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ИДЕНТИФИЦИРАНИ ГВКС 

Проведеното проучване установи, че цялата територия на район Беглика от Държавно 

горско стопанство (ДГС) „Родопи” – 12,157 ха, включва високи консервационни стойности 

(ВКС) опрделени съгласно „Национален FSC стандарт на България 2016” 

ВКС 1 – РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ВИДОВЕ.Концентрации на биологично разнообразие 

вкл.ендемични,редки,защитени и застрашени от изчезване видове,с глобално,регионално 

или национално значение.  

В това число: 

ВКС 1.1 Защитени територии и защитени зони 

ВКС 1.2 Застрашени, изчезващи и ендемични видове  

ВКС 1.3 Критични концентрации на видове 

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. 

ВКС 3 –  ЕКОСИСТЕМИ  И МЕСТООБИТАНИЯ.Рeдки,защитени или застрашени от 

изчезване  екосистеми,местообитания  или рефугии. 

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. 

ВКС 4.1 Гори – единствени източници на питейна вода 

ВКС 4.2 Гори с решаващо значение за регулиране на водния отток във водосборите 

ВКС 4.3 Гори с решаващо противоерозионно значение 

ВКС 4.4 Гори ,които представляват бариера за разпространението на пожари 

ВКС 4.5 Гори с решаващо значение за състоянието на селскостопанските 

дейности/земеделие,рибни запаси/ и за защитата на инфраструктурните обекти 

ВКС 5 – ОСНОВНИ ПОТРЕБНОСТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО.Места и ресурси от 

фундаментално за задоволяване на основните потребности на местните общности и 

коренното население(вкл.поминък,здраве,храна и вода),идентифицирани с тяхно участие. 

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  

 

Район  «Беглика» заема т.нар. Беглишка заравненост в централната част на Западните 

Родопи. Теренът навсякъде е подчертано планински, с ясно изразени била и добре оформена 

долинна мрежа.  От запад и север района граничи с второстепенна родопска верига, която е с 

около 200 м по-висока от главното вододелно било на Западните Родопи. Тези вериги 

обграждат района във формата на подкова с отвор на изток. Пространството вътре в тази 

подкова представлява Беглишката заравненост, със средна надморска височина 1700 м и слаб 

наклон от северозапад към югоизток. Най-високата точка на район Беглика е 2115 м, където се 

срешат границите на ДГС «Родопи» с тези на ДЛС «Чепино» и ДГС «Ракитово», а най-ниската 

е 1527 м – котата на високите води на яз. Голям Беглик. При тази относително малка разлика в 

надморските височини, конфигурацията на терена се отличава със заоблени теренни форми.  

Основната част на гората е разположена в диапазона 1600 – 1700 м н. в.  
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В геоложкия строеж на района участват различни по произход и петрографски състав 

видове скали: интрузивни – гранит; ефузивни – риолит; метаморфни – гнайси, мрамори и 

гнайсо-шисти. 

От климатична гледна точка, район «Беглика» се намира в Европейско – континенталната 

климатична област; преходно-континентална планинска подобласт. Средната температура на 

въздуха през най-студения месец януари е – 5,7
0
C при средна продължителност на задържане 

на снежната покривка над 100 дена. Лятото е късо и хладно при средни температури за период 

юли-август 12,5 градуса. 

 

 На територията на район «Беглика» от ДГС»Родопи» се намират буферните зони на два 

резервата „Мантарица" и „Беглика” – обособени като защитени местности, както и други 3/три/ 

ЗТ с обща площ – 535 ха. Район „Беглика”изцяло попада в европейската екологична мрежа 

„Натура 2000”. 

 

По своите функции, горите попадащи на територията на района са разделени както следва:  

 гори с основна дървопроизводствена функция – 11 201 ха; 

 нелесопригодни земи – 956 ха; 

 защиттени територии – 535 ха. 

Основни дървесни видове за смърча и белия бор. 

 

ВКС 1 – РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ВИДОВЕ.Концентрации на биологично разнообразие 

вкл.ендемични,редки,защитени и застрашени от изчезване видове,с глобално,регионално 

или национално значение.  

 

Тази ВКС е насочена към оценка на управлението на горите на територията на район 

Беглика  във връзка с опазването на биологичното разнообразие в най-широк смисъл. Тук се 

оценя, както въздействието върху видовете, така и върху екосистемите и тяхното 

функциониране. За България в ръководството са определени следните компоненти на ВКС 1: 

 Защитени територии и защитени зони 

 Застрашени, изчезващи и ендемични видове 

 Критични концентрации на видове 

ВКС 1.1 ЗАЩИТЕНИ  ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 

В България за ГВКС се смятат всички защитени територии и зони, както следва: 

 Горски територии в резервати, поддържани резервати, национални паркове, 

защитени местности и природни забележителности, обявени по Закона за 

защитените територии (ЗЗТ); 

 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); 

 Горски територии в природни паркове които нямат устройствени документи; 

 Горски територии попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР) – Натура 2000 зони. 

 

На територията на район  „Беглика” са обявени 5 защитени териории (Таблица 1): ЗМ 

„Чатъма”, ЗМ „Батлъбоаз”, ЗМ „Самодивска поляна”, както и прекатегоризираните в защитени 
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местности буферни зони на резерватите «Мантарица» и «Беглика» -  ЗМ „Серафимово поляна” 

и ЗМ „Стойчово полце”. 

 

 

 
Таблица 1 ДАННИ ЗА ЗТ ,ПОПАДАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „БЕГЛИКА” ОТ ДГС”РОДОПИ” 

Защитена 

територия 

Площ (ха) Отдел/ 

подотдел 

Заповед за 

обявяване 

Цел на обявяване 

ЗМ „Чатъма” 27.3 ха 196 1, 2, г, д, е, 

ж, з, и, м;  

197 1, 2, 3, а, б, 

в, г; 

Заповед N 

449/25.04.1984 г. 

Опазване на красиви 

кътове, отдих и 

туризъм 

ЗМ „Батлъбоаз” 154.0 208 1, а, б, в, г, 

д;  

209 1, 2, 3, 4, а, 

и, к; 

212 3, 4, 5, 6, 7, 

б;  

214 1, а;  

219 1, 2, б, в; 

220 1, 2, 3, а, б, 

в, г, д, е, ж; 

 

Заповед N 

449/25.04.1984 г. 

Опазване на красиви 

кътове, отдих и 

туризъм 

ЗМ „Самодивска 

поляна” 

132.6 204 4, 5, 6, г, е, 

ж, з, и, к, л, м, н, 

о, п, р, с; 

205 ж, з, и;  

206 2, 3, 4, 5, 6, 

7, д, е, ж, з, и, к, 

л, м, н;  

207 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, е, ж, з, 

и, к, л, м; 

Заповед N 

449/25.04.1984 г. 

Опазване на красиви 

кътове, отдих и 

туризъм 

ЗМ „Серафимова 

поляна” 

719.3 5 1, а, б, в, г, д, 

е;  

6 1, а, б, в, г, д, 

е;  

7 1, а, б, в, г, п, 

р;  

8 а, б, в, г, д, е, 

ж, х; 

РД – 

416/18.06.2007 г. 

Буферна зона на 

резерват «Дупката» 

ЗМ „Стойчово 

полце” 

190.8 60 а, г, д, ж, з, и, 

к;  

61 а, б;  

65 а, б, в, г, д, е, 

ж, з, и, к, л, м, н, 

о;  

108 а, б, в, е, ж, 

з; 

РД – 

428/18.06.2007 г. 

Буферна зона на 

резерват «Беглика» 

ОБЩО 1224    

 

Територията на район „Беглика” е включена като защитена зона по смисъла на ЗБР в 

европейската екологична мрежа „Натура 2000”. Предстои издаването на заповед за обявяване 

на зоната, както и разработвенето на план за управление за нея. 
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Препоръки и указания  за стопанисване 
За стопанисване на така определената ВКС се препоръчва: 

 За ЗМ „Чатъма”, ЗМ „Батлъбоаз”, ЗМ „Самодивска поляна” има разработени 

планове за управление, които са в процес на одобрение от страна на МОСВ. 

Въпреки, че официално те не са влезли в сила се пропоръчва управлението на тези 

ЗМ да става съгласно проекто плановете. 

 За ЗТ или зони без ПУ, до изготвянето на такива стопанисването се извършва 

съгласно ЗЗТ/ ЗБР, заповедта за обявяване (Приложение), като са в сила следните 

допълнителни ограничения: 1) не се извеждат голи сечи; 2) не се подменя 

основния дървесен вид. Следва да се определят стойностите, които се съхраняват 

със създаването на защитените територии или зони, посочени в заповедите за 

обявяване и да се оценят доколко режимите и горскостопанските дейности 

запазват или увеличават тези стойности. Горските стопани трябва да са уверени, 

че в горскостопанската единица не се прилагат стопански практики, които оказват 

отрицателно въздействие върху съществуващи или предложени за обявяване 

защитени територии или зони.  

 Да се проверява периодично за създаването на нови защитени територии или зони, 

или за предложения за създаването им, които потенциално могат да бъдат 

повлияни от горскостопанските дейности.  

Препоръки и указания за мониторинг на ВКС 1.1 

1.В ПУ за ЗТ/зони е посочена системата за мониторинг, който е необходимо да се 

извършва. Горските стопани трябва да идентифицират онези показатели, които касаят 

наблюдението върху горскостопанските дейности и да извършват мониторинга съгласно 

посочените схеми, срокове, критерии и методи на оценка. 

 

2.В случаите когато няма приети ПУ, служителите на ДГС са длъжни да следят за 

неблагоприятни въздействия върху ВКС на защитените територии. Съвместно с РИОСВ – 

Пазарджик трябва да се определи режима на мониторинг на стандартните процедури и 

индикаторите, с цел предотвратяване на отрицателните въздействия на дейностите в 

горскостопанската единица върху ВКС на защитените територии. За пример могат да се вземат 

въздействия върху количеството или качеството на водите, нарушаване на миграционни 

пътища на дивите животни, повишаване на риска от пожари. 

 

ВКС 1.2 ЗАЩИТЕНИ, ЗАСТРАШЕНИ И ЕНДЕМИЧНИ ВИДОВЕ 

 

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

гори с естествени характеристики, представляващи потенциално такова местообитание. Това се 

налага поради рядкостта на видовете, както и заради нуждата от опазване на местообитания от 

критично значение на тези и други видове. Видовете са посочени в Приложение 1. към 

Националното ръководство. Приложението е разработено въз основа на Червения списък на 

IUCN (1997) с използвани категории “критично застрашен” и “уязвим”, Червената книга на 

НРБ, том I и II, Атлас на ендемичните растения в България. На базата на това приложение са 

посочени видовете установени на територията на район „Беглика”, както и потенциални такива 

видове, които евентуално могат да се установят в рамките на стопанството. Дадени са 

конкретни за всеки вид указания за стопанисване и мониторинг. Установените находища на 

видовете са посочени на картата. 

Извън видовете включени в Приложение 1 на Националното ръководство, са посочени и 

други важни растителни и животински видове за региона. Това са видове с локално 

разпространение и национално значение, които стопанисващите територията  трябва да имат 

пред вид и при необходимост да прилагат специални мерки за опазване. 
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Растителни видове включени в Приложение 1А и 1Б към Националното ръководство, 

установени на територията на район „Беглика”на ДГС”Родопи” 
 

Сърцелистен тайник (Listera cordata (L.) R.Br.) -  

 

Многогодишно тревисто растение, геофит. Върху 

стъблото, освен по-дребните влагалищни и 

последователни листа се развиват два срещуположни, 

триъгълно-сърцевидни листа. Цветовете са бели, 

събрани в рядко гроздовидно съцветие. Цъфти в 

периода юни – юли. Среща се във влажни и сенчести 

гори до около 1600 м.н.в.  

         Препоръки за стопанисване 

Инвентаризиране и картиране на други 

потенциални находища на вида, като това е 

препоръчително да се извършва през месец юни. 

Дейностите могат да се извършват и от служители на 

ДГС „Родопи”. При установяването наличие на вида, 

дърветата в съседство се запазват и не подлежат на 

сеч, с оглед да не се променят условията на 

микросредата. 

Препоръки за мониторинг 
Проверка състоянието на находището на вида 

(минимум на 5 години) – брой индивиди, определяне 

на възрастовата структура на ценопопулацията (брой цъфтящи или плодоносещи индивиди), 

здравословно състояние (наличие на повреди или вредители). 

 

 Растителни видове включени в Приложение 1 към Националното ръководство, с 

потенциално разпространение на територията на район „Беглика”на ДГС”Родопи” 

 

Пълзяща гудиера (Goodyera repens) 

Многогодишно тревисто растение с пълзящо 

коренище и листна розетка, която се запазва зелена и 

през зимата. Цветовете са бели, събрани в спираловидно 

съцветие. Цъфти през май-юли, плодоноси юли-август. 

Среща се единично в иглолистни гори от 1200 до 1800 

м.н.в. Включен в Червена книга на България т. 1 с 

категория „рядък” и с категория „почти застрашен” в 

Червен списък на флората в България. 

Препоръки и указания за стопанисване 
Инвентаризиране и картиране на потенциалните 

находища на вида, като това е препоръчително да се 

извършва през периода май-юли (по време на цъфтежа), 

когато растението може да бъде идентифицирано най-

лесно. Дейностите могат да се извършват и от служители 

на ДГС. 

 

При установяването наличие на вида, дърветата в съседство се запазват и не подлежат на 

сеч, с оглед да не се променят условията на микросредата. Склопеността да не пада под 0.6. 

Всички лесовъдски дейности в установените находища да бъдат съобразени с екологията на 

вида, който се среща във влажни и склопени иглолистни гори. 
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Препоръки и указания  за мониторинг 
Проверка състоянието на установените находища на вида (минимум на 5 години) – брой 

индивиди, определяне на възрастовата структура на ценопопулацията, здравословно състояние 

(наличие на повреди или вредители и др.). 

 

Родопска горска майка (Lathraea rhodopea Dingler) -  

 

Многогодишно тревисто растение, геофит, паразит. Цветовете са розови, събрани в 

цилиндрично, гроздовидно съцветие. Цъфти в периода март – април, а плодоноси от май до 

юни. Паразитира върху корените на леските, бука, смърча, белия бор, елшите и други дървесни 

видове. Среща се във влажни и сенчести гори до 1500 м.н.в. Включен в Червена книга на 

България т. 1 с категория рядък, в Червен списък на флората на България с категория „почти 

застрашен”, и в списъка на IUCN с категория R (рядък вид), балкански ендемит. 

Препоръки и указания за стопанисване 
Инвентаризиране и картиране на потенциалните находища на вида в границите на 

лесничейството е препоръчително да се извършва през пролетта - юни. Дейностите могат да се 

извършват и от служители на ДГС. 

 

Мероприятията по маркиране на лесосечния 

фонд в установените находища на родопската 

горска майка, да се провеждат през месец юни - по 

време на цъфтежа й. При установяването наличие 

на вида, дърветата в съседство се запазват и не 

подлежат на сеч. При дейностите да се внимава да 

не се нараняват корените на оставащите дървета. 

Препоръки и указания за мониторинг 
Проверка състоянието на находището на 

вида (минимум на 5 години) – брой индивиди в 

горскостопанска единица. Да се извършва 

предварително планиране и оценка на 

лесовъдските мероприятия, преди началото на 

дейностите в близост до находищата на вида, с цел 

да не се наранят дървета-гостоприемници и да не 

се нарушат условията на средата. 

 

Преходна мурава (Pyrola media Swartz) -  

 

Многогодишно вечнозелено тревисто 

коренищно растение, хамефит. Цветовете са бели до бледорозови, събрани в гъсто гроздовидно 

съцветие. Плодовете са дребни сферични кутийки. Цъфти в периода юни – юли, а плодоноси от 

юли до август. Среща се във влажни и сенчести гори предимно в иглолистния пояс, в диапазона 

от 1200до 1900 м.н.в. Включен в Червена книга на България т. 1 с категория рядък и в Червен 

списък на флората на България с категория „уязвим”. 

Препоръки и указания за стопанисване 
Инвентаризиране и картиране на потенциалните 

находища на вида, като това е препоръчително да се извършва 

през месеците юни и юли. Дейностите могат да се извършват и 

от служители на ДГС. При установяването наличие на вида, 

дърветата в съседство се запазват и не подлежат на сеч, с оглед 

да не се променят условията на микросредата. 
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Препоръки и указания за мониторинг 
Проверка състоянието на находището на вида (минимум на 5 години) – брой индивиди, 

определяне на възрастовата структура на ценопопулацията (брой цъфтящи или плодоносещи 

индивиди), здравословно състояние (наличие на повреди или вредители). 

 

 

 

Растителни видове разпространени на територията на район  Беглика с висока 

консервационна стойност от местно значение, свързани с горскостопанските дейности 

извън Приложение 1 А към Националното ръководство 

 

Алпийско сграбиче (Astragalus alopecurus) 

 

Многогодишно тревисто 

растение, с добре развити 

корени и коренища, 

хемикриптофит. Съблата са до 1 

m високи, гъсто влакнести. 

Листата са нечифтоперести, 

влакнести, с 20-30 двойки 

листчета и с дълги остри 

прилистници. Цветовете са 

многобройни, бели до 

бледожълти, събрани в 

удължено яйцевидно главесто 

съцветие. Плодовете са 

яйцевидно закръглени сплеснати 

бобчета. Цъфти в периода юни – 

август, а плодоноси от август до 

септември. Среща се светли 

борови гори, по каменливи и 

чакълести, главно варовити 

склонове в диапазона около 

1500-1600 m.н.в. Включен в 

Червен списък на флората на 

България с категория „критично 

застрашен” и в резолюция № 6 

на Бернската Конвенция. 

Препоръки и указания за 
стопанисване 

Инвентаризиране и 

картиране на находищата на вида, като това е препоръчително да се извършва през месеците на 

цъфтеж – от юни до август. Дейностите могат да се извършват и от служители на ДГС 

«Родопи». При установяването наличие на вида, дърветата в съседство се запазват и не 

подлежат на сеч. Склопеността да не пада под 0.3 и да не бъде над 0.7. 

Препоръки иуказания  за мониторинг 
Проверка състоянието на находищата на вида (минимум на 5 години) – брой индивиди, 

определяне на възрастовата структура на ценопопулацията, здравословно състояние (наличие 

на повреди или вредители и др.). 

 

Други растителни видове с важен природозащитен статус,разпространени на територията 

на район «Беглика» ДГС»Родопи» 
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На територията на ДГС се срещат и редица други растителни видове с висок природозащитен 

статус. Част от тях са дадени в Таблица 2. 

 
Таблица 2. РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ С ВИСОК КОНСЕРВАЦИОНЕН СТАТУС РАЗПРОСТРАНЕНИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „БЕГЛИКА” 

№ Наименование на вида Българско наименование Червен списък Червена книга 

1 Viola rhodopeia  Родопска теменуга почти застрашен рядък 

2 Colchicum borisii Борисов мразовец Уязвим застрашен 

3 Veronica rhodopaea Родопско великденче Уязвим рядък 

 

Препоръки и указания  за стопанисване 
Инвентаризиране и картиране на потенциалните находища на видовете, като това е 

препоръчително да се извършва през месеците на цъфтеж. Дейностите могат да се извършват и 

от служители на ДГС с помощта на определители. При установяването наличие на вида, 

дърветата в съседство се запазват и не подлежат на сеч, с оглед да не се променят условията на 

микросредата. 

Препоръки и указания за мониторинг 
Проверка състоянието на находищата (минимум на 5 години) – брой индивиди, 

определяне на възрастовата структура на ценопопулацията (брой цъфтящи или плодоносещи 

индивиди), здравословно състояние (наличие на повреди или вредители). 

 

Животински видове включени в Приложение 1Б към Националното ръководство, 

установени на територията на район „Беглика”на ДГС”Родопи” 

 

1. Кафява мечка (Ursus arctos) 

Защитен вид, включен в Червена книга на 

България т. 2 с категория рядък. Застрашен от 

изчезване в европейски мащаб. У нас с 

разпокъсано разпространение, главно 

съсредоточено в Рила, Пирин, Западни Родопи  и 

Централна Стара планина.  

На територията на район „Беглика” има 

информация за 3-4 мечки. Има конкретни данни 

за присъствие на вида в следните отдели: 75 - 

Газинчев Чарк; 3 – Серафимова поляна; 1 – 

Коларова поляна; 21 – Кара Чомак; 215 – 

местност Кулата; 212/213 и 50 отдел – местността 

Кара чумак. Има нужда от допълнителни 

изследвания за леговища.   

Препоръки и указания за опазване 
В отделите, където е установен вида, да не 

се извършват интензивни сечи /голи, 

реконструкции и възобновителни/ и да се оставят 

без никакви сечи отделите с леговища, в които 

евентуално видът се размножава /плюс буфер от 200 метра/. Необходимо е точно изясняване на 

леговищата за размножаване. Също така в посочените по-горе отдели да не се позволява 

никакво мащабно строителство и развитие на инфраструктури, вкл. на спортни и туристически 

комплекси. 
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С цел подобряване на естествената хранителна база на вида се препоръчва използването 

на горскоплодни видове при залесяванията. 

Препоръки и указания за мониторинг 
Като цяло данните за размера на мечата популация в Родопите са доста дискусионни и по 

експертно мнение са завишени поради не-отчитане на екологията на вида. Така например в 

резултат от следене на мечка с радио-нашийник в гръцката част на Родопите е установено, че за 

един сезон даден индивид може да измине повече от 200 км, което подсказва, че е твърде 

вероятно едни и същи мечки да са броени повече от един път. Пропоръчва се по-точно 

установяване на броя на индивидите на територията на ДГС, като добри резултати дава метода 

броене на майки с малки от годината. Следва да се използват мониторинговите протоколи 

включени в Националния план за действие за опазване на мечката.  

 

Препоръчва се също така, установяване на точните местонахождения на леговищата и 

дългосрочен мониторинг на броя на мечките. 

 

 

Видра (Lutra lutra) 

 

 

 

Защитен вид, включен в Червената книга в категория “Застрашен” и в Световната 

Червена книга като “Близко застрашен”. Видът е с много висок природозащитен статус, 

включен във всички възможни природозащитни наши и международни нормативни актове. На 

територията на район „Беглика” видът се среща в рамките на защитените територии „Чатъма”, 

„Самодивска поляна” и „Батлъбоаз” и по теченията на реките Раково дере – отдели 111, 113, 

114, 116, 117; Беглишка река – отдели 17, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 61; и Черно дере – отдели 140, 
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142, 145, 144, 147, 149, 200. Бреговете на язовир Голям Беглик, както и бреговете на 

споменатите реки, предоставят много добри условия за живот на вида.  

Препоръки и указания за опазване 
Да не се допускат случаи на бракониерски отстрел на видри, каквато практика 

съществува на много места из страната. Да не се секат крайречните дървета. Да не се 

предприема строителство на всякакви видове ВЕЦ по реките! 

Препоръки и указания за мониторинг 
Да започне мониторинг на вида с оглед установяване на приблизителния размер на 

популацията. За целта може да се потърси научна експертна помощ. Да се използва протокола 

за мониторинг разработен от проект „Родопи”, а резултатите да се подават към РИОСВ – 

Пазарджик за целите на Националната програма за мониторинг на биологичното разнообразие. 

 

 

Черен щъркел (Ciconia nigra) 

Приоритетен за опазване застрашен от 

изчезване вид – ЗБР, Приложение 2, защитен на 

територията на цялата страна, ЗБР Приложение 3. 

Включен в Червената книга на България т. 2, 

категория „Уязвим”. Застрашен от изчезване в 

европейски мащаб. На територията на район 

„Беглика” е наблюдаван на територията на ЗМ 

„Батлъбоаз” и ЗМ „Самодивска поляна”. В рамките 

на ЗМ „Батлъбоаз” една двойка гнезди на големия 

остров, а използва за хранене и територията на ЗМ 

„Самодивска поляна”. По време на миграция 

защитените територии се използват като място за 

почивка и хранене на отделни птици. Находището 

в рамките на защитената територия представлява 

едно от най-високите находища на вида в 

България. Да се търси допълнителна информация 

за гнездото.  

Препоръки и указания за опазване 
Да не се секат най-старите дървета в рамките 

на защитените територии, тъй като те са 

потенциални места за гнездене, особено старите 

борове с разклонена корона. Да не се допуска 

хидроенергийно строителство, извличане на 

инертни материали и други дейности в и около коритата на реките.  

Препоръки за мониторинг 
Търсене на двойки на вида, които евентуално гнездят в горски масиви.  

 

Малък орел (Hieraetus pennatus) 

 

На територията на район «Беглика» е 

установен на територията на ЗМ „Чатъма”, 

ЗМ „Батлъбоаз” и ЗМ „Самодивска поляна” – 

отдели 208, 209, 212, 204, 205, 206,196, 197. 

Вероятно става дума за една и съща двойка, 

която в различни години гнезди в две /или 
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три/ различни гнезда в региона, което е типично за вида. По всяка вероятност гнезди на скала, 

но не е изключено да гнезди и на старо дърво. 

Препоръки и указания за опазване 
Да не се секат най-старите дървета /над 100-110 години/ в отделите, където е наблюдаван 

вида, тъй като те са потенциални места за гнездене, особено старите борове с разклонена 

корона. Да не се сече вблизост до удобни за гнездене скали в посочените отдели, а при 

установяване на гнездо да се спазят отстоянията, посочени в ръководството – 1000 м.. през 

гнездовия период и 500 м. извън него. Да не се допуска мащабно строителство и изграждане на 

спортна инфраструктура в посочените отдели. 

Препоръки и указания за мониторинг 
Да се установят гнездата на вида на територията на ДГС и да се следи ежегодно за 

гнездовия успех на вида. 

 

Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus) 

  

Рядък обитател на планинските, 

главно смърчови и смесени буково-

смърчови гори у нас. Защитен вид, включен 

в Червената книга в категория “Уязвим”. 

Видът е застрашен в европейски и 

национален мащаб. Установен в рамките на 

ЗМ „Самодивска поляна” – 1 или 2 двойки, 

ЗМ «Чатъма» – 1 двойка и ЗМ «Батлъбоаз» 

– 2 или три двойки, съответно 1 или две 

двойки.  

Препоръки и указания за опазване 
В рамките на местата, където се 

среща да се осигури зона на спокойствие 

без сечи според указанията в 

Ръководството. За опазването му от 

изключително значение е опазването на 

старите, хралупести, съхнещи дървета, 

където вида единствено гнезди. 

Санитарните сечи лишават вида от дървета за гнездене и затова в гората трябва да се оставят 

определен брой съхнещи, хралупести дървета дори и извън картираните отдели! Да не се 

допуска застрояване, изграждане на спортни съоръжения и фрагментиране на горските 

местообитания в тези отдели и влизост до тях. 

Препоръки и указания за мониторинг 
Да се проведат допълнителни изследвания за 

откриване на обитаеми хралупи на вида. 

 

Трипръст кълвач (Picoides tridactylus)  

 

Най-редкия кълвач в Европа и у нас. Обитава 

само девствени смърчови гори, неповлияни от 

човешка намеса. Видът е застрашен в Европа, 

изключително рядък в България, застрашен от 

изчезване, с национална численост от едва 250-300 

двойки. У нас е пряко застрашен от изчезване. В 

Родопите има останали не повече от 30 двойки в 

четири основни района. В рамките на ДГС»Родопи» 

е установен в отдели 208, 209, 212, 214, 219 и 220,на 
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район «Беглика».Една двойка гнезди на полуострова на южния бряг на яз. Голям Беглик. 

Допълнително има данни за присъствие вида има в района на Газинчев Чарк – отдели 75, 87 и 

88. Основен приоритетен за опазване вид.  

Препоръки и указания за опазване 
Силно зависим от наличието на стари, съхнещи дървета, където гнезди и се храни. В 

отделите, където е установен вида да не се измършват никакви горскостопански дейности. 

Санитарни сечи в тях са допустими само при доказан каламитет на корояди. Санитарните сечи 

лишават вида от дървета за гнездене и от храна и за това в гората трябва да се оставят  

съхнещите и хралупести дървета дори и извън картираните отдели!  

Препоръки и указания за мониторинг 
Да се поведат допълнителни изследвания за потвърждаване и доказване присъствието на 

вида в повече части на ДГС и евентуално - намиране на откриване на обитаеми хралупи на 

вида. 

 

Животински видове, които не са включени в Ръководството за ВКС, но представляват 

определен природозащитен интерес и находищата им следва да се опазват 

 
Златка (Martes martes) 

Много рядък и малочислен вид 

в страната, застрашен от изчезване в 

България и Европа. Включен в 

Червената книга на България, в 

Бернската конвенция, Директива 

92/43 и Emerald. Силно уязвим при 

промяна на местообитанието – 

извеждане на всякакви видове сечи, 

намаляване на старите, хралупатите 

и изсъхнали вековни дървета и 

човешко присъствие. Видът е 

индикаторен за стари гори. На 

територията на район „Беглика” е 

установен в отдели: 50, 52 и 53 и в 

рамките на ЗМ „Чатъма”, 

Самодивска поляна” и „Батлъбоаз”. 

 

 

Препоръки и указания за опазване 
Да не се чистят старите хралупести дървета. Да се оставя сухата и паднала маса в гората. 

Да не се провеждат сечи в зрелите (над 80 г.) гори в посочените отдели 

Препоръки за мониторинг 
Провеждане на специализирано изследване за изясняване на числеността, 

разпространението, хабитатните предпочитания и лимитиращите фактори за вида в района. 

 

Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Малочислен вид, включен в европейската Директива за 

птиците. У нас е защитен, включен в новото издание на 

Червената книга. Среща се в най-разнообразни горски 

местообитания, но с условие да има стари участъци в гората 

с големи, хралупести дървета. Силно зависим от наличието 

на стари, съхнещи дървета, където гнезди и се храни. Видът е 

представен в защитена местност „Беглика” „Самодивска 

поляна” и „Батлъбоаз”. Наличието му до голяма степен се 
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определя и от присъствието на пернатоногата кукумявка, тъй като тя гнезди приоритетно в 

изградени от него хралупи. 

 

Препоръки и указания за опазване 
Да не се допуска подмладяване на буковите и смърчови гори в ДГС. В посочените отдели 

да не се допускат интензивни сечи, да се запазват старите хралупести дървета, да не се изважда 

сухата и падналата маса. 

Препоръки и указания за мониторинг 
Да се изясни разпространението на вида в района чрез провеждане на трансекти съчетани 

с имитация на позиви. 

 

Сив кълвач (Picus canus)  

 

Приоритетен за опазване застрашен от 

изчезване вид, включен в приложение 2 на ЗБР, 

защитен на територията на цялата страна, включен в 

Червената книга на България (под печат). Рядък и 

малочислен вид у нас, включен в Приложение 1 на 

европейската Директива за птиците. Среща се в 

разнообразни горски местообитания - главно в 

високостъблени букови, дъбови, крайречни и 

смесени, по-рядко в иглолистни гори. 

 
В ДГС „Родопи”,район «Блеглика» е 

установен в хабитат иглолистната гора на ЗМ 

„Самодивска поляна”, отдел 204, 205 и 206 и ЗМ 

„Батлъбоаз”, отдели 208, 209, 212. Почти сигурно 

сивият кълвач се среща и в други части на 

територията на стопанството, особено в стари 

смесени гори, със средна възраст над 80 год.  

Препоръки и указания за опазване 
В отделите, където установени двойки през 

гнездовия период, да не се извеждат интензивни 

сечи – реконструкции, голи сечи, възобновителни 

сечи на  големи площи. За отделите с евентуално 

намерени в бъдеще гнезда –да не се сече в  район с радиус 500 м около гнездото. Да не се секат 

старите сухи и хралупати дървета Опазване на старите клонести дървета, които предоставят 

гнездова база на вида. Ограничаване на сечите в семенни широколистни и смесени гори. 

Препоръки и указания  за мониторинг 
Да се изясни разпространението на вида в района чрез провеждане на трансекти съчетани 

с имитация на позиви  смесени гори. 

 

Осояд (Pernis apivorus)  

 

Вид, включен в Приложение 1 на европейската 

Директива за птиците, приоритетен за опазване и 

застрашен от изчезване вид, включен в Приложение 2 и 

3 на ЗБР, защитен на територията на цялата страна. У 

нас е широко разпространен, но не е многочислен. 

Гнезди на дървета в стари гори, както в равнините така 

и в планините. На територията на район «Беглика» има 
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данни за присъствието му в ЗМ „Самодивска поляна” – една двойка обитава защитената 

местност. Необходими са допълнителни изследвания за гнезда. 

Препоръки и указания за опазване 
В отделите, където установени двойки през гнездовия период, да не се  извеждат  

интензивни сечи – реконструкции, голи сечи, възобновителни сечи на  големи площи. За 

отделите с евентуално намерени в бъдеще гнезда –да не се сече в  район с радиус 500 м около 

гнездото. Опазване на старите клонести дървета, които предоставят гнездова база на вида. 

Ограничаване на сечите в семенни широколистни и смесени гори. 

Препоръки и указания за мониторинг 
Да се изясни разпространението на вида в района чрез провеждане на стационарни 

наблюдения от високи, обгледни точки през гнездовия период /20.05-31.07/. Да се намерят 

обитаеми гнезда на вида и горите тях бъдат опазени. 

 

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.  

 

Видовете, включени в Приложение 2 на Националното ръководство са глухар и мечка. 

Указанията за мечката са посочени по-горе. В тази част се разглежда глухаря като вид с 

критична концентрация. 

 

Глухар (Tetrao urogallus) 

 

 
 

Приоритетен за опазване застрашен от изчезване вид. Включен в ЗБР, приложение 2, под 

режим на опазване и регулирано ползване ЗБР, приложение 4. Включен в Червена книга на 

България с категория “Застрашен”. Популациите му в страната са изолирани, ареалът е 
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разкъсан, видът е застрашен от бракониерство. Ареалът му в Европа е силно редуциран и 

разпокъсан, почти повсеместно видът намалява заради интензивното горско стопанство и 

безпокойството. Най-обширно и с най-голяма численост се размножава в Западните Родопи. 

 

На територията на район „Беглика” съществуват токовища на вида в следните отдели и 

подотдели: 7/м; 16/б,в; 22/з, х; 24/д; 29/з,и,н; 30/в,г; 54/к; 67/а1; 74/б; 75/в,г;  96/в, г; 97/к; 

101/a; 105/б; 116/ц; 117/в; 123/б; 124/д; 139/д; 168/б,е; 175/з; 177/т;  184/к; 186/и; 211/б,в,д; 

212/а,в; 215/г.   

Препоръки и указания за опазване 
Да не се извеждат сечи в подотдели с токовища и в съседните подотдели на същия отдел. 

В отделите с присъствие на вида да се ограничат сечите/не са допустими голи сечи, 

реконструкции и възобновителни/ и да се извеждат извън гнездовия период на птиците - извън 

периода март-юли. Да се ограничи и пренасочи потока от туристи, гъбари, билкари встрани от 

този район. Да не се допуска застрояване и фрагментиране на местообитанието на глухаря. 

Особено важно за него е запазването на подлеса на гората, на горските плодове и липсата на 

безпокойство по време период (март - август). 

Препоръки и указания за мониторинг 
Ежегодно в периода от април до началото на май да се преброяват (най-лесно по следите 

в снега) глухарите в токовището. Да се установят и запазят от сечи зимовъчните дървета- най-

често стари бели борове. Да се потърсят следи от глухари и в други части на ДГС и ако се 

установят да се прилагат същите мерки. 

 

Лещарка (Tetrastes bonasia)  

 

Рядък и неизучен вид. Включен в 

Червената книга, категория Застрашен. У 

нас се среща в планините с най-висока 

плътност на места в Рила, Западни Родопи 

и Централна Стара планина. Предпочита 

естествени, гъсти смесени и иголистни 

гори с богат подлес и наличие на горски 

плодове, обикновено над 1000 м.н.в. 

Популациите му в страната са изолирани, 

ареалът е разкъсан, видът е застрашен от 

бракониерство. На територията на 

район„Беглика” се среща единично, 

установен във района на Газинчев Чарк – 

отдели 74 и 75 и на места в рамките на ЗМ 

„Самодивска поляна”, „Чатъма” и 

„Батлъбоаз”.  

Препоръки и указания за опазване 
В посочените райони да се поддържа 

разновъзрастова структура на горите. Да не 

се извеждат мащабни сечи /да не се секат 

повече от 10-15 % от дърветата, да не се 

провеждат голи сечи, реконструкции и 

възобновителни сечи-окончателна фаза/ в 

тези части на ДГС. Антропофобен вид, Да 

не се изгражда нова пътна, туристическа и 

спортна инфраструктура в районите на 

обитаване на вида. Да не се застроява. 
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Препоръки и указания за мониторинг 
Провеждане на ежегодно преброяване на лещарките през ранна пролет - по следи и 

екскременти върху снега - от края на март до началото на май. Може да се комбинира с 

имитация на брачните позиви на вида през деня, главно в ранна сутрин. Да се установят 

местата за зимуване на вида на територията на ДГС. 

 

Благороден елен (Cervus elaphus) 

 

 

Рядък и малоброен у нас, с петнисто разпространение и постоянно намаляваща 

численост, изчезнал от повечето си находища. Вид включен в приложение 3 на ЗБР и Бернската 

конвенция. Обитава широколистни и смесени гори. В планините до горната граница на гората, 

а през лятото и до субалпийските ливади. В ДГС „Родопи”,район ”Беглика” се срещат почти по 

цялата територия. Сватбовища са определени в следните отдели – 2,3,4,5,6,7, 13, 22, 

23,29,33,54,57,60,73,76,94,96,103, 105,106 и от отдел 135 до 142; от отдел 149-152; 167, 168, от 

отдел 183 до отдел 186; 189, 195, 200, 201, от отдели 211 до 213; 215.  

Препоръки и указания за опазване 
Да се контролира строго бракониерството в района. За райони, където няма крайна 

необходимост, да не се прокарват нови горски пътища, тъй като те улесняват бракониерството. 

Да не се изгражда нова пътна, туристическа и спортна инфраструктура. Да не се допуска 

безразборно застрояване. Да не се допуска туризъм, паша  и дърводобивна дейност по време на 

сватбуването в посочените отдели.  

Препоръки и указания  за мониторинг 
Провеждане на ежегодно преброяване на елените в района и определяне на половото 

съотношение на животните при възможност.  

 

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. 

 

 

ВКС 2 представляват значими горски територии, формиращи ландшафт от регионално и 

национално значение, в които всички естествено срещащи се видове съществуват при 

естествени условия на разпространение и обилие. При формиране на критериите за 
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разпространение на горите, отговарящи на ВКС 2 е взето под внимание географското 

разпространение на обширните горски масиви на територията на страната. Горите отговарящи 

на тази консервационна стойност се обособяват по критериите - естественост, фрагментираност 

и минимален териториален размер на жизнено проявление на популациите на естествено 

срещащи се видове. 

 

Идентифицираните по тези критерии горскостопански единици са представени в отделно 

приложение към Националното ръководство. 

 

При определянето на тази консервационна стойност се включват типични ландшафти и тяхното 

биологично многообразие от Родопския район. Горите на територията на ДГС „Родопи” 

отговарят на критериите на консервационната стойност, разглеждани в контекста на Родопите 

като географски обект.  

ОТДЕЛИ ВЪВ ВКС 2.   1 – 33, 46 – 61, 65 – 77,94,96 – 225/Приложение 3/ 

Препоръки и указания  за стопанисване 
 Планираните лесовъдски и стопански мероприятия не трябва да водят до 

намаляване на процента на лесистост на горите в цялата разглеждана територия. 

 Да се използват лесовъдски системи, които да поддържат видовото, възрастовото 

и структурното разнообразие в насажденията и на ниво ландшафт. Да се прилагат 

природосъобразни и разнообразни лесовъдски системи в съответствие с 

особенностите на конкретното насаждение. 

 Не по-малко от 5 % от територията на горите в разглежданите горскостопански 

единици трябва да бъдат отделени за осигуряване на гори от основно 

представените горскодървесни видове, които са във фаза на старост (Old-growth 

forests). 

 Да се спазват 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. 

 Да се дава приоритет на естественото възобновяване. Да се прилагат лесовъдски 

системи, които осигуряват естествено възобновяване. 

 Не се допуска смяна на коренния дървесен състав на насажденията освен в 

случаите когато: 1. След големи природни нарушения територията е оставена на 

естествената сукцесия. 2. Целта на стопанисването на насаждението е 

възстановяване на коренни видове.   

 При възстановителни дейности (залесяване) да се използват само местни видове и 

произходи. В определените по ВКС 2 територии да не се внасят чуждоземни 

дървесни видове. 

 Да не се допуска изкуствено залесяване на естествени открити пространства в 

горските масиви, с изключение на мероприятия за контрол на ерозионни процеси. 

 Да не се допускат дейности (в това число и лесовъдски), които да увеличават 

антропогенната фрагментираност на територията, независимо дали 

съществуващият процент е под определения по критерий. 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. 
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Препоръки  и указания за мониторинг 
 При провеждане на мониторинга се следят и количествените показатели на трите 

критерия – естественост, фрагментираност и размер на територията. 

 Мониторирането се извършва всяка година по документи. Да се използват 

действащите лесоустройствени проекти, планове за управление, териториално 

устройствени планове, процедури, свързани с промяна на предназначението на 

земи и гори от горския фонд, стопански планове и т.н.  

 Да се осъществява контрол върху изпълнение на дърводобивните дейности. 

 На всеки 5 години да се прави ревизия на теренни обекти, в които са проведени 

дейности, касаещи някой от критериите. Да се провеждат консултации със 

заинтересованите групи, обществеността и съответните власти, за да се осигури 

информираността на всяка от страните за дейностите на другата страна и работа 

за смекчаване на потенциалните бъдещи заплахи, като незаконна сеч, 

разработване на мини, неустойчиво земеделие и др. 

 Да се извършва мониторинг на въздействието на външни заплахи от антропогенен 

характер, например пожари, както и мониторинг на условията за възникване на 

екстремни събития, например нападения на вредители и др. и прилагане на 

превантивни мерки когато е възможно. 

  

ВКС 3 –  ЕКОСИСТЕМИ  И МЕСТООБИТАНИЯ.Редки,защитени или 

застрашени от изчезване  екосистеми,местообитания  или рефугии 

 

За България ГВКС представляват всички горски територии, включващи екосистеми  в 

списъка на Приложение 4 към Ръководството. За ВКС се считат и гори, притежаващи 

характеристики, отличаващи ги като гори във фаза на старост (ГФС,Old growth forests), които 

със своята възрастова структура и степен на естественост представляват местообитание на 

комплекс от видове от специфични екологични и таксономични групи.  

Всички гори, включващи екосистеми от Приложение 4 се считат за ВКС 3. Независимо, 

че не са в списъка от Приложение 4 за ВКС 3 се приемат и гори, които притежават 

характеристики, отличаващи ги като гори във фаза на старост (ГФС, Old growth forests).   

Според определението за Гори във фаза на старост (ГФС) в Националния FSC 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.     

За определяне на горите, отговарящи на критериите на ВКС 3, са използвани данни и 

картен материал от лесоустройствения проект. Направено е и теренно обследване на част от 

съобществата. Съгласно списъкът към Приложение 3, за територията са идентифицирани 2 

типа редки, застрашени или изчезващи екосистеми. Списък на горскостопанските единици, на 

чиято територия са разположени съответните съобщества, са представени в Таблица 3. 

Границите на отделните гори, представляващи ВКС 3, не са отбелязани на терена тъй като в 

повечето случаи съвпадат с границите на насаждението. 
 

Таблица 3 ЗАСТРАШЕНИ, ИЗЧЕЗВАЩИ ИЛИ ЕНДЕМИЧНИ ЕКОСИСТЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН 

„БЕГЛИКА”НА ДГС”РОДОПИ” 

№ EUNIS Наименование Кратка характеристика Отдели в район „Беглика” 

1 G3.1B Alpine and Смърчови гори 5 а, г; 6 е; 7 а, о, п, р; 8 а, г, и; 65 д, 
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Carpathian 

sub-alpine 

[Picea] forests 

разпространени около 

горната граница на гората. 

Характерни растителни 

видове: обикновен смърч 

(Picea abies), черна 

боровинка (Vaccinium 

myrtillus). 

и, н; 66 а; 68 з, и; 70 о; 73 а, б, г, е, 

ж, з, и; 74 а, б; 75 а, г; 76 а; 77 а, б; 

94 а, в, з; 96 а, б, в, г; 97 а, б, в, г, к; 

98 а, б, г, з, т; 100 а, б, в, и, л, н, ф, 

ш; 101 а, з, м; 102 а, д; 103 б, в; 

104 а, в, е; 105 а, б, д, и, п; 106 а; 

107 г, щ; 123 а; 124 а, б; 133 б; 148 

р; 157 б, г, е; 183 ж; 

2 G3.1E1 South-eastern 

Moesian [Picea 

abies] forests 

Монодоминанти и с 

преобладание на смърч 

гори в Родопидите 

(Витоша, Рила, Пирин и 

Родопи). 

1 а, б1, и, л, м, с, у, ф; 2 а, д, м, п; 3 

г, и, к, м; 4 а, д, е, ж, л; 5 з, к, с; 6 п, 

ч, ш; 7 з, м; 8 л, у; 9 г, д, е, з, п; 10 

а, в, д, е, з, и, н, п; 11 в1, г, е, к, л, о, 

п, ф, щ, ю; 12 а, а1, в, г, ж, и, л, м, н, 

п, р, с, т, х, щ, я; 13 а, ж; 14 б, д; 15 

б, в, г, ж; 17 з, и; 18 а, в, д, ж, з, к, 

м, п, ф, ю; 19 г, ж, и, м, о; 20 в, к; 

21 а, г; 22 а, р, т, ф; 23 в, г, е, з, о, 

ф; 24 в, г, д, е, з, и, к, о, п, т, у; 25 а, 

д, л, м, п, с; 26 б, г, з, м, с; 27 б, г, е, 

м, с, т, ф; 28 а, д, ж1, и, к, х, я; 29 б, 

г, е, и, н; 30 в, в1, е1, л, о, п, с, т, у, 

ф, х, ч, ш, щ; 31 б, в, д, е, ж, м, п, с, 

ф, ц, щ, ю; 32 а, в, г, д, м, о, р, с, ф; 

33 а, н, с; 46 б, в, д, к, м, о; 47 е, и, 

м, т, у, ф; 48 ж, з, и, л; 50 а, в, г, ж, 

м; 51 б, ж, о, р, с; 52 а, д, ж, м; 53 б, 

г, е, з, л, о; 54 в, е, и, н; 55 б, е, з, л, 

н, п, с, у, х, ц, щ; 56 б, е, и, к, м, о; 

57 а, б, з; 58 б, б1, в1, г, ж, ж1, л, 

р1, у, х; 59 б, г, е, ж; 60 з, к; 61 б; 

65 а, в, г, е; 66 в, г, д, к, н; 67 б, г, е, 

ж, з, л, с, ц; 68 г, п; 70 б, з, м, п, ц, 

ч; 71 б, ж; 72 а, з; 73 д; 74 в, г; 75 

б, е, ж; 94 г; 98 м; 99 е, ж, к; 100 с, 

т, у; 101 с; 106 ж, м, о, р, с, ф, ц; 

107 б1, и, п, р; 108 а, ж, з, и, л; 109 

б, в, д, ж, к, м; 110 б, в, г, е, к, л, м, 

н, о; 111 а, б, д, ж, з, л; 112 а, б, в, 

д, ж, з; 113 а, б, в, г; 114 а, б, г, е, 

ж, з; 115 в, г1, д, ж1, и, и1, к1, н1, о, 

ю; 116 а, е, л, о; 117 в, з, м; 118 б, 

в, е, з, м; 119 а, е, ж; 120 а, б; 121 

а; 122 б, з, л; 123 г, ж; 124 и; 126 а, 

б, в, ж, з; 127 б, г, д, ж, з; 128 б, г, 

д, е, ж, з, и, к, м; 129 а, в, д, ж; 130 

а, б, г, е, ж; 131 б, в, е, з, м; 132 а, 

ж, и, м, о; 133 и; 134 з, к, м; 135 б, 

д; 136 а, л, н, ф; 137 г, е; 138 в, г, 

ж, л; 139 д, е, к, м; 140 г, е, и, л; 

141 а, е; 142 б, в, г, д, е, з, к, м, н; 

143 в, г, и, м, п; 144 ж, к; 145 а, б, 

в, з; 146 в, г, и, м, о, р; 147 а, б, ж, 

к, л; 148 а, з, м, с, ф; 149 б, д, е, л; 

150 а, в, д; 151 а, е; 152 а, б, и, к, н, 

п; 153 а, г, ж; 154 а, в, д, е; 155 в, к, 
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н; 156 а, в, г; 157 и, к; 158 а, ж, з, 

п, с; 159 в, з, л; 160 д, ж, и, л; 161 

б, ж, м, р, ф, х; 162 а, д, ж, и, р, ф, ч; 

163 б, в, г, и, м, н; 164 б, г, ж, и, н, 

р, х, ш, я; 165 в, г; 166 а, е, и, л, р, 

т, ф; 167 а, е, л, т, щ; 168 а, б, г, д, 

з, и; 169 з, р, т, у, ф, ц; 170 а, г, е, 

ж, з; 171 а, в, г, д, е; 172 б, д, ж, л, 

н; 173 а, б, г, з, т, ф, х, щ; 174 е, ж, 

к; 175 а, в, д, е, з, м, о; 176 б, в, г, д, 

к; 177 г, и, р, ф; 178 а, г, з; 179 а, е; 

180 г, е, т, я; 181 а, б, в, г; 182 в, г, 

л, м; 183 а, д, и, с, у, ф; 184 а, д, к, 

н, о; 185 а, б, в, д, з; 186 б, и, м; 

187 а, д, л, о; 188 а, и; 189 б, в, г; 

190 б, в, г; 191 а, б, в, г; 192 а, б, в, 

г; 193 а, в, г, д, е, ж, з; 194 б, в, г; 

195 б, в, г, д, е, ж, з, и, к; 196 а, д, к, 

л, м, н; 197 а, в, е, к, н, п; 198 а, б, 

д; 199 а, б, в, г, д, е; 200 б, г, е, з, и, 

н, о; 201 а, б, в; 202 а, и, м, н, о, р; 

203 а, б, в, е; 204 а, в, г, е, з, к, н, о, 

п, с; 205 д, е, ж, и; 206 в, г, з, к, м; 

207 в, к; 209 а, д, ж, з, и; 210 б, в, 

д, е, ж; 211 б, в, д, е, з, к; 212 а, в, д, 

ж; 213 а, в, д; 214 а, б, г, д, е, ж, з; 

215 б, г, е, з; 216 а, в, е; 217 а, б, г, 

д, е, и; 218 а, б, в, г, д, е, ж, з, н; 219 

б, в, г, д, е, з; 220 г, ж; 221 а, б, в, г, 

д, ж, л, м, о, р, с, т; 222 а, б, з, и, к, 

л, м, н; 223 к; 224 а, л, м; 

 

На територията на район «Беглика» на ДГС не бяха установени цели подотдели с 

доминиране на елша, при все това се препоръчва отделните дървета или групи дървета от този 

вид да не бъдат включвани за сеч. 

 

Като представителни екосистеми (потенциални гори във фаза на старост) могат да 

бъдат обособени горите в следните отдели: 72 (49,2 ха), 73 (94,5 ха), 74 (48,7 ха), 75 (77,9 ха), 76 

(36,2 ха), 77 (67,3 ха), 96 (74,1 ха), 97 (88,6 ха), 98 (105,6 ха), 208 (28,2 ха). Общата площ на тези 

гори възлиза на 670,3 ха, което представлява около 5,5 % от територията на Район «Беглика». 

Препоръки  и указания за стопанисване на ВКС 3 
 

Смърчови и с преобладание на смърч насаждения 

 

Смърчовите насаждения са изключително подходящи за прилагане на изборните форми 

на стопанство и сечи с дълъг възобновителен период, които да осигурят неравномерната им 

пространствена структура. Да се ограничи прилагането на постепенната сеч освен когато целта 

е постигане на разнообразие на местообитания на ниво ландшафт. Отгледните мероприятия 

трябва да се извършват навреме, за да се подобри устойчивостта на младите насаждения. При 

планирането и извеждането на лесовъдските мероприятия да се осигури представянето на 

различните фази в развитието на смърчовите гори. 

След определяне на горските екосистеми, представляващи ВКС 3, и разпространението им на 

територията на горскостопанската единица, те трябва да се стопанисват по начин, който да 

поддържа и/или подобри природозащитното им състояние.   
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Препоръки за стопанисване на отделните видове горски екосистеми, представляващи ВКС 3, са 

представени в Приложение 4А.   

 

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 – острови на старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие 

и т.н. 

 

 

Гори във фаза на старост (Old growth forests) 

 

Горите във фаза на старост (ГФС), със своята специфична структура и функционалност, 

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. 

 

Като основни характеристики на горите във фаза на старост могат да бъдат посочени: 

 Големи живи дървета с диаметри близки до максималните за съответния дървесен 

вид; 

 Дървета с изсъхнали, деформирани или счупени върхове и клони; 

 Дървета с масивни живи клони (често с диаметър по-голям от 25 см); 

 Дървета с белези от пожар или дървета с хралупи; 

 Големи мъртви дървета, които са все още на корен; 

 Паднали големи мъртви дървета, които са в различни фази на разлагане; 

 Неравномерна пространствена структура. 

За да може да достигнат характеристиките на горите във фаза на старост определените 

насаждения трябва да се оставят на естествената им динамика. В тях не се допуска лесовъдска 

намеса и извличане на дървесина, освен в случаите на големи природни нарушения /ветровали 

и каламитети на площи заемащи над 30% от ГФС/.  

 

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 
Мониторинга на тези ГВКС 3 включва изършване на периодични наблюдения и анализ на 

състоянието на вида гора, чрез теренни наблюдения и разработване и прилагане на отделна 

програма за всеки вид гора. 

 

 Програмата за мониторинг трябва да бъде разработена със стандартни оперативни 

процедури, които да включват ясни индикатори, подходящи за целите на 

стопанисване. Тя може да се провежда веднъж или повече годишно, ако е 

необходимо сезонно отчитане, т.е. ако в горскостопанската единица настъпват 

значими събития само през определени месеци.  
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 При теренната работа да се извършва наблюдение на показатели като жизненост 

на отделните дървета, структура на насаждението, здравословно състояние, 

наличие на дегенеративни процеси, честотата, размери и разположение на 

празните пространства, нивата на фрагментация, базовата територия, наличието 

на сукцесия и нейната посока и т.н. и/или интерпретация на дистанционно 

получени данни. 

 Трябва да се установят заплахите за видовете гори с ВКС 3 и доколко сериозни са 

те, и да се определят мерките, които трябва да се вземат за намаляването им. 

 За успешно прилагане на процедурите по мониторинг е необходимо обучение на 

персонала, участващ в горскостопанските мероприятия, което трябва да запознае 

всички с ограниченията предизвикани от наличието на ВКС и мерките за неговото 

опазване. 

 При извършване на мониторинга може да се окаже, че плановете за управление не 

отразяват реалното състояние на горите, заплахите и тенденциите. В такъв случай 

трябва да се потърси съвет от специалисти, които да определят дали има пропуски 

в плановете и дали досегашния модел на стопанисване е критичен за опазването 

на вида екосистема. При установяване необходимост от промяна към по-строг 

режим на стопанисване, териториите с наличие на ВКС 3 могат да бъдат 

включени в План за действие за опазване на биоразнообразието в рамките на по-

голям ландшафтен обект или могат да бъдат включени в защитени територии. 

  

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 групи гори съгласно основните им функции : 

 

 ВКС 4.1 Гори – единствени източници на питейна вода 

 ВКС 4.2 Гори с решаващо значение за  водосбора 

 ВКС 4.3 Гори с решаващо противоерозионно значение 

 ВКС 4.4 Гори с пожарозащитни функции 

 ВКС 4.5 Гори с решаващо значение за земеделието и рибарството 

 

 

Представени са пет типа ГВКС, определени на база данните от лесоустройствения проект 

и проведени интервюта. 

 

 ВКС 4.1 Гори – единствени източници на питейна вода 

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

охранителните 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, когато те са територии, включващи реката и крайбрежните заливаеми ивици 

на разстояние от 3500 м над водовземането и 50 м под него с широчина не по-малка от 1500 м 

от двете страни на реката. 
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Язовирите на територията на ДГС «РОДОПИ»,район Беглика към настоящия момент не 

се използват за питейни нужди, въпреки че по данни на местните стопани, в бъдеще се планира 

това да стане. В такъв случай на евентуален по-късен етап, като ВКС следва да бъдат обособени 

горите около язовирите така като е предвидено в Ръководството за определяне на ГВКС. 

 

На територията на горски територии, стопансивани от ДГС са установени каптажи на следните 

места: 

 

 Каптажи за Беглика – отдел 55 з, 60 г; 

 Старо водохващане за Беглика - 202 2; 

 Водохващане за с. Сърница – 180 т; 

 Водохващане Чатъма – 196 л; 

 Водохващане за вилно селище – 204 п, 222 и. 

Препоръки и указания за  стопанисване 
 

До обособяване на санитарно-охранителни зони за източниците на питейна вода, съгласно 

Наредба 3 от 2002 г., се използват следните общи препоръки за лесовъдска намеса: 

 

 Зоните в непосредствена близост до водоизточниците изискват повече внимание, 

минимално нарушаване на земната повърхност при извоз на дървесина, 

дърводобив с много ниска интензивност или липса на такъв.В случаите ,когато 

водоизточника е каптаж или извор,поръчителна добра практика е зоната около 

него да се остави без лесовъдска намеса като остров на старостта; 

 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; 

 Пълнотата на 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 използване на голи сечи; 

 

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. 

 

В процеса на учредяване на санитарно-охранителните зони, стопаните трябва да търсят 

компенсиране на пропуснатите ползи или увеличени разходи при стопанисването на тези гори . 

Препоръки и указания за мониторинг 
Горските стопани трябва да използват мониторинга на водите, извършван от 

компетентните органи – РИОСВ, басейновите дирекции или водностопанските фирми.За 

водзоизточници,които не са включени в горепосочения мониторинг, се  провеждат периодични 

консултации със съответните заинтересовани страни. 

 

ВКС 4.2 Гори с решаващо значение за регулиране на водния отток 

във водосборите 
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В България за ГВКС се приемат всички , които представляват: 

 

 Горски територии  във водосборите на поройни водни течения, чиято лесистост 

надхвърля 40 %; 

 Съобщества на клек (Pinus mugo); 

 Горски територии ,представляващи горна граница на гората (ГГГ), определени по 

реда на ЗГ или включени в 200 метрова ивица под ГГГ; 

 Крайречни естествени гори от Q. pedunculiflora, Q. robur, Fr. оxycarpa, Ulmus 

minor, U. laevis, Salix alba, Alnus glutinosa, Popolus alba, P. nigra, Platanus orientali,  

в заливаемата тераса на речното течение; 

 Горите между дигата и десния бряг на р. Дунав, горите на островите и 200 

метровата ивица от високия бряг на реката; 

 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); 

 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. 

 

Поради бъдещото потенциално ползване на язовирите Голям и Малък Беглик за питейни 

нужди, като ВКС 4.2 на територията на район “Беглика” са определени всички гори попадащи в 

чашата на двата язовира. Това включва отделите  

 

59 6, 7, 8, м, н; 112 1, б, в, г, д, е, ж; 170 2, д, е, ж, з; 171 4, г, д; 187 2, 3, а; 193 1, 2, а, в, д; 194 1, 

2, 3, а, б, в; 195 3, е, ж, з, и; 196 1, 2, д, е, з, и, к, л, м, н; 197 1, 2, 3, а, б, в, е, ж, з; 198 1, 2, а, б; 199 2, 3, 

б, в, г; 200 6, 7, н, о; 201 а; 202 5, 6, 7, к, л, м, н, о, п, р, с; 203 3, к; 204 1, 2, 3, а, б, в, г, о, п, р, с; 205 2, з, 

и; 206 3, 4, 6, 7, д, е, ж, з, к, л, м, н; 207 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м; 208 1, а, 

б, в, г, д, е; 209 1, 2, 3, 4, а, б, в, д, ж, з, и, к; 210 1, 2, а, б, в, г, д, е; 211 1, 2, 8, 9, а, б, в, д, е, и, к; 212 3, 4, 

б; 214 1, а; 219 1, 2, б, в, д; 220 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж; 221 1, 2, а, б, в, г, д, с; 223 1, а; 224 1, 2, а, б, в, г, 

д, р; 225 1, 2, 3, а, б, в, г, д; 
 

 Във високите части на района е установено и участието на единични дървета от клек и 

мура. 

Препоръки и указания за стопанисване 

Горите определени като ВКС 4.2 следва да бъдат обозначени на терена. Провеждането на 

стопанска дейност трябва да се извършва съобразно Правилника за определяне, устройство и 

стопанисване на горите и териториите със специално предназначение. Планирането и 

стопанските дейности в ГВКС се съобразяват с поддържане и подобряване на ВКС 4.2. Като 

общи препоръки за лесовъдска намеса могат да се посочат: 

 Във връзка с намаляване повърхностния воден отток да се използват лесовъдски 

системи, осигуряващи постоянно покритие на горските територии във водосбора с 

гора; 

 При нужда се провеждат залесителни мероприятия за увеличаване на лесистостта 

на водосбора; 
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 Подпомага се създаването и поддържането на насаждения с неравномерна 

пространствена структура; 

 Пълнотата на насажденията във водосбора да не намалява под 0.5; 

 Забрана за използване на голи сечи; 

 Използват се технологични схеми и техника, осигуряващи минимално нарушаване 

на земната повърхност при извоз на дървесина; 

 След прекратяване на стопанските дейности се извършва рехабилитация на 

нарушените терени (напр. извозни горски пътища); 

 В териториите, заети от съобщества на Pinus mugo, не се води стопанска дейност.   

 

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 

За горите представляващи ВКС 4.2. да се организира и прилага подходяща система за 

мониторинг. Може да се използва мониторинга на водите извършван от  компетентните органи 

– РИОСВ или водностопанските фирми. 

 

ВКС 4.3 ГОРИ С РЕШАВАЩО ПРОТИВОЕРОЗИОННО ЗНАЧЕНИЕ 

В България за ГВКС се приемат всички горски територии, представляващи: 

 

 Горски територии с наклон над 30
о
 (или по-малък, при разположение под 

обработваеми земи, поляни, голини, редини, които са с наклон над 10
о
 и дължина 

по-голяма от 200 м) с площ над 1 ha и пълнота над 0,6; 

 Гори създадени по технически проекти за борба с ерозията, корекционни, 

брегозащитни и колматажни горски пояси,  

 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 20
о
, както и такива разположени под обезлесена 

снегосборна област с дължина над 200 м. и наклон над 20
о
; 

От ГТ, включени на територията на район „Беглика” за тази консервационна стойност се 

покриват определенията по т.1. Такива гори са: 

 

18 ф; 19 о, п; 57 2, д, ж; 60 а; 61 а, б; 70 б; 71 3; 75 з, и; 108 е, ж; 120 3; 147 к; 172 д; 202 7, 

н; 207 г, д; 221 7; 224 а. 

 

Препоръки и  указания за стопанисване 
Стопанисването на гори, представляващи ВКС 4.3. трябва да е съгласно изискванията на 

ЗГ за горите със специално предназначение и с насока към ограничаване опасността от 

развитие на ерозионни процеси. 

 

Планирането и стопанските дейности в ГВКС се съобразяват с ВКС 4.3. Като общи 

препоръки за лесовъдска намеса могат да се посочат: 

 

В горите с решаващо противоерозионно значение: 



 

 27 

 

 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; 

 Да се използват лесовъдски системи, осигуряващи постоянно покритие на 

горските територии с гора, като пълнотата на насажденията не се намалява под 

0.5; 

 Да се водят предимно отгледни и санитерни сечи; 

 Подпомага се създаването и поддържането на насаждения с неравномерна 

пространствена структура; 

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

сечи; 

 В насаждения от лесно възобновяващи се издънково дървесни видове се допуска 

сеч за подмладяване на растителността; 

 При каменливи и урвести терени (над 45
о
) 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 необходимост да  се провеждат залесителни мероприятия, като с предимство 

се използва коренната горскодървесна растителност. 

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. 

 

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 
 

За горите представляващи ВКС 4.3. да се организира и прилага подходяща система за 

мониторинг. Препоръчително е да се осъществят контакти и консултации със специалисти от 

РИОСВ. 

 

За горите с решаващо противоерозионно значение да се извършва два вида мониторинг – 

краткосрочен и дългосрочен: 

 

 краткосрочен – наличие на прояви на съвременна ерозия (засегната площ). 

Наблюдение – всяка година; 

 дългосрочен – правят се измервания на мощността на почвения профил и 

мъртвата горска постилка (МГП). Наблюдение – през 10 г. 

ВКС 4.4 ГОРИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БАРИЕРА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО 

НА ПОЖАРИ 

За ГВКС се приемат всички широколистни гори разположени между иглолистни 

насаждения, между иглолистни насаждения и населени места, между иглолистни насаждения и 

земи с различно селскостопанско ползване, имащи ширина на насаждението минимум 100 м. и 
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максимум 250 м. и състав включващ всички широколистни видове без бреза, акация и тополови 

култивари. 

 

На територията на район „Беглика” ВКС 4.4 не е установено. 

 

ВКС 4.5 ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ (ЗЕМЕДЕЛИЕ, РИБНИ ЗАПАСИ) И ЗА 

ЗАЩИТАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЕКТИ 

 

Всички гори с критично въздействие върху горските функции, от които зависят 

земеделието, състоянието на рибните запаси, защитата на инженерни съоръжения са ГВКС, 

когато представляват: 

 Ивично разположени гори, в съседство с обработваеми земи, създадени или 

функциониращи като полезащитни горски пояси, когато широчината на горската 

ивица не е по-голяма от 100 м; 

 Крайречни гори доминирани от различни представители на род Salix по брега на 

река Дунав и нейните острови, заливани при високи водни стоежи на реката, както 

и по бреговете на реките Марица, Тунджа, Места, Струма, Арда, Лом, Цибрица, 

Огоста, Скът, Искър, Янтра, Вит, Съзлийка, Стряма, Осъм, Русенски Лом, Камчия, 

Велека, Резовска (Българския бряг). 

 Гори, създадени за защита на инженерни съоръжения. 

 

На територията на район „Беглика” за инженерни съоръжения са приети стените на 

язовирите Голям и Малък Беглик и водохващания. Поради тази причина всички гори около тях 

са определени като ВКС 4.5. Такива са:  

 

19 о; 56 м; 112 е; 114 д; 205 и; 207 д; 225 а;  

Препоръки и указания за стопанисване 
 

В горите за защита на инженерни съоръжения отгледните сечи се водят с умерена 

интензивност. Възобновителните мероприятия трябва да осигурят плавен преход между 

старото и новото поколение гора, който да не намалява съществено защитните й функции – да 

се прилагат само сечи с дълъг възобновителен период. 

 

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. 

Тази ВКС се различава от биологичните и екологични стойности по участието на 

местните общности в ползването и управлението на гората. При определянето и трябва да се 

оцени потенциалната зависимост на местното население от ресурсите, които им дава гората. 

 

Една гора може да има статут на гора с ВКС, ако местните общности получават от нея 

жизненоважни горива, храни, фураж, лекарства, или материали за строителството, без да имат 

леснодостъпни алтернативи за тяхното набавяне. В такива случаи високата консервационна 

стойност изрично се определя като една или повече от тези основни потребности. Ако хората 

от някоя общност получават приходите си единствено от дадена гора и нямат алтернативен 

източник на доходи, то тази гора има ВКС. 
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Съгласно националното ръководство за определяне на ГВКС, в България следните 

ресурси могат да характеризират ВКС 5, според нивото на зависимост на местното население 

от тях, наличието на лесно достъпни заместители и взаимодействието с други ВКС: 

 

 Дърва за огрев и битови нужди 

 Паша и фураж – сено и листна маса 

 Гъби 

 Други недървесни продукти – лечебни растения, горски плодове, охлюви, 

продукти от лов и други (недървесни горски продукти, с които може да се 

търгува, включително  уловени животни, смоли, плодове, и т.н.) 

 Водоснабдяване (вода за пиене и за всекидневни нужди – виж ВКС 4.1)  

 

На територията на район„Беглика” не са идентефицирани гори, които да отговарят на 

критериите за ВКС 5. Основната причина за това е липсата на населени места в района. Както 

бе споменато по-горе ДГС е популярна дестинация за събирачите на билки, гъби и горски 

плодове главно хора от ромски произход. Въпреки това тази дейност не се счита за 

безалтернативна. 

 

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. Съгласно нормативната уредба в страната около 40 000 обекта на културно-

историческото наследство в България имат статут на паметник на културата. Част от тях 

попадат в гори или са тясно свързани с горски територии.  

 

Такива ГВКС в България, съдържащи ВКС 6, са всички: 

 Горски територии  в 500 м ивица около религиозните обекти от Приложение 7; 

 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 консултации с местните хора; 

 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 консултации с местните хора; 

 Горски територии в границите на обекти на недвижимото културно наследство 

(паметниците на културата) или в техните охранителни зони;  

  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; 
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  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 район „Беглика” не са установени горски територии, включени в 

списъка по Приложение 7 към националното ръководство за определяне на ГВКС. За ВКС 6 

могат да бъдат считани следните обекти от културно-историческото наследство: 

 

 Останки от тракийски манастир – отдел 114 е 

За този обект от Историческия музей в гр. Батак бе получена следната информация: 

„Крепостта „Манастира” в м. Беглика край гр. Батак, построена на висок връх между 

Раково и Черно дере, има неправилна многоъгълна форма. Обхваща площ от 2 дка. Зидовете и 

вътрешната крепостна стена са изградени от ломени камъни, споени с бял хоросан, но 

разрушени до основи. Във вътршността й се откриват следи от постройки, изградени по 

същия начин. Входът сега не личи. Външната крепостна стена отстои на 12 от вътрешната, 

но е изградена от ломени камъни без спойка. Без разкопки не може да се определи дебелината 

на зидовете и входът й. Отркитата на повърхността керамика е аналогична с тази, открита 

в крепостта Цепина и калето св. Петка при гр. Пещера, отнасяща се към V – VI век. По 

начина на градеж и откритата керамика, крепостта се отнася към тракийската епоха и 

Средновековието.  

В района на Беглика има и друга крепост. Тя е построена на висок хребет, обградена от 

реките Семиза и Карачумак. Обхваща площ около 2 дка. Има форма на неправилен 

многоъгълник. Ориентирана е северозапад – югоизток. Крепостната стена и помещенията 

във вътрешността й са изградени от ломени камъни, споени с бял хоросан, което дава 

основание да се приеме, че крепостта е средновековна.” 

 Разкопки в м. Кремените – отдел 110 г. 

 „Карачумак – отдел 19  

 Нов параклис „Свети Панталеймон”  – отдел 206 6. 

Препоръки и указания  за стопанисване 
 Стопанисването да се извършва съобразно режимите на недвижимото културно 

наследство / паметници на културата/, определени в техните заповеди,когато има 

такива. 

 Препоръчително е в горите,определени като ВКС 6 да не се провеждат стопански 

мероприятия с изключение на сечи за отстраняване на опасни за безопасността на 

хората дървета. 

  Ако все пак се вземе решение за провеждане на лесовъдски мероприятия същите 

се съгласуват с представители на местните общности и експерти (културолози, 

историци, екперти по туризма и др.) за да се определят и запазят ключовите 

естетически характеристики на гората. Не се планират и провеждат мероприятия, 

водещи до промяна на ландшафта, облика на местностите и понижаване 

стойностите на гората като ВКС. Да не се извършват сечи (напр. голи сечи, 

краткосрочно- постепенни сечи, възобновителни сечи с голяма интензивност), 

които биха намалили естетическия облик на гората в близост до важните за 

културата, традициите и туризма места. Особено внимание трябва да се обърне на 

запазване и по възможност подобряване на естетическите и защитни функции на 

гората чрез запазване на мъртви стоящи и лежащи дървета, живи единични и 
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групи дървета с интересни интериорни качества, дървета с хралупи, стари дървета 

и др.).   

 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  за мониторинг 
 Да се извършва проверка дали ГВКС запазва критична значимост съгласно 

определението за ВКС 6 през пет годишен период/консултации с представители 

на местните общности и експерти /културолози,историци,експерти по туризма и 

др. 

 Ежегодно да се извършва контрол по спазването на режимите на обектите на 

недвижимото културно наследство /паметници на културата/, определени в 

техните заповеди. 

 Ежегодно да се извършва контрол по дейностите предвидени в горскостопанските 

планове и съобразени с препоръките и указанията за стопанисване на 

определените ВКС 6.   

 Препоръчително е мониторингът да включва и документална проверка и снимков 

материал.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I : СПИСЪЦИ С ОТДЕЛИ НА, ТЕРИТОРИЯТА НА 

КОИТО Е УСТАНОВЕНА ВКС 

ВКС 1 

ВКС 1.1. 

Защитена местност 

5 1, а, б, в, г, д, е; 6 1, а, б, в, г, д, е; 7 1, а, б, в, г, п, р; 8 а, б, в, г, д, е, ж, х; 60 а, г, д, ж, з, и, к; 61 а, б; 65 

а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о; 108 а, б, в, е, ж, з; 196 1, 2, г, д, е, ж, з, и, м; 197 1, 2, 3, а, б, в, г; 204 4, 

5, 6, г, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с; 205 ж, з, и; 206 2, 3, 4, 5, 6, 7, д, е, ж, з, и, к, л, м, н; 207 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, е, ж, з, и, к, л, м; 208 1, а, б, в, г, д; 209 1, 2, 3, 4, а, и, к; 212 3, 4, 5, 6, 7, б; 214 1, а; 219 1, 2, б, в; 

220 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж;  

 

ВКС 1.2. 

Мечка 

1, 3, 21, 50, 75, 212, 213, 215 

 

Видра 

17, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 140, 142, 144, 145, 147, 149, 200 

 

Пернатонога кукумявка 

ЗМ „Самодивска поляна”, ЗМ „Батлъбоаз”, ЗМ „Чатъма” 

 

Трипръст кълвач 

75, 87, 88, 208, 209, 212, 214, 219, 220  

 

Малък орел 

196, 197, 204, 205, 206, 208, 209, 212 

  

Черен щъркел 

59 6, м; 112 1, г, д, е; 170 2, е, ж, з; 171 4, г; 187 2, 3; 193 1, 2, а, д; 194 1, 2, 3, а, б, в; 195 3, ж, з, и; 196 

1, 2, д, е, л, м, н; 197 1, 3, а, б, в, е, ж; 198 1, 2, а, б; 199 2, 3, б, в, г; 200 6, 7, н, о; 201 а; 202 5, 6, 7, л, м, 

н, о, п, р; 204 а, б, в, г, п, р, с; 206 4, 6, д, е, ж, з, к, л, м; 207 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, б, г, д, е, ж, з, и, 

к, л, м; 208 1, а, б, в, г, д, е; 209 1, 2, 3, а, б, в, д, з, и, к; 210 1, 2, а, б, г; 211 1, 2, 8, 9, а, б, д, и, к; 212 б; 

214 а; 219 1, 2, б; 220 1, 2, 3, а, б, в, г, д, ж; 221 1, 2, а, б; 223 1, а; 224 1, 2, а, б, г, д; 225 1, а, б, в, г, д;  

 

ВКС 1.3. 

Токовище 

7 м; 22 з, х; 24 д; 29 н; 30 г; 54 к; 67 а1, т; 74 б, в; 75 в, г; 96 в, г; 97 к; 105 б; 117 в; 123 б; 124 д; 139 

д; 168 к; 175 з; 177 т; 184 ц; 186 д; 215 г;  

 

Сватбовища на елени 

2-7, 13, 22, 23, 29, 33, 54, 57, 60, 73, 76, 94, 96, 103, 105, 106, 135-142, 149-152, 167, 168, 183-186, 

189, 195, 200, 201, 211-213, 215 

 

Лещарка 

74, 75 
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ВКС 3 

 

G3.1B 

5 а, г; 6 е; 7 а, о, п, р; 8 а, г, и; 65 д, и, н; 66 а; 68 з, и; 70 о; 73 а, б, г, е, ж, з, и; 74 а, б; 75 а, г; 76 а; 77 а, 

б; 94 а, в, з; 96 а, б, в, г; 97 а, б, в, г, к; 98 а, б, г, з, т; 100 а, б, в, и, л, н, ф, ш; 101 а, з, м; 102 а, д; 103 б, 

в; 104 а, в, е; 105 а, б, д, и, п; 106 а; 107 г, щ; 123 а; 124 а, б; 133 б; 148 р; 157 б, г, е; 183 ж;  

 

G3_1E1 

1 а, б1, и, л, м, с, у, ф; 2 а, д, м, п; 3 г, и, к, м; 4 а, д, е, ж, л; 5 з, к, с; 6 п, ч, ш; 7 з, м; 8 л, у; 9 г, д, е, з, п; 

10 а, в, д, е, з, и, н, п; 11 в1, г, е, к, л, о, п, ф, щ, ю; 12 а, а1, в, г, ж, и, л, м, н, п, р, с, т, х, щ, я; 13 а, ж; 14 

б, д; 15 б, в, г, ж; 17 з, и; 18 а, в, д, ж, з, к, м, п, ф, ю; 19 г, ж, и, м, о; 20 в, к; 21 а, г; 22 а, р, т, ф; 23 в, г, 

е, з, о, ф; 24 в, г, д, е, з, и, к, о, п, т, у; 25 а, д, л, м, п, с; 26 б, г, з, м, с; 27 б, г, е, м, с, т, ф; 28 а, д, ж1, и, к, 

х, я; 29 б, г, е, и, н; 30 в, в1, е1, л, о, п, с, т, у, ф, х, ч, ш, щ; 31 б, в, д, е, ж, м, п, с, ф, ц, щ, ю; 32 а, в, г, д, 

м, о, р, с, ф; 33 а, н, с; 46 б, в, д, к, м, о; 47 е, и, м, т, у, ф; 48 ж, з, и, л; 50 а, в, г, ж, м; 51 б, ж, о, р, с; 52 

а, д, ж, м; 53 б, г, е, з, л, о; 54 в, е, и, н; 55 б, е, з, л, н, п, с, у, х, ц, щ; 56 б, е, и, к, м, о; 57 а, б, з; 58 б, б1, 

в1, г, ж, ж1, л, р1, у, х; 59 б, г, е, ж; 60 з, к; 61 б; 65 а, в, г, е; 66 в, г, д, к, н; 67 б, г, е, ж, з, л, с, ц; 68 г, п; 

70 б, з, м, п, ц, ч; 71 б, ж; 72 а, з; 73 д; 74 в, г; 75 б, е, ж; 94 г; 98 м; 99 е, ж, к; 100 с, т, у; 101 с; 106 ж, 

м, о, р, с, ф, ц; 107 б1, и, п, р; 108 а, ж, з, и, л; 109 б, в, д, ж, к, м; 110 б, в, г, е, к, л, м, н, о; 111 а, б, д, ж, 

з, л; 112 а, б, в, д, ж, з; 113 а, б, в, г; 114 а, б, г, е, ж, з; 115 в, г1, д, ж1, и, и1, к1, н1, о, ю; 116 а, е, л, о; 

117 в, з, м; 118 б, в, е, з, м; 119 а, е, ж; 120 а, б; 121 а; 122 б, з, л; 123 г, ж; 124 и; 126 а, б, в, ж, з; 127 б, 

г, д, ж, з; 128 б, г, д, е, ж, з, и, к, м; 129 а, в, д, ж; 130 а, б, г, е, ж; 131 б, в, е, з, м; 132 а, ж, и, м, о; 133 и; 

134 з, к, м; 135 б, д; 136 а, л, н, ф; 137 г, е; 138 в, г, ж, л; 139 д, е, к, м; 140 г, е, и, л; 141 а, е; 142 б, в, г, 

д, е, з, к, м, н; 143 в, г, и, м, п; 144 ж, к; 145 а, б, в, з; 146 в, г, и, м, о, р; 147 а, б, ж, к, л; 148 а, з, м, с, ф; 

149 б, д, е, л; 150 а, в, д; 151 а, е; 152 а, б, и, к, н, п; 153 а, г, ж; 154 а, в, д, е; 155 в, к, н; 156 а, в, г; 157 

и, к; 158 а, ж, з, п, с; 159 в, з, л; 160 д, ж, и, л; 161 б, ж, м, р, ф, х; 162 а, д, ж, и, р, ф, ч; 163 б, в, г, и, м, 

н; 164 б, г, ж, и, н, р, х, ш, я; 165 в, г; 166 а, е, и, л, р, т, ф; 167 а, е, л, т, щ; 168 а, б, г, д, з, и; 169 з, р, т, 

у, ф, ц; 170 а, г, е, ж, з; 171 а, в, г, д, е; 172 б, д, ж, л, н; 173 а, б, г, з, т, ф, х, щ; 174 е, ж, к; 175 а, в, д, е, 

з, м, о; 176 б, в, г, д, к; 177 г, и, р, ф; 178 а, г, з; 179 а, е; 180 г, е, т, я; 181 а, б, в, г; 182 в, г, л, м; 183 а, 

д, и, с, у, ф; 184 а, д, к, н, о; 185 а, б, в, д, з; 186 б, и, м; 187 а, д, л, о; 188 а, и; 189 б, в, г; 190 б, в, г; 191 

а, б, в, г; 192 а, б, в, г; 193 а, в, г, д, е, ж, з; 194 б, в, г; 195 б, в, г, д, е, ж, з, и, к; 196 а, д, к, л, м, н; 197 а, 

в, е, к, н, п; 198 а, б, д; 199 а, б, в, г, д, е; 200 б, г, е, з, и, н, о; 201 а, б, в; 202 а, и, м, н, о, р; 203 а, б, в, е; 

204 а, в, г, е, з, к, н, о, п, с; 205 д, е, ж, и; 206 в, г, з, к, м; 207 в, к; 209 а, д, ж, з, и; 210 б, в, д, е, ж; 211 б, 

в, д, е, з, к; 212 а, в, д, ж; 213 а, в, д; 214 а, б, г, д, е, ж, з; 215 б, г, е, з; 216 а, в, е; 217 а, б, г, д, е, и; 218 

а, б, в, г, д, е, ж, з, н; 219 б, в, г, д, е, з; 220 г, ж; 221 а, б, в, г, д, ж, л, м, о, р, с, т; 222 а, б, з, и, к, л, м, н; 

223 к; 224 а, л, м;  

 

ВКС 4 

 

ВКС 4.1. 

55 з; 60 г; 180 т; 196 л; 202 2; 204 п; 222 и;  

 

ВКС 4.2.7. 

59 6, 7, 8, м, н; 112 1, б, в, г, д, е, ж; 170 2, д, е, ж, з; 171 4, г, д; 187 2, 3, а; 193 1, 2, а, в, д; 194 1, 2, 3, а, 

б, в; 195 3, е, ж, з, и; 196 1, 2, д, е, з, и, к, л, м, н; 197 1, 2, 3, а, б, в, е, ж, з; 198 1, 2, а, б; 199 2, 3, б, в, г; 

200 6, 7, н, о; 201 а; 202 5, 6, 7, к, л, м, н, о, п, р, с; 203 3, к; 204 1, 2, 3, а, б, в, г, о, п, р, с; 205 2, з, и; 206 

3, 4, 6, 7, д, е, ж, з, к, л, м, н; 207 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м; 208 1, а, б, в, г, 

д, е; 209 1, 2, 3, 4, а, б, в, д, ж, з, и, к; 210 1, 2, а, б, в, г, д, е; 211 1, 2, 8, 9, а, б, в, д, е, и, к; 212 3, 4, б; 214 

1, а; 219 1, 2, б, в, д; 220 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж; 221 1, 2, а, б, в, г, д, с; 223 1, а; 224 1, 2, а, б, в, г, д, р; 

225 1, 2, 3, а, б, в, г, д;  

 

ВКС 4.3.1. 

18 ф; 19 о, п; 57 2, д, ж; 60 а; 61 а, б; 70 б; 71 3; 75 з, и; 108 е, ж; 120 3; 147 к; 172 д; 202 7, н; 207 г, д; 

221 7; 224 а;  
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ВКС 4.5.3. 

19 о; 56 м; 112 е; 114 д; 205 и; 207 д; 225 а;  

 

 

ВКС 6 

110 г; 114 ж; 206 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II : КАРТИ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ВКС 

 

 


