телефонна мрежа и изградена пътна мрежа до всяко селище.   
Работната заетост на населението в района е основно в туристическата дейност, 

обществено обслужване и горскостопанса дейност. 
За подпомагане на доходите и за собственаконсумация, част от местното население 

сезонно събира в горите гъби, билки и горскиплодове.  
На територията на ТП“ДГС-Триград" нямаизкупвателнипунктове за гъби и 

горскиплодове, консумацията е предимно за лични нужди.  
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Държавните гори на територията на стопанствотоса 10774,2ха (98,3%), в т.ч.:  
общински гори 413,6 ха(3,8%), а не-държавнитегорскитериторииса около 181,5ха (1,6%).  

Част от населението на територията на ТП“ДГС-Триград“  (99%) се отоплява с дърва, 
което говори за важността на този ресурс за района.  

Средногодишното потребление на дърва за огрев от горите на ТП“ДГС-Триград“ е 
около 4000 пл.куб.м.   

Стопанствотоосигурявадърва за огрев и при преференциални условия за местното 
население  - около 3500 пл.куб.м от средногодишното си ползване на дърва за огрев.   

Ползването на пашата се осъществяваспоредпредвижданиятана ЛУП и действащата в 
страната нормативна уредба, а площитесаразпределени по землища. Площаотделена 
ежегодно за пашуване е в общ размер на:  

Максималния потенциал на ползванията от недървеснигорскиресурси, посоченипо-
горесаопределенитака, че да не вредят на възобновяванетона горите, да иматвъзможност за 
възстановяване на запаса и да не се нарушаватекосистемите от преексплоатация на видовете. 

Социалните функции на горите на територията на ТП“ДГС-Триград“ саголеми и от 
особено значение за местното население по всички точки от определението за ВКС 5, но 
съгласноизискванията за тази категория, и от получените мнения и данни на местните 
власти, може да се направи извода, че местното население не е безалтернативно по 
отношение на приходите от горите и порадитова ВКС 5 не е явно проявено на територията на 
стопанството. Въпрекитова, катозначими гори за задоволяванепотребностите на местното 
население от съответнитересурси на територията на ТП“ДГС-Триград“ могат да се посочат: 

• Дърва за огрев и битови нужди; 
• Паша и фураж – сено и листна маса съгласно годишните планове за пашата 

определени от стопанството; 
• Гъби - Масиви с находища на гъби 
• Други недървесни продукти – лечебни растения, горски плодове, охлюви, продукти 

от лов и други (недървесни горски продукти, с които може да се търгува, включително  
уловени животни, смоли, плодове, и т.н. 

• Водоснабдяване (вода за пиене и за всекидневни нужди – виж ВКС 4.1)  
По отношение управлението на горите в ТП“ДГС-Триград“ с цел съхраняване на 

социалната им значимост могат да се направят следните общи препоръки: 
 Да се ползват възможностите за допълнителни приходи от събиране на такси по 

съответните тарифи за ползване на недървесни горски продукти и извършване на 
туристически дейности в земите от горския фонд; 

 Да не се извършват голи сечи и реконструкции за подмяна на естествената горска 
растителност; 

 Да не се извършват залесявания с не типични и не местни видове; 
 Мероприятията да се провеждат равномерно по цялата територия на 

горскостопанските единици; 
 Да не се превишават по обем и интензивност ползванията определени по ГСП. 

 
ВКС 6. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ КУЛТУРНИ 
ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ, РЕЛИГИОЗНА И ЕТНИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ 
 

На територията на ТП“ДГС-Триград“ са установени горските територии, отговарящи на 
изискванията на т.1, т. 2, т. 3 и т.4 в определението по ВКС 6 към националното ръководство 
за определяне на ГВКС.  

Тези територии са идентифицирани по време на проведените консултации с горските 
стопани, кметство с.Гьоврен ,с.Триград и с.Кестен и др..  

Гори или земи от горския фонд попадащи в ивица от 100 м около територии, 
традиционно свързани с провеждането в тях на събори, надпявания и други мероприятия, 
носещи стойност за съхраняване на културното наследство и националните традиции, 
определени след консултации с местните хора 

В тази категория са определени горски територии около места, традиционно 
посещавани и важни за местното население, както и местности с туристически 
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забележителности и маршрути представящи значими природни забележителности на района, 
като на територията на стопанството такива се следните: 

• “Триградско ждрело“ – ЗМ, 
•  „Парка на Влюбените“- попада на територията на на ЗМ „Триградско ждрело“- 

отдел/пототдел:110-„П“,  
• ЗМ-Чейрски езера  
• Туристически маршрут: Триград - Чейрски езера-Чамла 
• Туристически маршрут: Чейрски езера – Водни пад –Кожаре 
• Туристически маршрут: Триград - Ягодина 
• База на Ловно-рибарската дружинка„Тешел“ в местност „Маркова колиба“ 
 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 6 

Да не се планират и провеждат мероприятия, които водят до промяна на ландшафта, 
облика на местностите и понижаване стойностите на гората като ВКС 6 (напр. голи сечи, 
реконструкции, краткосрочно-постепенни сечи, възобновителни сечи с голяма 
интензивност). Особено внимание трябва да се обърне на запазване и по възможност 
подобряване на естетическите и защитни функции на гората (запазване на мъртви стоящи и 
лежащи дървета, живи единични и групи дървета с интересни интериорни качества, дървета 
с хралупи, стари дървета). През  туристическите сезони и периодите на провеждане на 
традиционните събори, панаири или културни, исторически, религиозни мероприятия на 
местното население, в отделите на провеждането им да не се извършват дърводобивни, 
извозни и други горскостопански дейности, нарушаващи духа и спокойното протичане на 
мероприятията. 

 
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 6 

През 5 години да се извършва консултация с местната власт, населението, културните и 
туристически организации за проверка дали определените ГВКС запазват значимостта си 
съгласно определението за ВКС 6, както и за поява и описване на нови ГВКС на територията 
на ТП“ДГС-Триград“.  

Ежегодно да се извършва контрол по дейностите предвидени в ГСП и съобразени с 
препоръките и указанията за стопанисване на определените ВКС 6. 

Мониторингът да се провежда чрез документална проверка и снимков материал. 
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