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Настоящото проучване е извършено в периода март 2018 г. - август 2019 г., във
връзка с определяне на горите с висока консервационна стойност (ГВКС) за
територията ТП „ДГС Златоград‖ и в изпълнение на Принцип 9 от стандарта за
сертификация управлението на гори. Инвентаризацията и проучванията са извършени
съгласно указанията на Практическото ръководство ―Определяне, управление и
мониторинг на ГВКС в България‖, изготвено от WWF - DCP (версия октомври 2016). За
целта, на територията на ТП „ДГС Златоград‖ са проведени теренни наблюдения и
проучвания от външни експерти, извършен е преглед на наличната информация и
документация имаща отношение към определянето на ГВКС за територията на
стопанството.
В Практическото ръководство е дадена дефиниция за ГВКС, включваща в себе
си шест различни характеристики на гората или комбинации от тях, които определят
нейната консервационна стойност. В общ план Ръководството дава и насоки за
управление и стопанисване, които ще запазят или повишат тези консервационни
стойности. При разработката на настоящия документ, екипът е използвал
определенията, праговете и оценките посочени в Практическото ръководство за ГВКС.
Съответните дефиниции са адаптирани конкретно за земите и горите от горския фонд,
управлявани от ТП „ДГС Златоград‖. Посочените указания за стопанисване и
мониторинг са разписани конкретно и съобразно спецификата на горите и начина им на
управление на проучваната територия. Разработени са всички консервационни
стойности, установени на територията на горското стопанство. Инвентаризацията на
ГВКС, свързани с наличието на редки, застрашени и изчезващи видове е
продължителен процес излизащ извън рамките на един сезон. Препоръчва се базата
данни за разпространението на тези ВКС да бъде постоянно актуализирана от
персонала въз основа на периодични техни наблюдения.
Основната част от горите на територията на ТП „ДГС Златоград‖ са включени в
различните категории ВКС. В някои случаи един и същи подотдел попада в повече от
една консервационна стойност. Това прави гората в този подотдел особено значима 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.
Настоящото проучване и идентификацията на ГВКС за територията на ТП „ДГС
Златоград‖ е извършено от екип експерти, в който влизат служители на стопанството,
представители на ЛТУ-София, Национален природонаучен музей-София, членове на
Ботаническото Дружество, представители на национално представени НПО. По време
на процеса на идентификация на ГВКС за територията на ТП „ДГС Златоград‖, екипът
работи в тясно сътрудничество с екипа на горскостопанската единица. Ръководният
състав на стопанството е преминал теоретично обучение за основните принципи по
прилагането на методиката на Практическото ръководство "Определяне, стопанисване
и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България".
През периода на проучванията са проведени консултации с представители на
местните власти и сдружения за определяне на значимите за местните общности горски
територии и съгласуване на режимите за стопанисване. По време на срещите те са
информирани за проучването и за основните принципи на горите с висока
консервационна стойност и е потърсено тяхното мнение относно възможностите за
прилагане.
Препоръчително е при промени в новите горско и ловно-стопански планове на
ТП „ДГС Златоград‖ да се интегрират резултатите от изследването и препоръчаните
горскостопански мероприятия в него. Това ще допринесе за по-добро и
екологосъобразно стопанисване на горските екосистеми в района.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Общата площ на горските територии в обхвата на ТП "Държавно горско
стопанство Златоград― е 33869 ха, в т.ч.
- Държавни горски територии - 31683 ха
- Общински горски територии - 7 ха
- Гори на физически лица - 1434 ха
- Гори на юридически лица - 4 ха
- Гори на религиозни организации - 13 ха
- Гори върху земеделски земи - 728 ха.


Местоположение:
ТП „ДГС Златоград‖ се намира в област Смолян и е разположено в найюгоизточната част на Средните Родопи, граничи на север с ТП ДГС Славейно и ТП
ДГС Ардино, на изток с ТП ДГС Момчилград и ТП ДГС Кирково, на юг достига до
държавната ни граница с Република Гърция, а на запад с ТП ДГС Смилян и ТП ДГС
Смолян. Територията на стопанството обхваща землищата на общините – гр. Златоград,
гр. Неделино и гр. Мадан.

Физико-географска характеристика:
- Географско положение:
Държавно горско стопанство ―Златоград‖ е разположено от 24о53` до 25о11`
източна дължина по Гринуич и от 49о19` до 41о35` северна ширина. То обхваща
южната и югоизточната част на Средните Родопи, между р.Арда и българо-гръцката
граница, а малка част от стопанството е разположена и на север от р.Арда.
Според горскорастителното райониране на Република България - проф.
Б.Захариев и колектив - 1979 година, районът на стопанството е в Южната
крайгранична област (Ю), горскорастителна подобласт - Ардинска (А).
Територията му има форма на неправилен многоъгълник, с измерения по
въздушна линия от запад към изток- 22,5 км и на северозапад - югоизток - 36,5 км.
- Релеф:
Държавно горско стопанство ―Златоград‖ има типично планински релеф и се
характеризира с неголеми превишения, тесни планински клисури, много стръмни до
урвести склонове, които се обуславят от добре развитата и гъста хидрографска мрежа.
Теренът е силно пресечен, особено в западната част, от двете страни на ―Печинското‖
било. В северните и източни райони теренът се отличава с умерено стръмните си
склонове и по заоблени била.
Главно било в района е билото, което е и държавна граница с Република Гърция.
Най-високо е ―Печинското‖ било, което се отделя от главното било, върви в
североизточна посока и е вододел между басейните на р.Арда и р.Върбица. В източната
си част това било е граница на стопанството с ДГС ―Златоград‖.
От ―Печинското‖ било на изток се спуска друго било, което достига до р.
Неделинска, близо до с. Долен. Това било е граница между горскостопански участък
―Златоград‖ и горскостопански участък ―Неделино‖. От държавната граница в северна
посока се спуска друго важно било, което в по-голямата си част е граница между ТП
―ДГС Златоград‖ и ТП ―ДГС Смилян‖ и достига до р. Арда над с. Средногорци. На
север от с. Кундево и с. Бурево започва било, което в началото върви на изток, минава
през връх Алада (най-висок в този район - 1249 м), след което се спуска на югоизток и
юг и слиза до р. Припекска. Това било е граница с ТП ―ДГС Златоград‖.
На север от р.Арда най-важно е билото, което ограничава от север водосбора на
р. Катраница, върви на изток, след което се спуска на юг и достига отново р. Арда. От
така описаните главни хребети се отделят в различни посоки множество второстепенни
била. В повечето случаи тези била са по-ниски, разлати, с по-заоблени хребети, а

склоновете са с по-малки наклони. Тези особености на релефа са добре изразени главно
в източните райони на ГСУ ―Златоград‖. Срещат се обаче и остри високи била с много
стръмни, урвести, на места обезлесени и ерозирани склонове (началото от водосбора на
Ерма река). Всичко това характеризира релефа като планински и нископланински.
Районът на ТП ДГС ―Златоград‖ е разположен между надморски височини 390 м
(най-ниската точка, където река Кушленска се влива в река Върбица) и 1407 м, връх
Бучовица (най-високата точка).
В зависимост от това, съгласно ―Горскорастителното райониране на Република
България‖ - проф. Захариев и колектив - 1979 година, районът попада в Долния
равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (Ю-І) и Средния
планински пояс на горите от бук и иглолистни (Ю-ІІ) в Южната крайгранична
горскорастителна област, подобласт Ардинска. Горите разположени при надморска
височина от 390 до 600 м, са в Подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори (Ю-І-2),
тези при надморска височина от 600 до 800 м са в Подпояса на хълмистопредпланинските смесени широколистни гори (Ю-І-3), и при надморска височина от
800 м до 1407 м са в Подпояса на нископланинските гори от горун, бук и ела (Ю-ІІ-1).
- Хидрографска мрежа:
Река Арда е главно водно течение в района на държавно горско стопанство
―Златоград‖. Терените от двете страни на реката са силно разчленени от множество
водни течения, повечето от които са десни притоци на р.Арда. Реката пресича
северната част и е с постоянно водно течение, но с променлив дебит, широко речно
корито и много завои.
Десен приток на р. Арда е р. Маданска. Тя събира водите си от доловете, които
се спускат от граничното Родопско вододелно било южно от кварталите Бориева и
Крушев дол. Реката тече в северна посока, пресича гр.Мадан и под с.Средногорци се
влива в р.Арда. Водосборът на р.Маданска е силно разчленен, със стръмни склонове,
обрасли с издънкови и семенни гори и иглолистни култури. На много места
продължават да действат ерозионни процеси. При пороен дъжд реката става поройна,
влачейки пясъци и чакъл.
От множеството долове, които се спускат от източните и югоизточните склонове
на ―Печинското‖ водоразделно било, събира водите си Голямата река. Тя тече на изток
и югоизток и минава през гр.Златоград, където приема водите на десния си приток
Малката река. Напускайки гр.Златоград, реката (вече под името р.Върбица) върви на
изток до границата на стопанството, където отдясно в нея се влива р.Крушленска, а
отляво - р.Неделинска. Голямата река в началото си е с тясно и скалисто речно корито,
но след моста за с.Ерма река коритото става широко, с малък наклон и с променливо
речно легло. Водосборът на Голямата река е силно разчленен. Склоновете в горното
течение на реката и притоците й са много стръмни до урвести, на места силно
ерозирани.
Неделинската река има силно разчленен водосборен басейн с гъста
хидрографска мрежа. Изворите й водят началото си от източните склонове на
―Печинското‖ било. Тече на изток, минава през гр.Неделино, спуска се на югоизток
през с.Долен и се влива в р.Върбица с променливо пълноводие. В миналото на много
места и сега, водосборът й е подложен на много силно действаща ерозия.
Леви притоци на р. Арда са р. Черна и р. Катраница. Река Черна минава през
територията на стопанството в продължение на около 2 км северно от с. Средногорци,
след което се влива в р. Арда. Река Катраница събира водите си от множество долове от
най-северните райони на стопанството. Целият водосбор е обрасъл с иглолистни
култури и отделни петна издънкови гори. Всички описани реки и долове са с много
непостоянен воден дебит. Водите им през лятото силно намаляват. Само през пролетта
и след продължителни дъждове техните речни легла се напълват с вода, текат бързо,
като някои от тях са с пороен характер и влагат големи количества наносни материали.



Климат:
Според класификационната схема на Събев и Станев ―Климатични райони на
България и техния климат‖ – 1963 г., територията на ТП ДГС Златоград се намира в
Континентално-средиземноморската
климатична
област.
Южнобългарската
климатична подобласт.
По-голямата част от площта попада в Източнородопски нископланински
климатичен район и съвсем незначителна част - районите над 1000 м н.в - в Планински
район - среднопланинска част.
За охарактеризиране на климата в района са използвани данни от цитирания
труд на Събев и Станев и Климатичния атлас на Република България.
В отделните подпояси се наблюдават значителни различия на температурния
режим. Така в ниските райони (Ю-І-2 а, Ю-І-3) средногодишната температура е 9,8оС,
докато във високите райони (Ю-ІІ-1) тя е 5,3оС или разлика от 4,5оС.
Съществени са различията и в продължителността на периода с устойчиво
задържане на температурата на въздуха над 10оС, която температура се приема за
начало на вегетационния период.
За подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори и подпояса на
хълмистопредпланинските смесени широколистни гори, в които попада
преобладаващата част от площта, той е 210 дни за ниските и 155 дни за високите му
части или 7 до 5 месеца, а за подпояса на нископланинските гори от горун, бук и ела е
от 158 дни за ниските до 55 дни за високите части или от 5 до 2 месеца. Общо може да
се приеме, че за преобладаващата част от горите вегетационният период е около 5-7
месеца, а за малка част от горите, разположени по високите части над 100 м н.в. той е
под 5 месеца.
Средната годишна абсолютна минимална температура на въздуха е минус
15,5оС за ниските и минус 20оС за високите райони, а средната годишна максимална
температура на въздуха за тези райони е съответно 33,5оС и 27,5оС.
По данни от Събев - Станев - 1959 година, средната дата на последния пролетен
мраз за подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори и подпояса на хълмистопредпланинските смесени широколистни гори е от 5-25.ІV, а на първия есенен мраз от
5-25.Х. или продължителността на дните без мразове е 202 дни за ниските и 182 дни за
високите части на подпояса. За подпояса на нископланинските гори от горун, бук, ела
средната дата на последния пролетен мраз е от 25.ІV. до 5.VІ., а на първия есенен мраз
от 10.Х. до 25.Х. или продължителността на свободните от мраз дни е 182 дни за
ниските и 96 дни за високите части на подпояса. Характеристиката на температурния
режим на въздуха и екстремумите по горскорастителни подпояси показват, че те са
благоприятни и влияят положително за развитието на съществуващата естествена или
изкуствено създадената дървесна растителност. Разликите в количествените им
показатели по подрайони оказват влияние за продължителността на вегетационния
период, за разпространението на дървесните видове и за обособяването на различни
типове месторастения.

Налични горски ресурси и биологично разнообразие:
Според схемата на горскорастителното райониране на България, стопанството
попада в Южна крайгранична област, подобласт Ардинска. В зависимост от
надморската височина (390 - 1407 м) територията попада в Долния равнинно-хълмист и
хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0-800 м н.в.) и в Средния планински
пояс на горите от бук и иглолистни (800 - 2200 м н.в.).
Основните и най-разпространени дървесни видове са бук, зимен дъб, благун,
цер, келяв габър, габър - от естествен произход и бял бор, черен бор, дуглазка ела, бреза
- от изкуствен произход.
Вертикалната зоналност в разпределението на тези дървесни видове е следното:
най-ниските части в Подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори (0-600 м н.в.) и в

Подпояса на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори (600 - 800 м н.в)
са заети от дъбови и смесени широколистни гори. Обликът на насажденията от тази
лесорастителна зона дават зимният дъб, благунът и букът. Заедно с тях растат цер,
габър, келяв габър и други.
В резултат на средиземноморското влияние в района, (главно в ГСУ
―Златоград‖) се срещат букови насаждения в добро състояние при надморска височина
450 - 500 м.
В тези подпояси са създадени при залесяване на голи дървопроизводителни
площи и в резултат на изведени голи сечи за реконструкция, много култури от черен и
бял бор и дуглазка, с участие на бреза, липа, червен дъб и други. Характерно за този
район е, че белият бор залесен при надморска височина над 400 - 500 м, засега се
развива много добре, в добро здравословно състояние е и по растеж не отстъпва на
черния бор. Това се дължи на средиземноморското влияние, което нахлува по
течението на река Върбица.
В подпояса на нископланинските гори от горун, бук и ела (800 - 1500 м н.в.)
преобладават чисти или с незначителен примес букови формации. В долната част на
тази зона, на припечните склонове растат букови насаждения, смесени със зимен дъб и
габър край доловете, а по високите части и северните склонове се срещат издънкови и
семенни букови гори в добро състояние. Заедно с бука растат габър, явор, череша,
трепетлика, воден габър, които се срещат единично или на малки групи. На много
места след изведени голи сечи са създадени иглолистни култури от бял бор, смърч,
дуглазка и други с участието на явор, бреза и ела, а също така и култури от бук, зимен
дъб и други с участието на череша, джанка и т.н.
От храстовата растителност и в двата пояса са разпространени шипка, къпина,
обикновен глог, бъз и други, а по-ограничено се среща смрадлика и боровинка.
Тревната растителност е разпространена повсеместно с цялото си многообразие,
но в повечето случаи е рядка - рехава, без да образува зачимяване.
В резултат на природните условия и човешката дейност в района се срещат още
лиственица, елдарски бор, лъчист бор и други.
С провеждането на целесъобразна горскостопанска дейност обликът на горите се
подобрява. Нараства делът на стопански ценните, местни, типични за района дървесни
видове - бук, зимен дъб, благун, както и на имащите добър почвоукрепителен ефект
дървесни видове, каквито са белият и черният бор.
Разнообразието на релефа, почвените характеристики и климата обуславят
биологичното разнообразие на стопанството. Горските екосистеми в района са ценни в
икономически, екологичен и социален аспект, тъй като поддържат богат растителен и
животински свят и имат важни водорегулиращи, противоерозионни, рекреационни и
естетически функции.

ВКС 1. РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ВИДОВЕ. КОНЦЕНТРАЦИИ НА БИОЛОГИЧНО
РАЗНООБРАЗИЕ ВКЛ. ЕНДЕМИЧНИ, РЕДКИ, ЗАЩИТЕНИ И ЗАСТРАШЕНИ
ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ВИДОВЕ, С ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО
ЗНАЧЕНИЕ
На национално ниво в ръководството за страната 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 и зони, 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 по
реда на ЗЗТ 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) – Натура 2000 зони.
На територията на ТП "ДГС Златоград" има обявени две защитени територии
(ЗТ), които отговарят на т. 1 от ВКС 1.1. По смисъла на Закона за защитените
територии това са две защитени местности (ЗМ). Обобщени данни за защитените
територии в ТП "ДГС Златоград" са посочени в Таблица 1.
Има обявени две защитени зони, които отговарят на т. 4 от ВКС 1.1. и влизат в
границите на ТП "ДГС Златоград".
1. Горски територии в резервати, поддържани резервати, национални
паркове, защитени местности, природни забележителности, обявени по ЗЗТ;
Защитени местности
1. Защитена местност „СВЕТА НЕДЕЛЯ” (Код в регистъра: 218)
Площ: 25.6 хектара
Местоположение:
1. Област: Смолян, Община: Златоград, Населено място: гр. Златоград
2. Област: Смолян, Община: Неделино, Населено място: гр. Неделино
Попада на територията на РИОСВ Смолян
Документи за обявяване: Заповед No.104 от 14.02.1980 г., бр. 22/1980 на Държавен
вестник
Документи за промяна: Прекатегоризация със Заповед No.РД-315 от 31.03.2003 г., бр.
42/2003 на Държавен вестник
Цели на обявяване: Опазване на вековни дъбови гори.
Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и залесяването с неприсъщи за
района растителни видове
2. Забранява се безпокоенето на дивите животни, вземането на техните малки или
яйцата им, както и разрушаването на гнездата и леговищата им
3. Забранява се събирането на диворастящи плодове, минерали и други
4. Забранява се ловът и риболовът
5. Забранява се пашата на домашни животни

6. Забранява се всякакво строителство, минни и кариерни разработки, изкопни работи,
разширяване на съществуващите къмпинги
7. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на превозни средства
8. Разрешава се отглеждането на горските култури и възстановяването на характерната
растителност
9. Разрешава се посещаването от туристи и летовници и използването на пясъчната
ивица като плаж
10. Разрешава се събирането на блатното кокиче с разрешение на МГГП със съгласието
на КОПС и БАН
2. Защитена местност „ПЕЩЕРА - ГОДУМСКА ДУПКА” (Код в регистъра: 529)
Площ: 4.2 хектара
Местоположение: Област: Смолян, Община: Неделино, Населено място: гр.
Неделино
Попада на територията на РИОСВ Смолян
Документи за обявяване: Заповед No.РД-426 от 24.06.2009 г., бр. 59/2009 на Държавен
вестник
Цели на обявяване:. Опазването на защитени растителни и животински видове и
природни местообитания.
Режим на дейности:
1. Забраняват се голите сечи, както и отсичането на отделни стари и хралупести
дървета;
2. Забранява се залесяването с неместни за района растителни видове;
3. Забранява се разселването на неместни за района животински видове;
4. Забранява се строителството на сгради и съоръжения, с изключение на посетителски
и информационни центрове, екопътеки и съпътстващата ги инфраструктура;
5. Забранява се търсенето, проучването и добивът на подземни богатства;
6. Забранява се благоустрояването на пещера "Годумска дупка" и използването й за
приютяване на домашни животни, складови помещения, производство на гъби и други
производствени дейности;
7. Забранява се паленето на огън, освен в определените за това места.

Снимка.1 Пещера "Годумска дупка"

Таблица 1. Данни за защитените територии, попадащи в границите на ТП "ДГС Златоград"
Защитена

Площ /ха/

територия
ЗМ
Неделя”

„Света 22,0

ЗМ „Пещера – 4,2
Годумска дупка”

Отдел/

Землище

Заповед за обявяване

подотдел
175-и,
175-п,
175-1, 204-з
204-ж, 204-и,
204-к,
205-к,
205-м,
205-н,
205-с, 205-т
239-м

Заповед за

Цел на обявяване

прекатегоризация
с.Старцево
гр.
Неделино

№104/14.02.1980 г. на
председателя на
Комитета за опазване на
природната среда.

гр.
Неделино

№РД- 426/24.06.2009 г.
на МОСВ

№ РД – 315/31.03.2003 Опазване на вековни
г. на МОСВ
дъбови гори.

Опазването на
защитени
растителни и
животински видове
и природни
местообитания

4. Горски територии попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР) – Натура 2000 зони.
Съгласно наличната информация за Националната екологична мрежа „Натура
2000‖ за България, към ВКС 1.1. т.4 за територията на ТП "ДГС Златоград" са
идентифицирани две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
И двете защитени зони са обявени съгласно Директива 92/43/ЕЕС от 21 май 1992 година
за запазването на природните местообитания на дивата флора и фауна (наричана за кратко
Директива за местообитанията) - ЗЗ "Цитанско градище" BG0000372 и ЗЗ „РодопиИзточни‖ – BG0001032.
1. Защитена зона „Циганско градище” (Код в регистъра: BG0000372)
Площ: 9555.74 хектара
Местоположение:
1. Област: Смолян, Община: Златоград, Населено място: гр. Златоград, с. Аламовци, с.
Ерма река.
2. Област: Смолян, Община: Мадан, Населено място: гр. Мадан.
3. Област: Смолян, Община: Рудозем, Населено място: с. Витина, с. Мочуре, с.
Пловдивци, с. Поляна, с. Рибница, с. Чепинци.
4. Област: Смолян, Община: Смолян, Населено място: с. Горово.
Попада на територията на Регионална инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ) Смолян.
Документи за обявяване: Решение No.611 от 16.10.2007 г., бр. 85/2007 на Държавен
вестник 2-2-372-611-2007.
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.
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.
Досието
с
данните
за
зоната
е
на
страницата:
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000372&siteType=Habi
tatDirective
В Защитена зона BG0000372 „Циганско градище” попадат следните отдели и
подотдели в ТП "ДГС Златоград‖: 1 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, н, о, п, р, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12,
18; 2 п, 7; 30 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, м, н, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 31 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9; 32 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, щ, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8; 33 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, 10, 11, 12, 13, 14,
15; 34а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4; 35а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, м, о, п, р, с,
т, 1, 2, 3, 4; 36а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2; 37а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1,
2, 3; 38а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3; 39 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2; 40 а, б,
в, г, д, е, з, 1, 2, 4, 5; 41 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
42 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, н, т, 1, 2, 3; 51 б; 52 в, л, н; 53а, 1; 54п, р, ч; 58м, н, о, р, с, у, ф,
14; 59 д, е, ж, з, и, к, н, 5; 60 а, з, и, к, 4, 5; 61 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 62а,
б, д, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2; 63и, м, н, о, п, р, с, т, ш, ю; 65а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3; 66а, б,
в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 67а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4; 68а, б, в, г, 1, 2, 4, 5; 69а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2; 70а, б, в, г, д, , е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3, 4, 5;
71а, б, г, п, р, с, т, у, 1, 2; 72г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 4, 5, 6, 7; 78ж; 79а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, н,
щ, ю, я, а1, б1; 80 а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, м, н, о, п, р с, т, у, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 81 а, б,

в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 82 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9; 83 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 84 а, б, в, г, д, е, ж,
м, о, щ, ю, б1, в1, г1, д1, е1, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12; 85б, в, г, д, , е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4; 86а,
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, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14; 87а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 88а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п,
р, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 89а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5; 90а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л,
1; 91а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 92а, б, в, г, д, е, 1, 2; 93 а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 94 а, б, в, г, д, е, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11; 95 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 96 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 23, 3,
4, 5, 6, 7, 8; 97 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 98 а, б, в, г, д, е, 1;
99 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2; 100 а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2; 101 а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 102 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т,
у, ф, х, ч, ч, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 103 о, р, с, т, 2, 6, 8, 9; 394 т, у, ф, 8; 395 е, ж, з,
и, 9; 396 в, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 397 в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2; 398 а,
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, м, о.п.1.2.3.4; 399 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; 400 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 401 а, б, о, п, р, т, 1; 402 а, б, в,
г, д, л, м, 1; 403 а, и, к, л, м, 6; 514 а, б, в, г, д, е, з, и, 1, 2; 515 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м,
1, 2, 3, 4, 5, 6; с обща площ 3975.3 ха, от които 3735.4 ха залесена и 239.9 ха незалесена.

Снимка.2 Защитена зона Циганско градище
2. Защитена зона „Родопи-Източни” (Код в регистъра: BG0001032)
Площ: 217446.89 хектара
Местоположение:
1. Област: Кърджали, Община: Кирково, Населено място: с. Вълчанка, с. Горно
Къпиново, с. Долно Къпиново, с. Дрангово, с. Кран, с. Кремен, с. Кукуряк, с. Лозенградци,
с. Малкоч, с. Орлица, с. Пловка, с. Стрижба, с. Тихомир, с. Царино, с. Чакаларово, с.
Чорбаджийско, с. Шумнатица
2. Област: Кърджали, Община: Крумовград, Населено място: гр. Крумовград, с. Аврен,
с. Багрилци, с. Бараци, с. Благун, с. Бойник, с. Бряговец, с. Бук, с. Вранско, с. Голям
Девесил, с. Голяма Чинка, с. Голямо Каменяне, с. Горна кула, с. Горни Юруци, с. Гривка,
с. Гулийка, с. Гулия, с. Девесилово, с. Джанка, с. Доборско, с. Долна кула, с. Долни

Юруци, с. Дъждовник, с. Егрек, с. Звънарка, с. Златолист, с. Калайджиево, с. Каменка, с.
Кандилка, с. Качулка, с. Ковил, с. Кожухарци, с. Котлари, с. Красино, с. Къклица, с.
Лещарка, с. Лимец, с. Луличка, с. Малка Чинка, с. Малко Каменяне, с. Малък Девесил, с.
Метлика, с. Морянци, с. Овчари, с. Орешари, с. Падало, с. Пашинци, с. Пелин, с.
Перуника, с. Подрумче, с. Полковник Желязово, с. Поточница, с. Рибино, с. Рогач, с.
Ручей, с. Самовила, с. Сбор, с. Синигер, с. Скалак, с. Сладкодум, с. Стари чал, с. Стражец,
с. Странджево, с. Студен кладенец, с. Сърнак, с. Тинтява, с. Токачка, с. Тополка, с. Хисар,
с. Храстово, с. Чал, с. Черничево, с. Чернооки
3. Област: Кърджали, Община: Кърджали, Населено място: гр. Кърджали, с. Бяла
поляна, с. Висока поляна, с. Вишеград, с. Глухар, с. Гняздово, с. Долище, с. Жинзифово, с.
Звезделина, с. Зорница, с. Калоянци, с. Конево, с. Лисиците, с. Мъдрец, с. Островица, с.
Панчево, с. Перперек, с. Повет, с. Сватбаре, с. Седловина, с. Чифлик, с. Широко поле
4. Област: Кърджали, Община: Момчилград, Населено място: с. Ауста, с. Багрянка, с.
Биволяне, с. Врело, с. Гургулица, с. Джелепско, с. Друмче, с. Звездел, с. Карамфил, с.
Конче, с. Кос, с. Кременец, с. Лале, с. Летовник, с. Момина сълза, с. Нановица, с. Неофит
Бозвелиево, с. Обичник, с. Пазарци, с. Пиявец, с. Плешинци, с. Постник, с. Равен, с.
Свобода, с. Седефче, с. Синделци, с. Соколино, с. Татул, с. Чайка, с. Чомаково, с. Чуково
5. Област: Смолян, Община: Златоград, Населено място: с. Кушла
6. Област: Хасково, Община: Ивайловград, Населено място: гр. Ивайловград, с. Бели
дол, с. Белополци, с. Белополяне, с. Ботурче, с. Брусино, с. Бубино, с. Бялградец, с.
Ветрушка, с. Вис, с. Глумово, с. Горно Луково, с. Горноселци, с. Горско, с. Гугутка, с.
Долно Луково, с. Долноселци, с. Драбишна, с. Железари, с. Железино, с. Казак, с.
Камилски дол, с. Карловско, с. Кобилино, с. Кондово, с. Конници, с. Костилково, с.
Ламбух, с. Ленско, с. Мандрица, с. Меден бук, с. Нова ливада, с. Одринци, с. Орешино, с.
Пашкул, с. Планинец, с. Плевун, с. Покрован, с. Попско, с. Пъстроок, с. Розино, с.
Сборино, с. Свирачи, с. Сив кладенец, с. Славеево, с. Соколенци, с. Хухла, с. Черни рид, с.
Черничино, с. Чучулига
7. Област: Хасково, Община: Любимец, Населено място: с. Вълче поле, с. Дъбовец, с.
Малко градище
8. Област: Хасково, Община: Маджарово, Населено място: гр. Маджарово, с.
Бориславци, с. Брусевци, с. Габерово, с. Голяма долина, с. Горни Главанак, с. Горно поле,
с. Долни Главанак, с. Долно Съдиево, с. Ефрем, с. Златоустово, с. Малки Воден, с. Малко
Брягово, с. Малко Попово, с. Румелия, с. Селска поляна, с. Сеноклас, с. Тополово
9. Област: Хасково, Община: Свиленград, Населено място: с. Мезек, с. Сива река
10. Област: Хасково, Община: Стамболово, Населено място: с. Бял кладенец, с.
Войводенец, с. Голобрадово, с. Голям извор, с. Долно Ботево, с. Долно Черковище, с.
Долно поле, с. Маджари, с. Пчелари, с. Рабово, с. Светослав, с. Тънково
11. Област: Хасково, Община: Харманли, Населено място: с. Болярски извор, с.
Върбово, с. Орешец, с. Славяново
Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и
водите (РИОСВ):
1. Смолян
2. Хасково
Документи за обявяване:
Решение No.122 от 02.03.2007 г., бр. 21/2007 на Държавен вестник 2-2-1032-122-2007
Документи за промяна:
Промяна в площта - увеличаване с Решение No.811 от 16.11.2010 г., бр. 96/2010 на
Държавен вестник
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.
Досието
с
данните
за
зоната
е
на
страницата:
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001032&siteType=Habi
tatDirective
В Защитена зона за местообитанията BG0001032 “Родопи - Източни” попадат
следните отдели и подотдели в ТП "ДГС Златоград‖: Подотдел 152 д - 23,7 ха.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
1. За защитените територии и зони в границите на ТП "ДГС Златоград" няма
изготвени и приети планове за управление. До изготвянето на такива, стопанисването да
се извършва съгласно Закона за защитените територии, Закона за биологичното
разнообразие и заповедта за обявяване, след тяхното обнародване.
2. За защитените зони в обхвата на ДГС са в сила и следните допълнителни норми
и ограничения:

За природните горски местообитания, включени в Приложение 1 на Закона
за биологичното разнообразие, се прилагат нормите и режимите за горскостопанските
мероприятия, дефинирани в наръчника "Режими за устойчиво управление на горите в
Натура 2000", издаден от Изпълнителна агенция по горите.

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

Санитарни сечи и изваждане на мъртва дървесина и стари дървета в
местообитанията от Приложение 1 на ЗБР, се водят само в случаите когато има големи
природни нарушения (ветровали, снеговали, пожари) или каламитети. Санитарни сечи при
каламитети се провеждат само при наличие на повреди и съхнене на дървета,
съставляващи не по-малко от 20% от запаса на насаждението, при спазване нормите за
запазване на количествата мъртва дървесина посочени по-долу.

При провеждане на сечи се запазват стояща и лежаща мъртва дървесина и
загиващи дървета, които са не по-малко от 10% от запаса на насаждението преди сечта,
като не по-малко от 5% е стояща мъртва дървесина. Мъртви дървета, застрашаващи
безопасността на хора и съоръжения в гората, се повалят и оставят като лежаща мъртва
дървесина.

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

В горите в които се планира провеждане на отгледни сечи са в сила
следните ограничения и норми:
- не се допуска еднократно отсичане на повече от 25% от запаса на насаждението;
- прилага се само комбиниран метод с преобладаване на върхов уклон;
- след провеждане на отгледни сечи не се допуска склопеността и пълнотата на
насаждението да бъде по-малка от 0.7;
- за осигуряване на акумулация на мъртва дървесина при отгледните сечи се
запазват подтиснати и част от некачествените, повредените и особено загиващи дървета,
които не конкурират директно качествени дървета.


Не по-малко от 10% от площта на всяко природно горско местообитание
(Приложение I от Закона за биологичното разнообразие) в защитените зони на
територията на ДГС се обособява като „гори във фаза на старост‖ както границите и
местоположението на тези площи не се променят.

Приоритет имат възобновителните сечи с дълъг възобновителен период;

В насажденията с изведени подготвителни и осеменителни и осветителни
фази на постепенна сеч, следващите фази на сечта да се изведат в съответствие с
принципите на дългосрочните възобновителни сечи;

При провеждане на възобновителни сечи не се допуска еднократно отсичане
на повече от 25 % от запаса на насаждението;

Площта на първоначално отворените при възобновителните сечи прозорци е
не по-голяма от 0,05 ха;

Клоните и остатъците от сечта се оставят равномерно разпръснати в местата
на падане на дърветата извън местата с подраст;

Извозът на отсечената дървесина се извършва само на секции;

Използват се техника и технологии, с които в минимална степен се
нарушава растителната и почвената покривка и пътната инфраструктура;

След прекратяване на горскостопанските дейности се извършва
рехабилитация на нарушените терени (напр. задръстване с вършина на ровините по
извозните горски пътища).
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
1. Поради липсата на изготвени и приети планове за управление на защитените
територии и зони е необходимо ръководството на ТП "ДГС Златоград", да следи за
неблагоприятни въздействия върху горските местообитания в зоните. Съвместно с
РИОСВ Смолян трябва да се определят стандартните процедури и индикатори за
мониторинг, с цел идентификация и предотвратяване на отрицателните въздействия от
дейностите върху ВКС на защитените зони. Например може да се следи за въздействия на
горскостопанските дейности върху горските екосистеми, нарушаване на миграционни
пътища на дивите животни, повишаване на риска от пожари, влошаване на
благоприятното природозащитно състояние и др.
2. Препоръчваме да се използват мониторинговите схеми и формуляри на
Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие за отразяване на
основните индикатори касаещи ВКС 1.1.
ВКС 1.2 ЗАСТРАШЕНИ, ИЗЧЕЗВАЩИ И ЕНДЕМИЧНИ ВИДОВЕ
ВКС притежават териториите от горскостопанските единици, в които се среща всеки
вид от Приложение 1 към 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 ГТ,
включваща местообитания на видовете, включени в Приложение 1 към
ръководството е ГВКС.
Растителни видове включени в Приложение 1 към Националното ръководство,
установени на територията на ТП „ДГС Златоград
1. Планински явор, жешля
Acer heldreichii Orph.
Сем. Aceraceae – Кленови

Описание на вида: Широколистно, листопадно дърво, достигащо до 20 m
височина. Стъблото е право, а короната е широка и кръгла. Младите клонки са гладки и
лъскави. Листа са петделни, дълбоко (повече от половината от дължината на петурата)
дланевидно насечени, отгоре са тъмнозелени, а отдолу са синкавозелени с ръждиви
власинки между жилките и достигат до 14 cm дължина. Листната дръжка е гола и без
млечен сок. Съцветията са гроздовидни, изправени, разположени връхно по клонките и се
появявават след разлистването. Цветовете са двуполови, бели. Плодът е с разположени
под остър ъгъл (или с успоредни) крилатки.

Снимка 3. Планински явор
Период на цъфтеж и плодоносене:
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Природозащитен статут: Включен в Червена книга на България т. 1 с категория:
Уязвим и в Закона за биологичното разнообразие. Балкански ендемит.
Местообитания: Видът се среща с единични и групи дървета в широколистните
гори в планините.
Разпространение в България: Среща в повечето планини в България - Стара
планина, Витоша, Знеполски район, Западни гранични планини, Беласица, Рила, Средна
гора, Родопи. Част от субпопулациите на вида попадат в границите на природен парк
„Витоша― и националните паркове „Рила― и „Централен Балкан―.
ЗАПЛАХИ
Сечи. Сукцесионни процеси. Строителство на инфраструктура.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Инвентаризация на потенциални находища на вида. Идентифицираните находища
се картират и регистрират. Дейностите могат да се провеждат и от служители на
стопанството.

Да не се отсичат екземпляри от вида. При провеждане на сечи в насаждения с
участие на планинския явор да се осигурява растежно пространство на индивидите на
вида и/или условия за възобновяването му.
При провеждане на лесовъдските мероприятия да се внимава да не се нанасят
механични повреди на яворовите дървета.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Провеждане на ежегоден мониторинг на находищата на вида – брой плодоносещи
индивиди, здравословно състояние (наличие на повреди или вредители), възобновяване,
като се използва приложения формуляр (Приложение 2).
2. Черноморска ведрица
Fritillaria pontica Wahlenb.
Сем. Liliaceae – Кремови
Описание на вида: Многогодишно тревисто луковично растение с дълбоко
триръбести стъбла, високо 20-50 cm. Листата са ланцетни, разположени от средата нагоре
по стъблото, срещуположни или по три в прешлени. Цветовете са единични, с прост
околоцветник от широкозвънчевидно венче с бледо виненочервен ръб и широка зелена
ивица и три прицветни листа в прешлен, наведени на долу, дълги 2.5-3.5 cm и широки 11.5 cm.

Снимка 4. Черноморска ведрица
Период на цъфтеж и плодоносене:
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Природозащитен статут: Видът е включен в Закона за биологичното
разнообразие. Български субендемит. Присъства в изданието Червена книга на Н.Р.
България (Велчев и др. 1984) с категория „рядък‖.
Местообитания: Среща се в широколистни и смесени планински и низинни гори и
храсталаци.
Разпространение в България: Разпространена е в диапазона от 0 до 1500 m н.в. в
Източна и Южна България.
ЗАПЛАХИ
Неблагоприятни промени в условията на местообитанието и повреди при
провеждане на горскостопански дейности. Ниска плътност на ценопопулацията. Паша.
Уплътняване на почвата. Строителство. Събиране на надземни и подземни части на
растението.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Инвентаризация на потенциални находища на вида, като това е препоръчително да
се извършва по време на цъфтежа през месеците март и април. Идентифицираните
находища се картират и регистрират. Дейностите могат да се провеждат и от служители
на стопанството.
При планиране на горскостопанските дейности в и/или в близост до находищата на
вида да се извършва предварителна оценка на въздействието на провежданите
мероприятия.
Мероприятията по маркиране на лесосечния фонд в установените находища на
черноморската ведрица да се провеждат по време на цъфтежа през месеците март и
април.. При установяване наличие на вида, дърветата в съседство се запазват и не
подлежат на сеч. При провеждане на горскостопански дейности да се внимава да не се
повреждат индивидите на ведрицата. Склопеността на дървостоя в площите с наличие на
вида не трябва да пада под 0.6. Да не се допуска паша, утъпкване и събиране на надземни
и подземни части на растението.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Провеждане на ежегоден мониторинг на находищата на вида – брой индивиди,
определяне на възрастовата структура на ценопопулацията (брой цъфтящи или
плодоносещи индивиди), здравословно състояние (наличие на повреди или вредители),
като се използва приложения формуляр (Приложение 2).
3. Родопска горска майка
Lathraea rhodopаea Dingler
Сем. Scrophulariaceae - Живеничеви
Описание на вида: Многогодишно тревисто растение, паразит - поради което няма
зелени фотосинтезиращи части. Цветовете са розови, събрани в цилиндрично, плътно,
гроздовидно съцветие. Паразитира върху корените на леските, бука, смърча, белия бор,
елшите и други дървесни видове.

Снимка 5. Родопска горска майка
Период на цъфтеж и плодоносене:
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Природозащитен статут: Видът е включен в Закона за биологичното
разнообразие. Присъства в изданието Червена книга на Н.Р. България (Велчев и др. 1984)
с категория „рядък". Балкански ендемит
Местообитания: Расте във влажни гори и храсталаци върху канелени горски и
кафяви планинско-горски почви.
Разпространение в България: Разпространен е в диапазона от 200 до 1650 m н. в.
Родопите, Славянка и Тракийска низина.
ЗАПЛАХИ
Отсичане на дървета върху които растението се развива. Повреди при провеждане
на горскостопански дейности. Ниска плътност на ценопопулациите.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Инвентаризация на потенциални находища на вида, като това е препоръчително да
се извършва по време на цъфтежа през месеците март и април. Идентифицираните

находища се картират и регистрират. Дейностите могат да се провеждат и от служители
на стопанството.
При планиране на горскостопанските дейности в и/или в близост до находищата на
вида да се извършва предварителна оценка на въздействието на провежданите
мероприятия.
Мероприятията по маркиране на лесосечния фонд в установените находища да се
провеждат по време на цъфтежа през месеците март и април. При установяване наличие
на вида, дърветата в съседство се запазват и не подлежат на сеч. При провеждане на
горскостопански дейности да се внимава да не се повреждат индивидите на родопската
горска майка. Да се предприемат мерки за опазване на корените и стъблата на
остававащите на корен дървета.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Провеждане на ежегоден мониторинг на находищата на вида – брой индивиди,
определяне на възрастовата структура на ценопопулацията (брой цъфтящи или
плодоносещи индивиди), здравословно състояние (наличие на повреди или вредители),
като се използва приложения формуляр (Приложение 2).

4. Ксантийска върба
Salix xanthicola K.I. Chr.
Сем. Salicaceae – Върбови
Описание на вида: Широколистен храст, достигащ до 2.5 m височина. Младите
едногодишни клонки са гъсто овласени, а по-старите клонки са слабо овласени или голи.
Прилистниците са неопдващи, бъбрековидни, зелени по горната и сивовлакнести по
долната си повърхност. Листата са последователни, тяснопродълговати, като на върха са
остри. Листата и от двете страни са влакнести, като от горната страна са тъмнозелени, а от
долната страна са сиви. Цветовете са събрани в гъсти странични реси. Прицветниците са
светлочервени, гъсторесничести, на върха тъпи. Тичинковите дръжки напълно сраснали, а
прашниците светлочервени и свободни. Плодът е приседнала, разпукваща се кутийка с
многобройни семена.

Снимка 6. Ксантийска върба

Снимка 7. Ксантийска върба
Период на цъфтеж и плодоносене:
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Природозащитен статут: Включен в Червена книга на България т. 1 с категория:
Уязвим и в Закона за биологичното разнообразие. Балкански ендемит.
Местообитания: Расте покрай речните течения на слънчеви места върху
песъчливи, алувиални почви с постоянно овлажняване. Формира самостоятелно или

заедно с други видове (бяла върба, бяла топола, тамарикс) обраствания покрай бреговете
на реките.
Разпространение в България: Видът е установен в Средни и Източни Родопи (по
долината на р. Арда и притоците й) в диапазона от 80 до 650 m н. в.
ЗАПЛАХИ
Нарушаване на местообитанията от природни бедствия (наводнения и дълготрайно
задържане на високо ниво на водите). Антропогенни дейности водещи до неблагоприятни
промени в условията на местообитанието, например изграждане на отводнителни
съоръжения, почистване на речните легла, корекция на речни течения.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Инвентаризация на потенциални находища на вида. Идентифицираните находища
се картират и регистрират. Дейностите могат да се провеждат и от служители на
стопанството.
Да не се извършват лесовъдски мероприятия в находищата на вида. Да не се
извършват дейности по изграждане на отводнителни съоръжения, почистване на речните
легла, корекция на речни течения в находища на ксантийска върба.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Провеждане на ежегоден мониторинг на находищата на вида – брой плодоносещи
индивиди, здравословно състояние (наличие на повреди или вредители), като се използва
приложения формуляр (Приложение 2).
Животински видове включени в Приложение 1 към Националното ръководство,
установени на територията на ТП “ДГС Златоград“
Клас Бозайници (Mammalia)
1. Кафява мечка (Ursus arctos)
Кафявата мечка (Ursus arctos L.) е най-едрият хищник в България. Популацията на
мечката в България е разделена на две субпопулации: 1. Рило-Родопска (Рила, Пирин,
Славянка, З. Родопи) и 2. Средно-старопланинска. Видът е с разпокъсано
разпространение, главно съсредоточено в Рила, Пирин, Славянка, Западни Родопи,
Централна и Източна Стара планина. Нормалното тегло на възрастна (четиригодишна)
женска мечка е от 90-100 до 130-140 кг, рядко повече от 150, а възрастните мъжки (над 5
години) тежат от 150 до 250 кг. Понякога старите мъжки индивиди достигат и надминават
тегло от 350 кг (Гънчев, 1990; Спасов, 2007).
Природозащитен статус: В България кафявата мечка е защитен вид според Закона
за биологичното разнообразие, създаден в съответствие със съвременната европейска
законова рамка (Заповед No.1023 от 31.12.1992 г. (ДВ, бр.7/1993 г.). Кафявата мечка е
включена в Червената книга на България, в категорията рядък вид; в Закон за
билологичното разнообразие, Приложение 2 и 3; Бернска конвенция, Приложение ІІ;
CITES, Приложение ІІ. Наред с това видът е обявен за приоритетен и изискващ строго
опазване на местообитанията му и обособяване на защитени зони в Националната
екологична мрежа, като част от Европейската мрежа Натура 2000.
По информация предоставена от служителите на ТП „ДГС Златоград‖ следи от
жизнената дейност на вида са установени в подотдел 89-в.

Снимка 8. Кафява мечка
ЗАПЛАХИ
Унищожаване и ограничаване на местообитанията на вида от урбанизация в
планините и изсичане на старите естествени гори (Spiridonov, Spassov, 2015).
Антропогенно безпокойство в близост до бърлогата особено по време на раждане и
отглеждане на потомство. Бракониерство.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Инвентаризация на територии с потенциални бърлоги на вида. Идентифицираните
бърлоги се картират и регистрират. Дейностите могат да се провеждат и от служители на
стопанството.
При планиране на горскостопанските дейности да се извършва предварителна
оценка на въздействието на провежданите мероприятия върху вида и неговите
местообитания.
В радиус от 300 м около бърлога, за която е установено, че е обитавана поне два
пъти през последните 10 години, не се извършват горскостопански дейности. В радиус от
минимум 500 м от такива бърлоги не се провеждат горскостопански дейности, при които
се използват машини, в периода 15.12 – 31.06. В случай на биокоридор могат да се
извършват мероприятия след съгласуване с РИОСВ. Не се допускат сечи с интензивност
по-висока от 25% или изграждане на дивечови огради в биокоридор по-тесен от 1000 м.
Контрол на бракониерството.
Повишаване на познанията и осведомеността на основни целеви групи относно
необходимостта от опазване на вида и неговата роля за функционирането на
екосистемата.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Провеждане на ежегоден мониторинг със търсене на следи от жизнената дейност
на мечките (следи, изпражнения, следи по дърветата и др.), като се използва приложения
формуляр (Приложение 3).

2. Прилепи
Поне 10 вида прилепи от срещащите се у нас 33 вида се отнасят към категорията
„горски прилепи―. Това са видове, които са тясно свързани с горите като място за живеене
и хранене. Като насекомоядни животни, те се хранят с нощни пеперуди, гъсеници,
комари, бръмбари и десетки други видове летящи и пълзящи насекоми, повечето известни
като вредители по горските насаждения.
Прилепите могат да бъдат открити в горите практически през цялата година. През
лятото женските на някои видове се събират в размножителни колонии, където раждат и
отглеждат своите малки, докато мъжките в повечето случаи живеят поединично. През
зимата пък някои видове зимуват в хралупи на дървета и рядко под кори на дървета.
Съвременните концепции за управление на горите включват редица практически
мерки, чиято цел е да осигурят достатъчно убежища, подходящи ловни площи и
достатъчно по количество и разнообразие хранителна база. Запазването на биотопни
дървета е инструмент, който лесовъдите биха могли да използват за запазване на уязвими
екологични характеристики и функции в стопанисваните гори.
В рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове – фаза І‖ на територията на ДГС Златоград са
установени следните видове горски прилепи: Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)
и Дългоух нощник (Myotis bechsteinii).
Най-добри потенциални местообитания за тях са установени в следните подотдели:
151-г, 152-в, 82-в, 82-г, 82-л, 516-р, 516-с, 516-у, 68-а, 68-г, 68-в, 72-а, 72-д, 50-б, 514-з,
514-е, 514-д, 63-и, 63-н, 98-е, 97-р, 97-л, 97-с, 96-ж, 95-и, 95-д, 95-е, 95-з, 91-к, 92-е, 61-а,
40-в, 40-б, 90-а, 90-б.

Снимка 9. Бехщайнов нощник (Myotis bechsteinii)

Снимка 10. Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)
ЗАПЛАХИ
Неблагоприятни промени в условията на местообитанията при провеждане на
горскостопански дейности (напр. отсичане на дървета, които служат за укритие,
залесяване на естествени открити пространства, създаване на равномерна / едновъзрастна
структура на насажденията, повреди и промяна в режима на влажни места в гората,
изсичане на подлеса, използване на инсектициди в горите и др.). Антропогенно
безпокойство по време на размножителния период.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Поддържане на разновъзрастна и мозаечна структура на насажденията,
включително чрез прилагане на дългосрочни групови възобновителни сечи. В
насажденията с установено присъствие на прилепи или такива, които са посочени като
потенциални местообитания не се провеждат сечи в периода юни – юли. При провеждане
на сечи в такива насаждения се запазват старите хралупати дървета и дърветата с
отлепени кори (потенциални укрития и места за зимуване). В останалите насажденията се
запазват поне 7-10 дървета/ха с хралупи, пукнатини или хлабава кора. Не се залесяват
естествени открити пространства. Опазване на влажните зони в горите включително и
чрез запазване на дърветата в и около тях. Не се използват инсектициди в насажденията
посочени като реални и потенциални местообитанията на прилепи. Не се складира
дървесина и остатъци от сечта пред входове на пещери. Ако входа на пещера или процеп в
скалите (потенциално или активно укрите на прилепи) е твърде обрасъл с дървесна и
храстова растителност и е затруднено преминаването на прилепите се препоръчва
почистване на входа.
МЕРКИ ЗА МОНИТОРИНГ
Мониторинг на броя на биотопните дърветата (дървета с хралупи и отлепени кори)
в насажденията с установено присъствие на прилепи или такива, които са посочени като
потенциални местообитания, като се използва приложения формуляр (Приложение 3).

Клас Птици (Aves)
1. Черен щъркел (Ciconia nigra)
На външен вид е малко по-дребен от белия щъркел. Оперението е черно, с
изключение на корема, който е бял. Клюнът и краката са червени. Младите са кафеникави
с бял корем.
Видът обитава стари, необезпокоявани, открити гори от морското равнище до
планинските райони (например 2000-2500 m надморска височина). Храни се в плитки
потоци, басейни, блата, райони със заблатени петна, влажни ливади, понякога тревни
съобщества, обрасли с тръстика или висока трева. Има петнисто разпространение в цялата
страна, като в Източни Родопи, Сакар и Странджа е с най-голяма плътност. Гнездото
представлява масивна конструкция от клони, разположена на височина 4-25 метра,
обикновено на високи дървета в гората или скални ръбове и ниши. Снася 2 – 4 яйца, има
едно поколение годишно през периода април-юли. Храни се предимно с риба, но също
така с земноводни, насекоми и др.
Природозащитен статус: В България: ЧК – Уязвим VU; ЗБР – II, III;
Международен: IUCN – LC; БеК – II; БоК – II.
На територията на ТП „ДГС Златоград‖по време на настоящото проучване видът е
установен в полет в подотдел 170 в1.

Снимка 11. Черен щъркел
ЗАПЛАХИ
Загуба на гнездови местообитания поради намаляване на площите на стари гори и
извеждане на сечи в участъците, в които видът гнезди. Намаляване на броя на старите
разклонени дървета, които са потенциални места за гнездене. Пресушаване на влажните

зони и прекомерен улов на риба. Преследване в рибни стопанства, урбанизация.
Антропогенно безпокойство по време на размножителния период.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Инвентаризация на територии с потенциални гнезда на вида. Идентифицираните
гнезда се картират и регистрират. Дейностите могат да се провеждат и от служители на
стопанството.
Да се запазват големи стари разклонени дървета в отделите, където е регистрирано
присъствие на вида, тъй като те са потенциални места за гнездене. В радиус от 200 м
около гнезда на вида се формира защитна зона в която не се провеждат горскостопански
дейности. В радиус от 300 м около защитната зона не се провеждат горскостопански
дейности през гнездовия период 15.03 – 01.09. В буферната зона от 300 м могат да се
извеждат сечи не по-често от веднъж на 10 години с интензивност на сечта не по- висока
от 25 %.
Повишаване на познанията и осведомеността на основни целеви групи относно
необходимостта от опазване на вида и неговата роля за целостта и функционирането на
екосистемата.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Провеждане на ежегоден мониторинг на установените гнезда на вида през периода
юни-юли, като се отчита дали през съответната година гнездата са използват и броя на
потомството. Резултатите се записват в приложения формуляр (Приложение 3). Предвид
чувствителността на черния щъркел към безпокойство, наблюденията се извършват от
максимално голямо разстояние от гнездото с помощта на бинокъл.
2. Орел змияр (Circaetus gallicus)
Крилата и тялото отдолу са изцяло светли с разпръснати по-тъмни напетнявания.
Главата и гушата са контрастно по-тъмно кафяви. Някои индивиди, особено по-младите,
изглеждат отдолу изцяло светли. Когато ловува, често „увисва― във въздуха на едно
място, подобно на керкенеза и мишелова.
Има разпръснато разпространение в цялата страна, но по-плътно в Източните
Родопи, Сакар, Дервентските възвишения, Източна Стара планина, Струмската долина и
др. Храни се основно със змии, гущери, други влечуги и земноводни, понякога и дребни
бозайници. Обитава широколистни гори в близост до пасища, ливади и обработваеми
земи. Гнездото е на дърво, обикновено разположено сравнително ниско в короната. Снася
2 яйца, има едно поколение годишно през периода април - август.
Природозащитен статус: В България: ЧК – Уязвим VU; ЗБР – II; Международен:
IUCN – LC; БеК – II, CITES – II; БоК – II.
На територията на ТП „ДГС Златоград‖по време на настоящото проучване видът е
установен в полет в подотдел 180-в.

Снимка 12. Орел змияр
ЗАПЛАХИ
Загуба на гнездови местообитания поради извеждане на сечи в участъци, в които
видът гнезди. Прекомерна употреба на пестициди в земеделието. Разораване на пасищата
с лалугерови колонии. Загуба на местообитания поради горски пожари. Залагане на
отровни примамки срещу хищници. Бракониерски острел и ограбване на гнездата.
Антропогенно безпокойство по време на размножителния период.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Инвентаризация на територии с потенциални гнезда на орел змияр.
Идентифицираните гнезда се картират и регистрират. Дейностите могат да се провеждат и
от служители на стопанството.
Да се запазват силно разклонени дървета, дървета с гнезда и големи стари дървета
в окрайнините на гората и в отделите, където е регистрирано присъствие на вида, тъй като
те са потенциални места за гнездене. В радиус от 300 м около установени гнезда на вида
да не се провеждат горскостопански дейности през гнездовия период (01.03 – 01.09). В
зоната от 300 м могат да се извеждат сечи не по-често от веднъж на 10 години с
интензивност на сечта не по- висока от 25 %. Контрол на бракониерството и залагането на
отровни примамки срещу хищници. Превенция и контрол на пожари в горите и негорски
местообитания на вида.
Повишаване на познанията и осведомено стта на основни целеви групи относно
необходимостта от опазване на вида и неговата роля за целостта и функционирането на
екосистемата.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Провеждане на ежегоден мониторинг на установените гнезда на орел змияр през
периода юни-юли, като се отчита дали през съответната година гнездата са използват.
Резултатите се записват в приложения формуляр (Приложение 3). Предвид
чувствителността на вида към безпокойство, наблюденията се извършват от максимално
голямо разстояние от гнездото с помощта на бинокъл.

3. Сива мухоловка (Muscicapa striata)
Дребна насекомоядна птица. Гърбът е сиво-кафяв, гърдите са бели с напетнявания,
главата също е напетнена. При наблюдение от по-близко разстояние ясно се виждат
четинките около клюна. Младите приличат на възрастните, но са по-интензивно
напетнени по гърба.
У нас се среща предимно в гористите райони на Стара планина, Родопите, Рила,
Пирин, Средна гора, Странджа, Витоша, но има гнездови находища и в равнините. По
време на миграция може да се наблюдава в цялата страна. Обитава предимно разредени
широколистни, но се среща и в смесени иглолистни гори, крайречни гори, паркове и
градини в населените места. Храни се с насекоми, които лови в полет. Видът е мигриращ.
Гнезди в хралупи по дървета. Снася 3 – 5 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода
юни-август.
Природозащитен статус: В България: ЗБР – III; Международен: SPEC – 3.
На територията на ТП „ДГС Златоград‖ по време на настоящото проучване видът е
установен в подотдел 87-и.

Снимка 13. Сива мухоловка
ЗАПЛАХИ
Неблагоприятни промени в условията на местообитанията при провеждане на
горскостопански дейности (напр. отсичане на старите хралупести дървета, които
осигуряват условия за гнездене, създаване на равномерна / едновъзрастна структура на
насажденията, използване на инсектициди в горите и др.). Антропогенно безпокойство по
време на размножителния период.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Инвентаризация на територии които са потенциални местообитания на сива
мухоловка. Идентифицираните местообитания на вида се картират и регистрират.
Дейностите могат да се провеждат и от служители на стопанството.
Препоръчително е местообитанията на вида да се обособят като гори във фаза на
старост. През гнездовия период от 01.05 – 15.08 в подотделите с установено присъствие на
вида не се провеждат горскостопански дейности. Поддържане на разновъзрастна и
мозаечна структура на насажденията, включително чрез прилагане на дългосрочни

групови възобновителни сечи. При сеч се запазват хралупести дървета, дори и в по-млади
насаждения. Изключително важни са хралупестите дървета в близост до водни тела.
Опазване на влажните зони в горите включително и чрез запазване на дърветата в и около
тях. Не се използват инсектициди в насажденията посочени като реални и потенциални
местообитанията на мухоловката.
Повишаване на познанията и осведомеността на основни целеви групи относно
необходимостта от опазване на вида и неговата роля за целостта и функционирането на
екосистемата.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Мониторинг на броя на дървета с хралупи в насажденията с установено присъствие
на вида или такива, които са посочени като потенциални местообитания. Резултатите се
записват в приложения формуляр (Приложение 3).
4. Малък ястреб (Accipiter nisus)
Типичен ястреб с дълга опашка и широки крила. Отгоре са сиви, а отдолу са светли
с фини напречни ивици по долната страна, по-ясно изразени при женската. През
гнездовия сезон мъжкият има ръждиви гърди и бели петна по плещите. Младите са с
кафяв гръб и по-груби напречни черти по долната страна.
Един от най-широко разпространените видове грабливи птици в Европа. В
България също е често срещан в горите и покрайнините на горите. Типичен горски
обитател, с умел, маневрен полет между дърветата. Постоянен вид за България, като през
зимата в страната пристигат и преминават и мигриращи птици от Северна Европа. В
миналото бил широко разпространен и многоброен.
Моногамен вид. Видът гнезди в горски местообитания; строи рехаво открито
гнездо от клонки между два клона на височина между 6 и 12 м, в близост до ствола, с
вътрешен слой от по-тънки и нежни клончета и парченца кора. Диаметърът на гнездото
достига до около 60 см. Всяка година строи ново гнездо в близост до предишното,
понякога ползва за основа стари гнезда, напр. на гривяци. През април – май женската
снася четири – пет яйца, които мъти около месец; през това време – а и след излюпването
на малките разчита почти изцяло на мъжкия за прехраната си. Младите излитат от
гнездото около 30 дни след излюпването.
Изявен орнитофаг, храни се основно с птици. По-дребният мъжки лови главно
дребни пойни птици (синигери, чинкови птици, и др.), които преследва с маневрения си
полет между дърветата, като понякога прави и засади; по-големите размери на женската ѝ
позволяват да ловува и по-едри птици: дроздове, а понякога дори гълъби и сойки.
Природозащитен статус: В България: ЧК – застрашен, ЗБР – III; Международен:
БеK –II, CITES – II, БоК – II.
На територията на ТП „ДГС Златоград‖ по време на настоящото проучване видът е
установен в полет в подотдел 180-в.

Снимка 14. Малък ястреб
ЗАПЛАХИ
Неблагоприятни промени в условията на местообитанията при провеждане на
горскостопански дейности (напр. интензивни сечи, замяната на естествени широколистни
гори с иглолистни култури, отсичане на едроразмерни клонести дървета, които служат за
гнездене, изсичане на подлеса и др.). Антропогенно безпокойство по време на
размножителния период. Бракониерство и отстрел вследствие на погрешното схващане, че
грабливите птици са вредни.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Инвентаризация на територии с потенциални гнезда на малък ястреб.
Идентифицираните гнезда се картират и регистрират. Дейностите могат да се провеждат и
от служители на ДГС.
Да се запазват дървета с гнезда и големи стари разклонени дървета в отделите,
където е регистрирано присъствие на вида, тъй като те са потенциални места за гнездене.
В радиус от 150 м около гнезда на вида се формира защитна зона в която не се провеждат
горскостопански дейности. В радиус от 150 м около защитната зона не се провеждат
горскостопански дейности през гнездовия период 01.03 – 01.08. В буферната зона от 150 м
могат да се извеждат сечи не по-често от веднъж на 10 години с интензивност на сечта не
по- висока от 25 %. Контрол на бракониерството.
Повишаване на познанията и осведомеността на основни целеви групи относно
необходимостта от опазване на вида и неговата роля за целостта и функционирането на
екосистемата.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Провеждане на ежегоден мониторинг на установените гнезда на малък ястреб през
периода юни-юли, като се отчита дали през съответната година гнездата са използват.

Резултатите се записват в приложения формуляр (Приложение 3). Предвид
чувствителността на вида към безпокойство, наблюденията се извършват от максимално
голямо разстояние от гнездото с помощта на бинокъл.
5. Осояд (Pernis apivorus)
На външен вид много наподобява обикновения мишелов, който е найразпространената хищна птица у нас, но за разлика от него е с равен профил на крилата
при реещ полет, има по-дълга опашка и издължен врат, 2 – 3 широки напречни ивици на
опашката, които липсват при мишелова.
Обитава високостъблени широколистни и смесени гори, понякога и в иглолистни
до 1700 м н.в. Гнезди високо в короните на дърветата. Снася 1 – 3 яйца, има едно
поколение годишно през периода май-юни. Храни се предимно с жилещи насекоми, яйца
и ларви, гъсеници, едри бръмбари, а по-рядко – с жаби, дребни птици и гризачи.
Природозащитен статус: В България: ЧК – уязвим VU, ЗБР – ІІ, ІІІ;
Международен: ДП – І, БеК – ІІ, CITES – ІІ, БоК – ІІ.
На територията на ТП „ДГС Златоград‖ по време на настоящото проучване видът е
установен в полет в подотдели 94-в; 183-б; 146-в; 180-б; 180-а.

Снимка 15. Осояд
ЗАПЛАХИ
Неблагоприятни промени в условията на местообитанията при провеждане на
горскостопански дейности (напр. намаляване площта на старите гори, отсичане на
едроразмерни клонести дървета, които служат за гнездене, използване на пестициди в
горите и др.). Антропогенно безпокойство по време на размножителния период.
Бракониерство и отстрел вследствие на погрешното схващане, че грабливите птици са
вредни.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Инвентаризация на територии с потенциални гнезда на вида. Идентифицираните
гнезда се картират и регистрират. Дейностите могат да се провеждат и от служители на
ДГС.
Препоръчително е местообитанията на вида да се обособят като гори във фаза на
старост. Да се запазват дървета с гнезда (вкл. гнезда на други видове, например врани) и
големи стари разклонени дървета в отделите, където е регистрирано присъствие на осояд,

тъй като те са потенциални места за гнездене. В радиус от 200 м около гнезда на вида не
се провеждат горскостопански дейности през гнездовия период 01.03 – 01.07. В тази зона
могат да се извеждат сечи не по-често от веднъж на 10 години с интензивност на сечта не
по-висока от 25 %. Не е препоръчително да се извеждат сечи в естествени крайречни гори,
а ако се провеждат интензивността им не е по-висока от 10% по запас. Контрол на
бракониерството.
Повишаване на познанията и осведомеността на основни целеви групи относно
необходимостта от опазване на вида и неговата роля за целостта и функционирането на
екосистемата.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Провеждане на ежегоден мониторинг на установените гнезда на осояд през
периода май-юни, като се отчита дали през съответната година гнездата са използват.
Резултатите се записват в приложения формуляр (Приложение 3). Предвид
чувствителността на вида към безпокойство, наблюденията се извършват от максимално
голямо разстояние от гнездото с помощта на бинокъл.
6. Среден пъстър кълвач (Leiopicus medius)
На външен вид е много сходен с големия пъстър и сирийския кълвач, но черната
ивица по бузата не се свързва с тила, клюна и раменете. Коремът е слабо напетнен, а
слабините са бледо розово-червени. Темето е изцяло червено при двата пола и всички
възрасти. Клюнът е значително по-къс и тънък в сравнение с този на големия пъстър
кълвач.
Предпочита широколистни горски райони, особено местообитанията, в които се
среща стар дъб, габър и бряст, както и смесица от поляни, пасища и гъста гориста
растителност. Храни се с ларви и възрастни на насекоми по кората на дърветата, семена
на дървета и плодове. Гнезди в хралупи на дървета през периода април – юни.
Природозащитен статус: В България: ЗБР – II; Международен: IUCN – LC.
На територията на ТП „ДГС Златоград‖ по време на настоящото проучване видът е
установен в подотдел 150-г.

Снимка 16. Среден пъстър кълвач

ЗАПЛАХИ
Неблагоприятни промени в условията на местообитанията при провеждане на
горскостопански дейности (напр. намаляване площта на старите гори, отсичане и
изваждане на стояща и паднала мъртва дървесина и загиващи дървета, и др.).
Антропогенно безпокойство по време на размножителния период.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Инвентаризация на територии, които са потенциални местообитания на среден
пъстър кълвач. Идентифицираните местообитания на вида се картират и регистрират.
Дейностите могат да се провеждат и от служители на стопанството.
Препоръчително е местообитанията на вида да се обособят като гори във фаза на
старост. През гнездовия период от 01.02 – 15.07 в подотделите с установено присъствие на
вида не се провеждат горскостопански дейности. В тези подотдели да не се провеждат
санитарни сечи и събиране на суха и паднала маса, освен в случаите на големи природни
нарушения или доказан каламитет. При провеждане на лесовъдски мероприятия в тези и
съседните подотдели задължително се запазват всички стоящи и паднали мъртви дървета,
дърветата с хралупи, както и дървета с видими признаци на заболяване и гнилота.
Задължително части от насажденията се запазват като острови на старостта (без никакви
лесовъдски мероприятия).
Повишаване на познанията и осведомеността на основни целеви групи относно
необходимостта от опазване на вида и неговата роля за целостта и функционирането на
екосистемата.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Провеждане на ежегоден мониторинг на: 1) броя и количеството на стояща мъртва
дървесина с диаметър над 20 см и количеството на лежаща мъртва дървесина; и 2) дървета
с признаци за скорошно използване за хранене от вида в насажденията с установено
присъствие на вида и/или насаждения посочени като потенциални местообитания.
Резултатите се записват в приложения формуляр (Приложение 3).
7. Сив кълвач (Picus canus)
На външен вид наподобява зеления кълвач, който е широко разпространен горски
вид у нас, но мъжкият има ясно отличимо червено петно на темето, а главата и слабините
му са сиви. Женската не се отличава много от мъжкия, липсва червеното петно на темето.
Обитава стари букови гори с много изсъхнала дървесина, дъбови и крайречни гори
до 1200 м.н.в, както и елхови и ясенови гори с изгнила мъртва дървесина. Извън
гнездовия период може да се срещне и до горната граница на гората. Размножителният
период е май-юни и тогава разширява територията си.
Природозащитен статус: В България: ЧК – застрашен; ЗБР – II, III;
Международен: ДП – I; БеК - II.
На територията на ТП „ДГС Златоград‖ по време на настоящото проучване видът е
установен в подотдел 188-м.

Снимка 17. Сив кълвач
ЗАПЛАХИ
Като тясно специализиран вид към храна и местообитание, по-специализиран в
лова на мравки по земята, е силно чувствителен към намаляване на трофичната база.
Неблагоприятни промени в условията на местообитанията при провеждане на
горскостопански дейности (напр. намаляване площта на старите широколистни гори и
подмяната им с иглолистни култури, отсичане и изваждане на стояща и паднала мъртва
дървесина и загиващи дървета, и др.). Антропогенно безпокойство по време на
размножителния период.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Инвентаризация на територии, които са потенциални местообитания на сив кълвач.
Идентифицираните местообитания на вида се картират и регистрират. Дейностите могат
да се провеждат и от служители на стопанството.
Препоръчително е местообитанията на вида да се обособят като гори във фаза на
старост. През гнездовия период от 01.02 – 15.07 в подотделите с установено присъствие на
кълвача не се провеждат горскостопански дейности. В тези подотдели да не се провеждат
санитарни сечи и събиране на суха и паднала маса, освен в случаите на големи природни
нарушения или доказан каламитет. При провеждане на лесовъдски мероприятия в тези и
съседните подотдели задължително се запазват всички стоящи и паднали мъртви дървета,
дърветата с хралупи, както и дървета с видими признаци на заболяване и гнилота.
Задължително части от насажденията се запазват като острови на старостта (без никакви
лесовъдски мероприятия).
Повишаване на познанията и осведомеността на основни целеви групи относно
необходимостта от опазване на вида и неговата роля за целостта и функционирането на
екосистемата.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ

Провеждане на ежегоден мониторинг на: 1) броя и количеството на стояща мъртва
дървесина с диаметър над 20 см и количеството на лежаща мъртва дървесина; и 2) дървета
с признаци за скорошно използване за хранене от вида в насажденията с установено
присъствие на вида и/или насаждения посочени като потенциални местообитания.
Резултатите се записват в приложения формуляр (Приложение 3).
8. Черен кълвач (Dryocopus martius)
Най-едрият вид кълвачи у нас. Мъжкият е изцяло черен, само челото, темето и
тилът са червени. При женската само тилът е червен.
Среща се предимно в стари широколистни, смесени и иглолистни планински гори
до горната им граница и сравнително по-рядко в равнинни гори. Размножителният период
започва от средата на февруари. Снася през април (3–6 яйца), мъти около две седмици, а
малките излитат месец след излюпването. Хранителният спектър включва бръмбари
корояди, ларвите им, мравки, както и семена през зимните месеци.
Природозащитен статус: В България: ЧК – уязвим VU; ЗБР – II, III;
Международен: ДП – I; БеК - II.
На територията на ТП „ДГС Златоград‖ по време на настоящото проучване видът е
установен в подотдел 375-м.

Снимка 18. Черен кълвач
ЗАПЛАХИ
Като тясно специализиран вид към храна и местообитание е силно чувствителен
към намаляване на хранителната база, в частност на червените мравки. Неблагоприятни
промени в условията на местообитанията при провеждане на горскостопански дейности
(напр. намаляване площта на старите гори, отсичане и изваждане на стояща и паднала
мъртва дървесина и загиващи дървета, и др.). Антропогенно безпокойство по време на
размножителния период.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Инвентаризация на територии, които са потенциални местообитания на черен
кълвач. Идентифицираните местообитания на вида се картират и регистрират. Дейностите
могат да се провеждат и от служители на стопанството.
Препоръчително е местообитанията на вида да се обособят като гори във фаза на
старост. През гнездовия период от 01.02 – 15.07 в подотделите с установено присъствие на
кълвача не се провеждат горскостопански дейности. В тези подотдели да не се провеждат
санитарни сечи и събиране на суха и паднала маса, освен в случаите на големи природни
нарушения или доказан каламитет. При провеждане на лесовъдски мероприятия в тези и
съседните подотдели задължително се запазват всички стоящи и паднали мъртви дървета,
дърветата с хралупи, както и дървета с видими признаци на заболяване и гнилота.
Задължително части от насажденията се запазват като острови на старостта (без никакви
лесовъдски мероприятия).
Повишаване на познанията и осведомеността на основни целеви групи относно
необходимостта от опазване на вида и неговата роля за целостта и функционирането на
екосистемата.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Провеждане на ежегоден мониторинг на: 1) броя и количеството на стояща мъртва
дървесина с диаметър над 20 см и количеството на лежаща мъртва дървесина; и 2) дървета
с признаци за скорошно използване за хранене от вида в насажденията с установено
присъствие на вида и/или насаждения посочени като потенциални местообитания.
Резултатите се записват в приложения формуляр (Приложение 3).
Видове птици, които не са установени на територията на ТП „ДГС Златоград” по
време на теренните проучвания, но за които съществуват подходящи местообитания.
1. Късопръст ястреб (Accipiter brevipes)
Подобен на малкия ястреб, но за разлика от него има черни върхове на крилата,
които го правят лесен за определяне. Ирисът е тъмен. Бузите също. Храни се с дребни
пойни птици (основно врабчета), мишевидни гризачи, гущери и насекоми. Обитава
крайречни гори и групи дървета сред пасища и обработваеми земи. Гнезди по дървета.
Снася 2 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

Снимка 19. Късопръст ястреб

ЗАПЛАХИ
Неблагоприятни промени в условията на местообитанията при провеждане на
горскостопански дейности (напр. изсичане на крайречните гори, отсичане на
едроразмерни клонести дървета, които служат за гнездене, изсичане на подлеса и др.).
Антропогенно безпокойство по време на размножителния период. Бракониерство и
отстрел вследствие на погрешното схващане, че грабливите птици са вредни.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Инвентаризация на територии с потенциални гнезда на вида. Идентифицираните
гнезда се картират и регистрират. Дейностите могат да се провеждат и от служители на
стопанството.
Да се запазват дървета с гнезда и големи стари разклонени дървета в отделите,
където е регистрирано присъствие на малък ястреб, тъй като те са потенциални места за
гнездене. В радиус от 150 м около гнезда на вида се формира защитна зона в която не се
провеждат горскостопански дейности. В радиус от 150 м около защитната зона не се
провеждат горскостопански дейности през гнездовия период 01.03 – 01.08. В буферната
зона от 150 м могат да се извеждат сечи не по-често от веднъж на 10 години с
интензивност на сечта не по- висока от 25 %. Контрол на бракониерството. В
Повишаване на познанията и осведомеността на основни целеви групи относно
необходимостта от опазване на вида и неговата роля за целостта и функционирането на
екосистемата.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Провеждане на ежегоден мониторинг на установените гнезда на късопръст ястреб
през периода юни-юли, като се отчита дали през съответната година гнездата са
използват. Резултатите се записват в приложения формуляр (Приложение 3). Предвид
чувствителността на вида към безпокойство, наблюденията се извършват от максимално
голямо разстояние от гнездото с помощта на бинокъл.
2. Черна каня (Milvus migrans)
Граблива птица. Най-характерните белези са клиновидно врязаната сива опашка и
светлите „прозорци― от долната страна на крилата. При разперена опашка врязването е
по-слабо изразено и опашката изглежда равно отсечена. Храни се с гризачи, влечуги,
земноводни, насекоми и мърша. Обитава гори и групи дървета сред пасища и
обработваеми земи и в близост до реки и други водоеми.

Снимка 20. Черна каня
ЗАПЛАХИ
Неблагоприятни промени в условията на местообитанията при провеждане на
горскостопански дейности (напр. изсичане на крайречните гори, отсичане на
едроразмерни клонести дървета, които служат за гнездене, и др.). Антропогенно
безпокойство по време на размножителния период. Залагане на отровни примамки за
борба с хищници. Бракониерство и отстрел вследствие на погрешното схващане, че
грабливите птици са вредни.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Инвентаризация на територии с потенциални гнезда на вида. Идентифицираните
гнезда се картират и регистрират. Дейностите могат да се провеждат и от служители на
стопанството.
Да се запазват дървета с гнезда и големи стари разклонени дървета в отделите,
където е регистрирано присъствие на черна каня, тъй като те са потенциални места за
гнездене. В радиус от 150 м около гнезда на вида се формира защитна зона в която не се
провеждат горскостопански дейности. В радиус от 50 м около защитната зона не се
провеждат горскостопански дейности през гнездовия период 01.03 – 01.08. В буферната
зона от 50 м могат да се извеждат сечи не по-често от веднъж на 10 години с интензивност
на сечта не по- висока от 25 %. Контрол на бракониерството и залагането на отровни
примамки за хищници.
Повишаване на познанията и осведомеността на основни целеви групи относно
необходимостта от опазване на вида и неговата роля за целостта и функционирането на
екосистемата.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Провеждане на ежегоден мониторинг на установените гнезда на черна каня през
периода май-юни, като се отчита дали през съответната година гнездата са използват.
Резултатите се записват в приложения формуляр (Приложение 3). Предвид
чувствителността на вида към безпокойство, наблюденията се извършват от максимално
голямо разстояние от гнездото с помощта на бинокъл.
3. Градинска червеноопашка (Phoenicurus phoenicurus)

Дребна насекомоядна птица. Мъжките са с черна гуша, оранжево-червени гърди,
бяло чело и сиви глава, тил и гръб. Женската е сиво-кафява отгоре и белезникава отдолу.
Опашката е червена и при двата пола. Храни се с насекоми, паяци и червеи. Обитава
предимно широколистни гори и паркове, градини и дворове в населени места. Гнезди в
хралупи по дървета и кухини в покриви и фасади на сгради. Снася 5 – 7 яйца, има едно
поколение годишно през периода май-юни.

Снимка 21. Градинска червеноопашка
ЗАПЛАХИ
Неблагоприятни промени в условията на местообитанията при провеждане на
горскостопански дейности (напр. отсичане на хралупести дървета, които служат за
гнездене, и др.). Антропогенно безпокойство по време на размножителния период.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Инвентаризация на територии, които са потенциални местообитания на градинска
червеноопашка. Идентифицираните местообитания на вида се картират и регистрират.
Дейностите могат да се провеждат и от служители на стопанството.
Препоръчително е местообитанията на вида да се обособят като гори във фаза на
старост. Да се запазват дървета с хралупи в отделите, където е регистрирано присъствие
на градинска червеноопашка, тъй като те са потенциални места за гнездене. В
подотделите с установено присъствие на вида не се провеждат горскостопански дейности
през гнездовия период 15.05 – 15.08.
Повишаване на познанията и осведомеността на основни целеви групи относно
необходимостта от опазване на вида и неговата роля за целостта и функционирането на
екосистемата.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Мониторинг на броя на дървета с хралупи в насажденията с установено присъствие
на вида или такива посочени като потенциални местообитания. Резултатите се записват в
приложения формуляр (Приложение 3).
4. Гълъб хралупар (Columba oenas)
Прилича на домашните гълъби. Оперението е сиво-синьо с черна ивица по
краищата на крилата и черна ивица на върха на опашката. За разлика от домашните
гълъби, кръстът е сив без бяло петно, подкрилията са също сиви и контрастират с черния
външен ръб на крилото. От гривяка се отличава по липсата на бяло петно на врата и бели
ивици на крилата.
Храни се по земята със семена, пъпки, коренчета, листа и плодчета. Обитава
широколистни, смесени и иглолистни гори с хралупести дървета. Гнезди в хралупи на
стари дървета, включително в дупки на черен кълвач. Снася най-често 2 яйца, има до 3
поколения годишно.
У нас е застрашен вид, заплахи за който са интензификацията на горското
стопанство, изсичане на старите гори, безпокойство през периода на размножаване,
отстрел.

Снимка 22. Гълъб хралупар
ЗАПЛАХИ
Неблагоприятни промени в условията на местообитанията при провеждане на
горскостопански дейности (напр. отсичане на хралупести дървета, които служат за
гнездене, и др.). Антропогенно безпокойство по време на размножителния период.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Инвентаризация на територии, които са потенциални местообитания на гълъб
хралупар. Идентифицираните местообитания на вида се картират и регистрират.
Дейностите могат да се провеждат и от служители на стопанството.
Препоръчително е местообитанията на вида да се обособят като гори във фаза на
старост. Да се запазват дървета с хралупи в отделите, където е регистрирано присъствие
на гълъб хралупар, тъй като те са потенциални места за гнездене. В подотделите с
установено присъствие на вида не се провеждат горскостопански дейности през гнездовия
период 15.03 – 15.08.
Повишаване на познанията и осведомеността на основни целеви групи относно
необходимостта от опазване на вида и неговата роля за целостта и функционирането на
екосистемата.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Мониторинг на броя на дървета с хралупи в насажденията с установено присъствие
на вида или такива посочени като потенциални местообитания. Резултатите се записват в
приложения формуляр (Приложение 3).
При установяване присъствието на тези видове птици се препоръчва
консултация със специалист орнитолог.
Клас Земноводни (Amphibia), Клас Влечуги (Reptilia) и Клас Насекоми (Insecta)
Методологията на проучването на видовете от Клас Земноводни (Amphibia), Клас
Влечуги (Reptilia) и Клас Насекоми (Insecta) представена в Приложение 1.
Всички данни за установените находища на целевите видове са представени като
таблица след всеки вид, включваща: горско стопанство, номер на отдел и подотдел
(селектиран е буфер от 100 метра от реалната точка на обектите).
Данните включват резултатите от направените през 2018-2019 г. теренни
проучвания, както и информация от базата данни на НПМ-БАН.
Получените резултати са основа за оптимизиране на природосъобраното ползване
на горите ДГС Златоград.
Основни препоръки, отнасящи се до всички видове насекоми, земноводни и
влечуги, са:
- запазване на максимално естествена структура на горите - оставяне на стоящи и
паднали биотопни дървета, запазване на дървета с различна възраст при провеждане на
сечи, както и определяне на бъдещи биотопни дървета;
- максимално ограничаване на бракониерските сечи и строг контрол на
дърводобивните фирми за спазване на препоръките и дейностите свързани със горската
сертификация и ГВКС;
- засилване на противопожарните мерки и превантивна защита от горски пожари;
- постепенна подмяна на нетипичните за района иглолистни дървестни видове с
широколистни;
- борба с бракониерството (основно за опазване на сухоземните костенурки).
Клас Земноводни (Amphibia), Опашати земноводни (Caudata)
Саламандри (Salamandridae)
Безопашати земноводни (Anura), Бумки (Bombinatoridae)
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)
В България се среща в голяма част от страната с изключение на големите низини и
равнини, където са установени само няколко изолирани находища (Stojanov et al. 2011).
Не е намирана в близост до Черноморското крайбрежие (източната четвърт на страната), а
за Странджа има само едно непотвърдено съобщение. В планините обикновено достига до
около 1500 м н. в., но е намирана и по-високо (до 2100 m н. в. в Средна Стара планина
според Бешков & Нанев (2002).
Активността е предимно дневна и на смрачаване, но през размножителния период
животните са активни и нощем. Годишната активност продължава от март до октомври.
Младите, метаморфозирали жаби са много мобилни и това е определящо при завземането
на нови водоеми. По отношение на местообитанията видът е опортюнист и може да бъде

наблюдаван във и в близост до водоеми от всякакъв тип: потоци, езера, разливи, реки,
локви, язовири, коловози по черните пътища и други. Презимуването става на сушата.
Природозащитен статус: В България е защитен с Приложения II и ІІІ от ЗБР. В
IUCN фигурира като „Слабо засегнат― – LC. Попада в Приложение II на Бернската
конвенция, както и в Приложения II и IV от Директивата за местообитанията.

Снимка 23. Жълтокоремна бумка
ЗАПЛАХИ
Пресушаване и замърсяване на водоеми, в които се среща и размножава видът и
изсичане на горите около водоемите.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Инвентаризация на територии, които са потенциални местообитания на
жълтокоремна бумка. Идентифицираните местообитания на вида се картират и
регистрират. Видът лесно се разпознава и дейностите могат да се провеждат и от
служители на стопанството.
Индивидите на жълтокоремната бумка се опазват от нараняване и убиване. Не се
водят сечи в буферна зона с ширина от най-малко 50 м около водните басейни, където е
регистрирано присъствие на вида. Да не се пресушават водните тела, използвани от вида.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Провежда се ежегоден мониторинг по време на размножителния период на вида (30
март – 15 юни). Обхождат се малки горски реки и потоци и се отчитат всички видени
екземпляри. Резултатите се записват в приложения формуляр (Приложение 3).
Събирането на данните може да се извършва и посредством мобилното приложение и
платформата SmartBirds.
Таблица с отдели и подотдели в които са установени находища на жълтокоремна
бумка при буфер 100 м.
Клас
Amphibia
Amphibia

Вид
Bombina variegata
Bombina variegata

ДГС
Златоград
Златоград

Отдел
32
32

Подотдел
4
5

Ключ
QE_32_4
QE_32_5

Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia

Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata

Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград

32
32
32
32
32
33
33
34
34
34
34
34
34
35
35
35
35
37
37
37
37
37
37
37
37
38
39
39
39
39
39
40
40
40
41
41
41
60
60
60
60
60
62
83
83
83

6
з
и
р
с
7
к
2
г
д
е
ж
з
7
р
т
у
4
а
в
г
к
л
м
у
л
з
и
к
л
м
6
з
и
9
м
н
3
5
6
в
г
в
4
е
ж

QE_32_6
QE_32_з
QE_32_и
QE_32_р
QE_32_с
QE_33_7
QE_33_к
QE_34_2
QE_34_г
QE_34_д
QE_34_е
QE_34_ж
QE_34_з
QE_35_7
QE_35_р
QE_35_т
QE_35_у
QE_37_4
QE_37_а
QE_37_в
QE_37_г
QE_37_к
QE_37_л
QE_37_м
QE_37_у
QE_38_л
QE_39_з
QE_39_и
QE_39_к
QE_39_л
QE_39_м
QE_40_6
QE_40_з
QE_40_и
QE_41_9
QE_41_м
QE_41_н
QE_60_3
QE_60_5
QE_60_6
QE_60_в
QE_60_г
QE_62_в
QE_83_4
QE_83_е
QE_83_ж

Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia
Amphibia

Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata
Bombina variegata

Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград

83
85
85
85
86
86
86
86
87
87
93
93
93
93
93
94
95
34
34
35
41
60
60
101
111
111
515
515
515

з
г
е
ж
7
д
е
з
6
д
9
к
л
м
10
4
б
*1
*2
*1
*2
*5
*6
н
м
н
а
б
*4

QE_83_з
QE_85_г
QE_85_е
QE_85_ж
QE_86_7
QE_86_д
QE_86_е
QE_86_з
QE_87_6
QE_87_д
QE_93_9
QE_93_к
QE_93_л
QE_93_м
QE_93_10
QE_94_4
QE_95_б
QE_34_*1
QE_34_*2
QE_35_*1
QE_41_*2
QE_60_*5
QE_60_*6
QE_101_н
QE_111_м
QE_111_н
QE_515_а
QE_515_б
QE_515_*4

Клас Влечуги (Reptilia), Костенурки (Testudines)
Сухоземни костенурки (Testudinidae)
Шипоопашата сухоземна костенурка (Eurotestudo hermanni)
Среща се в цяла България от морското равнище до 1450 m н. в. Отсъства от големи
територии в Добруджа и високите полета в Западна България. Поради интензивното
земеделие днес почти е изчезнала в Тракийската низина. Среща се повсеместно в района
на Източни Родопи, като липсва в най-високите части на Гюмюрджински снежник и
Мъгленишки рид.
Предпочитаните местообитания са хълмистите части на предпланините в пояса до
500–600 m н. в., като животните могат да бъдат наблюдавани в различно структурирани
техни части: открити поляни, покрайнини на гори, каменисти ждрела с храстова
растителност, разредени широколистни гори, дерета и др., като нерядко навлизат и в
различен тип културни площи: лозя, ниви, градини и други. Размножителният период трае
от средата на април до края на май, а в отделни случаи и по-дълго. Летните и есенните
копулации също не са изключение. Женските могат да отлагат от 2 до 3 люпила на година.
Яйцата са с продълговата форма и броят им варира най-често от 3 до 5, в отделни случаи
до 8 (Stojanov et al. 2011). Излюпването на малките става в края на август – началото на

октомври. Презимуването става в самостоятелно изкопани в земята дупки, достигащи
дълбочина от 30 до 90 см (Бешков & Нанев 2002), както и в такива от други животни.
Природозащитен статус: В България: Червена книга – застрашен (ЕN); ЗБР –
Приложения II и ІІІ Международен: IUCN – NT; CITES – Приложение II; Бернска
конвенция – Приложение II; HB – Приложения II и IV.

Снимка 24. Шипоопашата сухоземна костенурка
ЗАПЛАХИ
Събиране и/или убиване на екземпляри от вида. Обезлесяване и изсичане на храсти
в открити територии и екотонните зони (зони между гората и откритите пространства).
Пожари и разораване на опожарени територии.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Да не се събират, местят или убиват индивиди от вида. Контрол на
бракониерството. След горски пожари да не се разорава опожарената територия. Запазва
се подлеса в периферията на горските масиви и дървесно-храстовата растителност в
екотонните зони (зони между гората и откритите пространства).
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Шипоопашатата сухоземна костенурка е трудна за мониториране от
неспециалисти, въпреки това могат да бъдат обучени горски експерти. Съществена
трудност е определянето на двата вида костенурки (шипоопашата и шипобедрена), както
техния пол.
Мониторингът се извършва в периода 15 април - 15 юни, посредством маршрути с
дължина 1 км в подходящи територии за вида. Резултатите се записват в приложения
формуляр (Приложение 3). Събирането на данните може да се извършва и посредством
мобилното приложение и платформата SmartBirds.
Таблица с отдели и подотдели в които са установени находища на шипоопашата
сухоземна костенурка при буфер 100 м.
Клас

Вид

ДГС

Отдел

Подотдел

Ключ

Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia
Reptilia

Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni
Eurotestudo hermanni

Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград
Златоград

76
77
77
77
96
96
77
77
96
155
155
155
155
155
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
156
515

ц
5
п
с
а
б
*1
*2
*3
2
3
м
н
о
2
3
4
4
5
и
к
л
н
о
р
б

QE_76_ц
QE_77_5
QE_77_п
QE_77_с
QE_96_а
QE_96_б
QE_77_*1
QE_77_*2
QE_96_*3
QE_155_2
QE_155_3
QE_155_м
QE_155_н
QE_155_о
QE_156_2
QE_156_3
QE_156_4
QE_156_4
QE_156_5
QE_156_и
QE_156_к
QE_156_л
QE_156_н
QE_156_о
QE_156_р
QE_515_б

Насекоми (Insecta)
Бръмбари (Coleoptera)
Еленов рогач (Lucanus cervus)
Предпочита широколистни, просветлени гори на малка и средна надморска
височина.
Широко разпространен в целия изследван регион.
Природозащитен статус: България: ЗБР – II, III. Международен: HD – II; IUCN
European Red List of Saproxylic Beetles – NT; BC – III.

Снимка 25. Еленов рогач
ЗАПЛАХИ
Намаляването и фрагментацията на подходящи местообитания (зрели и стари гори
с близка до естествената структура) е една от основните заплахи за еленовия рогач.
Последствие от това е загубата на мъртва дървесина и стари дървета, които са необходими
местообитания за индивидите от вида, където те да осъществят своя жизнен цикъл.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Обособяване на гори във фаза на старост и запазване на острови на старостта. При
провеждане на сечи се запазват стояща и лежаща мъртва дървесина и загиващи дървета,
които са не по-малко от 10% от запаса на насаждението преди сечта. Идентификация и
запазване на биотопни дървета. Забрана за изкореняване на пънове. Опазване на горите от
пожари.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Провежда се ежегоден мониторинг по трансектен метод, като се проверяват
подходящите микроместообитания (паднали дървета, пънове и др.), в същото време се
отчитат и летящите и пълзящи екземпляри. Отчита се броят на индивидите в рамките на
един трансект със стандартна дължина (500 м дължина) и преброяване на всички
възрастни. Тъй като видът е нощно активен, се препоръчва мониторингът да се провежда
по здрач (19-20 ч.). Този трансект се изпълнява от един оператор за около 15 минути
преди здрач и 15 мин след здрач. (Bardiani et al. 2017). Резултатите се записват в
приложения формуляр (Приложение 3). Събирането на данните може да се извършва и
посредством мобилното приложение и платформата SmartBirds.
Таблица с отдели и подотдели в които са установени находища на еленов рогач при
буфер 100 м.
Клас

Вид

ДГС

Отдел

Подотдел

Ключ

Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Lucanus cervus
Lucanus cervus
Lucanus cervus
Lucanus cervus

Златоград
Златоград
Златоград
Златоград

155
155
155
156

н
о
п
к

QE_155_н
QE_155_о
QE_155_п
QE_156_к

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 временно съсредоточаване на видове или е убежище от критична
важност, съгласно изискванията на Приложение 2 към ръководството, тогава гората
е ГВКС.
Критична концентрация:
На територията на ТП „ДГС Златоград‖ не са установени видове с критични
концентрации.

ВКС 2. ЕКОСИСТЕМИ И МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ НА НИВО ЛАНДШАФТ.
НЕПОКЪТНАТИ ГОРСКИ ЛАНДШАФТИ ГОЛЕМИ ЕКОСИСТЕМИ НА НИВО
ЛАНДШАФТ И МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ С ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО
ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, В КОИТО СЪЩЕСТВУВАТ ЖИЗНЕНИ
ПОПУЛАЦИИ НА ПОВЕЧЕТО ЕСТЕСТВЕНО СРЕЩАЩИ СЕ ВИДОВЕ В
ЕСТЕСТВЕНИТЕ ИМ МОДЕЛИ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ОБИЛИЕ
Гори, които съдържат жизнеспособни популации на повечето или всички местни
видове, трябва да имат голяма площ и да са сравнително неповлияни от човешка дейност
и с ниско ниво на фрагментация (% незалесени територии). Целта на определяне на тази
консервационна стойност е да бъдат включени типични ландшафти и тяхното биологично
многообразие от съответния горско-растителен район.
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.
Съгласно Националното ръководство за определяне на ГВКС, горите на
територията на ТП ―ДГС Златоград― (от 1 до 535 отдел) са в национално определения
обхват на ВКС 2.
ЗАПЛАХИ
Намаляване на лесистоста и увеличаване на нивата на антропогенна
фрагментираност на територията. Неблагоприятни промени на видовото, възрастово и
структурно разнообразие в горите в резултат на горскостопански дейности. Намаляване на
нивата на естественост с увеличаване на площта на насажденията с изкуствен произход.
Интродуциране на неместни видове и произходи или видове извън естествения им ареал
на разпространение. Намаляване на екологичната функционалност на горските
екосистеми чрез премахване екологични елементи с ключова роля за поддържане на
биоразнообразието (мъртва дървесина, острови на старостта, дървета с хралупи и т.н.).

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВКС 2
1. Планираните лесовъдски и стопански мероприятия не трябва да водят до
намаляване на процента на лесистост на ДГС.
2. Използват се лесовъдски системи, които поддържат видовото, възрастово и
структурно разнообразие в насажденията и на ниво ландшафт. При планиране на
горскостопанските дейности да се запазва / задълбочава пространствената мозаечност на
насажденията по отношение на видов състав, възраст и структура. Да се прилагат
природосъобразни и разнообразни лесовъдски системи в съответствие с особенностите на
конкретното насаждение.
3. Най-малко 5% 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-growth forests).
4. Спазват се екологични принципи и практики при планиране и извеждане на
лесовъдските мероприятия. При провеждане на лесовъдски дейности да се поддържат
определено количество мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични и
групи стари дървета.
5. Дава се приоритет на естественото възобновяване. Да се прилагат лесовъдски
системи, които осигуряват естествено възобновяване.
6. Не се допуска антропогенна смяна на коренния дървесен състав на
насажденията.
7. 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 ДГС.
8. Не се допуска изкуствено залесяване на естествени открити пространства в
горските масиви, с изключение на мероприятия за контрол на ерозионни процеси.
9. 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, връзки и зони на спокойствие на животните и т.н.
10. Провеждат се консултации с идентифицираните заинтересовани страни, за да се
осигури взаимна информираност и да се координират мерки за предотвратяване /
смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от дейности като незаконна сеч,
бракониерство и строителство, разработване на обекти за добив на инертни материали и
полезни изкопаеми, неустойчиво земеделие и др.
11. Осъществява се контрол върху изпълнение на дърводобивните дейности и да се
предприемат мерки за предотвратяване / смекчаване на потенциални неблагоприятни
въздействия.
12. Ако при анализ на резултатите от мониторинга са установени намаляване на
количествените стойностите на показателите: естественост, фрагментираност и лесистост,
се планират и прилагат възстановителни мерки, ако е приложимо.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 2
1. Провежда се ежегоден мониторинг на динамиката на количествените
показатели на критериите естественост, фрагментираност и лесистост. Мониторингът се
извършва по документи и снимки, като се използва информация от действащи и
предходни горскостопански планове, планове за управление, териториално устройствени
планове, документация свързана с едромащабни природни нарушение (напр. ветровали,

снеголоми, пожари, каламитети и др.), процедури за промяна на предназначението на
земи и гори от горския фонд, и др.
2. На всеки 5 години се прави мониторинг на теренни обекти, в които са
проведени горскостопански дейности, които могат да окажат влияние на някой от
критериите посочени в т.1 в това число възобновителни, принудителни и санитарни сечи.
3. На всеки 5 години се прави мониторинг на територии, засегнати от
едромащабни природни нарушение (напр. ветровали, снеголоми, пожари, каламитети и
др.) и се регистрира моментното състояние на възстановителните процеси.

ВКС 3. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ РЕДКИ, ЗАСТРАШЕНИ
ИЛИ ИЗЧЕЗВАЩИ ЕКОСИСТЕМИ, ИЛИ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТАКИВА
ГВКС представляват всички ГТ, включващи екосистеми от списъка на Приложение 4
към Националното ръководство. За ВКС се считат и гори, притежаващи
характеристики, отличаващи ги като гори във фаза на старост (Old growth forests),
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 Златоград‖. Извършено е и теренно обследване на идентифицираните
за тази консервационна стойност типове екосистеми. Съгласно списъка към Приложение
4 на Националното ръководство за определяне на ГВКС, за територията на ТП „ДГС
Златоград‖ са идентифицирани 5 типа редки, застрашени или изчезващи екосистеми.
Границите на отделните гори, представляващи ВКС 3, не са отбелязани на терена, тъй
като в повечето случаи съвпадат с границите на насаждението.
G1.2116 Dacio-Moesian ash-alder woods / Крайречни гори от елши (Alnus spp.) и
планински ясен (Fraxinus excelsior)
Смесени крайречни галерийни съобщества с основен едификатор черна елша (Alnus
glutinosa). На места едификатори и съедификатори са бялата елша (Alnus incana),
източният чинар (Platanus orientalis) и обикновеният ясен (Fraxinus excelsior). Участват
още различни видове върби, най-често трошлива върба (Salix fragilis) и бяла върба (S.
alba). Този тип галерийни гори се срещат по-често в ниския планински пояс и рядко в
средния планински пояс. Развиват се върху влажни до мокри, спорадично заливани,
отцедливи и проветриви почви. В тревната покривка най-често се срещат Aegopodium
podagraria, Carex remota, C. sylvatica, Circaea lutetiana, Cirsium appendiculatum, Equisetum
spp., Filipendula ulmaria, Galium aparine, Impatiens noli-tangere, Lycopus europaeus, Lythrum
salicaria, Myosotis scorpioides, Ranunculus repens, Rumex sanguineus, Scirpus sylvaticus,
Stellaria media, S. nemorum, Urtica dioica и др. Смесените крайречни галерийни
съобщества с основен едификатор черна елша се отличават от съобществата с доминиране
и участие на този вид в низините и в долните течения на големите реки. В тях участието
на увивни растения и термофилни видове е силно ограничено. Заливанията са редки и
краткотрайни поради по-големия наклон и по-тесните крайречни долини. В по-високите
части на планините, галериите с преобладаване на черна елша отстъпват място на
галериите с преобладаване на бяла елша и участие на по-голям брой видове с бореален
произход (Димитров 2015).
Този тип гори са включени в ЗБР и в Червена книга на България том 3 Природни
местообитания с категория ―уязвимо местообитание‖ (Бисерков и др. /ред./ 2015).

На територията на ТП "ДГС Златоград‖ местообитанието е установено в подотдели
328 м, 458 р, 458 с, 459 х, 497 а.
ЗАПЛАХИ
Нерегламентирани и неправилно изведени сечи. Корекции на водни течения и
почиствания на речните корита. Строителство на инфраструктурни съоръжения и
водноелектрически централи. Нарушаване на хидрологичния режим. Трансформация за
създаване на горски плантации или обработваеми площи.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Това са съобщества които имат изключително важна защитна и противоерозионна
роля и естетическа стойност. Поради факта, че са гранични екосистеми, те оказват
благотворно влияние върху водните екосистеми посредством регулация на температурния
режим и създаване на нови местообитания.
През последните десетилетия тези гори са обект на засилено негативно
антропогенно влияние в резултат на изискванията за почистване на речните корита, които
на много места се изпълняват не с оглед осигуряване на нормален воден отток на реките, а
с явно комерсиална цел. Това на практика води до унищожаване на тези изключително
важни за речните екосистеми гори.
За да бъдат запазени е необходимо в тези гори да се спре всякаква дейност с
изключение на санитарни сечи за отстраняване на част от сухите дървета. При това
мероприятие все пак трябва да се осигури и запазването на ключови елементи на
биоразнообразието – мъртва дървесина, дървета с хралупи и т.н.
При необходимост от прилагане на мероприятието ―почистване на речните корита‖
да се дефинират конкретни параметри на намесата. Допустимо е да се премахват само
дървета в рамките на речното легло, които при екстремни нива на водите има реална
опасност да създадат условия за задръставане и/или пречат на речния отток.
Да се извърши инвентаризация на териториите, заети от този тип местообитания.
На местата където тези горски екосистеми са изчезнали или деградирали е необходимо да
се приложат възстановителни мерки, които могат да включват възстановяване на нарушен
хидрологичен режим, подпомагане естественото възобновяване на местните видове (черна
и бялата елша, източен чинар и обикновен ясен) и изкуствено залесяване с местни видове.
Не се допуска трансформация на тези гори в горски плантации или земеделски
площи.
Необходимо е да се предприемат мерки за подобряване охраната на горите и
преустановяване на незаконните сечи на крайречни дървета. Да не се допуска паша на
домашни животни в тези гори.
Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва
дървесина, дървета с хралупи и т.н.
Въвеждане на забрани за редуциране на площите на този тип местообитания с цел
инфраструктурни и други проекти, увеличаване на земеделските земи и т.н.
G1.3155 Rhodopide Mediterranean poplar galleries / Върбово-тополови галерии в
Южна България
Крайречни гори, срещащи се в равнините и низините с преходно-континентален
климат в Южна България. Заемат тесни ивици от поречията на по-големите реки (Марица,
Тунджа, Струма, Места и др.) и техните притоци. Развиват се върху богати алувиални
(наносни) почви. Характерни са периодични пролетни заливания с различна
продължителност. Основни едификатори са бялата (Populus alba), черната топола (P.
nigra), бялата (Salix alba) и трошливата върба (S . fragilis). Срещат се също черна елша
(Alnus glutinosa), по-рядко полски бряст (Ulmus minor), полски ясен (Fraxinus oxycarpa),

източен чинар (Platanus orientalis) и летен дъб (Quercus robur). Характерно е и
присъствието на увивни растения – хмел (Humulus lupulus), повети (Clematis vitalba, C.
viticella), бръшлян (Hedera helix), къпини (Rubus spp.), гръцки гърбач (Periploca graeca),
обикновено чадърче (Calystegia sepium), горска лоза (Vitis sylvestris). Местообитанието в
повечето случаи е подложено на антропогенен натиск в резултат от създаване на
високопродуктивни хибридни тополови култури. В тревно-храстовия етаж обликът се
определя от голям брой подвижни видове и антропофити, като Aegopodium podagraria,
Aristolochia clematitis, Berula erecta, Bidens tripartita, Bromus sterilis, Chelidonium majus,
Galium aparine, Heracleum ternatum, Parietaria erecta (Parietaria officinalis), Solanum
dulcamara, Urtica dioica и др. Върбово-тополовите галерии в Южна България се отличават
от крайречните върбово-тополови гори в Северна България по наличието на повече
видове с южен произход като Bryonia alba, Clematis flammula, C. viticella, Parietaria erecta,
Periploca graeca, Platanus orientalis, Salix xant hicola, Tamarix tetrandra и др. (Димитров и
Ташев 2011).
Този тип гори са включени в Червена книга на Р. България том 3 Природни
местообитания (Бисерков и др. /ред./ 2015) с категория ―уязвимо местообитание‖.
На територията на ТП „ДГС Златоград‖ местообитанието е установено в отдел
425п1.
ЗАПЛАХИ
Нерегламентирани и неправилно изведени сечи. Корекции на водни течения и
почиствания на речните корита. Строителство на инфраструктурни съоръжения и
водноелектрически централи. Нарушаване на хидрологичния режим. Трансформация за
създаване на горски плантации или обработваеми площи. Инвазия на нетипични видове
(Fraxinus americana, Acer negundo, Amorpha fruticosa и др.), паразитизъм (бял и черен
имел). Паша на домашни животни.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Същите като при G1.2116 Dacio-Moesian ash-alder woods по-горе.
G1.69 Thermophilous Moesian beech forests / Мизийски букови гори
Чисти и смесени широколистни гори с основен едификатор обикновен бук (Fagus
sylvatica subsp. sylvatica и Fagus sylvatica subsp. moesiaca). Срещат се предимно в
предпланините, ниските планини и долните части на високите планини в диапазона от 100
до 1300 m надм. вис. при условия на умерено-континентален и преходно-континентален
климат. Заемат главно сенчести изложения и участъци в доловете с относително повисока въздушна и почвена влажност. Почвите са кафяви горски (Cambisols) и по-рядко
канелени горски (Chromic Cambisols) и рендзини (Rendzic Leptosols). Мизийските букови
гори се отличават с термофилен характер, подчертан чрез присъствието на видове от
съседно разположените дъбови, липови, габърови и др. широколистни гори. В горната
част от вертикалния си диапазон на разпространение, мизийският бук формира смесени
гори с участие най-вече на обикновен габър (Carpinus betulus) и обикновен горун (Quercus
dalechampii). В по-ниските участъци съедификатори са предимно дървесни видове с южен
произход и разпространение - Acer hyrcanum, Corylus colurna, Ostrya carpinifolia, Quercus
cerris, Q. frainetto, Sorbus torminalis и Tilia tomentosa. Храстов етаж обикновено не е
формиран. По-често се срещат единични храсти от Cornus mas, Crataegus monogyna, Rosa
arvensis, Rubus hirtus, Ruscus aculeatus, R. hypoglossum. Общото покритие на тревния етаж
варира в широки граници в зависимост от покритието на дърветата и се характеризира с
мозаична структура. Най-често се формират микрогрупировки с преобладаване на
следните видове: Aremonia agrimonoides, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides,
Galium odoratum, Luzula forsteri, Melica uniflora и Sanicula europaea. Други видове с
висока срещаемост са Dryopteris filix-mas, Hedera helix, Lamiastrum galeobdolon, Melissa

officinalis, Mycelis muralis, Piptatherum virescens, Polygonatum latifolium, P. odoratum,
Potentilla micrantha, Sanicula europaea, Tamus communis, Viola odorata, V. reichenbachiana
и V. riviniana. Присъствието на Glechoma hederacea, Arum maculatum, Geum urbanum,
Helleborus odorus, Lathyrus niger и Physospermum cornubiense е указателно за термофилния
характер на този тип букови гори. Характерен е и пролетният синузий от Arum maculatum,
Geum urbanum, Glechoma hederacea, Helleborus odorus, Lathyrus niger, Physospermum
cornubiense и др. (Димитров 2015).
Този тип гори са включени в Червена книга на Р. България том 3 Природни
местообитания с категория ―потенциално застрашено местообитание‖ (Бисерков и др.
/ред./ 2015).
На територията на ТП „ДГС Златоград‖ местообитанието е установено в отдели: 1
о, 1 р, 2 д, 2 п, 2 р, 8 к, 15 е, 26 а, 27 д, 27 е, 27 и, 28 г, 28 ж, 32 в, 33 б, 34 а, 34 в, 35 а, 35 г,
35 р, 37 к, 37 л, 38 г, 39 з, 52 п, 53 г, 53 к, 54 в, 54 м, 54 с, 55 д, 55 ф, 56 г, 56 м, 57 ж, 60 б,
61 з, 63 и, 63 п, 63 у, 65 а, 65 в, 65 г, 65 д, 65 е, 69 а, 69 ж, 69 к, 70 в, 70 к, 70 с, 70 у, 71 п,
73 л, 73 п, 74 м, 74 о, 74 т, 75 н, 75 у, 75 х, 76 н, 79 ч, 86 в, 86 м, 86 н, 86 о, 88 г, 88 р, 89 а,
89 е, 89 з, 89 и, 91 б, 91 в, 92 б, 93 ж, 93 и, 95 а, 95 б, 95 в, 96 б, 96 д, 97 о, 97 р, 98 б, 98 г,
99 в, 99 г, 100 б, 100 е, 100 м, 101 а, 101 г, 101 е, 101 и, 101 л, 101 о, 102 б, 102 к, 102 л, 102
с, 102 у, 104 в, 104 д, 104 з, 105 д, 105 и, 105 к, 106 д, 106 е, 106 м, 107 д, 107 н, 107 р, 108
а, 108 б, 108 е, 108 н, 108 п, 109 а, 109 б, 109 ж, 109 л, 110 в, 110 г, 110 д, 110 е, 110 ж, 110
и, 110 м, 111 а, 112 а, 112 б, 112 в, 112 д, 112 п, 112 р, 113 а, 113 б, 113 к, 115 г, 115 д, 115
ж, 115 и, 116 б, 116 ж, 116 р, 117 з, 118 б, 118 в, 119 а, 119 б, 119 г, 119 ж, 119 л, 119 м, 119
п, 119 р, 120 в, 120 е, 120 ж, 120 з, 120 и, 121 а, 121 м, 121 р, 122 г, 122 д, 122 з, 122 к, 124
б, 124 в, 124 ж, 124 и, 124 р, 125 а, 125 б, 129 н, 130 ж, 130 и, 130 н, 132 ж, 134 к, 134 л, 135
г, 135 е, 135 ж, 135 и, 135 к, 136 а, 136 г, 136 д, 136 е, 136 ж, 136 з, 136 и, 137 в, 137 д, 137
ж, 137 з, 137 и, 138 б, 161 д, 161 л, 161 м, 161 о, 161 р, 161 ц, 162 ш, 165 а, 165 е, 165 з, 166
г1, 166 х, 167 к, 168 в, 170 п, 170 р, 174 з, 174 к, 174 ч, 176 и, 176 к, 176 р, 176 с, 176 т, 181
в, 181 д, 181 з, 182 в, 182 к, 182 л, 183 а, 183 б, 183 в, 183 г, 183 ж, 188 б, 189 с, 190 г, 190
ж, 191 в, 197 г, 198 в, 200 а, 201 в, 201 г, 201 е, 201 к, 202 ж, 202 н, 202 п, 202 р, 203 л, 203
м, 203 п, 203 с, 203 ф, 204 б, 204 е, 204 з, 204 и, 205 н, 206 з, 209 к, 209 т, 210 ж, 210 и, 214
д, 215 ж, 217 б, 217 в, 217 и, 218 и, 219 а, 219 б, 219 в, 220 а, 221 а, 221 к, 223 а, 223 м, 226
а, 226 б, 234 е, 234 м, 234 п, 235 а, 235 б, 235 о, 236 а, 236 в, 236 д, 236 з, 236 л, 237 д, 237
з, 238 з, 241 б, 245 л, 254 а, 254 г, 256 а, 256 б, 257 а, 257 б, 257 е, 257 з, 257 к, 258 а, 258 б,
258 з, 258 р, 260 д, 260 ф, 262 д, 262 е, 262 х, 264 з, 265 г, 265 к, 265 л, 271 к, 271 м, 271 т,
271 ц, 275 в, 275 е, 275 ж1, 275 л, 276 б, 279 д, 279 к, 279 м, 279 н, 279 р, 279 т, 280 г, 280 е,
280 з, 280 к, 280 л, 280 н, 280 о, 280 ф, 280 ц, 285 д, 285 м, 289 в, 289 ж, 289 к, 289 л, 289 н,
290 б, 290 г, 290 к, 293 д, 293 е, 293 ж, 293 и, 296 б, 297 ж, 297 и, 297 р, 300 е, 305 а, 305 д,
306 г, 306 ж, 307 а, 307 г, 307 ж, 307 и, 307 л, 308 л, 308 н, 309 з, 309 л, 310 д, 310 и, 310 т,
311 а1, 311 и, 311 п, 311 с, 311 т, 311 х, 311 я, 312 в, 312 ж, 312 и, 312 л, 312 м, 312 о, 312
р, 312 ф, 312 ц, 312 ю, 312 я, 313 б, 313 з, 313 и, 313 о, 313 п, 313 с, 313 ф, 314 е, 314 м, 314
н, 314 п, 314 р, 314 ш, 315 а, 315 г, 315 л, 315 р, 315 у, 315 х, 315 ц, 315 я, 316 а, 316 в, 316
д, 316 е, 317 а, 317 в, 317 г, 317 е, 317 л, 317 о, 317 у, 318 а, 318 б, 318 в, 318 г, 318 д, 318 л,
318 н, 318 о, 319 а, 319 б, 319 в, 319 г, 319 д, 319 е, 319 и, 319 л, 321 б, 321 к, 321 н, 321 р,
322 г, 322 п, 323 е, 323 к, 323 л, 323 н, 323 р, 323 у, 324 и, 325 п, 325 т, 326 а, 326 г1, 326 з,
326 я, 327 н, 329 о, 330 ж, 330 з, 331 а, 331 д, 331 е, 331 и, 332 и, 332 м, 332 с, 332 у, 332 ф,
333 а, 333 д, 334 б, 334 в, 334 е, 334 ж, 334 т, 334 у, 335 л, 335 т, 336 а, 336 б, 336 л, 337 в,
337 ж, 337 и, 337 к, 337 ф, 337 х, 338 в, 338 д, 338 и, 338 л, 338 м, 339 д, 340 б, 340 в, 340 д,
340 ж, 341 а, 341 в, 341 д, 342 а, 342 д, 342 к, 343 г, 343 д, 343 е, 343 к, 343 н, 343 о, 343 п,
344 е, 344 м, 344 ц, 344 ч, 345 г, 345 е, 345 ж, 345 к, 345 л, 347 а, 347 д, 348 в, 348 с, 350 г,
350 л, 350 ц, 350 ш, 351 а, 351 е, 351 з, 352 а, 353 г, 353 е, 353 ж, 353 р, 353 с, 355 д, 355 ж,
355 з, 358 к, 360 в, 360 е, 361 б, 361 г, 361 е, 362 б, 362 г, 362 д, 362 и, 362 к, 362 у, 364 е,
364 м, 365 а, 365 е, 365 з, 366 о, 367 а, 368 б, 369 а, 369 б, 369 в, 369 г, 369 д, 369 к, 371 б,
372 в, 373 а, 373 г, 373 ж, 376 е, 376 ж, 376 и, 376 л, 376 н, 376 о, 376 п, 376 с, 377 в, 377 г,

377 д, 377 е, 377 з, 377 к, 378 ж, 378 и, 378 л, 378 п, 379 е, 379 з, 379 м, 379 р, 379 с, 380 г,
380 д, 380 и, 380 к, 380 л, 380 м, 381 в, 381 д, 381 ж, 381 и, 381 л, 381 м, 381 о, 381 у, 381 ф,
382 а, 383 д, 383 е, 383 з, 384 в, 385 б, 388 а, 388 б, 388 г, 388 д, 388 ж, 388 к, 388 л, 388 м,
389 г, 389 д, 389 е, 389 и, 389 к, 389 м, 389 п, 390 б, 391 г, 392 в, 392 ж, 392 з, 392 и, 393 д,
393 е, 393 н, 393 т, 395 в, 396 а, 396 в, 396 д, 396 с, 397 е, 397 з, 400 б, 400 з, 400 и, 401 в,
401 д, 401 е, 401 п, 402 з, 402 и, 404 ж, 406 г, 406 к, 406 н, 407 а, 407 б, 407 г, 407 е, 408 а,
408 б, 408 в, 409 б, 409 в, 409 г, 409 д, 409 о, 411 к, 412 д, 413 л, 414 а, 414 б, 414 г, 414 е,
414 з, 414 к, 414 л, 415 е, 415 и, 415 п, 415 с, 415 у, 415 ф, 415 х, 416 в, 419 а, 419 м, 419 о,
420 б, 420 в, 420 з, 420 и, 420 л, 421 а, 421 д, 421 о, 422 б, 422 з, 423 б, 423 в, 424 г, 424 р,
424 т, 424 у, 424 ф, 425 г1, 425 р1, 425 ш, 425 я, 426 в1, 426 е, 426 ж, 426 к, 426 н, 426 щ,
426 я, 427 д, 427 е, 427 м, 427 с, 428 е, 428 м, 429 е, 429 м, 429 у, 429 ц, 429 ч, 430 в, 430 е,
430 ж, 430 и, 430 л, 431 г, 431 и, 432 а, 432 е, 432 з, 432 п, 432 т, 432 х, 432 ш, 433 г, 433 е,
433 з, 433 и, 433 к, 433 м, 433 н, 434 в, 435 а, 435 з, 435 л, 436 б, 436 д1, 436 е, 436 ж1, 436
н, 436 р, 436 с, 436 у, 436 ф, 436 х, 437 а, 437 в, 437 з, 437 м, 438 г, 438 з, 439 к, 441 а, 441
ж, 441 ц, 442 г1, 442 е, 442 м, 442 ц, 444 а, 444 д, 447 е, 447 к, 448 б, 448 в, 448 д, 448 л, 448
м, 448 п, 448 р, 449 ж, 449 з, 451 в1, 451 д, 451 и, 451 л, 451 н, 452 ж, 453 ж, 460 ж, 460 з,
462 г, 462 е, 463 б, 463 г, 463 ж, 463 з, 463 и, 463 к, 463 р, 464 к, 464 р, 465 б, 466 в, 466 з,
466 н, 467 в, 468 н, 473 н, 474 к, 475 а, 475 з, 475 л, 484 н, 488 и, 490 е, 497 а1, 497 с, 498
а1, 499 б, 499 г, 499 р, 499 ц, 499 ш, 500 е, 500 з, 501 в, 502 а, 504 в1, 507 м, 507 о, 507 р,
508 е, 508 л, 512 д, 519 з, 520 з, 520 и, 523 е, 524 к, 524 п, 525 х, 525 ц, 525 ч, 527 в, 529 в,
530 б, 531 в, 531 г, 531 к, 531 м, 531 т, 532 о, 533 а, 533 б, 533 д1, 533 м1, 533 р, 534 а, 534
в, 534 ж, 534 з, 534 и, 534 к, 534 м.
ЗАПЛАХИ
Прилагане на лесовъдски системи, които водят до намаляване на структурното и
видово разнообразие. Вторични сукцессии в резултат от неправилно планирани и
проведени лесовъдски мероприятия. Превръщане на семенни насаждения в издънкови.
Намаляване на устойчивостта на насажденията (особенно тези с издънков произход) в
резултат на неблагоприятни климатични промени. Залесяване с нетипични за района
и/или езотични видове. Почвена ерозия. Нерегламентирани сечи. Горски пожари. Паша на
домашни животни. Строителство и експлоатация на инфраструктурни съоръжения.
Намирайки се в по-гъсто населените ниски части на планините, мизийските букови гори
са подложени на засилен антропогенен натиск.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Тези горски екосистеми са се адаптирали към не толкова благоприятните условия
на средата, но очакваното бъдещо засушаване на климата може усложни ситуацията в тях.
За насажденията, които растат на терени с ниска продуктивност, се изисква да се направи
оценка на производствените им цели.
Поради граничните условия на месторастенето част от тези насаждения имат
смесен характер. В горната част от вертикалния си диапазон на разпространение, букът
формира смесени гори с участие най-вече на обикновенния габър и горунът. В по-ниските
участъци съедификатори са предимно дървесни видове като хиркански клен, воден габър,
цер, благун, сребролистна липа и брекина. При стопанисването на тези гори е необходимо
да се прилагат лесовъдски системи, които да осигурят тяхното структурно и видово
разнообразие. Приоритет трябва да имат сечите с дълъг възобновителен период, а именно
групово-постепенната, неравномерно-постепенната и групово-изборната. Те ще спомогнат
за формиране на неравномерна пространствена структура и запазване на дендрологичното
разнообразие. Да не се прилагат краткосрочно-постепенни и голи сечи. Не се препоръчва
изкуствено възобновяване, особено с нетипични за района и/или езотични видове.
Отгледните мероприятия в стопанисваните млади насаждения трябва да се извършват
навреме за да се подобри тяхната устойчивост и качествените им параметри.

При възникване на едроплощни природни нарушения /ветровали, снеголоми,
каламитети и пожари/ е препоръчително част от засегнатата площ да не се залесява, а да
се остави на естествената сукцесия. Това ще допринесе за повишаване на структурното и
видовото разнообразие на територията. При възстановяването на такива територии трябва
да се използва възможността за увеличаване участието на пионерни и светлолюбиви
видове характерни за региона.
Приоритет при стопанисването на издънковите букови гори, трябва да бъде
тяхното превръщане в семенни.
Да не се допуска паша на домашни животни в тези гори.
При планирането и извеждането на лесовъдските мероприятия да се осигури
пространственото представяне на различните сукцесионни фази, както и отделните етапи
в развитието на буковите съобщества. Особено внимание трябва да се обърне за
запазването на насаждения, които са достигнали ―фаза на старост‖ (old-growth forests).
Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва
дървесина, острови на старостта, дървета с хралупи и т.н.
G1.6921 Southeastern Moesian acidophilous beech forests / Ацидофилни гори от
обикновен бук (Fagus sylvatica)
Гори с преобладание на бук, разположени на бедни кисели и влажни почви.
Местообитанието включва ацидофилни широколистни и смесени широколистноиглолистни гори с основен едификатор обикновен бук (Fagus sylvatica). Развиват се на
сравнително бедни (понякога ерозирали), кисели кафяви светли горски почви (Dystric
Cambisols) и ранкери (Umbric Leptosols), формирани главно върху диорит, гранит, риолит,
пясъчници, кристалинни шисти и др. Заемат най-често стръмни склонове с различни
изложения - както сенчести, така и слънчеви. Имат голям вертикален диапазон - от 700 до
1700 m надм. вис. В долната част на този диапазон (700-1100 m надм. вис.) горите са
монодоминантни букови и смесени широколистни със сравнително голямо участие на
обикновен габър (Carpinus betulus) и зимен дъб (Quercus dalechampii), а на места и на бяла
бреза (Betula pendula). На по-големи надморски височини (1300-1700 m надм. вис.)
обикновеният бук формира както чисти, така и смесени гори с обикновена ела (Abies alba)
и обикновен смърч (Picea abies). Единично участие имат офиката (Sorbus aucuparia),
трепетликата (Populus tremula), бялата бреза и белият бор (Pinus sylvestris). Ацидофилните
букови гори имат добре развит тревен синузий с преобладаване на видове, чието
разпространение е свързано с кисели почви. В някои съобщества се формира мъхова
покривка. В синтаксономично отношение ацидофилните букови гори се отнасят към клас
Querco-Fagetea, разред Fagetalia sylvaticae и съюз Luzulo-Fagion. На територията на ДЛС
„Белово‖ са представени типичните ацидофилни букови гори от асоциация Luzulo
luzuloidis-Fagetum sylvaticae.
Към този подтип се отнасят голяма група ацидофилни букови гори, с широко
разпространение в България - Стара планина, Средна гора, Осоговска планина, Западни
Родопи, Врачанска планина, Васильовска планина и Беласица. Развиват се най-често в
диапазона 1000-1500 m надм. вис. и заемат предимно стръмни склонове с различни
изложения. Почвите са сравнително плитки и бедни кисели кафяви горски ненаситени
(Dystric Cambisols), ранкери (Umbric Leptosols), и по-рядко кафяви горски наситени (Eutric
Cambisols). Константни и доминиращи видове са Luzula luzuloides и Deschampsia flexuosa.
Други често срещащи се видове са Calamagrostis arundinacea, Hieracium murorum gr.,
Mycelis muralis, Poa nemoralis. В отделни фитоценози доминанти и субдоминанти са
Bruckenthalia spiculifolia, Calamagrostis arundinacea, Juniperus communis, Vaccinium
myrtillus, V. vitis-idaea, Veronica officinalis, както и някои мъхове - Leucobrium glaucum,
Pleurozium schreberi, Polytrichum juniperinum и др. (Димитров 2015).
Този тип гори са включени в Червена книга на Р. България том 3 Природни
местообитания с категория ―уязвимо местообитание‖ (Бисерков и др. /ред./ 2015).

На територията на ТП „ДГС Златоград‖ местообитанието е установено в отдели: 9
а, 58 и, 58 к, 58 л, 58 м, 58 н, 58 о, 59 д, 59 м, 60 ж, 60 к, 85 а, 87 е, 87 и, 95 ж, 99 ж.
ЗАПЛАХИ
Прилагане на лесовъдски системи, които водят до намаляване на структурното и
видово разнообразие. Вторични сукцессии и зачимяване в резултат от неправилно
планирани и проведени лесовъдски мероприятия. Превръщане на семенни насаждения в
издънкови. Намаляване на устойчивостта на насажденията (особенно тези с издънков
произход) в резултат на неблагоприятни климатични промени. Залесяване с нетипични за
района и/или езотични видове. Почвена ерозия. Нерегламентирани сечи. Горски пожари.
Паша на домашни животни. Строителство и експлоатация на инфраструктурни
съоръжения.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Насажденията в преобладаващата си част се характеризират с неравномерна
пространствена структура. Това предполага използването на лесовъдски системи, които да
поддържат тази структурна неравномерност и ще подпомогнат запазването и увеличаване
на дендрологичното разнообразие. Подходящи за целта са групово-постепенната,
неравномерно-постепенната и групово-изборната. Да не се прилагат краткосрочнопостепенни и голи сечи. Не се препоръчва изкуствено възобновяване, особено с
нетипични за района и/или езотични видове. При лесовъдските мероприятия трябва да се
вземе предвид и опасноста от зачимяване. Не се препоръчва изкуствено възобновяване,
особено с нетипични за района и/или езотични видове. Отгледните мероприятия в
стопанисваните млади насаждения трябва да се извършват навреме за да се подобри
тяхната устойчивост и качествените им параметри.
Приоритет при стопанисването на издънковите букови гори от тази група трябва да
бъде тяхното превръщане в семенни.
Да не се допуска паша на домашни животни в тези гори.
Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва
дървесина, острови на старостта, дървета с хралупи и т.н.
При провеждане на горскостопански дейности да се използват технологични схеми
и техника, осигуряващи минимално нарушаване на земната повърхност. След
прекратяване на стопанските дейности се извършва рехабилитация на нарушените терени
(напр. извозни горски пътища).
G1.6922/6923 Southeastern Moesian neutrophile beech forests / Неутрофилни букови
гори
Неутрофилните букови гори са най-разпространените в България букови гори.
Формирани са на относително по-големи надморски височини от около 700 до около 1800
(2100) m при типичен планински климат. Заемат предимно северни склонове, долове и
клисури. Почвите са неутрални, слабо кисели или слабо алкални, богати на хранителни
вещества, влажни кафяви горски (Eutric, Dystric и Mollic Cambisols). Тези гори се развиват
при среден хидротермичен режим и се характеризират с участието на редица бореални и
средноевропейски видове, което ги прави сходни със средноевропейските букови гори.
Преобладаващ дървесен вид е обикновеният бук (Fagus sylvatica subsp. sylvatica и Fagus
sylvatica subsp. moesiaca), който понякога в по-ниските части формира смесени
широколистни гори с участие на Acer heldreichii, A. pseudoplatanus, Betula pendula,
Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Sorbus aucuparia, Ulmus glabra, а в повисоките части на планините образува смесени широколистно-иглолистни гори с Abies
alba, Picea abies и Pinus sylvestris. Храстов етаж обикновено не се формира, но
сравнително постоянно участие имат Daphne mezereum, Lonicera xylosteum, Rubus idaeus,

Salix caprea, Sambucus racemosa. Мезофилните букови гори се отличават с богат и
разнообразен по флористичен състав и обилие тревен етаж в сравнение с останалите
букови гори в България. Доминиращи видове най-често са Anemone nemorosa, Dentaria
bulbifera, Galium odoratum, Lamiastrum galeobdolon, Sanicula europea, Melica uniflora.
На територията на ТП "ДГС Златоград‖ неутрофилните букови гори са представени
от следните подтипове:
Типични неутрофилни букови гори (асоциация Asperulo-Fagetum). Типичните
неутрофилни букови гори са най-разпространения тип букови гори в България. Заемат
главно средната част на буковия пояс в диапазона 1000-1500 m надм. вис. в Стара
планина, Средна гора, Осоговска планина, Беласица, Родопи, Рила, Пирин, Руй планина,
Влахина, Конявска, Васильовска планина и Микренски възвишения. Отличават се със
сравнително ниско покритие на тревния синузий, в който най-често доминират Dentaria
bulbifera, Galium odoratum и Mycelis muralis.
Мезофитни букови гори върху сравнително бедни почви (асоциация Festuco
drymejae-Fagetum). Този подтип включва гори върху бедни до средно богати, добре
запасени с влага кафяви горски почви и сенчести склонове с надморска височина от 600
до 1500 m. Етажът на дърветата, в който често пъти субедификатори са Carpinus betulus и
Quercus dalechampii, е със сравнително по-ниско покритие. По-високата почвена влажност
определя участието на мезохигрофити като Eupatorium cannabinum и Prunella vulgaris.
Основен доминант е Festuca drymeja. Постоянно присъствие имат също Galium odoratum,
Prenanthes purpurea и Rubus hirtus. (Димитров 2015).
Този тип гори са включени в Червена книга на Р. България том 3 Природни
местообитания с категория ―потенциално застрашено местообитание‖ (Бисерков и др.
/ред./ 2015).
Местообитанието на територията на ТП ―ДГС Златоград‖ е установено е в отдели:
1 з, 1 л, 4 б, 4 м, 8 в, 8 л, 8 н, 28 е, 28 и, 28 к, 28 м, 28 н, 30 а, 30 е, 30 ж, 30 и, 30 к, 30 л, 30
п, 35 д, 35 ж, 35 л, 35 н, 36 б, 36 г, 36 е, 36 ж, 36 з, 37 а, 37 б, 37 в, 37 е, 37 ж, 38 а, 38 б, 38
в, 39 а, 39 в, 39 г, 40 б, 40 в, 41 г, 41 и, 54 у, 55 с, 56 з, 56 к, 57 к, 58 п, 58 у, 58 х, 59 и, 59 к,
60 а, 60 е, 61 а, 61 б, 61 в, 61 д, 61 и, 62 а, 62 ж, 62 и, 62 л, 62 м, 62 н, 63 б, 63 н, 87 л, 90 а,
90 б, 90 г, 90 д, 90 е, 90 ж, 90 з, 90 и, 90 к, 91 а, 91 г, 91 е, 91 ж, 91 з, 91 и, 91 к, 91 л, 92 г,
92 д, 92 е, 93 а, 93 б, 93 в, 93 г, 93 д, 94 в, 94 г, 94 е, 94 ж, 94 з, 94 у, 95 г, 95 д, 95 е, 95 з, 95
и, 95 к, 96 е, 96 ж, 97 с, 98 е, 99 д, 99 е, 100 з, 100 к, 100 л, 100 о, 100 п, 101 ж, 101 з, 102 т,
104 л, 104 м, 104 н, 105 з, 218 н, 219 г, 220 б, 222 в, 222 ж, 222 з, 222 р, 222 х, 225 в, 226 и,
226 о, 226 ф, 226 х, 227 а, 235 з, 236 г, 236 ж, 236 н, 237 к, 237 л, 238 л, 238 т, 258 к, 258 н,
258 о, 273 ж, 274 л, 274 п, 275 а1, 275 ч, 279 о, 282 а, 305 з, 314 с, 318 е, 318 ж, 318 з, 319 п,
319 с, 319 т, 319 ф, 320 д, 320 п, 320 у, 320 ф, 320 ц, 322 а, 322 б, 322 р, 322 с, 322 у, 322 ш,
322 щ, 322 ю, 323 в, 323 г, 323 т, 333 в, 333 ж, 333 з, 333 л, 333 н, 333 р, 334 и, 334 к, 334 р,
336 в, 336 е, 336 з, 336 и, 337 л, 350 а, 350 б, 350 д, 352 б, 352 д, 352 ж, 352 и, 355 л, 355 н,
359 а, 359 б, 359 г, 359 д, 359 к, 360 л, 361 ж, 361 л, 362 п, 362 р, 363 м, 366 а, 366 в, 366 д,
366 е, 367 п, 367 р, 367 с, 368 а, 368 ж, 368 л, 369 е, 369 ж, 371 е, 371 ж, 372 д, 372 з, 372 и,
374 д, 375 в, 375 к, 375 н, 383 с, 384 ж, 384 и, 384 к, 385 ж, 385 к, 386 а, 386 б, 386 г, 386 д,
386 е, 386 с, 387 в, 387 ж, 387 к, 390 д, 391 д, 391 е, 393 а, 393 к, 393 п, 394 а, 394 д, 394 ж,
394 м, 394 о, 394 т, 394 у, 394 ф, 395 д, 395 е, 395 з, 396 ж, 396 л, 396 н, 398 б, 398 г, 398 д,
398 и, 399 а, 399 б, 399 г, 399 е, 399 ж, 399 з, 399 к, 399 м, 399 о, 399 т, 399 ц, 399 ч, 400 г,
400 д, 400 ж, 401 а, 401 б, 401 р, 402 а, 402 б, 402 д, 402 м, 403 б, 403 и, 403 к, 404 а, 404 и,
405 а, 407 з, 408 д, 408 ж, 408 з, 409 е, 409 к, 409 р, 409 с, 409 ф, 410 г, 410 д, 410 е, 410 к,
410 н, 410 п, 410 р, 410 с, 410 у, 410 х, 411 е, 413 а, 415 а, 415 в, 415 г, 416 м, 417 г, 417 з,
417 и, 417 м, 421 е, 421 к, 421 м, 422 к, 425 з1, 426 а1, 429 ю, 429 я, 431 н, 436 я, 437 н, 450
м, 451 е, 461 д, 461 з, 463 н, 465 д, 466 д, 474 а, 474 б, 474 д, 474 з, 474 л, 483 б, 483 в, 484
у, 486 г, 494 ю, 505 г, 506 д, 506 е, 507 и, 507 х, 508 б, 508 о, 508 п, 508 р, 509 с, 510 а, 510
ж, 510 т, 511 а, 512 а, 512 в, 512 г, 512 и, 512 к, 513 а, 513 г, 530 а, 530 г, 532 ж, 532 к, 534
г.

ЗАПЛАХИ
Прилагане на лесовъдски системи, които водят до намаляване на структурното и
видово разнообразие. Вторични сукцессии и зачимяване в резултат от неправилно
планирани и проведени лесовъдски мероприятия. Превръщане на семенни насаждения в
издънкови. Намаляване на устойчивостта на насажденията (особенно тези с издънков
произход) в резултат на неблагоприятни климатични промени. Залесяване с нетипични за
района и/или езотични видове. Почвена ерозия. Нерегламентирани сечи. Горски пожари.
Паша на домашни животни. Строителство и експлоатация на инфраструктурни
съоръжения.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Условията в тези гори позволяват прилагане на разнообразни лесовъдски системи,
които трябва да осигурят тяхното структурно разнообразие и разнообразието на фази на
развитие. Приоритет трябва да имат сечите с дълъг възобновителен период, а именно
групово-постепенната, неравномерно-постепенната и групово-изборната. Те ще спомогнат
за формиране на неравномерна пространствена структура, която ще осигури по-голямо
разнообразие от местообитания и ще спомогнат за запазването на дендрологичното
разнообразие. Препоръчително е да се избягва прилагане на краткосрочно-постепенни
сечи, тъй като това води до формиране на едновъзрастни млади насаждения с хомогенна
структура. Отгледните мероприятия в стопанисваните млади насаждения трябва да се
извършват навреме за да се подобри тяхната устойчивост и качествени им параметри.
При възникване на едроплощни природни нарушения /ветровали, каламитети и
пожари/ е препоръчително част от засегнатата площ да не се залесява, а да се остави на
естествената сукцесия. Това ще допринесе за повишаване на структурното и видовото
разнообразие на територията.
Приоритет при стопанисването на издънковите букови гори, трябва да бъде
тяхното превръщане в семенни.
Да не се допуска паша на домашни животни в тези гори.
При планирането и извеждането на лесовъдските мероприятия да се осигури
пространственото представяне на различните сукцесионни фази, както и отделните етапи
в развитието на буковите съобщества. Особено внимание трябва да се обърне за
запазването на насаждения, които са достигнали ―фаза на старост‖ (old growth forests).
Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва
дървесина, острови на старостта, дървета с хралупи и т.н.
При провеждане на горскостопански дейности да се използват технологични схеми
и техника, осигуряващи минимално нарушаване на земната повърхност. След
прекратяване на стопанските дейности се извършва рехабилитация на нарушените терени
(напр. извозни горски пътища).
Гори във фаза на старост (Old growth forests)
Според определението за Гори във фаза на старост (ГФС) в Националния
стандарт, ГФС са гори гори в последната фаза от развитието си, в които дървостоят е
достигнал значителна възраст, не е съществено повлиян от едроплощни природни
нарушения* и антропогенни въздействия и се характеризира с неравномерна
пространствена и възрастова структура; наличие на стари живи дървета с диаметри
близки до максималните за съответния дървесен вид и месторастене; стоящи и паднали
големи мъртви дървета в различни фази на разлагане.
Със своята специфична структура и функционалност тези гори са местообитание на
комплекс от видове от различни екологични и таксономични групи. Поради ограничените
знания за тях все още не може да се определи колко от проучените видове са свързани
единствено с тези гори, но определено може да се каже, че много видове намират в тях

оптимални условия за съществуване. Нещо повече, при сравняване на ГФС и по-млади
гори са отчетени съществени разлики във видовия състав и обилието, което е показател за
уникалноста на тези екосистеми.
Обща площ на отделените гори във фаза на старост на територията на ТП "ДГС
Златоград" е 1610,9 ха.
За гори във фаза на старост са определени следните отдели/подотдели: 2-м; 2-н; 2о; 2-п; 3-в; 3-г; 4-е; 4-ж; 4-и; 8-д; 8-к; 8-л; 9-о; 11-л; 12-б; 12-в; 13-б; 13-г; 13-ж; 13-и; 14-в;
25-б; 27-д; 29-б; 29-з; 30-ж; 32-д; 32-ж; 32-з; 32-н; 32-п; 32-ч; 32-ш; 33-а; 33-б; 33-р; 33-с;
34-б; 34-в; 34-д; 35-ж; 36-г; 37-б; 37-ж; 38-е; 38-з; 40-е; 41-а; 41-г; 41-д; 41-е; 41-и; 41-м;
41-р; 41-с; 44-и; 42-л; 42-н; 42-т; 44-м; 44-н; 46-а; 46-в; 46-е; 47-в; 47-и; 47-л; 48-ж; 48-з1;
48-и; 48-и1; 48-к; 48-у; 48-ю; 52-б; 52-г; 52-ж; 52-п; 53-д; 59-м; 63-н; 63-п; 67-ж; 69-а; 70-к;
70-с; 70-у; 7-е; 80-е; 82-в; 82-г; 82-к; 82-л; 86-в; 86-м; 86-н; 86-о; 87-е; 87-з; 87-и; 88-е; 94в; 94-г; 94-ж; 94-з; 94-у; 95-в; 139-з; 139-и; 140-д; 140-е; 140-з; 140-и; 144-ж; 147-з; 148-з;
152-д; 202-в; 202-д; 213-а; 213-в; 213-д; 214-а; 216-б; 217-а; 217-г; 217-д; 217-е; 217-ж; 217з; 222-в; 222-ж; 222-з; 228-н; 229-г; 229-м; 236-к; 238-г; 238-ж; 239-м; 258-о; 263-б; 263-з;
263-и; 263-к; 264-ж; 292-б; 292-в; 293-ж; 296-б; 297-ж; 297-р; 300-е; 307-а; 308-л; 308-н;
328-м; 329-о; 329-у; 335-д; 338-д; 443-о1; 346-а; 346-н; 363-б; 365-з; 370-з; 371-ж; 371-з;
372-в; 377-з; 377-к; 379-н; 381-в; 381-д; 381-ж; 381-и; 381-о; 381-у; 381-ф; 383-р; 388-к;
389-м; 397-е; 397-ж; 397-з; 398-а; 399-е; 400-б; 400-д; 400-е; 400-ж; 400-з; 400-и; 403-д;
410-з; 412-в; 412-з; 413-ж; 423-б; 423-д; 423-п; 425-п1; 426-е; 427-б; 430-б; 430-н; 432-л;
432-р; 432-у; 435-а; 436-а; 436-я; 437-в; 437-з; 437-м; 439-к; 443-к1; 443-л1; 443-с1; 443-т1;
445-с; 445-я; 446-к; 458-р; 458-с; 459-л; 459-о; 459-т; 459-ш; 459-щ; 460-ж; 460-з; 462-г;
462-е; 463-б; 463-г; 463-ж; 463-з; 463-и; 463-к; 463-р; 464-к; 464-р; 465-б; 465-в; 466-в;
466-з; 466-н; 493-и; 496-д; 497-а; 498-л; 498-т; 512-д; 530-б; 535-к.
ЗАПЛАХИ
Горскостопански дейности. Нерегламентирани сечи. Горски пожари. Паша на
домашни животни. Строителство и експлоатация на инфраструктурни съоръжения.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Необходимо е на най-малко 5% от територията на горскостопанската единица да
бъдат отделени насаждения за осигуряване на гори във фаза на старост. Препоръчително е
те да бъдат относително равномерно разпределени на територията, като площта на един
комплекс от стари гори да бъде не по-малко от 40 ха. По възможност трябва да се осигури
и свързаността на тези комплекси с коридори, които също са съставени от ГФС.
За да може да достигнат и поддържат характеристиките на горите във фаза на
старост определените насаждения трябва да се оставят на естествената им динамика, т.е.
да не се водят никакви горскостопански дейности. Приблизително 160 до 230 години
са нужни за да се формира гора със характеристики, на гора във фаза на старост.
Трансформацията от зрели гори към гори във фаза на старост е постепенна и
продължителността й зависи много от дървесния състав (видовете достигат за различно
време пределна физиологична възраст), условията на месторастене (периодът е по-кратък
на добри месторастения, отколкото на бедни) и първоначалната структура на
насажденията (при хомогенна структура е по-бавно в сравнение с хетерогенната).
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 3
Мониторингът на ГВКС 3 включва провеждане на ежегодни теренни наблюдения
при които се прави оценка на индикативни параметри на отделните насаждения,
характеризиращи моментното им състояние, и се определят тенденции в развитието им. В
групите гори с по-голяма площ (по-голям брой насаждения) може да се прилага
мониторинг на извадков принцип, при който всяка година на терен се проверяват и
оценяват само част от насажденията. В такъв случай е необходимо всяко насаждение от

групата да бъде обект на мониторинг най-малко веднъж на 5 години. Честотата и
интензивността на мониторинга се определят от степента на рядкост и застрашеност на
екосистемите, като в по-редките и застрашени групи горски екосистеми (например
крайречни гори) всички включени насаждения се мониторират най-малко веднъж
годишно. Препоръчително е в групите гори, включващи по-малко от 20 насаждения, да не
се прилага извадковия принцип.
Резултатите от теренните наблюдения за всяко насаждение, представляващо ВКС3,
се вписват в приложения формуляр (Приложение 4). След приключване на дейностите по
годишния мониторинг на ВКС 3 резултатите се обобщават и се изготвя писмен анализ.
Прилаганите мерки за опазване на ВКС 3 се адаптират, когато резултатите от
проведения мониторинг показват, че те са недостатъчни да осигурят поддържане и/или
подобряване на състоянието на ВКС 3.

ВКС 4. ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ КРИТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ. ОСНОВНИ
ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ КРИТИЧНО (НЕЗАМЕНИМО) ЗНАЧЕНИЕ В
ОПРЕДЕЛЕНИ СИТУАЦИИ ВКЛ., ОПАЗВАНЕ НА ВОДОСБОРИ И КОНТРОЛ НА
ЕРОЗИЯТА НА УЯЗВИМИ ПОЧВИ И СКЛОНОВЕ.
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
За територията на ТП "ДГС Златоград" са определени четири от посочените погоре консервационни стойности. Консервационна стойност 4.5 Гори с решаващо значение
за земеделието и рибарството не е установена на територията на стопанството.
ВКС 4.1 ГОРИ – ЕДИНСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПИТЕЙНА ВОДА
В България за ГВКС се считат всички горски територии в рамките на санитарноохранителните зони 1 и 2 на източници за питейно-битово водоснабдяване, определени по
реда на Наредба 3 от 2002 г. За ВКС се считат също и горски територии около и/или в
близост до източници за питейно-битово водоснабдяване, но без определени официални
санитарно-охранителни зони.
За територията на ТП "ДГС Златоград" в тази консервационна стойност са
включени отделите и подотделите, обособени с цел снабдяване на населените места с вода
за питейно-битови нужди, определени като санитарно-охранителни зони и вододайни
зони, както и тези в които има каптажи, чешми и кладенци (Таблица № 2). Включените
горскостопански единици са определени въз основа на данни от ГСП и на интервюта с
персонала на стопанството и теренни наблюдения.
Като обособени вододайни зони за гр. Златоград, гр. Мадан, гр. Неделино са
посочени следните отдели и подотдели: 1 1, 1 2, 1 3, 1 а, 1 б, 1 в, 1 г, 1 д, 100 1, 100 2, 100
б, 100 е, 100 ж, 100 з, 100 и, 100 к, 100 л, 100 м, 100 н, 100 о, 100 п, 100 р, 101 1, 101 2, 101
3, 101 4, 101 5, 101 6, 101 7, 101 а, 101 г, 101 д, 101 е, 101 ж, 101 з, 101 и, 101 к, 101 л, 101
о, 102 1, 102 10, 102 11, 102 2, 102 3, 102 4, 102 5, 102 6, 102 7, 102 8, 102 9, 102 б, 102 д,

102 ж, 102 к, 102 л, 102 н, 102 о, 102 п, 102 р, 102 с, 102 т, 102 у, 102 ф, 102 х, 102 ц, 103 1,
103 2, 103 3, 103 4, 103 5, 103 6, 103 7, 103 9, 103 а, 103 д, 103 е, 103 ж, 103 з, 103 к, 103 л,
103 м, 103 н, 103 о, 103 р, 103 с, 103 т, 104 1, 104 2, 104 3, 104 4, 104 а, 104 в, 105 3, 105 4,
105 а, 105 б, 105 г, 105 д, 105 е, 105 ж, 105 з, 105 и, 104 г, 104 д, 104 ж, 104 з, 104 и, 104 л,
104 м, 104 н, 105 1, 105 2, 122 з, 125 1, 125 2, 125 3, 125 4, 125 5, 125 6, 125 а, 125 б, 125 в,
359 ц, 361 1, 361 2, 361 3, 361 4, 361 а, 405 4, 151 1, 151 2, 151 а, 343 з, 343 и, 343 к, 343 н,
343 о, 345 ж, 345 з, 347 1, 349 б, 350 1, 93 г, 93 д, 93 е, 93 ж, 93 з, 93 и, 93 к, 93 л, 93 м, 93
н, 105 к, 105 л, 105 м, 106 а, 106 в, 106 д, 106 е, 106 л, 106 м, 106 н, 106 о, 106 с, 107 1, 107
2, 107 3, 107 5, 107 а, 107 б, 107 в, 107 г, 107 д, 107 е, 107 ж, 107 к, 107 л, 107 м, 107 н, 107
о, 107 п, 107 р, 107 с, 107 т, 107 у, 108 1, 108 2, 108 3, 108 а, 108 б, 108 в, 108 г, 108 д, 108
е, 108 ж, 108 з, 108 и, 108 к, 108 л, 108 м, 108 н, 108 п, 108 р, 108 с, 108 у, 108 ф, 109 1, 109
2, 109 а, 109 б, 109 в, 109 г, 109 д, 109 е, 109 ж, 109 з, 109 л, 110 1, 110 2, 110 3, 110 4, 110
5, 110 6, 110 7, 110 8, 110 9, 110 б, 110 в, 110 г, 110 д, 110 е, 110 ж, 110 з, 110 и, 110 к, 110
м, 111 4, 111 а, 111 б, 111 в, 121 3, 122 4, 125 д, 125 е, 125 з, 125 и, 125 к, 13 3, 13 5, 13 е, 13
и, 14 21, 14 5, 14 в, 14 и, 14 к, 14 л, 239 а, 240 б, 340 м, 340 р, 340 с, 340 т, 341 1, 341 2, 341
3, 341 а, 341 б, 341 в, 341 г, 341 д, 341 е, 341 и, 341 к, 341 л, 341 м, 342 1, 342 2, 342 3, 345
3, 345 д, 345 е, 153 1, 153 10, 153 11, 153 12, 153 13, 153 2, 153 3, 153 4, 153 5, 153 6, 153 7,
153 8, 153 9, 153 а, 153 д, 153 е, 153 ж, 153 з, 153 и, 153 л, 153 м, 153 о, 153 п, 153 р, 153 с,
153 т, 153 у, 153 ф, 153 х, 153 ц, 153 ч, 153 ш, 153 щ, 153 ю, 153 я, 154 1, 154 10, 154 11,
154 2, 154 3, 154 4, 154 5, 154 7, 154 9, 154 а, 154 в, 154 г, 154 е, 154 ж, 154 и, 154 к, 154 л,
154 м, 154 н, 154 о, 155 3, 155 е, 155 и, 155 л, 155 м, 155 н, 155 о, 155 п, 155 р, 17 22, 291 к,
382 11, 382 13, 382 19, 382 20, 382 в, 383 1, 383 15, 383 19, 383 2, 383 20, 383 21, 383 22,
383 23, 383 24, 383 3, 383 6, 383 б, 171 2, 201 1, 201 2, 201 3, 201 4, 201 5, 201 6, 201 а, 201
б, 201 в, 201 г, 201 д, 201 е, 201 ж, 201 и, 201 к, 202 1, 202 10, 202 11, 202 12, 202 14, 202 2,
202 3, 202 4, 202 5, 202 6, 202 7, 202 8, 202 а, 202 в, 202 д, 202 е, 202 ж, 202 з, 202 и, 202 к,
202 л, 202 м, 202 н, 202 п, 202 р, 202 т, 202 у, 206 5, 206 м, 209 5, 209 е, 211 5, 211 л, 211 м,
211 н, 211 о, 211 ю, 213 4, 213 д, 213 е, 213 ж, 213 и, 213 м, 216 ж, 220 д, 224 1, 224 ж, 224
з, 224 и, 226 б, 226 в, 226 г, 232 2, 232 в, 232 г, 237 7, 238 3, 238 4, 238 5, 238 6, 238 м, 238
у, 239 1, 247 4, 247 р, 248 3, 248 4, 248 5, 248 ж, 248 щ, 250 б, 250 в, 259 10, 259 11, 259 13,
259 14, 259 16, 259 20, 259 21, 259 7, 259 9, 259 ж, 259 к, 259 м, 259 п, 259 с, 263 2, 263 3,
263 в, 264 6, 264 7, 264 л, 264 н, 264 о, 265 1, 265 2, 265 3, 265 4, 265 а, 265 б, 265 в, 265 г,
265 д, 265 к, 265 л, 265 м, 267 1, 267 2, 267 г, 270 2, 270 ю, 271 13, 271 г1, 272 1, 272 3, 272
4, 272 8, 272 г, 272 е, 272 ж, 273 10, 273 4, 273 6, 273 7, 273 8, 273 9, 273 о, 273 п, 273 т, 273
у, 273 ш, 279 1, 279 10, 279 11, 279 4, 279 5, 279 9, 279 а, 279 д, 279 к, 279 м, 279 н, 279 х,
280 2, 280 3, 280 5, 280 б, 280 к, 280 о, 280 ц, 280 ч, 280 щ, 289 1, 289 2, 289 3, 289 л, 289 м,
289 н, 291 2, 291 д, 291 е, 291 ж, 299 1, 299 10, 299 11, 299 12, 299 2, 299 г, 299 д, 299 е, 299
ж, 306 г, 308 1, 308 10, 308 11, 308 12, 308 2, 308 3, 308 5, 308 6, 308 7, 308 8, 308 9, 308 а,
308 б, 308 г, 308 е, 308 л, 310 3, 310 р, 310 т, 310 ф, 311 з, 311 и, 315 п, 318 14, 319 7, 319 в,
319 д, 319 е, 325 5, 321 13, 322 1, 322 2, 322 3, 322 4, 322 5, 322 6, 322 7, 322 а, 322 а1, 322
б, 322 в, 322 з, 322 м, 322 о, 322 п, 323 1, 323 2, 323 3, 323 а, 323 б, 325 9, 325 ж, 325 т, 327
2, 331 3, 332 3, 332 п, 332 р, 332 с, 333 1, 333 2, 333 3, 333 4, 333 5, 333 6, 333 7, 333 9, 333
а, 333 б, 333 в, 333 г, 333 д, 333 е, 333 ж, 333 и, 333 к, 333 л, 333 м, 333 н, 333 о, 334 2, 334
3, 334 4, 334 5, 334 6, 334 ж, 334 з, 334 и, 334 к, 334 л, 334 н, 334 о, 334 п, 334 р, 334 с, 334
т, 334 у, 336 1, 336 2, 336 3, 336 4, 336 5, 336 а, 336 б, 336 в, 336 г, 336 д, 336 е, 336 з, 336 и,
336 к, 336 л, 336 м, 337 е, 342 а, 342 б, 342 в, 342 г, 342 д, 342 е, 342 ж, 342 з, 342 и, 342 к,
342 л, 342 м, 343 1, 343 2, 343 4, 343 г, 343 д, 343 е, 350 2, 350 3, 350 4, 350 а, 350 б, 350 в,
350 г, 350 д, 350 е, 350 ж, 350 з, 350 и, 350 к, 350 л, 350 н, 350 о, 350 ц, 350 ч, 350 ш, 350 щ,
351 1, 351 2, 351 3, 351 4, 351 5, 351 6, 351 7, 351 8, 351 а, 351 г, 351 е, 351 ж, 351 з, 351 и,
351 к, 351 м, 352 1, 352 2, 352 3, 352 4, 352 а, 352 б, 352 в, 352 г, 352 д, 352 е, 352 ж, 352 з,
352 и, 353 ж, 354 6, 354 к, 354 л, 355 3, 355 4, 355 5, 355 6, 355 7, 355 ж, 355 з, 355 и, 355 л,
355 н, 357 1, 357 2, 357 в, 357 ж, 359 2, 359 и, 359 к, 361 б, 361 м, 362 10, 362 11, 362 ж, 362
з, 362 и, 362 к, 363 1, 363 2, 363 3, 363 4, 363 г, 363 д, 363 е, 363 ж, 363 з, 363 и, 363 к, 363

л, 363 м, 364 1, 364 2, 364 3, 364 а, 364 б, 364 в, 364 г, 364 д, 364 е, 364 ж, 364 з, 364 и, 364
м, 365 1, 365 2, 365 3, 365 4, 365 5, 365 6, 365 7, 365 8, 365 а, 365 б, 365 д, 365 е, 365 ж, 365
з, 365 и, 365 к, 366 1, 366 2, 366 3, 366 4, 366 6, 366 7, 366 а, 366 в, 366 г, 366 д, 366 е, 366
ж, 366 л, 366 н, 366 о, 366 р, 366 т, 366 у, 366 ф, 367 1, 367 2, 367 3, 367 4, 367 5, 367 6, 367
7, 367 8, 367 9, 367 а, 367 б, 367 в, 367 г, 367 д, 367 е, 367 ж, 367 з, 367 и, 367 к, 367 л, 367
м, 367 н, 367 о, 367 п, 367 р, 367 с, 368 1, 368 2, 368 3, 368 4, 368 5, 368 6, 368 7, 368 8, 368
9, 368 а, 368 б, 368 г, 368 д, 368 е, 368 ж, 368 з, 368 и, 368 л, 368 м, 368 о, 369 1, 369 2, 369
3, 369 4, 369 5, 369 6, 369 7, 369 а, 369 б, 369 в, 369 г, 369 д, 369 е, 369 ж, 369 з, 369 к, 369
л, 37 1, 37 з, 37 к, 373 1, 373 2, 373 а, 373 б, 374 ж, 375 1, 375 2, 375 а, 378 3, 378 4, 378 в,
378 г, 378 д, 378 е, 379 4, 383 н, 383 о, 388 2, 389 1, 389 2, 389 а, 389 г, 392 10, 392 11, 392
13, 392 2, 392 3, 392 9, 392 г, 392 д, 392 е, 392 и, 392 к, 396 1, 396 2, 396 3, 396 4, 396 5, 396
6, 396 7, 396 а, 396 б, 396 в, 396 г, 396 д, 396 е, 396 ж, 396 з, 396 и, 396 к, 396 л, 396 н, 396
о, 396 с, 397 1, 397 2, 397 а, 397 б, 397 в, 397 д, 397 е, 397 ж, 397 з, 398 1, 398 2, 398 3, 398
4, 398 а, 398 б, 398 в, 398 г, 398 д, 398 ж, 398 з, 398 и, 398 к, 399 1, 399 2, 399 3, 399 4, 399
5, 399 а, 399 б, 399 в, 399 г, 399 д, 399 е, 399 ж, 399 з, 399 и, 399 к, 399 л, 399 м, 399 о, 399
п, 399 ч, 40 6, 40 ж, 400 1, 400 2, 400 3, 400 4, 400 5, 400 6, 400 а, 400 б, 400 в, 400 г, 400 д,
400 е, 400 ж, 400 з, 400 и, 401 1, 401 а, 401 б, 401 в, 401 г, 401 д, 401 м, 401 н, 401 о, 401 п,
401 р, 410 8, 410 а, 410 т, 410 у, 410 ф, 410 х, 410 ц, 411 7, 413 1, 413 10, 413 11, 413 12, 413
13, 413 14, 413 2, 413 3, 413 4, 413 а, 413 б, 413 в, 413 г, 413 п, 415 2, 415 4, 415 б, 415 з,
415 и, 415 л, 415 м, 416 з, 418 7, 419 2, 425 1, 425 16, 425 3, 425 4, 425 5, 425 д, 425 ж, 426
10, 426 11, 426 7, 426 8, 426 9, 426 а1, 426 в1, 426 д1, 426 з1, 426 у, 426 ф, 426 щ, 426 я, 436
2, 436 3, 436 4, 436 а, 436 б, 436 г, 436 е, 436 ж1, 436 з, 436 к, 440 2, 440 д, 440 е, 441 8, 441
9, 445 1, 445 14, 445 15, 445 16, 445 17, 445 18, 445 19, 445 2, 445 21, 445 27, 445 4, 445 а,
445 б1, 445 в1, 445 г, 445 г1, 445 д, 445 ж, 445 ж1, 445 л1, 445 н1, 445 щ, 445 я, 454 1, 454
2, 454 3, 454 4, 454 5, 454 7, 454 а, 454 б, 454 г, 454 д, 454 е, 454 и, 454 к, 454 л, 454 м, 454
н, 454 о, 454 п, 455 и, 456 4, 456 5, 456 г, 456 д, 456 е, 457 3, 457 и, 458 13, 458 ц, 461 а, 463
1, 463 а, 463 б, 463 о, 463 п, 463 р, 463 с, 464 1, 464 2, 464 г, 464 д, 464 ж, 464 з, 464 к, 468
3, 468 н, 468 о, 469 1, 469 2, 469 4, 469 а, 469 г, 469 з, 469 л, 469 м, 469 н, 470 1, 470 2, 470
а, 470 б, 470 г, 470 д, 470 ж, 470 и, 470 н, 470 с, 470 у, 470 ц, 471 1, 471 2, 471 а, 471 г, 471
ж, 471 л, 471 п, 471 р, 471 у, 472 1, 472 2, 472 а, 472 б, 472 е, 472 и, 472 к, 472 м, 473 1, 473
2, 473 б, 473 ж, 473 з, 473 и, 473 к, 473 л, 473 м, 473 н, 473 р, 473 ф, 474 1, 474 2, 474 3, 474
4, 474 а, 474 б, 474 г, 474 д, 474 е, 474 ж, 474 з, 474 и, 474 к, 474 л, 474 м, 475 1, 475 2, 475
3, 475 4, 475 5, 475 6, 475 а, 475 б, 475 в, 475 г, 475 д, 475 е, 475 ж, 475 з, 475 и, 475 к, 475
л, 476 3, 476 а, 476 б, 476 в, 476 з, 476 и, 476 к, 476 л, 476 м, 477 7, 477 а, 477 б, 477 в, 477
г, 477 д, 479 4, 479 з, 479 л, 479 м, 489 и, 489 н, 491 1, 491 3, 491 е, 491 к, 491 л, 494 в1, 495
1, 495 2, 495 3, 495 а, 495 б, 497 10, 497 11, 497 7, 497 8, 497 9, 497 м, 497 х, 498 м, 499 1,
499 и, 499 л, 515 1, 515 2, 515 3, 515 4, 515 5, 515 6, 515 7, 515 а, 515 б, 515 в, 515 г, 515 з,
524 6, 524 б, 525 13, 525 14, 525 15, 525 16, 525 17, 525 22, 525 а, 525 о, 525 п, 525 р, 525 т,
525 ю, 534 к, 534 л, 534 м, 534 н, 534 о, 534 п, 7 6, 7 8, 7 б, 77 1, 77 12, 77 13, 77 2, 77 б, 77
в, 77 д, 77 ц, 77 ш, 77 щ, 78 2, 78 3, 78 4, 78 а, 78 д, 78 е, 78 ж, 78 к, 78 л, 78 м, 78 н, 78 о, 78
р, 79 1, 79 2, 79 4, 79 а, 79 б, 79 б1, 79 в, 79 г, 79 д, 79 ж, 79 з, 79 и, 79 к, 79 л, 79 м, 79 н, 79
о, 79 с, 79 т, 79 у, 79 ф, 79 х, 79 ч, 79 ш, 79 ю, 79 я, 8 8, 80 1, 80 2, 80 3, 80 4, 80 5, 80 7, 80
8, 80 9, 80 а, 80 г, 80 д, 80 е, 80 ж, 80 з, 80 и, 80 п, 80 с, 81 1, 81 2, 81 3, 81 4, 81 5, 81 6, 81 а,
81 б, 81 в, 81 г, 81 д, 81 е, 81 ж, 81 з, 81 и, 81 к, 81 л, 81 м, 81 н, 81 о, 82 2, 82 3, 82 4, 82 5,
82 7, 82 8, 82 9, 82 в, 82 г, 82 д, 82 е, 82 ж, 82 з, 82 и, 82 к, 82 л, 83 1, 83 10, 83 11, 83 2, 83
3, 83 4, 83 5, 83 6, 83 7, 83 8, 83 9, 83 а, 83 б, 83 д, 83 ж, 83 з, 83 л, 83 м, 83 н, 84 1, 84 10, 84
11, 84 12, 84 13, 84 2, 84 4, 84 5, 84 6, 84 7, 84 8, 84 9, 84 б, 84 в, 84 в1, 84 г1, 84 е, 84 е1, 84
и, 84 к, 84 л, 84 п, 84 р, 84 с, 84 т, 84 у, 84 ф, 84 х, 85 1, 85 2, 85 3, 85 4, 85 а, 85 б, 85 г, 85
д, 85 е, 85 ж, 86 1, 86 13, 86 14, 86 2, 86 3, 86 4, 86 5, 86 6, 86 7, 86 8, 86 9, 86 а, 86 в, 86 д,
86 е, 86 з, 86 и, 86 к, 86 л, 86 н, 86 х, 87 1, 87 2, 87 3, 87 4, 87 5, 87 6, 87 7, 87 а, 87 б, 87 в,
87 г, 87 д, 87 е, 87 ж, 87 з, 87 и, 87 л, 88 1, 88 2, 88 3, 88 4, 88 5, 88 6, 88 а, 88 б, 88 г, 88 д,
88 е, 88 ж, 88 з, 88 и, 88 к, 88 л, 88 м, 88 н, 88 о, 88 п, 88 р, 89 1, 89 2, 89 3, 89 4, 89 5, 89 а,

89 б, 89 в, 89 г, 89 д, 89 е, 89 ж, 89 з, 89 и, 89 к, 9 1, 9 13, 9 2, 9 3, 9 5, 9 8, 9 9, 9 з, 9 к, 9 п,
90 1, 90 а, 90 б, 90 в, 90 г, 90 д, 90 е, 90 ж, 90 з, 90 и, 90 к, 91 1, 91 2, 91 3, 91 4, 91 5, 91 6,
91 а, 91 б, 91 в, 91 г, 91 д, 91 е, 91 ж, 91 з, 91 и, 91 к, 91 л, 91 м, 91 н, 92 1, 92 2, 92 а, 92 б,
92 в, 92 г, 92 д, 92 е, 93 1, 93 2, 93 3, 93 4, 93 5, 93 6, 93 7, 93 а, 93 б, 93 в, 94 1, 94 10, 94 11,
94 2, 94 3, 94 4, 94 5, 94 6, 94 7, 94 8, 94 9, 94 а, 94 б, 94 в, 94 г, 94 е, 94 ж, 94 з, 94 л, 94 м,
94 н, 94 у, 95 1, 95 2, 95 3, 95 4, 95 5, 95 6, 95 а, 95 б, 95 в, 95 г, 95 д, 95 е, 95 ж, 95 з, 95 и,
95 к, 96 1, 96 2, 96 3, 96 4, 96 5, 96 6, 96 7, 96 8, 96 а, 96 б, 96 г, 96 д, 96 е, 96 ж, 97 1, 97 2,
97 3, 97 4, 97 6, 97 а, 97 б, 97 в, 97 д, 97 е, 97 ж, 97 и, 97 к, 97 л, 97 м, 97 о, 97 п, 97 р, 97 с,
97 т, 98 1, 98 б, 98 в, 98 г, 98 е, 99 1, 99 2, 99 а, 99 в, 99 г, 99 д, 99 е, 99 ж.
Таблица № 2. Списък на подотдели на територията на ТП "ДГС Златоград" в които има
каптажи, чешми и кладенци
ДГС Златоград
Каптажи
с.Кушла,общ.Златоград

152-г

16.1 ха

с. Буково, общ.Мадан

322-1; 359-п,2

0.5 ха

с.Цацаровци,
общ.Златоград
с.Старцево,
общ.Златоград

10-е

10.7 ха

19-н

4.8 ха

258-з, 308-и

13.3 ха

226-д
21-ж; 110-д, м;250-и;248-щ;
311-л,и; 205-б, 209-у; 213ж;340-б; 374-в; 375-а; 375-е;
408-и; 415-т; 432-ш

6.4 ха

с.Кундево,
общ.Неделино
с.Върли дол,
общ.Неделино
Чешми и кладенци в
горски територии

Отдели, подотдели

Площ

142.8 ха

ЗАПЛАХИ
Влошаване качеството на водата във водоизточниците от директно замърсяване от
горскостопански дейности. Увеличаване количеството на почвените частици
(замътняване) във водата поради ерозионни процеси в резултат от дърводобивни дейности
(например ерозия на горски и извозни пътища). Намаляване и/или неравномерност на
водния оток в резултат от неправилни лесовъдски намеси във водосборната територия на
водоизточниците.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВКС 4.1
1. В санитарно-охранителни зони на източниците на питейна вода, обособени
съгласно Наредба 3 от 2000 г., се прилагат изискванията и мерките за опазване
предписани в наредбата.
2. В зоните в непосредствена близост до водоизточниците и водосборната им
територия се прилагат следните общи препоръки за лесовъдска намеса:
 Да се подпомага създаването и поддържането на смесени насаждения с
неравномерна пространствена структура;
 Да се използват лесовъдски системи, осигуряващи постоянно покритие на
горските територии във водосбора с гора;

 Склопеността на всяко от насажденията във водосбора да не намалява под 0.5, но
и да не е по-висока от 0.8, тъй като се увеличава процента на евапотранспирация;
 Забрана за прилагане на голи сечи;
 Зоните в непосредствена близост до водоизточниците изискват повече внимание,
включително минимално нарушаване на земната повърхност при извоз на дървесина,
дърводобив с много ниска интензивност или липса на такъв;
 След прекратяване на стопанските дейности се извършва рехабилитация на
нарушените терени (напр. извозни горски пътища);
 Не се използват синтетични пестициди.
2. Трябва да се извършва обучение на персонала, който участва в горскостопанските
мероприятия. Обучението трябва да запознае персонала с ограниченията предизвикани от
наличието на ВКС и мерките за опазване на тези стойности.
3. След обособяване на санитарно-охранителни зони за източниците на питейна
вода, съгласно Наредба 3 от 2000 г., горскостопанските дейности трябва да се съобразяват
с посочените в наредбата режими на стопанисване и опазване.
4. В процеса на учредяване на СОЗ, стопаните трябва да търсят компенсиране на
пропуснатите ползи или увеличени разходи при стопанисването на горите.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.1
Горските стопани трябва да използват мониторинга на водите, извършван от
компетентните органи – РИОСВ, басейновите дирекции или водностопанските фирми. За
нефициално регламентирани водоизточници (чешми, частни каптажи за водоснабдяване и
др.) мониторингът се извършва чрез интервюта със засегнатите и заинтересовани лица
(собственици, ползватели, туристически дружества, и др.).
Прилаганите мерки за опазване на ВКС 4.3 се адаптират, когато резултатите от
проведения мониторинг показват, че те са недостатъчни да осигурят поддържане и/или
подобряване на състоянието на ВКС 4.3.

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 във водосборите на поройни водни течения, чиято лесистост
надхвърля 40%;
2. Съобщества на клек (Pinus mugo);
3. Горски територии, представляващи горна граница на гората (ГГГ), определени по
реда на ЗГ или включени в 200 метровата ивица под ГГГ;
4. Крайречни естествени гори от Q. pedunculiflora, Q. robur, Fr. оxycarpa, Ulmus minor,
U. laevis, Salix alba, Alnus glutinosa, Popolus alba, P. nigra, Platanus orientalis 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, включени в санитарно-охранителна зона 3 на язовирите, чието
основно предназначение е за питейни нужди, определени по реда на Наредба 3 от
2002 г.
За територията на ТП "ДГС Златоград" са определени гори, отговарящи на
определението за тази консервационна стойност, по т. 4, 6 и 7.

4.2.4. Крайречни естествени гори от Q. pedunculiflora, Q. robur, Fr. оxycarpa, Ulmus
minor, U. laevis, Salix alba, Alnus glutinosa, Popolus alba, P. nigra, Platanus orientalis в
заливаемата тераса на речното течение;
По данни от ГСП на територията на ТП "ДГС Златоград" в тази консервационна
стойност попадат следните отдели и подотдели: 190 п, 328 а, 328 м, 425 п1, 458 р, 458 с,
459 х, 497 а.
4.2.6. 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);
По данни от ГСП на територията на ТП "ДГС Златоград" в защитна ивица (100 м)
покрай река Арда попадат следните отдели и подотдели: 328 2, 328 4, 328 5, 328 а, 328 б,
328 г, 328 д, 328 м, 328 н, 329 5, 329 а, 329 б, 492 2, 492 3, 492 е, 492 ж, 492 з, 492 и, 492 к,
492 м, 492 н, 492 о, 493 3, 493 з, 493 и, 495 к, 496 3, 496 в, 496 д, 496 ж, 496 к, 496 н, 496 о,
497 1, 497 2, 497 20, 497 4, 497 а, 497 а1, 497 б, 497 д1, 497 з, 498 а, 498 б, 498 е.
4.2.7. Горски територии, включени в санитарно-охранителна зона 3 на язовирите,
чието основно предназначение е за питейни нужди, определени по реда на Наредба 3
от 2002 г.
По данни от ГСП на територията на ТП "ДГС Златоград" в СОЗ 3 на язовир
Златоград попадат следните отдели и подотели: 106 д, 106 е, 107 2, 107 к, 108 р, 111 4, 111
а, 111 б, 77 12, 77 13, 77 ц, 77 ш, 78 4, 78 к, 78 л, 79 4, 79 у, 79 ф, 79 х.
ЗАПЛАХИ
Нерегламентирани и неправилно изведени сечи. Корекции на водни течения и
почиствания на речните корита. Строителство на инфраструктурни съоръжения и
водноелектрически централи. Нарушаване на хидрологичния режим. Трансформация за
създаване на горски плантации или обработваеми площи. Инвазия на нетипични видове
(Fraxinus americana, Acer negundo, Amorpha fruticosa и др.). Паша на домашни животни.
Увеличаване на повърхностния воден оток в следствие на намаляване на покритието на
територията с гора и/или ерозионни процеси в резултат от дърводобивни дейности
(например ерозия на горски и извозни пътища). Намаляване на водорегулиращата /
защитната функция на насажденията в резултат от неправилни лесовъдски намеси.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВКС 4.2
1. Планирането и прилагането на стопанските дейности в ГВКС 4.2 се съобразяват с
поддържане и подобряване на ВКС 4.2.
2. За насажденията с ВКС 4.2.4 са в сила всички мерки, които са посочени във ВКС 3
за крайречните гори напр. типа G1.2116 Крайречни гори от елши (Alnus spp.) и планински
ясен (Fraxinus excelsior).
3. В насажденията, формиращи 100 метровата ивица около река Арда и тези
включени в санитарно-охранителна зона 3 на язовирите, могат да се посочат следните
общи препоръки за лесовъдска намеса:
 За намаляване повърхностния воден отток да се използват лесовъдски системи,
осигуряващи постоянно покритие на горските териториите с гора;
 При нужда се провеждат залесителни мероприятия за увеличаване лесистостта на
водосбора;
 В насаждения с влошени структурни параметри и устойчивост да се планират и
прилагат възстановителни мероприятия;

 Подпомага се създаването и поддържането на смесени насаждения с неравномерна
пространствена структура;
 Склопеността на отделните насаждения да не намалява под 0.5;
 Забрана за прилагане на голи сечи в горите с изключение на горските плантации;
3. Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва
дървесина, острови на старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и т.н.
4. Поради опасността от ерозия, трябва да се използват технологични схеми и
техника, осигуряващи минимално нарушаване на земната повърхност при извоз на
дървесина.
5. След прекратяване на стопанските дейности се извършва рехабилитация на
нарушените терени (напр. извозни горски пътища);
6. Препоръчва се провеждане на обучение на персонала, участващ в
горскостопанските мероприятия, което трябва да го запознае с ограниченията,
предизвикани от наличието на ВКС и мерките за неговото опазване.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.2
В мониторинга на ВКС 4.2. се включват параметри като здравословно състояние на
гората, наличие и интензивност на ерозионните процеси, промени в структурата и състава
на насажденията, количество и структура на мъртвата дървесина. Като допълнение се
организира мониторинг на параметри, характеризиращи водорегулиращите функции на
гората, като динамика на лесистостта, ерозионните процеси, степен на повреди по
крайречната растителност и др.
За определяне на отклонения в функционалността на тези гори може да се използва
мониторинга на водите, извършван от компетентните органи – РИОСВ, басейновите
дирекции или водностопанските фирми.
Прилаганите мерки за опазване на ВКС 4.2 се адаптират, когато резултатите от
проведения мониторинг показват, че те са недостатъчни да осигурят поддържане и/или
подобряване на състоянието на ВКС 4.2.
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 поголяма 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;
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 над 20о, както и такива разположени под обезлесена
снегосборна област с дължина над 200 м. и наклон над 20о;
В държавния горски фонд, управляван от ТП ДГС Златоград, са идентифицирани
територии, отговарящи на определениято за консервационни стойности по т. 1. и т. 2.
4.3.1. ГТ 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;

По данни от ГСП в тази категория попадат следните отдели и подотдели: 1 10, 1 13, 1 4, 1
5, 1 7, 1 а, 1 и, 1 к, 1 л, 1 м, 1 о, 1 п, 1 р, 1 с, 1 т, 10 13, 10 4, 10 5, 10 а, 10 в, 10 г, 10 д, 10 е,
100 б, 100 е, 100 ж, 100 з, 100 и, 100 к, 100 л, 100 м, 100 н, 100 о, 100 п, 100 р, 101 4, 101 5,
101 а, 101 г, 101 д, 101 е, 101 ж, 101 з, 101 и, 101 к, 101 л, 101 о, 102 б, 102 л, 102 н, 102 о,
102 п, 102 с, 102 т, 102 у, 102 ф, 103 4, 103 5, 103 а, 103 д, 103 е, 103 ж, 103 з, 103 к, 103 л,
103 м, 103 н, 103 о, 104 д, 104 з, 104 и, 104 л, 104 м, 104 н, 105 2, 105 а, 105 б, 105 д, 105 и,
105 к, 107 2, 107 3, 107 5, 107 б, 107 д, 107 к, 107 н, 107 о, 107 т, 107 у, 108 в, 108 е, 108 ж,
108 з, 108 н, 108 п, 108 р, 108 у, 108 ф, 109 а, 109 б, 109 ж, 11 2, 11 3, 11 5, 11 б, 11 в, 11 д,
11 и, 11 к, 11 л, 11 м, 11 н, 11 о, 11 п, 110 2, 111 1, 111 3, 111 4, 111 а, 111 б, 111 в, 111 г,
111 з, 111 л, 111 м, 112 а, 112 б, 112 в, 112 д, 112 м, 112 о, 112 п, 112 р, 113 2, 113 а, 113 в,
113 г, 113 е, 113 ж, 113 з, 113 о, 114 3, 114 4, 114 в, 114 г, 114 е, 114 и, 114 к, 115 ж, 115 з,
115 и, 116 1, 116 2, 116 3, 116 а, 116 б, 116 е, 116 ж, 116 м, 116 о, 116 р, 116 с, 116 т, 116 х,
117 3, 117 а, 117 в, 117 г, 117 д, 117 е, 117 ж, 117 и, 117 м, 118 з, 118 и, 12 3, 12 6, 12 б, 12
в, 12 и, 12 к, 120 1, 121 11, 121 в, 121 д, 122 2, 122 6, 122 а, 122 б, 122 в, 122 г, 122 д, 122 е,
122 з, 122 к, 122 л, 122 м, 122 п, 123 1, 124 1, 124 2, 124 3, 124 9, 124 а, 124 б, 124 в, 124 г,
124 е, 124 ж, 124 з, 124 и, 124 к, 124 л, 124 о, 124 р, 124 ф, 124 х, 125 5, 125 а, 125 в, 125 д,
126 1, 126 б, 128 д, 128 ж, 129 б, 129 к, 13 10, 13 11, 13 12, 13 13, 13 3, 13 5, 13 6, 13 7, 13 8,
13 9, 13 б, 13 г, 13 е, 13 ж, 13 и, 13 к, 13 н, 130 3, 130 г, 130 д, 131 а, 131 в, 131 г, 131 п, 131
т, 131 у, 131 ф, 131 х, 132 5, 132 6, 132 б, 132 г, 132 е, 132 м, 136 в, 136 г, 136 д, 136 ж, 136
и, 138 д, 138 е, 14 11, 14 12, 14 14, 14 15, 14 16, 14 17, 14 20, 14 8, 14 9, 14 б, 14 в, 14 к, 14
л, 14 п, 14 с, 140 в, 140 е, 140 к, 140 м, 141 2, 141 4, 141 а, 141 в, 141 ж, 141 з, 141 л, 141 м,
141 н, 143 3, 143 5, 143 6, 143 7, 143 8, 143 б, 143 в, 143 з, 144 1, 144 3, 144 5, 144 6, 144 к,
144 м, 146 2, 146 5, 146 б, 239 в, 24 2, 24 а, 24 г, 24 д, 24 з, 24 к, 24 л, 24 м, 24 п, 24 с, 24 ц,
241 г, 241 ж, 242 а, 242 в, 242 и, 242 о, 242 р, 243 к, 243 м, 243 о, 34 в, 34 д, 340 1, 340 2,
340 а, 340 б, 340 в, 340 г, 340 д, 340 е, 340 ж, 340 з, 340 и, 340 к, 340 л, 340 м, 340 р, 340 с,
340 т, 341 а, 341 б, 341 д, 344 4, 344 б, 344 б1, 344 в1, 344 г, 344 д, 344 е, 344 м, 344 п, 344
р, 344 с, 344 ф, 345 3, 345 а, 345 б, 345 в, 345 г, 345 д, 345 е, 36 а, 36 б, 36 в, 36 г, 36 д, 360
1, 360 б, 360 в, 360 г, 360 е, 360 з, 360 к, 360 л, 361 4, 361 7, 361 9, 5 7, 5 8, 5 в, 5 г, 5 ж, 5 и,
5 к, 5 п, 5 с, 50 14, 50 4, 285 12, 285 2, 285 3, 285 4, 285 5, 285 6, 285 7, 285 9, 285 а, 285 б,
285 в, 297 т, 298 10, 298 11, 298 13, 298 14, 298 2, 298 3, 298 4, 298 7, 298 8, 298 9, 318 з,
319 о, 32 1, 32 2, 32 3, 32 5, 32 6, 32 а, 32 б, 32 в, 32 д, 331 б, 331 в, 331 г, 331 д, 332 б, 332
д, 332 е, 332 ж, 332 п, 332 р, 398 и, 398 к, 399 а, 399 б, 399 в, 399 г, 399 д, 399 е, 399 ж, 399
з, 499 9, 499 а, 499 б, 499 в, 499 г, 499 д, 499 р, 499 ф, 5 10, 50 ю, 404 б, 404 г, 404 д, 404 е,
404 ж, 404 з, 404 и, 404 к, 405 1, 405 2, 405 3, 405 5, 405 6, 405 б, 405 г, 405 д, 405 е, 405 ж,
405 и, 405 л, 406 12, 406 13, 406 14, 406 16, 443 12, 443 2, 443 3, 443 4, 443 5, 443 9, 443 в,
443 ж, 443 з, 443 к1, 443 л, 443 л1, 443 м, 443 м1, 443 н, 443 н1, 443 с, 443 т, 443 у, 443 у1,
149 8, 15 7, 15 8, 15 д, 15 ж, 150 2, 150 3, 150 4, 150 5, 150 6, 150 7, 150 8, 150 б, 151 1, 151
3, 151 б, 152 2, 152 г, 153 12, 153 а, 153 з, 153 с, 154 а, 154 н, 155 2, 155 3, 155 г, 155 л, 155
м, 155 т, 155 у, 155 ф, 156 п, 156 р, 156 с, 156 т, 156 х, 157 н, 157 о, 157 п, 158 п, 158 с, 159
г, 159 д, 159 з, 16 16, 16 5, 16 н, 16 у, 160 3, 160 5, 160 6, 160 7, 161 3, 164 12, 165 к, 165 н,
165 т, 166 и, 166 т, 166 х, 166 ц, 166 ю, 168 4, 168 5, 168 р, 169 13, 169 14, 169 15, 169 з, 17
10, 17 5, 17 м, 170 1, 170 12, 292 2, 292 5, 292 6, 292 7, 292 8, 292 9, 292 б, 292 в, 292 г, 292
д, 292 е, 292 ж, 292 и, 292 к, 292 л, 292 м, 293 1, 293 2, 293 3, 293 4, 293 6, 293 7, 293 8, 293
9, 293 а, 293 б, 293 з, 293 и, 294 5, 294 6, 294 7, 294 а, 294 з, 294 и, 381 т, 381 у, 381 ф, 382
1, 382 10, 382 11, 382 12, 382 13, 382 14, 382 15, 382 16, 382 18, 382 19, 382 2, 382 5, 382 6,
382 7, 382 8, 382 9, 382 а, 382 б, 382 в, 382 д, 383 12, 383 13, 383 21, 383 25, 383 д, 383 е, 5
6, 50 5, 50 а, 50 б, 50 в, 50 г, 50 з, 50 и, 50 к, 50 л, 50 м, 50 н, 50 р, 170 13, 170 14, 170 19,
170 2, 170 20, 170 21, 170 22, 170 23, 170 24, 170 25, 170 26, 170 27, 170 3, 170 30, 170 31,
170 32, 170 38, 170 4, 170 42, 170 7, 170 а1, 170 б, 170 в, 170 в1, 170 г1, 170 ж, 170 з, 170 р,
170 ю, 170 я, 171 5, 173 1, 173 3, 173 4, 176 р, 177 б, 177 в, 177 и, 177 к, 179 13, 179 15, 179
20, 179 22, 179 23, 179 24, 179 28, 179 7, 179 а, 179 б, 179 в, 179 г, 179 ж, 179 з, 179 и, 179
к, 179 л, 179 н, 179 о, 18 1, 18 5, 18 г, 181 10, 181 3, 181 5, 181 8, 181 а, 181 б, 181 в, 181 д,

181 е, 181 ж, 181 з, 181 и, 181 к, 181 л, 181 м, 182 10, 182 11, 182 12, 182 9, 182 в, 182 г, 182
д, 182 е, 182 ж, 182 з, 182 и, 182 к, 182 л, 182 м, 183 3, 183 4, 183 з, 183 и, 184 1, 184 2, 184
а, 184 ж, 186 м, 187 а, 187 б, 187 в, 188 1, 188 в, 188 д, 188 е, 188 ж, 188 з, 188 к, 188 м, 19
2, 19 7, 190 1, 190 2, 190 5, 190 в, 190 г, 190 д, 190 з, 190 к, 190 м, 190 п, 191 2, 191 з, 191 к,
191 л, 191 м, 191 н, 192 2, 192 4, 192 7, 192 а, 192 б, 192 в, 192 д, 192 е, 192 ж, 192 з, 192 к,
192 л, 192 м, 192 н, 192 р, 192 с, 192 у, 192 ф, 193 ж, 193 л, 193 н, 194 9, 194 е, 196 1, 196 2,
196 3, 196 а, 196 б, 196 в, 196 г, 197 1, 197 3, 197 а, 197 г, 198 а, 198 б, 198 в, 199 7, 199 8,
199 а, 199 е, 199 ж, 2 10, 2 7, 2 8, 2 9, 2 м, 2 н, 2 о, 2 п, 2 р, 2 с, 2 т, 20 к, 20 о, 200 а, 200 е,
200 л, 200 м, 201 4, 201 5, 201 6, 201 в, 201 г, 201 д, 201 е, 201 ж, 201 к, 203 1, 203 10, 203
11, 203 12, 203 2, 203 д, 203 к, 203 л, 203 м, 203 р, 203 с, 203 т, 203 у, 203 ф, 204 в, 204 г,
204 е, 204 и, 205 11, 205 12, 205 13, 205 4, 205 8, 205 а, 205 б, 205 в, 205 г, 205 д, 205 е, 205
ж, 205 з, 205 и, 205 л, 205 м, 205 н, 205 п, 205 т, 205 у, 205 ф, 206 е, 206 ж, 206 л, 206 м, 207
в, 209 3, 21 10, 21 11, 21 6, 21 9, 21 л, 210 ж, 212 з, 213 1, 213 4, 213 6, 213 в, 213 г, 213 е,
213 к, 213 м, 213 н, 213 п, 214 1, 214 2, 214 а, 214 б, 214 в, 214 е, 214 ж, 214 и, 216 6, 216 7,
216 8, 216 9, 216 а, 216 в, 216 д, 216 е, 216 м, 217 4, 217 а, 217 б, 217 в, 217 г, 217 д, 217 е,
217 ж, 217 з, 217 и, 217 л, 218 1, 218 а, 218 б, 218 д, 218 е, 218 ж, 218 и, 218 к, 218 н, 218 о,
218 р, 218 т, 219 3, 219 5, 219 6, 219 а, 219 б, 219 в, 219 г, 22 1, 22 16, 22 д, 22 ж, 220 а, 220
б, 220 в, 220 г, 221 а, 221 б, 221 д, 221 ж, 221 з, 221 и, 221 к, 222 г, 222 д, 222 е, 222 ж, 222
з, 222 и, 222 л, 222 м, 222 р, 222 т, 222 у, 222 ф, 222 х, 222 ц, 223 ж, 223 з, 223 и, 223 к, 223
л, 224 е, 224 и, 224 л, 225 1, 225 2, 225 3, 225 4, 225 б, 225 в, 225 г, 225 д, 225 е, 225 ж, 225
з, 225 и, 226 л, 227 е, 227 к, 227 м, 228 4, 228 5, 228 8, 228 9, 228 б, 228 г, 228 е, 228 ж, 228
з, 228 и, 228 к, 228 м, 228 н, 228 о, 229 2, 229 3, 229 а, 229 б, 229 в, 229 г, 229 д, 229 е, 229
ж, 229 к, 229 л, 229 м, 229 н, 229 о, 229 п, 23 2, 23 3, 23 4, 23 5, 23 6, 23 9, 23 а, 23 е, 23 ж,
23 з, 23 и, 23 к, 23 л, 23 н, 23 р, 23 т, 23 у, 23 ф, 23 х, 23 ц, 230 ж, 230 и, 230 к, 230 л, 230 о,
231 1, 231 2, 231 в, 231 г, 231 д, 231 е, 233 3, 233 4, 233 а, 233 д, 234 г, 234 д, 234 е, 234 ж,
234 н, 234 п, 235 а, 235 б, 235 в, 235 г, 235 д, 235 з, 235 и, 235 н, 235 о, 235 п, 235 р, 236 а,
236 б, 236 в, 236 г, 236 д, 236 е, 236 ж, 236 л, 236 н, 237 4, 237 з, 238 1, 238 б, 238 в, 238 г,
238 д, 238 е, 238 ж, 238 з, 238 и, 238 л, 245 а, 245 б, 245 в, 245 к, 245 м, 245 т, 246 4, 247 а,
247 д, 247 к, 247 о, 247 п, 247 р, 248 2, 248 3, 248 4, 248 5, 248 6, 248 7, 248 8, 248 9, 248 а,
248 б, 248 г, 248 д, 248 д1, 248 ж, 248 и, 248 к, 248 п, 248 х, 248 ц, 248 ш, 248 щ, 248 я, 249
е, 249 и, 249 ш, 25 2, 25 3, 25 а, 25 б, 25 в, 25 е, 25 ж, 25 з, 25 и, 25 к, 25 н, 250 1, 250 7, 250
а, 250 б, 250 д, 250 и, 250 м, 250 н, 250 о, 250 р, 250 х, 251 з, 251 л, 251 п, 252 т, 253 а, 253
б, 253 в, 253 д, 254 10, 254 3, 254 а, 254 б, 254 г, 254 д, 254 ж, 254 з, 256 1, 256 а, 256 б, 256
в, 256 г, 257 б, 257 в, 257 д, 257 е, 257 з, 257 к, 258 к, 258 н, 258 р, 259 к, 259 н, 26 4, 26 а,
26 в, 26 г, 26 ж, 260 2, 260 в, 260 г, 260 д, 260 с, 261 1, 261 10, 261 11, 261 14, 261 15, 261
16, 261 17, 261 3, 261 4, 261 5, 261 6, 261 7, 261 8, 261 а, 261 б, 261 в, 261 ж, 261 з, 261 и,
261 к, 261 л, 262 3, 262 5, 262 8, 262 б, 262 д, 262 з, 262 и, 262 к, 262 л, 262 с, 263 2, 263 4,
263 7, 263 а, 263 в, 263 д, 263 е, 263 ж, 263 з, 263 и, 263 к, 263 н, 264 2, 264 5, 264 а, 264 б,
264 в, 264 д, 264 п, 265 г, 265 ж, 265 и, 266 б, 266 д, 266 ж, 266 з, 266 м, 266 н, 266 о, 267 1,
267 3, 267 5, 267 6, 267 7, 267 в, 267 г, 267 е, 267 ж, 267 з, 267 и, 267 к, 267 л, 267 м, 267 п,
268 2, 268 а, 268 в, 268 г, 268 ж, 268 и, 268 к, 268 л, 268 н, 268 о, 268 п, 268 р, 268 с, 268 т,
268 у, 269 2, 269 3, 269 4, 269 5, 269 7, 269 а, 269 б, 269 в, 269 г, 269 д, 27 1, 27 2, 27 3, 27 4,
27 5, 27 6, 27 7, 27 8, 27 а, 27 б, 27 в, 27 г, 27 д, 27 е, 27 ж, 27 з, 27 и, 270 10, 270 14, 270 4,
270 5, 270 6, 270 9, 270 а1, 270 е, 270 н, 270 с, 270 я, 271 12, 271 13, 271 б1, 271 г1, 271 к,
271 т, 271 ф, 271 ц, 271 ш, 272 8, 272 б, 272 г, 272 ф, 273 1, 273 а, 273 б, 273 г, 273 ж, 273
з1, 273 и, 273 к, 273 м, 273 о, 273 п, 273 т, 274 5, 274 л, 274 п, 274 ф, 274 х, 275 5, 275 а1,
275 д1, 275 ч, 275 ю, 276 б, 276 г, 276 е, 276 к, 276 м, 277 в, 277 д, 277 к, 277 н, 278 5, 278
6, 278 7, 278 8, 278 9, 278 л, 278 н, 278 р, 279 д, 279 к, 279 м, 279 н, 279 о, 28 1, 28 2, 28 3,
28 4, 28 5, 28 6, 28 8, 28 а, 28 б, 28 в, 28 г, 28 д, 28 е, 28 ж, 28 и, 28 к, 28 м, 28 н, 281 5, 281
з, 281 л, 281 м, 281 н, 282 12, 282 13, 282 16, 282 и, 282 к, 282 л, 282 м, 283 1, 283 5, 283 а,
283 в, 283 г, 283 д, 283 ж, 283 и, 284 3, 284 в, 284 е, 284 з, 284 и, 284 к, 284 л, 285 1, 285 10,
285 11, 285 г, 285 д, 285 ж, 285 з, 285 и, 285 к, 285 л, 285 м, 285 н, 285 о, 285 п, 286 а, 288 4,

288 в, 288 г, 288 з, 289 1, 289 2, 289 3, 289 а, 289 ж, 289 з, 289 и, 289 к, 289 л, 289 м, 289 н,
29 1, 29 10, 29 11, 29 12, 29 2, 29 3, 29 4, 29 6, 29 7, 29 8, 29 9, 29 а, 29 б, 29 в, 29 г, 29 д, 29
ж, 29 л, 29 м, 29 н, 290 1, 290 а, 290 б, 290 в, 290 г, 290 д, 290 е, 290 ж, 290 з, 290 и, 290 к,
291 а, 291 б, 291 в, 295 3, 295 4, 295 б, 295 г, 295 е, 295 ж, 295 з, 296 л, 296 м, 296 н, 296 о,
297 13, 297 15, 297 16, 297 2, 297 4, 297 5, 297 6, 297 а, 297 б, 297 в, 297 г, 297 д, 297 е, 297
ж, 297 к, 297 м, 297 н, 297 р, 297 с, 298 б, 298 г, 298 д, 298 е, 298 ж, 298 к, 298 л, 299 15,
299 6, 299 7, 299 8, 299 а1, 299 в1, 299 г, 299 е, 299 ж, 299 н, 299 с, 299 ч, 299 щ, 299 я, 3 1,
3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 б, 3 в, 3 г, 3 д, 30 2, 30 3, 30 4, 30 5, 30 6, 30 е, 30 ж, 30 к, 30 л, 300 2, 300
а, 300 б, 300 в, 300 г, 300 д, 300 е, 300 ж, 300 к, 300 л, 300 м, 300 о, 300 п, 300 р, 301 а, 301
б, 301 в, 301 г, 301 д, 346 о, 347 д, 347 к, 35 2, 35 д, 35 е, 35 з, 35 и, 35 к, 35 л, 35 м, 35 н, 35
о, 35 п, 35 р, 35 с, 35 т, 350 ж, 350 л, 352 а, 352 б, 352 д, 353 г, 353 е, 353 ж, 354 а, 354 б,
354 в, 354 г, 354 д, 354 е, 354 ж, 354 о, 355 д, 356 16, 435 д, 435 е, 435 и, 435 л, 436 1, 436
г1, 436 к, 436 н, 436 с, 436 я, 437 4, 437 б, 437 в, 437 ж, 437 з, 437 м, 438 г, 438 д, 438 е, 438
з, 439 ж, 439 з, 439 т, 44 2, 44 3, 44 4, 44 6, 44 б, 44 в, 44 г, 44 д, 44 е, 44 ж, 44 и, 302 б, 302
о, 302 р, 303 8, 303 в, 303 г, 303 е, 303 л, 304 1, 304 б, 304 в, 304 г, 304 д, 304 е, 304 ж, 304
з, 304 и, 304 л, 304 м, 304 н, 305 1, 305 ж, 305 з, 306 г, 306 д, 306 и, 307 м, 308 12, 308 9,
308 а, 308 б, 308 г, 308 е, 308 и, 308 н, 308 о, 309 5, 309 в, 309 е, 309 з, 309 л, 31 1, 31 2, 31
а, 31 б, 31 в, 31 г, 31 ж, 31 з, 310 н, 310 т, 311 5, 311 6, 311 7, 311 а1, 311 д, 311 з, 311 и, 311
к, 311 л, 311 н, 311 о, 311 п, 311 р, 311 с, 312 и, 312 л, 312 м, 312 о, 313 а, 313 б, 313 в, 313
г, 313 з, 314 т, 315 11, 315 7, 315 а, 315 в, 315 г, 316 а, 316 б, 316 в, 316 г, 316 е, 316 ж, 316
и, 316 к, 316 л, 316 м, 318 10, 318 11, 318 12, 318 ж, 32 е, 32 ж, 32 з, 32 и, 32 к, 32 л, 32 м,
32 н, 32 о, 32 п, 32 р, 32 с, 32 т, 32 у, 32 х, 32 ц, 32 ч, 32 ш, 320 п, 323 т, 321 б, 321 н, 322 м,
325 и, 325 п, 326 а1, 326 ж, 326 з, 326 я, 327 1, 327 а, 327 р, 328 1, 328 б, 328 г, 328 д, 328 м,
328 н, 328 п, 329 а, 329 б, 329 о, 33 1, 33 10, 33 11, 33 13, 33 15, 33 2, 33 3, 33 5, 33 6, 33 8,
33 9, 33 а, 33 б, 33 л, 33 н, 33 п, 33 р, 33 с, 331 а, 332 с, 334 4, 334 в, 334 г, 334 и, 334 н, 334
р, 334 с, 334 т, 334 у, 335 1, 335 11, 335 12, 335 13, 335 14, 335 15, 335 4, 335 6, 335 7, 335 а,
335 б, 335 г, 335 д, 335 п, 335 с, 336 г, 336 и, 337 1, 337 а, 337 и, 337 к, 337 м, 337 н, 337 п,
337 ш, 338 а, 338 г, 338 д, 338 е, 338 и, 338 м, 339 1, 339 2, 339 а, 339 б, 339 в, 339 г, 339 д,
339 е, 339 ж, 339 з, 339 и, 34 а, 342 а, 342 в, 342 г, 342 д, 342 е, 342 к, 343 г, 343 д, 343 е,
343 к, 343 о, 343 п, 343 р, 344 1, 344 10, 344 11, 344 12, 344 2, 345 ж, 345 з, 345 и, 345 к, 345
л, 346 1, 346 5, 346 а, 346 е, 346 и, 346 л, 346 н, 356 2, 356 7, 356 а, 356 в, 356 г, 356 д, 356
н, 356 п, 357 д, 358 3, 358 з, 359 1, 359 а, 359 б, 359 г, 359 д, 359 е, 359 ж, 359 и, 359 н, 361
б, 361 в, 361 г, 361 д, 361 е, 361 ж, 361 з, 361 м, 362 1, 362 10, 362 12, 362 7, 362 а, 362 в,
362 г, 362 д, 362 е, 362 ж, 362 з, 362 и, 362 к, 362 м, 362 н, 362 п, 362 р, 362 т, 362 х, 362 ц,
363 ж, 363 и, 363 м, 364 д, 364 е, 364 ж, 364 м, 365 ж, 365 з, 365 и, 366 а, 366 г, 366 т, 366 у,
366 ф, 367 1, 367 а, 367 б, 367 г, 367 д, 367 и, 367 к, 367 л, 367 м, 367 р, 367 с, 368 ж, 368 з,
368 л, 369 а, 369 б, 369 г, 369 д, 369 ж, 37 1, 37 а, 37 б, 37 в, 37 д, 37 е, 37 ж, 37 з, 37 и, 37 к,
37 л, 37 м, 37 н, 37 о, 37 с, 37 у, 370 7, 370 з, 371 1, 371 а, 371 б, 371 в, 371 г, 371 д, 371 е,
371 ж, 371 з, 371 и, 371 к, 371 м, 372 2, 372 а, 372 б, 372 в, 372 г, 372 д, 372 е, 372 ж, 372 з,
372 и, 372 о, 373 1, 373 3, 373 4, 373 5, 373 7, 373 а, 373 б, 373 в, 373 г, 373 д, 373 е, 373 ж,
373 з, 373 и, 373 к, 373 н, 373 о, 373 с, 374 1, 374 а, 374 б, 374 в, 374 г, 374 д, 374 ж, 374 з,
374 и, 374 к, 374 л, 374 н, 374 о, 375 1, 375 10, 375 11, 375 13, 375 2, 375 3, 375 4, 375 5, 375
6, 375 7, 375 8, 375 9, 375 а, 375 б, 375 в, 375 г, 375 д, 375 е, 375 ж, 375 з, 375 л, 375 м, 375
н, 375 о, 376 а, 376 б, 376 д, 376 е, 376 ж, 376 з, 376 и, 376 л, 376 м, 376 н, 376 о, 376 с, 377
11, 377 3, 377 6, 377 е, 377 и, 377 л, 378 5, 378 ж, 378 з, 378 и, 378 к, 378 л, 379 д, 379 е, 38
б, 38 в, 38 г, 38 д, 38 е, 38 з, 38 л, 38 п, 380 в, 380 ж, 380 о, 381 10, 381 11, 381 12, 381 13,
381 2, 381 3, 381 6, 381 8, 381 б, 381 в, 381 м, 381 н, 383 з, 383 к, 383 р, 384 8, 384 а, 384 и,
384 к, 385 2, 385 4, 385 5, 385 6, 385 а, 385 б, 385 в, 385 г, 385 д, 385 е, 385 ж, 385 и, 385 к,
385 л, 386 10, 386 11, 386 2, 386 4, 386 5, 386 б, 386 в, 386 г, 386 д, 386 е, 386 ж, 386 з, 386
и, 386 к, 386 л, 386 м, 386 н, 386 о, 386 п, 386 р, 386 с, 387 10, 387 11, 387 13, 387 14, 387
16, 387 3, 387 4, 387 5, 387 6, 387 8, 387 9, 387 б, 387 в, 387 г, 387 д, 387 ж, 387 з, 387 к, 388
12, 388 6, 388 7, 388 8, 388 г, 388 д, 388 е, 388 и, 388 к, 388 м, 389 2, 389 3, 389 5, 389 7, 389

а, 389 б, 389 ж, 389 з, 389 л, 389 м, 389 н, 389 о, 389 п, 39 в, 39 г, 39 е, 39 и, 390 1, 390 10,
390 2, 390 4, 390 5, 390 6, 390 а, 390 б, 390 в, 390 г, 390 д, 390 е, 390 ж, 390 з, 391 1, 391 2,
391 5, 391 8, 391 а, 391 б, 391 в, 391 г, 391 д, 391 е, 392 10, 392 11, 392 7, 392 8, 392 б, 392
в, 392 г, 392 д, 392 к, 393 2, 393 3, 393 4, 393 а, 393 б, 393 к, 393 м, 393 п, 394 2, 394 3, 394
6, 394 7, 394 а, 394 б, 394 в, 394 г, 394 д, 394 е, 394 ж, 394 з, 394 о, 394 у, 394 ф, 395 1, 395
2, 395 3, 395 4, 395 5, 395 а, 395 в, 395 д, 395 е, 395 з, 396 2, 396 6, 396 7, 396 а, 396 б, 396
в, 396 г, 396 д, 396 е, 396 ж, 396 з, 396 и, 396 к, 396 л, 396 н, 396 с, 397 1, 397 2, 397 а, 397
б, 397 в, 397 д, 397 е, 397 ж, 398 2, 398 3, 398 4, 398 а, 398 б, 398 в, 398 д, 398 ж, 398 з, 399
и, 399 к, 399 л, 399 м, 399 о, 399 п, 399 т, 399 ц, 399 ч, 4 2, 4 9, 4 д, 4 е, 4 ж, 4 з, 4 и, 40 3, 40
а, 40 б, 40 в, 40 г, 40 д, 40 е, 40 ж, 40 з, 400 1, 400 4, 400 5, 400 в, 400 г, 400 д, 400 е, 400 ж,
400 з, 400 и, 401 2, 401 3, 401 а, 401 б, 401 в, 401 г, 401 д, 401 е, 401 ж, 401 з, 401 и, 401 к,
401 л, 401 м, 401 н, 401 о, 401 п, 401 р, 402 б, 402 в, 402 д, 402 е, 402 ж, 402 з, 402 и, 403 1,
403 2, 403 3, 403 4, 403 5, 403 а, 403 б, 403 в, 403 г, 403 д, 403 е, 403 ж, 403 з, 403 и, 403 к,
403 м, 404 1, 404 2, 404 3, 404 4, 404 5, 404 6, 404 а, 406 ж, 406 з, 406 и, 406 к, 406 л, 406 н,
407 1, 407 10, 407 11, 407 2, 407 3, 407 4, 407 5, 407 6, 407 7, 407 8, 407 а, 407 б, 407 г, 407
д, 407 е, 407 ж, 407 з, 407 л, 408 10, 408 11, 408 12, 408 3, 408 4, 408 5, 408 6, 408 8, 408 9,
408 а, 408 б, 408 в, 408 г, 408 д, 408 е, 408 ж, 408 и, 408 к, 409 1, 409 10, 409 11, 409 14, 409
15, 409 16, 409 2, 409 3, 409 4, 409 8, 409 9, 409 а, 409 б, 409 в, 409 г, 409 д, 409 е, 409 ж,
409 к, 409 о, 409 п, 409 р, 409 с, 409 у, 409 ф, 41 1, 41 5, 41 6, 41 7, 41 9, 41 а, 41 в, 41 г, 41
д, 41 е, 41 и, 41 к, 41 л, 41 м, 41 н, 41 о, 41 с, 410 1, 410 10, 410 4, 410 в, 410 д, 410 з, 411
10, 411 11, 411 12, 411 2, 411 4, 411 6, 411 и, 411 л, 412 2, 412 5, 412 6, 412 а, 412 б, 412 в,
412 ж, 412 з, 413 3, 413 5, 413 6, 413 7, 413 9, 413 в, 413 г, 413 е, 413 ж, 413 з, 413 и, 413 к,
413 н, 413 о, 413 п, 414 1, 414 2, 414 3, 414 4, 414 6, 414 7, 414 а, 414 б, 414 в, 414 г, 414 д,
414 е, 414 ж, 414 з, 414 и, 414 к, 414 л, 414 м, 414 о, 415 1, 415 10, 415 11, 415 12, 415 6,
415 7, 415 8, 415 9, 415 а, 415 б, 415 в, 415 г, 415 з, 415 л, 415 м, 415 н, 415 о, 415 п, 415 т,
415 у, 415 ф, 415 х, 415 ч, 416 1, 416 11, 416 18, 416 2, 416 3, 416 6, 416 7, 416 8, 416 9, 416
а, 416 д, 416 е, 416 м, 417 7, 417 8, 417 ж, 418 1, 418 3, 418 5, 418 б, 418 ж, 418 л, 419 1, 419
10, 419 а, 419 г, 419 ж, 419 з, 419 о, 419 р, 42 2, 42 а, 42 б, 42 д, 42 ж, 42 з, 42 и, 42 н, 42 о,
42 п, 42 р, 42 с, 42 т, 420 10, 420 2, 420 4, 420 6, 420 7, 420 8, 420 9, 420 б, 420 ж, 420 з, 420
и, 420 о, 421 1, 421 а, 421 м, 421 о, 422 б, 422 з, 422 к, 423 10, 423 4, 423 г, 423 д, 423 е, 423
ж, 423 з, 424 2, 424 3, 424 7, 424 8, 424 л, 424 м, 424 н, 424 о, 424 т, 424 у, 424 ф, 425 р1,
425 у, 425 ч, 425 ш, 425 я, 426 5, 426 а1, 426 в1, 426 г, 426 д, 426 д1, 426 е, 426 н, 426 о, 426
п, 426 с, 426 у, 426 щ, 426 я, 427 б, 427 в, 427 щ, 428 г, 428 д, 428 е, 428 м, 429 8, 429 е, 429
м, 429 н, 429 ц, 429 ч, 43 2, 43 4, 43 5, 43 6, 43 7, 43 8, 43 а, 43 б, 43 в, 43 г, 43 д, 43 е, 43 з,
43 и, 43 л, 430 а, 430 б, 430 в, 430 ж, 430 и, 430 к, 430 л, 431 и, 431 м, 431 н, 432 4, 432 6,
432 7, 432 а, 432 г, 432 е, 432 з, 432 к, 432 л, 432 п, 432 р, 432 т, 432 у, 432 ф, 432 х, 432 ш,
433 а, 433 б, 433 д, 433 и, 434 5, 435 3, 435 4, 435 г, 44 л, 44 м, 44 н, 44 о, 44 п, 44 с, 440 д,
440 е, 440 и, 440 м, 441 1, 441 2, 441 21, 441 3, 441 4, 441 5, 441 а, 441 в, 441 д, 441 ж, 441
м, 442 11, 442 2, 442 3, 442 е, 442 х, 442 ц, 442 ш, 443 ф, 443 х1, 443 ц, 443 ц1, 443 ш1, 444
а, 444 в, 444 г, 444 д, 444 з, 445 5, 445 8, 445 п, 445 с, 445 х, 447 6, 448 д, 448 е, 449 б, 45 10,
45 11, 45 13, 45 15, 45 2, 45 4, 45 5, 45 6, 45 7, 45 8, 45 9, 45 а, 45 б, 45 г, 45 к, 45 м, 45 н, 45
п, 45 р, 45 с, 45 т, 45 ц, 450 а, 451 6, 451 л, 451 р, 452 и, 452 к, 453 2, 453 3, 453 4, 453 5, 453
6, 453 7, 453 а, 453 б, 453 е, 453 ж, 453 з, 453 л, 453 р, 453 с, 454 6, 454 7, 454 а, 454 б, 454
д, 454 е, 454 к, 454 л, 454 м, 454 н, 454 о, 454 п, 455 б, 456 3, 456 ж, 456 з, 458 о, 459 о, 46
1, 46 2, 46 3, 46 4, 46 5, 46 6, 46 а, 46 в, 46 е, 46 з, 46 и, 460 4, 460 5, 460 7, 460 б, 460 г, 460
д, 460 е, 460 и, 460 л, 460 м, 460 о, 461 з, 461 и, 461 к, 461 л, 461 м, 461 н, 462 а, 462 в, 462
г, 462 д, 462 е, 463 а, 463 б, 463 в, 463 г, 463 д, 463 е, 463 и, 463 к, 463 л, 463 о, 463 п, 463
р, 463 с, 464 а, 464 в, 464 г, 464 д, 464 ж, 464 з, 464 к, 464 р, 465 1, 465 а, 465 б, 465 в, 465
д, 466 а, 466 в, 466 д, 466 е, 466 ж, 466 з, 466 и, 466 н, 467 2, 467 з, 467 и, 467 л, 468 4, 468
в1, 468 о, 468 с, 468 щ, 468 я, 469 1, 469 б, 469 г, 469 з, 469 л, 469 м, 47 1, 47 12, 47 13, 47 2,
47 3, 47 6, 47 9, 47 а, 47 б, 47 в, 47 д, 47 ж, 47 з, 47 к, 47 л, 470 2, 470 д, 470 ж, 470 и, 470 с,
471 1, 471 а, 471 г, 472 б, 472 е, 472 и, 472 к, 472 м, 473 б, 473 ж, 473 з, 473 и, 473 л, 473 м,

473 н, 473 р, 473 ф, 474 а, 474 б, 474 г, 474 д, 474 е, 474 ж, 475 2, 475 а, 475 б, 475 в, 475 е,
475 и, 475 к, 475 л, 476 в, 476 д, 476 е, 476 и, 476 к, 476 л, 476 м, 477 м, 64 а, 64 в, 64 д, 65
1, 65 2, 65 а, 65 б, 65 в, 65 г, 65 д, 65 е, 65 ж, 66 1, 66 2, 66 3, 66 9, 66 а, 66 б, 66 в, 66 д, 66 е,
66 ж, 67 1, 67 а, 67 б, 67 г, 67 д, 67 ж, 67 з, 478 в, 478 г, 478 д, 478 е, 478 м, 478 н, 479 1, 479
г, 479 д, 479 е, 479 ж, 479 з, 479 и, 479 н, 48 11, 48 13, 48 4, 48 5, 48 9, 48 в, 48 д1, 48 ж, 48
з, 48 и, 48 к, 48 л, 48 н, 48 о, 48 п, 48 у, 48 ф, 48 ц, 48 щ, 48 ю, 480 1, 480 ф, 481 б, 481 ж,
482 2, 482 3, 482 б, 482 г, 482 и, 482 к, 482 л, 483 б, 483 в, 483 г, 483 д, 484 д, 484 е, 484 з,
484 и, 484 м, 484 н, 484 п, 484 р, 484 с, 484 т, 484 у, 484 ч, 484 ш, 485 г, 485 и, 485 м, 485 н,
485 р, 486 а, 486 в, 486 г, 486 д, 486 з, 486 к, 487 и, 487 м, 488 2, 488 а, 488 б, 488 г, 488 з,
488 и, 488 к, 489 а, 489 б, 489 г, 489 и, 489 о, 489 р, 49 з, 49 л, 490 1, 490 3, 490 5, 490 в, 490
г, 490 д, 490 н, 490 о, 490 п, 490 р, 490 с, 490 щ, 491 8, 491 а1, 491 в, 491 и, 491 н, 491 о,
491 р, 491 ф, 491 щ, 491 ю, 492 в, 492 х, 493 3, 493 е, 493 ж, 493 з, 493 и, 494 а1, 494 в1, 494
м, 494 р, 494 с, 494 т, 494 ю, 495 3, 495 б, 495 в, 495 г, 495 ж, 495 к, 495 л, 496 в, 496 д, 496
ж, 496 о, 496 п, 496 р, 497 а, 497 а1, 497 б, 497 с, 498 л, 498 т, 498 у, 501 а, 501 в, 501 г, 501
д, 501 з, 502 в, 502 г, 502 д, 502 е, 503 з, 503 и, 503 л, 503 п, 508 в, 508 г, 508 л, 509 а1, 509
б, 509 г, 509 е, 504 в1, 504 о, 504 т1, 504 у, 506 д, 506 е, 506 ж, 509 т, 51 б, 51 в, 51 д, 51 ж,
51 к, 51 м, 51 н, 51 р, 510 2, 510 а, 510 в, 510 г, 510 д, 510 е, 510 ж, 510 з, 510 и, 510 к, 510
п, 510 р, 510 с, 510 т, 511 а, 511 с, 512 д, 514 а, 514 б, 514 в, 514 д, 514 е, 515 2, 515 3, 515
4, 515 5, 515 6, 515 а, 515 б, 515 в, 515 г, 515 з, 517 а, 517 г, 519 д, 519 е, 519 и, 52 а, 52 б,
52 в, 52 г, 52 ж, 52 к, 52 л, 52 п, 52 р, 520 1, 520 в, 520 е, 520 з, 520 и, 520 л, 521 г, 522 3,
523 10, 523 9, 523 б, 523 у, 523 ш, 525 а, 525 б, 525 в, 525 з1, 525 н, 525 о, 525 п, 525 х, 525
ч, 525 щ, 526 б, 526 в, 526 г, 526 е, 526 ж, 526 з, 526 и, 527 в, 527 д, 528 ж, 529 а, 529 в, 529
м, 53 1, 53 2, 53 в, 53 г, 53 д, 53 е, 53 ж, 53 з, 53 и, 53 к, 53 м, 53 н, 53 о, 530 2, 530 а, 530 б,
531 8, 531 а, 531 б, 531 д, 531 и, 532 ж, 532 к, 532 о, 533 ю, 534 1, 534 2, 534 3, 534 7, 534 9,
534 г, 535 4, 535 а, 535 г, 535 д, 535 е, 535 з, 535 и, 535 л, 535 н, 535 о, 54 2, 54 3, 54 4, 54 а,
54 б, 54 в, 54 д, 54 ж, 54 к, 54 л, 54 м, 54 н, 54 о, 54 п, 54 р, 54 с, 54 ч, 55 11, 55 13, 55 3, 55
5, 55 6, 55 9, 55 б, 55 е, 55 н, 55 о, 55 с, 55 ф, 56 1, 56 2, 56 6, 56 а, 56 б, 56 г, 56 д, 56 ж, 56
з, 56 к, 56 м, 57 1, 57 10, 57 11, 57 2, 57 3, 57 4, 57 5, 57 6, 57 9, 57 а, 57 б, 57 в, 57 г, 75 х, 75
ш, 76 12, 76 17, 76 д, 76 щ, 76 я, 77 1, 77 в, 77 д, 8 н, 80 а, 80 д, 80 е, 80 ж, 80 з, 80 и, 81 1,
81 5, 81 6, 85 4, 85 а, 85 б, 85 г, 85 д, 85 е, 85 ж, 85 л, 86 10, 86 11, 86 5, 57 д, 57 ж, 57 з, 57
и, 57 к, 57 м, 58 10, 58 11, 58 14, 58 6, 58 9, 58 а, 58 б, 58 в, 58 г, 58 е, 58 з, 58 и, 58 о, 58 п,
58 р, 58 т, 58 у, 58 х, 58 ц, 58 ч, 58 ш, 59 2, 59 3, 59 а, 59 б, 59 в, 59 г, 59 д, 59 и, 59 к, 59 м,
6 1, 6 10, 6 11, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, 6 7, 6 8, 6 9, 6 а, 6 б, 6 в, 6 г, 6 е, 6 ж, 6 з, 6 и, 6 к, 60 1,
60 2, 60 3, 60 а, 60 б, 60 в, 60 г, 60 е, 60 ж, 60 к, 61 3, 61 4, 61 а, 61 б, 61 в, 61 д, 61 ж, 61 и,
61 к, 61 л, 62 а, 62 б, 62 в, 62 г, 62 д, 62 ж, 62 м, 62 н, 63 б, 63 д, 63 и, 63 к, 63 н, 63 п, 63 у,
68 а, 68 г, 69 а, 69 б, 69 в, 69 г, 69 ж, 7 1, 7 2, 7 3, 7 4, 7 5, 7 6, 7 7, 7 8, 7 а, 7 б, 7 в, 7 г, 7 д, 7
е, 70 2, 70 б, 70 в, 70 г, 70 д, 70 ж, 70 к, 70 п, 71 ж, 71 к, 71 н, 71 п, 72 3, 72 а, 72 б, 72 в, 72
д, 72 ж, 72 з, 73 а, 73 в, 73 г, 73 ж, 73 к, 73 л, 73 п, 73 р, 73 с, 73 у, 73 х, 74 б, 75 1, 75 2, 75
в, 75 е, 75 к, 75 н, 75 о, 75 с, 75 у, 77 х, 77 ц, 78 а, 78 е, 78 ж, 78 л, 78 м, 79 2, 79 а, 79 б, 79
б1, 79 в, 79 г, 79 д, 79 ж, 79 з, 79 и, 79 к, 79 л, 79 м, 79 н, 79 о, 79 с, 79 т, 79 у, 79 ф, 79 х, 79
ч, 79 ш, 79 ю, 79 я, 8 1, 8 11, 8 12, 8 16, 8 17, 8 3, 8 4, 8 5, 8 7, 8 8, 8 9, 8 б, 8 г, 8 д, 8 е, 8 ж, 8
и, 8 к, 8 л, 8 м, 81 а, 81 б, 81 в, 81 г, 81 д, 81 е, 81 ж, 81 з, 81 к, 81 л, 81 м, 81 н, 82 4, 82 в, 82
г, 82 д, 82 е, 82 з, 82 и, 82 к, 82 л, 83 10, 83 11, 83 2, 83 4, 83 6, 83 7, 83 8, 83 9, 83 а, 83 б, 83
д, 83 ж, 83 з, 83 л, 83 м, 83 н, 84 11, 84 7, 84 в, 84 в1, 84 г1, 84 е, 84 и, 84 п, 84 р, 84 с, 84 т,
84 у, 84 ф, 84 х, 86 6, 86 7, 86 8, 86 в, 86 д, 86 е, 86 з, 86 и, 86 м, 86 н, 86 о, 86 п, 86 с, 86 т,
86 у, 86 ф, 86 х, 86 ц, 87 2, 87 5, 87 а, 87 б, 87 в, 87 г, 87 д, 87 е, 87 ж, 87 з, 87 и, 87 л, 88 4,
88 г, 88 д, 88 е, 88 з, 88 м, 88 н, 88 о, 88 р, 89 и, 89 к, 9 12, 9 13, 9 4, 9 6, 9 9, 9 з, 9 и, 9 к, 9 л,
9 м, 9 н, 9 о, 9 п, 90 и, 91 и, 91 л, 91 м, 91 н, 92 а, 92 б, 92 в, 92 г, 92 д, 92 е, 93 в, 93 г, 93 д,
93 е, 93 ж, 93 з, 93 и, 93 к, 93 л, 93 м, 93 н, 94 3, 94 4, 94 6, 94 7, 94 а, 94 б, 94 в, 94 г, 94 е,
94 ж, 94 з, 94 л, 94 м, 94 н, 94 у, 95 а, 95 б, 95 в, 95 г, 95 д, 95 е, 95 з, 95 и, 95 к, 96 4, 96 а,
96 б, 96 г, 96 д, 96 е, 96 ж, 97 3, 97 б, 97 д, 97 е, 97 и, 97 л, 97 м, 97 о, 97 п, 97 р, 97 т, 98 б,
98 в, 98 г, 99 1, 99 в, 99 г, 99 д, 99 е.

4.3.2. Гори създадени по технически проекти за борба с ерозията, корекционни,
брегозащитни и колматажни горски пояси.
Горски територии, обект на технически проект за борба с ерозията, отнесени към
защитните гори съгласно чл. 5, ал. 2 от ЗГ – отдели и подотдели: 443 10, 443 11, 443 3,
443 4, 443 5, 443 6, 443 7, 443 8, 443 9, 443 б1, 443 в1, 443 ж1, 443 з1, 443 к1, 443 л1, 443 м,
443 м1, 443 н, 443 о, 443 с, 443 т, 443 у, 169 1, 169 10, 169 11, 169 12, 169 13, 169 14, 169
15, 169 16, 169 17, 169 18, 169 19, 169 2, 169 3, 169 4, 169 5, 169 6, 169 7, 169 8, 169 9, 169
б, 169 в, 169 д, 169 е, 169 з, 169 к, 169 л, 169 н, 169 о, 170 1, 170 11, 170 12, 291 к, 292 1,
292 2, 292 3, 292 4, 292 5, 292 6, 292 7, 292 8, 292 9, 292 а, 292 б, 292 в, 292 г, 292 д, 292 е,
292 ж, 292 и, 292 к, 292 л, 292 м, 292 н, 293 1, 293 2, 293 5, 293 6, 293 7, 293 9, 293 а, 293 б,
293 в, 293 г, 293 и, 294 1, 294 2, 294 4, 294 5, 294 6, 294 7, 294 а, 294 б, 294 в, 294 ж, 294 з,
294 и, 170 13, 170 14, 170 15, 170 16, 170 17, 170 19, 170 2, 170 20, 170 3, 170 4, 170 40, 170
42, 170 7, 170 б, 170 в, 170 г1, 170 ж, 170 з, 170 к, 170 н, 170 о, 170 п, 170 р, 245 з, 245 и,
245 к, 246 л, 246 п, 250 у, 251 2, 251 3, 251 м, 251 п, 251 р, 251 т, 251 у, 251 ф, 251 х, 252 м,
252 р, 252 с, 261 в, 264 1, 264 2, 264 3, 264 а, 264 б, 264 в, 264 д, 264 е, 265 1, 265 2, 265 3,
265 4, 265 а, 265 б, 265 в, 265 г, 265 д, 265 е, 265 ж, 265 з, 265 и, 265 у, 265 ф, 266 1, 266 2,
266 3, 266 4, 266 5, 266 а, 266 б, 266 д, 266 е, 266 ж, 266 з, 266 и, 266 к, 266 л, 266 м, 266 н,
266 о, 266 п, 266 с, 267 1, 267 10, 267 11, 267 2, 267 3, 267 4, 267 5, 267 6, 267 7, 267 8, 267
9, 267 а, 267 б, 267 в, 267 г, 267 д, 267 е, 267 ж, 267 з, 267 и, 267 к, 267 л, 270 ш, 270 щ, 270
ю, 270 я, 271 11, 271 12, 271 13, 271 2, 271 4, 271 7, 491 и, 491 к, 491 л, 491 н, 491 о, 491 р,
491 т, 491 ф, 492 4, 492 5, 267 м, 267 н, 267 о, 267 п, 268 1, 268 2, 268 3, 268 5, 268 а, 268 в,
268 г, 268 о, 268 п, 268 р, 268 с, 268 т, 268 у, 269 1, 269 10, 269 11, 269 2, 269 3, 269 4, 269
5, 269 6, 269 7, 269 8, 269 9, 269 а, 269 б, 269 в, 269 г, 269 д, 269 ж, 270 1, 270 10, 270 11,
270 12, 270 14, 270 2, 270 3, 270 4, 270 5, 270 6, 270 7, 270 8, 270 9, 270 а, 270 а1, 270 б1,
270 в1, 270 е, 270 к, 270 л, 270 м, 270 н, 270 о, 270 с, 270 у, 270 ч, 271 8, 271 б1, 271 г1, 271
е1, 271 ж1, 271 н, 271 п, 271 т, 271 ф, 271 х, 271 ц, 271 ч, 271 ш, 271 ю, 272 б, 273 1, 273 10,
273 11, 273 12, 273 13, 273 14, 273 15, 273 2, 273 3, 273 5, 273 а1, 273 б, 273 в, 273 г, 273 е,
273 ж, 273 з1, 273 и, 273 к, 273 м, 273 ш, 276 4, 276 5, 276 6, 276 7, 276 8, 276 е, 276 з, 276
к, 276 м, 278 10, 278 9, 278 н, 278 р, 281 3, 281 5, 281 к, 281 л, 281 м, 281 н, 282 12, 282 13,
282 14, 282 16, 282 и, 282 л, 282 м, 282 о, 283 1, 283 2, 283 3, 283 4, 283 5, 283 а, 283 в, 283
г, 283 д, 283 ж, 283 з, 283 и, 284 1, 284 2, 284 3, 284 в, 284 д, 284 е, 284 ж, 284 з, 284 и, 284
к, 284 л, 285 1, 285 10, 285 11, 285 12, 285 2, 285 3, 285 4, 285 5, 285 6, 285 7, 285 8, 285 9,
285 а, 285 б, 285 в, 285 г, 285 д, 285 е, 285 ж, 285 и, 285 к, 285 л, 285 м, 285 н, 285 о, 285 п,
286 1, 286 2, 286 3, 286 4, 286 5, 286 6, 286 а, 286 б, 286 в, 287 2, 287 3, 287 4, 287 в, 287 г,
287 д, 287 е, 287 з, 287 и, 290 1, 290 2, 290 а, 290 б, 290 в, 290 г, 290 д, 290 е, 290 ж, 290 з,
290 и, 290 к, 290 л, 291 1, 291 б, 291 в, 291 г, 291 е, 291 ж, 295 1, 295 2, 295 3, 295 4, 295 5,
295 6, 295 а, 295 б, 295 в, 295 г, 295 д, 295 е, 295 ж, 295 з, 295 и, 295 к, 295 л, 296 1, 296 2,
296 3, 296 4, 296 5, 296 6, 296 7, 296 а, 296 б, 296 в, 296 г, 296 д, 296 е, 296 ж, 296 з, 296 и,
296 к, 296 л, 296 м, 296 н, 296 о, 296 п, 296 р, 297 1, 297 14, 297 15, 297 16, 297 2, 297 3,
297 4, 297 9, 297 а, 297 б, 297 в, 297 г, 297 д, 297 к, 297 л, 297 м, 297 н, 297 с, 297 т, 298 1,
298 10, 298 11, 298 12, 298 13, 298 2, 298 3, 298 4, 298 5, 298 6, 298 7, 298 8, 298 9, 298 а,
298 б, 298 в, 298 г, 298 д, 298 е, 298 ж, 298 з, 298 и, 298 к, 298 л, 299 13, 299 14, 299 15, 299
4, 299 5, 299 6, 299 7, 299 8, 299 9, 299 а, 299 а1, 299 б1, 299 в, 299 к, 299 л, 299 н, 299 о,
299 п, 299 р, 299 с, 299 т, 299 у, 299 ф, 299 х, 299 ц, 299 ч, 299 ш, 299 щ, 299 ю, 299 я, 300
1, 300 2, 300 3, 300 б, 300 в, 300 г, 300 д, 300 е, 300 ж, 300 з, 300 и, 300 к, 300 л, 300 м, 300
о, 300 п, 300 р, 301 а, 301 б, 305 1, 305 2, 305 а, 305 б, 305 в, 305 г, 305 д, 305 е, 305 ж, 305
з, 306 1, 306 2, 306 3, 306 4, 306 5, 306 а, 306 б, 306 в, 306 г, 306 к, 307 1, 307 а, 307 б, 307 г,
309 а, 309 в, 310 1, 310 2, 310 а, 310 в, 310 д, 310 и, 310 м, 310 н, 310 п, 310 х, 311 1, 311 2,
311 5, 311 а, 311 в, 311 г, 311 д, 311 д1, 311 ю, 329 б, 329 в, 329 з, 329 л, 329 х, 330 1, 330 3,
330 а, 330 в, 330 г, 330 д, 331 1, 331 2, 331 4, 331 5, 331 а, 331 б, 331 в, 331 г, 331 е, 331 ж,

331 з, 331 и, 331 к, 331 л, 335 г, 335 д, 335 е, 335 ж, 335 з, 335 и, 443 ф, 443 ц, 443 я, 453 1,
453 4, 453 6, 453 7, 453 а, 453 б, 453 к, 453 л, 453 р, 453 с, 454 1, 454 2, 454 3, 454 4, 454 5,
454 7, 454 а, 454 б, 454 г, 454 д, 454 е, 454 и, 454 к, 454 л, 454 м, 454 н, 454 о, 454 п, 455 1,
455 2, 455 5, 455 а, 455 б, 455 в, 455 г, 455 д, 455 ж, 455 и, 456 1, 456 2, 456 3, 456 4, 456 5,
456 6, 456 7, 456 8, 456 9, 456 а, 456 б, 456 в, 456 г, 456 д, 456 е, 456 ж, 456 з, 456 к, 456 л,
456 с, 456 т, 456 ф, 456 х, 457 1, 457 2, 457 3, 457 8, 457 а, 457 б, 457 г, 457 е, 457 з, 457 и,
457 л, 458 10, 458 11, 458 12, 458 5, 458 6, 458 7, 458 8, 458 9, 458 б, 458 г, 458 ж, 458 и, 458
м, 458 о, 458 р, 458 с, 458 т, 458 у, 458 ф, 459 и, 459 к, 467 1, 467 2, 467 3, 467 4, 467 5, 467
6, 467 а, 467 в, 467 д, 467 е, 467 ж, 467 з, 467 и, 467 л, 467 м, 467 о, 468 2, 468 4, 468 5, 468
6, 468 б1, 468 в1, 468 д1, 468 з1, 468 х, 468 щ, 468 я, 469 1, 469 2, 469 3, 469 4, 469 5, 469 а,
469 б, 469 г, 469 з, 469 л, 469 м, 469 н, 469 о, 470 1, 470 и, 470 н, 470 с, 470 у, 470 ц, 471 ж,
471 л, 471 п, 471 у, 475 2, 475 5, 475 6, 475 з, 475 и, 475 к, 475 л, 476 1, 476 2, 476 б, 476 в,
476 г, 476 д, 476 е, 476 ж, 476 з, 476 и, 476 к, 476 л, 476 м, 477 к, 477 л, 477 м, 477 н, 477 о,
478 1, 478 2, 478 в, 478 г, 478 д, 478 е, 478 ж, 478 з, 478 о, 480 1, 480 10, 480 11, 480 3, 480
4, 480 6, 480 7, 480 8, 480 9, 480 г, 480 д, 480 ж, 480 з, 480 и, 480 к, 480 л, 480 м, 480 н, 480
п, 480 р, 480 с, 480 ф, 480 ч, 480 щ, 480 я, 481 1, 481 2, 481 3, 481 а, 481 б, 481 г, 481 е, 481
ж, 481 з, 481 и, 481 л, 481 о, 481 п, 482 1, 482 2, 482 5, 482 б, 482 в, 482 к, 482 л, 489 г, 489
д, 489 и, 489 н, 489 о, 489 п, 489 р, 490 1, 490 2, 490 3, 490 в, 490 г, 490 д, 490 е, 490 ж, 490
з, 490 н, 490 о, 490 щ, 491 1, 491 2, 491 3, 491 4, 491 7, 491 9, 491 б, 491 в, 491 д, 491 е, 491
з, 492 а, 492 б, 492 в, 492 г, 492 ж, 492 з, 492 и, 492 к, 492 м, 492 о, 493 3, 493 г, 493 е, 493
ж, 493 з, 493 и, 493 к, 493 м, 495 ж, 495 к, 495 л, 496 2, 496 3, 496 4, 496 в, 496 г, 496 д, 496
ж, 496 к, 496 л, 496 н, 496 о, 496 п, 496 р, 73 1, 73 а, 73 в, 73 г.
ЗАПЛАХИ
Увеличаване на ерозионните процеси в следствие на намаляване на покритието на
територията с гора (включително намаляване на склопеността на насажденията) и/или в
резултат от нарушаване на почвената повърхност при дърводобивни дейности (например
ерозия на горски и извозни пътища). Намаляване на противоерозионната и почвозащитна
функция на насажденията в резултат от неправилни лесовъдски намеси.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВКС 4.3
1. Стопанисването на гори, представляващи ВКС 4.3. трябва да е насочено към
ограничаване на опасността от развитие на ерозионни процеси.
2. Планирането и стопанските дейности в тези гори се съобразяват с ВКС 4.3. Като
общи препоръки за лесовъдска намеса могат да се посочат:
В горите с решаващо противоерозионно значение:

Да се използват лесовъдски системи, осигуряващи постоянно покритие на
горските територии с гора, като склопеността на насажденията не се намалява под 0.5;

Да се извеждат навреме отгледните мероприятия, особено в горските
култури, за да се осигурят жизнеността и устойчивостта на насажденията;

Когато пред насаждение от списъка на ГВКС 4.3 са поставени допълнително
една или повече цели (напр. курортни гори), лесовъдските мероприятия трябва да
постигнат баланс между тях, но като приоритет остава осигуряване на
противоерозионната функция;

Подпомага се създаването и поддържането на смесени насаждения с
неравномерна пространствена структура;

При много стръмни терени (31-45о) не се водят голи сечи и краткосрочно
постепенни сечи;

При каменливи и урвести терени (над 45о) да не се провеждат стопански
мероприятия;

При извеждането на сеч да се използват техника и технологии, с които в
минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка;


При нужда се провеждат залесителни мероприятия, като с предимство се
използва коренна горскодървесна растителност;

В места с активни ерозионни процеси или потенциал за развитие на ерозия
се прилагат мерки и техники за защита и/или стабилизиране на почвата;
В горите с решаващо значение против формиране на свлачища и сипеи:

Горскостопанските дейности във високорискови зони за формиране на
свлачища трябва да се избягват или да се сведат до минимум;

Дърветата и горите играят важна роля в намаляването на риска от
възникване на свлачища чрез стабилизиране на почвените слоеве и понижаване на влагата
в почвата, което е една от основните предпоставка за свлачища. От друга страна,
дърветата също могат да увеличат риска от поява на свлачища чрез допълнителното
натоварване на нестабилни склонове и увеличен натиск при вятър. Практиката показва, че
е малко вероятно наличието на дървета да предотврати или намали вероятността от
възникване на дълбоки свлачища или свличания по много стръмни склонове. Храстите
притежават предимствата на дърветата за стабилизирането на почвата, но не оказват
допълнително натоварване на почвата с теглото си и натиск от вятър.

Провеждат се мероприятия за подпомагане на допълнително настаняване на
растителност, но залесяването на стръмни склонове с нестабилни почви не се препоръчва,
ако не се използват и допълнителни инженерни съоръжения, които укрепват склона;

Предвиждат се мероприятия за заздравяване устойчивостта в основата на
склона при водни течения (включва изграждането на технически съоръжения за
формиране на профил на равновесие).
3. Да се определят и картират пътищата и временни складове, които имат нужда от
рехабилитация. След провеждането на дърводобива задължително се извършват
необходимите възстановителни мероприятия, съобразно нарушенията на терена.
4. Да се разработят планове или правила за рехабилитация на нарушени или други
територии, заплашени от ерозия и/или, в които мониторингът показва повишени нива на
ерозия.
5. Препоръчва се провеждане на обучение на персонала, участващ в
горскостопанските мероприятия, което трябва да го запознае с ограниченията
предизвикани от наличието на ВКС и мерките за неговото опазване.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.3
1. Препоръчително е да се направят консултации с експерти от РИОСВ за
разработване на система за мониторинг и координация за прилагането й.
2. Мониторингът на горите с решаващо противоерозионно значение трябва да
включва като минимум ежегодни теренни проверки, чиято цел е да идентифицира терени
с развитие на почвена ерозия и терени с потенциални или видими свлачищни процеси.
Такива терени се картират и за тях се оценяват и документират следните параметри:
а) терени с почвена ерозия:
- засегната площ (м2);
- причина / фактори за развитие на ерозия: естествени ерозионни процеси или
антропогенно повлияни ерозионни процеси;
- минимална, максимална и средна дълбочина на ровините (см);
- минимална, максимална и средна ширина на ровините (см);
- динамика: активни или затихнали ерозионни процеси.
б) свлачища:
- засегната площ (м2);
- причина / фактори за развитие на свлачището: естествени свлачищни процеси
или антропогенно повлияни свлачищни процеси;
- приблизителен обем на свлечената земна маса (м2);

- динамика: активни или затихнали свлачищни процеси.
3. Резултатите от теренните наблюдения се вписват в стандартен формуляр,
разработен от ДГС и включващ параметрите посочени в т. 2, и след приключване на
дейностите по годишния мониторинг се обобщават и се изготвя писмен анализ. Анализът
трябва да включи и сравнение на годишната динамика на параметрите по точка 2 за
идентифицираните терени с ерозионни процеси и свлачища.
4. Прилаганите мерки за опазване на ВКС 4.3 се адаптират, когато резултатите от
проведения мониторинг показват, че те са недостатъчни да осигурят поддържане и/или
подобряване на състоянието на ВКС 4.3.
ВКС
4.4.
ГОРИ,
КОИТО
ПРЕДСТАВЛЯВАТ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОЖАРИ

БАРИЕРА

ЗА

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.
Чрез интегриране и анализа в ГИС на данни от горскостопанския план за
територията на ТП „ДГС Златоград‖ са определени следните отдели и подотдели, които
представляват бариера за разпространение на пожари: 63 б, 85 а, 192 л, 205 м, 206 6, 208 п,
224 и, 226 3, 226 б, 226 ф, 226 х, 235 о, 248 в1, 248 л, 250 в, 251 и1, 258 н, 264 а, 266 к, 270
6, 271 е1, 276 3, 300 з, 310 и, 329 а, 340 д, 359 г, 359 д, 360 л, 365 а, 366 о, 376 ж, 419 о, 438
з, 439 к, 443 л1, 444 з, 450 е, 454 3, 461 з, 463 р, 466 з, 468 6, 468 б1, 468 я, 480 6, 481 и, 484
з, 486 г, 491 о, 494 м, 494 п, 498 а1, 500 ч, 501 в, 508 б, 508 ч, с, 510 ж, 510 к, 532 о, 533 1,
533 м1.
ЗАПЛАХИ
Фрагментация на насажденията. Смяна на видовия състав с дървесни видове, които
не могат да изпълняват ролята на бариера за разпространението на пожари. Увеличаване
на тревното и храстово покритие в насажденията. Нерегламентирани сечи.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВКС 4.4
1. Да не се допуска фрагментация на тези гори. Насажденията с отворен склоп или
гори в които е воден дърводобив с висока интензивност са по-предразположени към
пожари, тъй като създават предпоставки за увеличаване на тревното и храстовото
покритие.
2. В наличните ивици широколистни гори да се запази и поддържа широколистния
състав на гората. В подотделите, включени в категорията ВКС 4.4, да не се допуска
понижаване на склопеността на отделното насаждение под 0.7, за да не се създават
предпоставки за повсеместно увеличаване на тревното и храстовото покритие. В тази
връзка при възобновителните сечи да се използват лесовъдски системи, които подпомагат
създаването на групова структура.
3. Не се допуска смяна на видовия състав на насажденията с дървесни видове,
които не могат да изпълняват ролята на бариера за разпространението на пожари.
4. При липса на подобни ивици да се планира създаването на буферни зони от
пожароустойчиви дървесни видове с подходящи схеми на залесяване.
5. Контрол на незаконните сечи.

6. Да се разработят планове за борба с пожарите, които включват стандартни
оперативни процедури за борба с пожарите и обучение на персонала, съгласно горското
законодателство в страната.
7. Ако резултатите от мониторинга на ГВКС 4.4 показват критично намаляване на
стойността на дадено насаждение като бариера за разпространението на пожари, се
предприемат възстановителни мерки.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.4
1. Мониторингът включва документална проверка и теренни наблюдения на
насаждения с ВКС 4.4 в които са провеждани сечи или са засегнати от природни
нарушения (напр. ветровал, снеголом, пожар, каламитет и т.н.), които значително са
променили характеристиките им. Оценяват се следните параметри на насаждението:
- средната склопеност;
- промени във видовия състав;
- площ и пространствено разпределение на териториите със склопеност под 0.7;
- тревна и храстова растителност: покритие (% от площта на насаждението), тип
пространствено разпределение (повсеместно, линейно или групово) и степен на
зачимяване / захрастяване на площите с тревна и храстова растителност (силно,
средно или слабо).
2. Мониторингът на тези насаждения се провежда през 3 години в рамките на 15
години от извеждане на сечта или природното нарушение.
3. Резултатите от теренните наблюдения за всяко насаждение по т.1 се вписват в
стандартен формуляр, разработен от ДГС и включващ параметрите посочени в т. 1. След
приключване на дейностите по годишния мониторинг на ВКС 4.4 резултатите се
обобщават и се изготвя писмен анализ.
4. Прилаганите мерки за опазване на ВКС 4.4 се адаптират, когато резултатите от
проведения мониторинг показват, че те са недостатъчни да осигурят поддържане и/или
подобряване на състоянието на ВКС 4.4.

ВКС 5. ОСНОВНИ ПОТРЕБНОСТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО. МЕСТА И РЕСУРСИ ОТ
ФУНДАМЕНТАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ
ПОТРЕБНОСТИ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ И КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ
(ВКЛ. ПОМИНЪК, ЗДРАВЕ, ХРАНА, ВОДА), ИДЕНТИФИЦИРАНИ С ТЯХНО
УЧАСТИЕ).
1. Ползване на дървесина
Предвидено
Година ползване по ГСП

2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2. Паша

Действително
В т.ч.
В т.ч Физически
отсечено
Промишлен
лица
количество
дърводобив
Лежаща Стояща Лежаща Стояща Лежаща Стояща Лежаща Стояща
маса -м3 маса -м3 маса -м3 маса- м3 маса- м3 маса -м3 маса- м3 маса -м3
39882
50004
63264
89682
46479
64265
16785
25417
39882
50004
77327
107361
61854
85933
15473
21428
39882
50004
71854
98996
54490
75807
17364
23189
39882
50004
58771
81490
44941
62315
13830
19175

Общата площ в държавните горски територии, върху която се забранява пашата е
14216,6 ха. В Таблица № 4 е показано как се разпределя тя по горскостопански участъци.
В кратките записки към всеки горскостопански участък са приложени списъци на
забранените за паша подотдели по землища.
Таблица № 44
Размер на площта, забранена за паша
Обща
ГСУ
І ГСУ Златоград
в т. ч. Държавна собственост

ІІ ГСУ Неделино
в т. ч. Държавна собственост

ІІІ ГСУ Мадан
в т. ч. Държавна собственост

ОБЩО
в т. ч. Държавна собственост

площ
ха
14149,0
13080,5
6733,8
6349,1
12986,3
12364,4
33869,1
31794,0

Забранена
за паша
площ
ха
5900,9
5489,6
2828,7
2659,6
5487,0
5210,5
14216,6
13359,7

%

41,5
41,1
19,9
19,9
38,6
39,0
42,0
42,0

През 2015 г. са издадени следните разрешителни за паша:
- Едър рогат добитък – 175 бр. животни.
- Овце – 103 бр. животни.
- Кози – 97 бр. животни.
През 2016 г. са издадени следните разрешителни за паша:
- Едър рогат добитък – 117 бр. животни.
През 2017 г. няма издадени разрешителни за паша.
През 2018 г. няма издадени разрешителни за паша.
3. Гъби, билки и други ползвания
Въз основа на предоставените данни от досегашното стопанисване се предвижда
предполагаем добив на следните количества гъби от 0,1 до 4,3 тона годишно. През
десетилетието добив на същите може да се допуска и в количества за лични нужди.
Находищата на билки и горски плодове попадат в райони, където е невъзможно
да се предвидят конкретни количества за нормалното провеждане на тези странични
горскостопански мероприятия поради сезонния характер на суровините. Освен това
находищата попадат и в горски територии със смесена (недържавна) собственост, където
контролът е силно затруднен.
Издадени разрешителни за гъби, билки и други странични ползвания:
През 2015 г. са издадени следните разрешителни:
- Листников фураж – 398 м3
- Ползване гъби за физически лица – 1бр.
- Ползване гъби за Юридически лица – 1бр.
- Коледни елхи – от 1-2м. – 31 бр.
- Коледни елхи до 1м. – 26 бр.
През 2016 г. са издадени следните разрешителни:

- Бял равнец – 700кг.
- Листников фураж – 288 м3
- Ползване гъби за Юридически лица – 2бр.
- Коледни елхи – от 1-2м. – 10 бр.
- Зеленина - 5 м3
През 2017 г. са издадени следните разрешителни:
- Бял равнец – 10 кг.
- Червен риган – 10кг.
- Бял риган – 10кг.
- Котешка стъпка – 10кг.
- Листников фураж – 290 м3
- Ползване гъби за физически лица – 2бр.
- Ползване гъби за Юридически лица – 1бр.
През 2018 са издадени следните разрешителни:
- Ползване гъби за Юридически лица – 1бр.
- Листников фураж – 192 м3
На територията на ТП „ДГС Златоград― няма регистрирани изкупвателни пунктове
за странични ползвания.
4.Добив на сено
Стопанството не разполага с добри възможности за добив на сено от наличните
поляни, голини, просеки и други голи площи и добив на сено не се планира.
5. Ловностопанска дейност
Според зоогеографското райониране на страната ТП „ДГС Златоград‖ обхваща
предимно „Планинския район‖ на северната зоогеографска област.
В климатично отношение стопанството предоставя отлични условия за
целогодишноразвъждане на дивеча, разнообразие от теренни форми и изложения.
Природните дадености на района създават благоприятна екологична обстановка
заразвитието на дивечовите популации. По-важни представители на фауната, които
обитават естествено територията на ТП „ДГС Златоград‖, имащи пряко или косвено
значение за ловностопанската дейност са:
А.Клас Бозайници (Mammalia)
- Сърна (Capreolus capreolus) - обитава повсеместно района, типичен вид на
границата гора-открити пространства.
- Дива свиня (Sus scrofa) - обитава повсеместно, типичен горски вид, популацията
се нуждае от генетично стабилизиране, което в момента се извършва по естествен път.
- Полски (сив) заек (Lepus europaeus)-обитава предимно разпокъсаните и
маломерни горски комплекси в изредените и осветлени периферни части. Запасът му се
стабилизира с раздробяването на обработваемите площи и ограничената за момента
масова химизация.
- Род Катерици (Sciurus), Катерица (Sciurus vulgaris) - повсеместно разпространена,
типичен горски вид.
- Род Лалугери (Spermophilus), Лалугер (Spermophilus citellus) - в пасищата,
пустеещи площи с ниска тревна растителност, вреди особено на селскостопанските
култури, носител на салмонелози.
- Род Обикновени сънливци (Glis), Съсел, рявка (Glis glis) - обитава храсти,
широколистни гори, складове за фураж, под покривната част и тавани на сгради,

унищожава се от дива котка, нощни грабливи птици, смок-мишкар, установена е
заразеността му с адиаспиромикоза.
- Род Плъхове (Rattus), Сив плъх (Rattus norvegicus) - около жилища, складове,
мазета, влажни местообитания, всеяден, вредител на складирани храни, преносител на
опасни заболявания.
- Кафява мечка (Ursus arctos) – забелязват се сезонни миграции на този вид в
централната и южната гранична част на стопанството, типичен горски вид, обитава
обширни, спокойни и тихи горски комплекси с наличие на горскоплодни. Най-едрия
хищник у нас, защитен вид. Ловуват се само при спазване на процедурите, предвидени в
Закона за биологичното разнообразие.
- Дива котка (Felis silvestris) - повсеместно екземпляри в гъсто обраслите
крайбрежия на
водоемите и скалните участъци на ТП „ДГС Златоград‖ - защитен вид, забранена за
ловуване.
- Златка (Martes martes) - защитен вид-обитава горските комплекси с незначителна
гъстота.
- Белка (Martes foina) - разпространена предимно в скалистите местообитания и
край
населените места.
- Черен пор (Mustela putorius) - разпространен с неравномерна гъстота,
целогодишно се
ловува.
- Пъстър пор (Vormela peregusna) - около населените места, защитен вид навсякъде
в ареала си.
- Язовец (Meles meles) - разпространен повсеместно, около гори и техните
окрайнини, оврази, дерета, не рядко в обработваемите площи. Активен от свечеряване до
съмване. Преносител на туларемия.
- Видра (Lutra lutra) - разпространена единично в устието на реките, поставена в
червената книга, като уязвим вид.
- Невестулка (Mustela nivalis) - обитава повсеместно до горната граница на гората,
вкл. и в населените места, защитен вид, унищожава 2-3 хил. мишевидни гризачи и
земеровки.
- Вълк (Canis lupus) - масово разпространен. През последните години се е
превърнал в
истинска напаст за горското стопанство и животновъдството, без ловен режим.
- Лисица (Vulpes vulpes) - разпространена повсеместно с различна гъстота.
- Скитащи кучета - със значителна гъстота около населените места.
Б. Клас Птици (Aves)
- Яребица (Perdix perdix) - обитава окрайнината на гората, край обширните открити
обработваеми земеделски територии, лозя, пустеещи площи, малки горички.
Наличието на убежища -„ремизи‖ е от съществено значение за популацията и.
- Планински кеклик (Alectoris graeca) - обитаването му зависи от извършваните
разселвания и то преди всичко с цел ловен туризъм, срещат се единични екземпляри.
- Гривяк (Columba palumbus) - единично в по-ниските места на горските комплекси.
- Гургулица (Streptopelia turtur) - обитава ниските части на ТП „ДГС Златоград‖ по
време на гнезденето.
- Гугутка (Streptopelia decaocto) - обитава около населените места.
- Сврака (Pica pica), Сива врана (Corvus corone), Гарга (Corvus monedula) повсеместно
разпространени, нанасят щети на гнездещите по земята птици, като унищожава
яйцата и малките им, разрешени за целогодишен лов.

- Гарван (Corvus corax), Сойка (Garulus glandarius), Сокерица (Nucifraga
caryocatactes) – срещат се повсеместно, защитени видове.
- Род Орли змияри (Circaettus) - Орел змияр (Circaetus gallicus) - единични
екземпляри.
- Род Ястреби (Accipiter) - Голям ястреб(Accipiter gentilis) - единични екземпляри,
Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) - обитава района целогодишно.
- Род Мишелови (Buteo) - Обикновен мишелов (Buteo buteo) - обитава района на ТП
„ДГС Златоград‖.
- Род Соколови (Falko) - Сокол скитник (Falco peregrinus) - единични екземпляри.
Керкенез обикновена черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) - по-многоброен е по време
на миграциите (март-септември, октомври) единични екземпляри зимуват в района.
- Род Бухали (Bubo) - Бухал (Bubo bubo) - среща се единично.
- Род Улулици (Strix) - Горска улулица (Strix aluco) - обитава района.
- Род Ушати сови (Asio) - Горска ушата сова (Asio otus) - единични екземпляри.
- Род Пернатоноги кукумявки (Aegolius) - Пернатонога кукумявка (Alegolis
funereus) – обитава района, защитен вид, включен в червената книга на Р.България
(1985г.).
В района на ТП „ДГС Златоград‖ се срещат представители от разредите пойни,
кълвачови, дъждосвирцови, синявицови и други, предимно защитени видове без
ловностопанско значение.
В. Клас Влечуги (Reptilia)
От Разред Костенурки (Testudines) обитават шипобедрената (Testudo graeca) и
шипоопашата костенурки (Testudo hermanni).
От Разред Гущери (Sauria) обитават степен (сив) гущер, зеления гущер, безкрак
гущер, обикновена водна змия (жълтоушка), сива водна змия, смок мишкар, пъстър смок,
синорник, пепелянка, усойница и други.
Г. Клас земноводни (Amphibia)
Дъждовник (Salamandra salamandra) - среща се повсеместно.
За всички животински видове при ловуване е необходимо да се спазват условията
на „Закона за биологичното разнообразие‖ в сила от 01.10.2007г. особено чл.37 - защитени
видове, чл.38 - умишлено улавяне, безпокоене, увреждане на местообитанията, вземане на
мъртви екземпляри, препариране и др., чл.41 – режим на регулирано ползване и
приложения №3, №4, №5.
Стопанисването на дивеча е предоставено на две ловно-рибарски сдружения: ЛРС
„Мадан‖- гр.Мадан и ЛРС „Сокол‖- гр.Смолян. В района на дейност на ТП „ДГС
Златоград‖ има обособени 9 броя ловни дружини: ЛД „Златоград‖, ЛД „Мадан‖, ЛД
„Неделино‖, ЛД „Средногорци‖, ЛД „Шаренка‖, ЛД „Върбина‖, ЛД „Фабрика‖, ЛД
„Средец‖ и ЛД „Ерма река‖. Взаимоотношенията между ТП „ДГС Златоград‖ и Ловните
сдружения, относно стопанисването и ползването на дивеча, са уредени чрез договори.
ЗАПЛАХИ
Неблагоприятни промени при провеждане на горскостопански дейности в
местообитанията на видове, използвани от местните общности (напр. промяна в
естествената структура и видов състав на насажденията в които се събират горски
плодове, гъби, медицински растения; транспорт и складиране на дървесина, и разораване
на пасища и ливади; промени в местообитанията на ловните видове, използване на
инсектициди в горите и др.). Преексплоатация на дървесни и недървесни горски продукти.
Безпокойство на дивеча по време на размножителния период от горскостопански
дейности. Бракониерство.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ, СВЪРЗАНИ
С ВКС 5
Общи препоръки за управлението на горите в ДГС с цел съхраняване на социалната
им значимост:
 Изготвя се оценка на социалното въздействие на управлението на горите при което
са идентифицирани засегнатите групи, проведени са консултации с техни
представители, идентифицирани са основните въздействия на горскостопанските
дейности върху тези групи и са разработени и консултирани мерки за намаляване
на идентифицираните негативни въздействия. Предписаните мерки се вземат
предвид при горскостопанското планиране и вземането на управленски решения.
 Ръководството на ДГС осъществява ежегодни срещи с представителите на
засегнатите групи. Жителите на местните общности трябва да имат възможност да
обсъждат всички притеснения, свързани с горскостопанските дейности в социален
и екологичен аспект, с директора на ДГС през приемните му дни.
 Поради високата степен на зависимост на местното население от дърва за огрев и
битови нужди, този елемент и в бъдеще ще бъде ключов по отношение определяне
на отношението на местните хора и общински администрации към управлението на
горите в стопанството. Ръководството на горското стопанство трябва да предвижда
необходимите количества дърва за добив, без обаче да бъде превишано
предвиденото в горскостопанския план годишно ползване;
 Използват се 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;
 Не се провеждат голи сечи и подмяна на естествената горска растителност;
 Не се извършват залесявания с не-типични и не-местни видове;
 Да не се превишават по обем и интензивност ползванията определени в
горскостопанския план;
 Ограничава се до минимум използването на пестициди в горите;
 Контрол на бракониерството.
 Най-малко 2 седмици преди употреба на синтетични пестициди, които могат да
имат негативно въздействие върху хора, домашни животни (вкл. пчели), продукти
и дейности (напр. при използване върху големи площи, неоградени територии, в
близост до пчелини, пасища или обработваеми площи и др.), се уведомяват
съответните общини и местни заинтересовани лица (напр. животновъди,
производители на селскостопанска продукция, пчелари, билкари, гъбари,
туристически дружества и др.) за химическите пестициди, които ще се използват,
районът, който ще се третира и потенциалните негативни въздействия.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА РЕСУРСИТЕ, СВЪРЗАНИ С
ВКС 5
Общи препоръки за мониторинг на управлението на горите с цел съхраняване на
социалната им значимост:
 Периодично да се извършва консултация с местната власт и населението за
проверка социалната значимост на ресурсите на територията на стопанството
съгласно определението за ВКС 5;
 Ежегодно да се извършва контрол по дейностите предвидени в горскостопанския
план, като те се съобразяват с препоръките и указанията за стопанисване на
ресурсите, свързани с ВКС 5.

ВКС 6. КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ. МЕСТА, РЕСУРСИ, МЕСТООБИТАНИЯ И
ЛАНДШАФТИ
ОТ
ГЛОБАЛНО
ИЛИ
НАЦИОНАЛНО
КУЛТУРНО,
АРХЕОЛОГИЧНО ИЛИ ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ, И/ИЛИ ОТ КРИТИЧНО
(НЕЗАМЕНИМО) ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТРАДИЦИОННАТА КУЛТУРА НА МЕСТНИТЕ
ОБЩНОСТИ И КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНИ С ТЯХНО
УЧАСТИЕ, ВКЛ. КУЛТУРНО, ЕКОЛОГИЧНО, ИКОНОМИЧЕСКО ИЛИ
РЕЛИГИОЗНО/ДУХОВНО ЗНАЧЕНИЕ.
Една гора може да се обяви за ГВКС, ако притежава или осигурява стойности, без
които местната общност би претърпяла драстична промяна в културата, или за които
общността няма алтернатива.
Такива ГВКС в България, съдържащи ВКС 6, са всички:
1. Горски територии в 500 м ивица около религиозните обекти от Приложение 7;
2. Горски територии в 100 м ивица около манастири и други религиозни обекти
извън Приложение 7 (църкви, параклиси, оброчища, аязма, текета и др.), древни
светилища, окултни средища, археологически паметници и разкопки и др. места
важни за съхраняване на духовността, традициите, историческата и културната
памет, определени при консултациите с местните хора;
3. Горски територии в 100 м ивица около територии, традиционно свързани с
провеждането в тях на събори, надпявания и други мероприятия, важни за
съхраняване на културното наследство и националните традиции, определени при
консултациите с местните хора;
4. Горски територии в границите на обекти на недвижимото културно наследство
(паметниците на културата) или в техните охранителни зони;
5. Горски територии непосредствено разположени (в 30 м. ивица/ по 15 м от всяка
страна на пътеката) по протежение на официално маркирани туристически
маршрути и немаркирани, но често използвани туристически пътеки.
6. Горски територии в 50 м. ивица около туристически обекти, както и горски
територии с изключителна естетическа и рекреационна стойност (вкл. единични
дървета или малки групи дървета – напр. вековни или забележителни дървета),
чешми, беседки, образователни маршрути, и др. важни за туризма и образованието
места, определени при консултациите с местните хора и активни в района
туристически групи, сдружения и компании.
На територията на ТП "ДГС Златоград" са определени подотдели отговарящи на т.
5 и т.6 от определението за ВКС 6.
5. Горски територии непосредствено разположени (в 30 м. ивица/ по 15 м от всяка
страна на пътеката) по протежение на официално маркирани туристически
маршрути и немаркирани, но често използвани туристически пътеки.
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
Екопътека „Света Неделя” (Златоград - Параклис "Св. Неделя")
Дължина на екопътеката е 12 км. Започва от гр. Златоград, обект „Воденицата‖ към
Етнографския ареален комплекс. Маршрутът преминава през чешма с място за отдих,
Вила Бошнаков, Бункер (защитено съоръжение), "Тъмната гора", втора чешма с място за
бивак, място с панорамен изглед, отклонение за село Старцево и местността "Белото
камене", пресича пътя за село Пресока – Семеен хотел „Панорама‖ и достига до крайна
точка - връх „Св. Неделя‖. Екопътеката е обозначена със синя маркировка и дървени
табели. ‖. Преминава през отдели 170, 171, 518, 23.

Снимка № 26. Екопътека „Света Неделя‖
Екопътека „Еко - ехо” (Златоград – Семеен хотел „Панорама” )
Дължината на екопътеката е 10 км. Обозначена е със сива маркировка и дървени
табели. Маршрутът започва от Съдебната палата в Златоград. Преминава през чешма на
физкултурника и стрелбище, вилна зона, място за отдих с Орнитологичен кът,
"Бърчината", Защитено дърво "Вековният кестен" (Castanea sativa, на 278 години, найстарият в Смолянска област), място за отдих, пресечен дол, местност "Дъбето" (вековна
дъбова гора), чешма и място за почивка, вилна зона. Крайна точка на пътеката е семеен
хотел „Панорама‖. ‖. Преминава през отдели 160, 161, 168 и 169.
Екопътека „Планинска прегръдка”
Дължината й е 4 км. Маркирана е с указателни табели. Започва от Кафе – аперитив
„Дени‖. Преминава през широколиста гора. По протежението на пътеката има множество
чешми, до някои от които има места за отдих и достига параклиса „Св. Атанас‖.
Преминава през отдели 121 и 122.

Снимка № 27. Екопътека „Планинска прегръдка‖
Екопътека „По стъпките на Делю Хайдутин”
Екопътеката тръгва от гр. Златоград, местност „Военната градина‖, минава покрай
извор Буньов вриз. Продължава по асфалтиран път, около 200 м. От там поемате по
планинска пътека се достига до местността „Св. Илия‖ (650 м. надморска височина).
Преминава през отдели 110,112 и 517.
Велоалея „Връх св. Атанас”
Дължината й е 3 км. Началото й започва от ул. „Горски пътник‖ в Златоград,
преминава по разкрит горски път за местност „Хасидере‖, през параклиса „Свети Атанас‖
и завършва при връх „Свети Атанас‖. ‖. Преминава през отдели 121 и 122.
Велоалея „Язовир Златоград”
Дължината й е 2 км. Започва от ул. „Беловидово‖ в гр. Златоград, в близост до
Римския мост‖. Преминава през отдели 76 и 77.
Велоалея „Златоград – вр. „Св. Неделя” – Старцево – Тракийско светилище Белите
камъни”
Дължината й е 8 км. Започва от сградата на ЗММ Златоград, преминава по открит
селскостопански път, стига до Семеен хотел „Панорама‖, след което продължава към село
Старцево и стига до тракийското светилище „Белите камъни‖. В участък преди връх
„Света Неделя‖ се слива с екопътека „Еко- ехо‖. Преминава през отдели 15, 16, 19, 20,
160, 161, 163, 522, 523.

Снимка № 28. Екопътека „Еко-ехо‖
ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА НЕДЕЛИНО - ВР. „СВ. НЕДЕЛЯ” – дължина 633 м в
отдел 205
Връх „Света Неделя―, заедно с параклисите „Св. Равноапостоли Константин и
Елена―, „Св. Атанас― и „Св. Неделя―, намиращи се на едноименните върхове около
Златоград, формираттака наречената „Кръстата гора„. Върхът се намира на 8-10 км
северозападно от Златоград, по пътя за Неделино, в отсечката между Старцево и
Неделино. Висок е 865 метра. Върхът е с широк обзор и разкрива гледка на старата
островърха крепост Устра над град Джебел,планинският масив Алада над град Неделино,
връх Св. Илия между гр. Неделино и с. Падина, връх Каракулас над Загражден и др.
В ясно време от върха по течението на Лъджанската река, се вижда Бяло море.
Може да се види и най–високият връх на остров Самотраки в Гърция и Бяло море.
Върхът и крепостта били мощно отбранително съоръжение в борбите срещу
турските завоеватели. Затова още в първите набези крепостта е опожарена и опустошена.
Било е обрасло в дъбова гора, в която са скрити останките от крепостна каменна стена,
стълбища, пътеки и други помощни постройки. По-късно там е построен параклисът
„Света Неделя―.
Все още на върха стои кладенеца, който според легендите е изкопан от бранещите
родопчански четници, обсадени от турските поробители. На връх „Света Неделя― всяка
година на 6 май — Гергьовден или Адрелес – както се нарича празникът в Неделино, се
организира събор.
ЕКОПЪТЕКА КЪМ ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „ПЕЩЕРА ГОДУМОВА ДУПКА”,
дължина 930 м в отдел 243
Екопътеката, която води до защитената местност „Пещера Годумова дупка― тръгва
от най-горната част на гр. Неделино от „Турчин мост―, под връх „Шадийца―.

Снимка №. 29. Екопътека към защитена местност „Пещера Годумова дупка‖
„ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА РИМСКИ ПЪТ – ОМАРЕВ ДОЛ‖, дължина 830 м в отдел
211.
„ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА мест. ЗИКОВО БЪРЦЕ – мест. ГАБЪРА‖, дължина 1307 м в
отдели 251 и 252.
„ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА МЕСТ. „ГЪРКАВЦЕ‖ – МЕСТН. „ГРЕБЕНАР в отдели 210
и 211.
„ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА СЕЛО КРАЙНА – МЕСТНОСТ „ГАБРОВОТО‖ , в отдел
259.
ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА мест. „ЗИКОВО БЪРЦЕ‖ - местн. „КРУШКИТЕ‖ , в отдел
252.
ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА мест. „ГРЕБЕНАР‖ НЕДЕЛИНО – ОМАРЕВИ КОЛИБИ, в
отдел 210.
ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА МЕСТНОСТ „БАРЯКОВ ДОЛ – СТОЯНОВО―, в отдел 204
„ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА ГР. НЕДЕЛИНО – МЕСТНОСТ „БАРЯКОВ ДОЛ― –
МЕСТНОСТ „КОРИЯТА―, в отдел 207.
ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА ГР. НЕДЕЛИНО - МЕСТНОСТ „ХАЛВАДЖИЕВО―
(ЧЕКАРЕ), в отдел 203.
„ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА гр. НЕДЕЛИНО – местност „СВ. ИЛИЯ―, дължина 1000м, в
отдели 243, 244.
ОБЩИНА МАДАН
Екопътека „Шаренка-Черното ропе” – в отдел 415
Екопътека „село Върба-крепостта Кичикая-Трите скални светилища” – в отдели
409 и 410

Екопътека „село Мъглища-пещера Дупка” - в отдел 431
Природната забележителност пещера Дупката отстои на 2км от центъра на село
Мъглища. По асфалтовия път за село Чурка се тръгва по черен път, който почти по
хоризонтала отвежда до ливади с характерна премка и чешма. Оттам се открива гледка
към долината на река Арда в посоката на град Рудозем. Колата се оставя там и пеша се
продължава надолу вляво по пътя, който след около 300 метра завива вляво надолу и
свършва в ливадата на чийто край граничи с голям наклонен въртоп с букови дървета.

Снимка № 30. Екопътека „село Мъглища-пещера Дупка‖
Екопътека „село Арпаджик - Конската глава – село Лещак” - в отдел 340
"Конската глава" е творение на природата - скала с форма на конска глава. Намира
се срещу село Лещак, на около 6 км.от хотелски комплекс "Извора", сред красива
растителност. Дължината на екопътеката е около 10 км. Върху скалата е изградена
беседка.
6. Горски територии в 50 м. ивица около туристически обекти, както и горски
територии с изключителна естетическа и рекреационна стойност (вкл. единични
дървета или малки групи дървета – напр. вековни или забележителни дървета),
чешми, беседки, образователни маршрути, и др. важни за туризма и образованието
места, определени при консултациите с местните хора и активни в района
туристически групи, сдружения и компании.
ЧЕШМИ И БЕСЕДКИ - 21-ж; 110-д, м;250-и;248-щ; 311-л,и; 205-б, 209-у; 213-ж; 340-б;
374-в; 375-а; 375-е; 408-и; 415-т; 432-ш
ЗАПЛАХИ
Планиране и прилагане на горскостопански дейности, които водят до промяна на
ландшафта, облика на местностите и понижаване стойностите на горските територии
включени в категорията ВКС 6 (напр. голи сечи, краткосрочно-постепенни сечи,
възобновителни сечи с голяма интензивност). Премахване на екологични елементи с

важна естетическа стойност (мъртва дървесина, единични и групи дървета с интересни
интериорни качества, дървета с хралупи, стари дървета и др.). Провеждане на
горскостопански дейности по време на туристическия сезон, почивни дни, обществени
и/или масови мероприятия и др., които могат да нарушат спокойното протичане на
мероприятията и/или рекреацията.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВКС 6
Горите са важен визуален елемент на ландшафта и имат голям потенциал за
неговото подобряване и обогатяване. Много често те са доминиращият компонент на тези
пространства и допринасят за оформянето на пространството, рамкирането на гледните
точки и осигуряването на цвят, текстура и мащаб. Горите осигуряват среда за рекреация и
доближават хората до природата.
За горските територии включени в категорията ВКС 6 се препоръчват следните
общи мерки
1. Горскостопанските мероприятия се планират и провеждат след предварителна
оценка на въздействието им върху естетическата стойност на съответния ландшафт и
обекти/маршрути от значение за туризма и рекреацията и за културната, религиозна и
етническа идентичност на местните общности. При оценката трябва да се вземат предвид
и особеностите на релефа (промени в покритието с гора на територии, разположени върху
склонове, са значително по-видими от тези в равнинни терени);
2. В горски територии, които са видими за или се посещават от значителен брой
хора (например гори покрай републиканската пътна мрежа, гори в близост до населени
места, туристически маршрути и обекти, места за рекреация, културни забележителности
и др.) и в които е планирано провеждане на възобновителни сечи, приоритетно се
прилагат дългосрочни възобновителни сечи, като площта на сечищата, както и размера и
разположението на отваряните възобновителни пространства се събразяват и с ефекта им
върху естетическите стойности на съответната територия;
3. 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). Дървета опасни за здравето и живота разположени в
близост до туристически обекти се повалят и оставят като мъртва дървесина.
4. При необходимост от провеждане на възобновителни и отгледни сечи в
насаждения покрай републиканската пътна мрежа, туристически маршрути и обекти,
места за рекреация, културни забележителности, религиозни обекти и др., с цел
смекчаване на визуалния ефект от сечта се оставя защитна ивица с минимална ширина 20
метра, в която не се провеждат сечи или ти са с минимална интензивност.
5. Препоръчително е 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
Веднъж на 2 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 стопанството.
Ежегодно да се извършва контрол по дейностите предвидени в ГСП, като те се
съобразяват с препоръките и указанията за стопанисване на определените ВКС 6.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОУЧВАНЕТО
На Фигура 1 е представен географския обхват на проучването, като обхваща
териториите на следните Държавни горски и ловни стопанства:
 Крумовград;
 Момчилград;
 Женда;
 Ардино;
 Златоград.

Фигура 1. Териториален обхват на проучването.
МЕТОДИКА
Всеки наблюдаван екземпляр е идентифициран на видово или ако е необходимо на
подвидово ниво. Точните географски координати за всяко наблюдение и полевите данни
за целевите видове директно са регистрирани в мобилното приложение и онлайн база
данни SmartBirds и SmartBirdsPro (БДЗП) с цел улесняване на тяхното съхранение и
последващ анализ. Изключение са данните за пеперуди, които се записват в полеви
дневник и след това се прехвърлят в база данни на персонален компютър.
Методи за събиране на бръмбари (Coleoptera)
Приета е следната схема на работа: - През деня се провежда търсене и улов по
трансектен метод. Привечер и в ранните часове на нощта се - извършва лов чрез
светлинна ловилка – за нощно активни бръмбари. Търсенето по трансекти (всеки от който

е със средна дължина 1.5 km) продължава минимум 5 часа (12 – 17 ч), следва почивка от
поне един час, подготовка на техниката за нощен улов и нощен улов (20-06 ч.). Извършва
се ръчен сбор под камъни, в листна постилка, под кората на дървета и в гнила дървесина.
За отделни видове, като Lucanus cervus и Cerambyx cerdo, се правят и къси трансекти (1
кm) на залез слънце (19-21 ч).
При всяка полева експедиция се отразява с помощта на GPS местоположението на
работните площадки и трансекти с оглед лесното им локализиране при контрол и
събиране на материал. Oписва се наблюдаваното състояние на гората, както и наличието
на негативни въздействия върху околната среда от антропогенен или друг характер.
Методи за събиране на пеперуди (Lepidoptera)
Подобно на дневноактивните бръмбари, дневните пеперуди също се събират по
схемата на гореописания трансектен метод. За улова им се използва стандартен
ентомологичен сак.
Повечето нощноактивни видове се привличат от светлина, особено синя, виолетова
и ултравиолетова с дължина на вълната около 368 нанометра. За светлинните сборове се
използват специални електрически ловилки с различна конструкция. Светлинните
ловилки са два основни типа – на 220 V и портативни на 12 V. Удобството на 12 V
ловилки е, че са малки, лесно преносими и едновременно могат да се използват по
няколко в различни местообитания. Акумулаторите от 7.2 до 10 Ah могат до се зареждат
при полеви условия чрез инвертор, свързан с електрическата система на автомобил, или
чрез генератор. Портативните ловилки е добре да са с два вида лампи: една 8 W тип
„actinic― и една 8 W тип „blacklight― луминесцентни тръбни лампи, фотоклетка за
автоматично включване (при здрачаване) и изключване (при изгрев), свързани с
акумулатор от капсулиран тип. За акумулатора е необходимо регулиращо зарядния ток
автоматично устройство с напрежение от 14.5-15 V и максимален заряден ток 1 А.
Тръбните лампи (пури) са разположени на вертикални кръстовидно разположени
плексигласови плоскости, които в долната си част са вмъкнати във фуния. Фунията е
монтирана на капак на кофа, на дъното на която има тънък дунапрен и изрязана по дъното
на кофата кора от яйца. В кофата може да има шишенце с упойващо вещество
(хлороформ). Тъй като хлороформът е по-тежък от въздуха, при изпарение пада на дъното
и затова шишенцето се поставя високо; през отвора му се спуска фитил, отвеждащ силно
летливият хлороформ от шишето към дъното на кофата. През ранна пролет и късна есен и
при мразовити нощи хлороформ може и да не се използва. Ловилките се оставят да светят
през цялата тъмна част на денонощието. Насекомите се привличат от светлините на
лампите, удрят се в плексигласовите плоскости и през отвора на фунията падат в кофата,
където остават. Ловилките се проверяват рано сутрин, преди да е напекло слънцето.
За светлинните ловилки на 220 V понеже се захранват от друг източник на
електричество, се ползват по-силни лампи и са по-големи и с различни конструкции.
Светоловилката тип „палатка‖ представлява две кръстовидно разположени бели мрежи,
опънати на рейки от квадратна куполна палатка. Дъното на „палатката‖ е черна мрежеста
материя. На височина от около 50 см в центъра, където кръстовидно пресичащите се
мрежи трябва да достигнат черната мрежа на дъното, белите мрежи свършват вертикално
и продължават хоризонтално навън и след това вертикално надолу. Така се образува
място за кофа с капак и фуния с лампа на нея. Лампата може да бъде енергоспестяваща
black light, actinic light или терариумна енергоспестяваща (desert light, Reptilia light с 10%
UV). Кофата е оборудвана по същия начин като кофа от портативна светлинна ловилка.
На върха, в центъра на „палатката‖, на метална конзола с фасунга се закрепва 160 W
бездроселна живачна (HWL (MBTF)) лампа. Вертикално, в средата може да се постави
допълнително 8W black light (черна ултравиолетова) луминeсцентна пура. Силната лампа
на върха на „палатката‖ привлича насекомите от голямо разстояние. Пристигнали вече в

„палатката‖, по-слабите лампи на кофата ги привличат и вкарват във фунията и от там в
кофата, откъдето не могат да излязат. Ловилката тип „палатка‖ също свети през цялата
тъмна част на денонощието. Кофата се проверява за улов рано сутрин, преди да е станало
горещо и пеперудите да се разхвърчат и увредят в кофата.
Методи за установяване на земноводни (Amphibia) и влечуги (Reptilia)
Период на събиране на данните
Съобразно биологията и екологията на видовете, и климатичните особености на
териториите обект на проучване, теренните проучвания на земноводните и влечугите в
обхвата на предварително определените пробни площи са реализирани както следва:
 за клас Влечуги - след втората седмица на април (15 април) и завършва най-късно
до 15 юни;
 за клас Земноводните - от първата седмица на март и завършва до средата на юни.
Проучването на земноводните в представения времеви период е осъществено при
условия, че в обхвата на идентифицираните полигони попадат типични местообитания –
различни видове влажни зони. При липсата на влажни зони проучванията на двете групи
са реализирани едновременно, като е препоръчително те да се прилагат най-късно до
средата на май.
Събиране на данни за видовете
Животните са търсени активно, основно чрез визуални наблюдения, като според
спецификата на вида или групата видове е отделяно специално внимание на подходящи
макро- и микроместообитания (проверявани са и потенциални укрития – например под
камъни, дънери и други). Някои безопашати земноводни (жаби) са намирани по
издаваните от тях звуци, предвид видовоспецифичните обаждания на мъжките (особено
интензивни през размножителния период).
Данните за видовете от херпетофауната и характeристиките на техните местообитания
са събирани въз основа на прилагането на маршрутен метод. Територията е обхождана
внимателно, като при търсенето са вземани предвид размерите на видовете обект на
проучване и техните типични укрития (под камъни, дънери и др.), както и характерните
им биологични изисквания към местообитанията на микрохабитатно равнище. При
подбора и обхождането на маршрута следва да се осигури проучване на максимална площ
от целевото местообитания – категория затревена площ, определена според спецификата
на управлението ѝ.
Водолюбивите видове (водните костенурки и земноводните) са проучвани чрез
обхождане на водните басейни през деня.
Вид и формат на данните, които се събират на терен
Събраната информация отговаря на стандартизирани критерии по отношение на типа
на данните, техния формат и методите за тяхното събиране (Таблица 1).
Таблица 1. Тип, формат и общи указания за събиране на данни в обхвата на полевите
проучвания и картирането на разнообразието от влечуги и земноводни
No

Тип на данните

Формат на данните и указания за събиране

А. Обща информация
1

Име

на

Посочват се имена на експерта / експертите, които реализират

No

2

Тип на данните

Формат на данните и указания за събиране

експерта/наблюдателя

проучването.

Начална и крайна дата

Посочват се началната и крайна дата на всяко едно посещение на

на проучването

терен в дадено място.
Посочват се час и минути [h:min]. Като начало на работа се

Час
3

на

стартиране

(начало) и завършване
(край)

на

маршрута

(проучването)

възприема часа на стартиране на наблюдението, обхождането
на маршрута. Като краен час на работата се възприема часа на
завършване на наблюдението, завършване на маршрута или
завършване на проучването като цяло. Тук не се включва
времето за придвижване до територията за проучване, респ.
връщане до мястото за нощувка.

4

Име на мястото (ДГС /

Записва се името на защитената зона в рамките на която се

ДЛС,

зона,

реализира проучването за всяко едно посещение на терен. Ако

защитена местност или

територията не попада в ЗЗ се записва името на защитената

планински масив ) в

местност, ако не попада в защитена местност се посочва името

което

на планинския масив или името на друг географски или

защитена

се

извършва

проучването

административен обект.
Посочват се установени заплахи и лимитиращи фактори за

5

Заплахи

целевите видове и местообитанията им. От ключово значение е
определяне на отстоянието на установени гнезда от пътеки,
пътища или др. тип пътна инфраструктура.

Б. Метеорологични условия
Записват се данните за температурата в [ °C] при стартиране на

6

Температура

7

Валежи

Наличие и сила на валежа (не вали, ръми, преваляване)

8

Облачност

Данните за облачността – вид облаци и облачност в %

9

Вятър

Наличие, сила (силен, слаб, умерен и т.н.) и посока на вятъра

10

Други МТО

11

Видимост

проучването

Посочват се други метеорологични особености и условия, които
не са упоменати по-горе
Посочват се данни за видимостта в km

В. Специфична информация за установени екземпляри
Българско и латинско наименование на вида. Полето позволява
12

Вид (научно име)

директен избор, както и търсене в българското и научното име
на вида

13

Маркировка

14

Брой

15

Разстояние от оста

В свободен текст се описва номера на индивида, ако се маркира
Брой наблюдавани екземпляри. По подразбиране е последното
избрано число от предишния запис
Приблизително разстояние от наблюдателя, на което се намира
животното (0 м, 0.5 м, 5 м)

No

Тип на данните

16

Пол

17

Възраст

Формат на данните и указания за събиране
Посочва се пола на установените екземпляри – мъжки, женски,
или неопределен
Посочва се възрастта на наблюдаваните екземпляри (Ad, Subad.,
Imm., Juv. и т.н.)
Дължина на тялото при жаби, тритони, змии, гущери – от върха

18

SCL/L (mm)

на муцуната до клоаката; при костенурки – дължина на
карапакса
Дължина на опашката при жаби, тритони, змии, гущери – от

19

MPL / Lcd / C (mm)

клоаката до края на опашката; при костенурки – дължина на
пластрона

20

MCW/A (mm)

21

H / Lcap / Pl (mm)

22

Маса (g)

23

Местообитание

Ширина на пластрона за костенурките
Височина на карапакса при костенурки. Дължина на главата за
змии и гущери
Тегло на индивида
Запис на типа доминиращо местообитание, където е намерен
индивида

24

t C на субстрата

Температура на субстрата, където е намерен индивида

25

t o C на въздуха

Температура на въздуха, където е намерен индивида

26

t o C на клоака

27

Sq ventr #

Брой на коремните люспи (при змии и гущери)

28

Sq caud #

Брой на опашните люспи (при змии и гущери)

29

Sq dors #

Брой на гръбните люспи (при змии и гущери)

o

Температура на клоаката на индивида, непосредствено сред
улавяне

E. Друга информация
30

Бележки

31

Заплахи

Запис на бележки и коментари в свободен текст
Запис на причина за смъртта, на заплаха или на друга
констатация
За всяка една констатация, в това число екземпляр или двойка от

32

Снимка №

целевите видове, заплахи и лимитиращи фактори и др. се правят
една

или

серия

от

снимки,

представящи

направеното

наблюдение или условията, в които е извършено

Всички уловен екземпляр е определян, фотографиран и освободен на мястото на неговото
наблюдение. Това e осъществявано максимално бързо, за да не бъде допуснато тяхното
увреждане или загиване.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ФОРМУЛЯР
за мониторинг на биологичното разнообразие и ВКС 1.2 – растения
/застрашени, изчезващи и ендемични видове/
на територията на ТП ДГС Златоград
Българско наименование на растението:
Латинско наименование на растението:
Отдел /
Плътност
площ на
Подотдел/
на
находищ
координа
популацият
ето м2
ти
а бр. / м2

%
проектив
но
покритие

Възрастова структура
Здравослов
млади
фертилни
но
екземпляр екземпляр
състояние
и бр.
и бр.

Следи от
антропоген
на намеса

Забележка: В последните две колони се попълва констатираното състояние или
нарушение.

Дата: .............................

Извършил мониторинга:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ФОРМУЛЯР
за мониторинг на биологичното разнообразие и ВКС 1.2 и 1.3 – животни
на територията на ТП ДГС Златоград
1. ВКС 1.2 - редки, застрашени и ендемични животински видове
Вид
Млад индивид
Възрастен индивид
Българско наименование
Латинско наименование
Отдели/подотдели/координати
Брой
Пол
Поведение
Следи от жизнена дейност
Бърлога / Леговище / Гнездо
Брой / количество биотопни дървета:*
- стояща мъртва дървесина, бр. / м3
- лежаща мъртва дървесина, м3
- дървета с хралупи, бр.
- дървета използвани за хранене, бр.
Реални и потенциални заплахи
* в графата се попълват данни, ако това се изисква в указанията за мониторинг на вида, виж Доклад за
ГВКС. За стояща мъртва дървесина (СМД) се регистрират: а) броят на стоящите мъртви стъбла с
диаметър на гръдна височина над 22 см и б) окомерно измереното общо количество на СМД. За лежащата
мъртва дървесина (ЛМД) се регистрира окомерно измереното общо количество на ЛМД. За дървета с
хралупи и такива с признаци на скорошно използване за хранене се регистрира техния брой.

2. ВКС 1.3 – критични концентрации на видове
/колонии на прилепи, сватбовища на благороден елен и сърна, сборни места на мигриращи птици, калища
или други места с концентрации на видове установени на територията/

Млад
индивид

Вид

Възрастен
индивид

Българско наименование
Латинско наименование
Отдели/подотдели/координати
Брой животни събиращи се на мястото
Пол
Поведение и продължителност на пребиваване в мястото на
концентрации
Следи от жизнена дейност
Сватбовище / токовище / обиталище /зимовище / сборно място
/ място за размножаване
Реални и потенциални заплахи
Други бележки по преценка:
.......................................................................................................................................................................
Дата: .................

Извършил мониторинга:

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ФОРМУЛЯР
за мониторинг на ВКС 3 – редки, застрашени и изчезващи горски екосистеми
на територията на ТП ДГС Златоград
1. Отдел / подотдел: ...................; Площ..............................ха.
2. Тип и наименование на горската екосистема:
(посочва се типа местообитание, определени в раздел ВКС 3 на Доклада за ГВКС.
Например, G1.6922/6923 Неутрофилни букови гори, Гори във фаза на старост, т.н.)
3. Оценка на здравословното състояние на насаждението (жизненост на отделните дървета
и насаждението като цяло, обезлистване (степен), повреди от абиотични и/или биотични
фактори, наличие на единични и/или групи изсъхнали дървета и др.):

4. Оценка на структурата на насаждението (вертикална структура; честотата, размери и
разположение на отворените пространства; оценка на възобновителните процеси и др.):

5. Оценка на вид, размери и количества мъртва дървесина:
- стоящи мъртви дървета >22 см, брой/ха .............; приблизителен обем, м3/ха ..............
- паднали мъртви дървета >22 см, брой/ха .............; приблизителен обем, м3/ха ...................
6. Наличие на сукцесионни процеси и тенденция:

7. Наличие на дегенеративни процеси и възможни причини:

8. Реални и потенциални заплахи:

Дата: ........................

Извършил мониторинга:

