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ДОКЛАД ЗА 

ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ТП ДЛС”ЧЕПИНО” 

( актуализиран към 01.08.2016 год.) 

 

ВКС 1 Горски територии, в които са съсредоточени глобално, регионално 

или национално значими стойности за биоразнообразието (напр.ендемизъм, 

застрашени видове, рефугии).  

Настоящото проучване е извършено в периода май-октомври 2013 година, във 

връзка с определяне на горите с висока консервационна стойност (ГВКС) за 

територията на Държавно ловно стопанство  „Чепино” и в изпълнение на принцип 9 от 

стандарта за сертификация управлението на гори по схемата на FSC. Инвентаризацията 

и проучванията са направени съгласно указанията на Националното ръководство за 

определяне на гори с висока консервационна стойност, изготвено от WWF-DCP. 

В Националното 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 се е водил изцяло от 

определенията, праговете и оценките посочени в Националното ръководството. 

Съответните дефиниции са адаптирани конкретно за земите и горите от горския фонд, 

управлявани от ДЛС „Чепино”. 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 ловното стопанство. Инвентаризацията на ГВКС, свързани с на 

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. 

ТП ДЛС „Чепино”  носи името на eдноименната котловина разположена в 

северозападната част на Родопите. Територията на стопанството се намира в южната 

част на Пазарджишка област и обхваща горите и горските земи в  землищата   на селата 

Грашево Кръстава , Бозево и гр. Велинград. ТП ДЛС „Чепино” управлява територия от 
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19 962,5 ха. Специфичната комбинация на климат, релеф, хидроложки и геоложки 

строеж обуславят голямото видово и екосистемно разнообразие на територията на 

стопанството. Горските екосистеми в района са много ценни в икономически, 

екологичен и социален аспект, защото поддържат богат растителен и животински свят 

и имат важна водорегулиращи, противоерозионни, рекреационни и естетически 

функции. 

 Горите и горските площи са разположени по североизточните склонове на 

Велийшко - Виденишкия дял на Западни Родопи и обхващат водосбора на Рибна 

река,Мечкина река,Баталач , както и водосбора на Крива река , Равна река и р.Софан. 

Държавното ловно стопанство има неправилна форма с дължина от север на юг около 

20 км и ширина от изток на запад около 22.5 км. Разнообразието на релефа, почвените 

характеристики и климата обуславят значително биологично разнообразие. 

В административно отношение стопанството е териториално поделение към 

Южноцентрално държавно предприятие със седалище гр.Смолян и е под лесовъдския 

контрол на Регионално управление на горите – гр.Пазарджик.  

ТП ДЛС „Чепино”  се намира между 41 градуса 51’ и 41 градуса 57’ северна 

ширина и 23 градуса 47’ и 23 градуса 57’ източна дължина по Гринуич. 

Горите се характеризират със своя планински облик, голяма надморска височина 

най високата точка е връх “Голяма Сютка”`1  – 2186м.н.в.втори по височина в 

Родопите, високи билни равнища и дълбоко вкопани долини. Средната надморска 

височина е около 1450 метра.  

В климатично отношение попада в Европейско-континенталната климатична 

област, Преходдно-континенталната климатична подобласт, а съобразно надморската 

височина и в Планинския климатичен район. Пролетта настъпва с голямо закъснение, 

лятото е късо и хладно, есента е топла и суха, зимата е студена, като снежната покривка 

се отличава със своята устойчивост и дебелина.  

Основната част от горите на територията на ТП ДЛС „Чепино” 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. 
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Ръководния състав е преминал теоретично обучение за основните принципи по 

прилагането на методиката на Националното ръководство по определяне, управление и 

мониторинг на гори с висока консервационна стойност. 

През периода на проучванията са проведени консултации с представители на 

местните власти, дърводобивните фирми и местното население 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. 

 

 

- ВКС 1. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, В КОИТО СА СЪСРЕДОТОЧЕНИ 

ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧИМИ 

СТОЙНОСТИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО (НАПР. ЕНДЕМИЗЪМ, 

ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ, РЕФУГИИ) 

 

При определянето на тази ВКС се прави оценка на управлението на ТП ДЛС 

„Чепино” свързано с опазването на биологичното разнообразие и защитените 

територии и зони. Извършва се инвентаризация на важните за района видове с 

природозащитна стойност,  както и въздействието на лесовъдските дейности върху тях 

и техните местообитания.  

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, както следва: 

1. Земи и гори от горския фонд (ЗГГФ) в резервати, поддържани резервати, 

национални паркове, защитени местности, природни забележителности, обявени 

по ЗЗТ; 

2. ЗГГФ в природни паркове попадащи в зони предназначени за опазване на 

биологичното разнообразие определени с плановете за управление или 

паркоустройствените проекти по реда на Закона за горите (ЗГ); 
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3. ЗГГФ в природни паркове които нямат устройствени документи; 

4. ЗГГФ попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР). 

На територията на ТП ДЛС „Чепино” има обявени две защитени местности 

(ЗМ), които отговарят на т.1 от ВК 
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 ВКС 1.1 Защитени територии 

 

ВКС 1.1.1 .Защитени местности-  

ЗМ ”Суха лъка”,  

ЗМ ”Меандри-река Рибна”,  

 

ВКС 1.1.2. ГТ в природни паркове, попадащи в зони, предназначени за опазване на 

биологичното разнообразие, определени с плановете за управление или 

паркоустройствените проекти по реда на ЗГ 

 

ВКС 1.1.3. ГТ в природни паркове, които нямат устройствени документи  

 

ВКС 1.1.4  Защитени зони, обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие / 

Натура 2000 / 

 
Територии попадащи в ЗЗ „Родопи-Западни” BG 0001030 от Директивата за опазване 
на местообитанията: 1 н, о, п, р, с, т, у, ф, х, щ, ю, 2, 3. 2 о, п, р, с, т, 
2. 3 а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2. 4 е, ж, з, 1. 5 в, г, д. 
6 п, с, т. 7 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4. 8 а, б, в, ж, з, 1, 
2, 5. 58 а, б, в, 7. 59 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4. 60 а, б, в, г, д, ж, и, 
к, л, м, н, 1, 2. 61 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3. 62 а, в, г, д, е, з, 
и, к, л, м, н, о, п, р, с, у, ф, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5. 63 а, б, в, 1. 64 а, б, 
в, г, 1. 65 а, б, в, г, д,е, ж, з, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2. 66 а, б. 68 
а, б, г, д, е, ж, с, т, 4. 69 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5. 71 в, г, д, е, 
ж, з, и, к, л, м, 1. 72 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2. 73 е, ж, з, и, к, л, 2, 
5, 7. 74 а, б, в, г, д, е, и, к, л, 1, 2, 3. 75 а, б, в, г, д, е, 1. 76 а, б, 
в, г, д, е, л, 1. 77 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1. 79 а, б, в, г, 1, 2, 3. 80 а, 
г, д, е, ж, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 553 в, г, д, е, ж, з, и, 2, 3, 4, 5. 54 
д, е, ж, 4, 5, 6, 7. 55 ж, 11. 56 г, д, е, ж, 2, 3, 4, 5, 6. 57 б, в, г, д, 1, 
2, 3, 4, 5. 78 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3. 81 а, б, в, г, д, е, л, м, 1, 2, 
3, 4, 5, 6. 82 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2. 83 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 
4. 84 а, б, в, г, д. 85 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5. 86 а, б, в, 
г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5. 87 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1. 88 а, б, 
в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5. 89 а, б, в, г, д, е, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 90 
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5. 91 а, б, в, г, д, е, 
ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 92 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 
1, 2, 3, 4, 5, 6. 93 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 94 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3. 95 а, б, в, г, 1, 
2, 3. 96 а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4. 97 б, в, г, д, е, ж, 
з, и, к, 2, 3. 98 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3. 99 а, б, в, г, з, и, л, 
м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 100 а, б, в, г, д, е, ж, 
з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 101 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 
1, 2, 3, 4, 5. 102 а, б, в, г, д, 1, 2, 3. 103 а, б, в, г, 1, 2, 4. 104 а, б, 
в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 105 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3. 
106 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 107 
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1. 108 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7. 109 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 110 а, б, в, г, д, 
е, ж, з, 1, 2, 3, 4. 111 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4. 112 а, б, в, г, 
д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2. 113 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4. 
114 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 115 а, б, 
в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 116 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 117 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4. 
118 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4. 119 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 
к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 120 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 121 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4. 122 а, 
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б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2. 123 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4. 
124 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 125  
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11. 126 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2. 127 а, б, в, г, 
д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5. 128 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4. 129 а, 
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5. 130 а, б, в, г, д, е, ж, 
з, и, к, л, 1, 2, 3, 4. 131 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14. 132 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 133 а, б, в, г, д, 1, 
2, 3, 4. 134 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 135 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 136 а, б, в, г, д, е, 
1, 2, 3. 137 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2. 138 а, б, в, г, д, е, 1. 139 а, 
б, в, г, д, е, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 140 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 
3, 4. 141 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4. 142 а, б, в, г, 1, 2. 143 
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5. 144 а, б, в, д, е, и, к, л, 1, 2, 
4. 145 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2. 146 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5. 147 а, 
б, в, г, д, 1, 2, 3. 148 а, б, в, г, д, 1. 149 а, б, в, г, д, 1, 2, 3. 150 а, 
б, в, г, д, е, ж, 1, 2. 151 а, б, в, г, 1, 2. 152 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 
к, 1, 2, 3. 153 а, б, в, г, д, 1, 2, 3. 154 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9. 155 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4. 156 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7. 157 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2. 158 а, б, в, г. 159 а, б, в, г, 
д, 1. 160 а, б, в, г, д, е, 1. 161 цял,162 цял,163 цял,164 цял,165 цял,166 
цял,167 цял,168 цял,169 цял,170 цял,171 цял,172 цял,173 цял,174 цял,175 
цял,176 цял,177 цял,178 цял,179 цял,180 цял,181 цял,182 цял,183 цял,184 
цял,185 цял,186 цял,187 цял,188 цял,189 цял,190 цял,191 цял,192 цял,193 
цял,194 цял,195 цял,196 цял,197 цял,198 цял,199 цял,200 цял,201 цял,202 
цял,203 цял,204 цял,205 цял,206 цял,207 цял,208 цял,209 цял,210 цял,211 
цял,212 цял,213 цял,214 цял,215 цял,216 цял,217 цял,218 цял,219 цял,220 
цял,221 цял,222 цял,223 цял,224 цял,225 цял,226 цял,227 цял,228 цял,229 
цял,230 цял,231 цял,232 цял,233 цял,234 цял,235 цял,236 цял,237 цял,238 
цял,239 цял,240 цял, 241 а, б, в, г, д, 1, 2. 242 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2. 
243 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 244 а, б, в, г, д, е, 
1, 2, 3, 4. 245 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3. 246 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 
3, 4. 247 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. 248 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 249 а, б, в, г, д, е, 
ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 250 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1. 251 а, б, в, 
г, 1. 252 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1.253 цял,254 цял,255 цял,256 цял б, в, г, 
д, е, 257 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, 258 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, 
ж, 259 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 260 1, 2, 3, а, б, в, г, д, 
е, 261 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 262 1, 2, 3, 4, 5, а, б, 
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 263 цял,264 цял,265 цял,266 цял, . 257 а, б, в, г, 
д, е, ж, 1, 2, 3. 258 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4. 259 а, б, в, г, д, е, 
ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 260 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3. 261 а, б, в, г, д, 
е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4, 5. 262 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 
к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3. 267 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7. 268 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5. 269 а, б, в, г, д, е, ж, 
з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 270 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 
3, 4. 271 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ,272 цял,273 
цял,274 цял,275 цял,276 цял,277 цял,278 цял,279 цял,280 цял,281цял,282 цял,283 
цял,284 цял,285 цял,286 цял,287 цял,288 цял,289 цял,290 цял,291цял,292 цял,293 
цял,294 цял,295 цял,296 цял,297 цял,298 цял,299 цял,300 цял,301цял,302 цял,303 
цял,304 цял,305 цял,306 цял,307 цял,308 цял,309 цял,310 цял,311цял,312 цял,313 
цял,314цял,315цял,316цял,317цял,318цял,319цял,320цял,321цял,1072цял,1073ял,107
4цял,1075цял,1077цял,1078цял,1079цял,1080цял,1081л,1082цял,1083цял,1084цял,108
5цял,1086цял,1087цял,1088цял,1089цял,1090цял,1091цял,1092цял,1093цял,1094цял,1
095цял,1096цял,1097цял,1098цял,1099цял,1100цял,1101цял,1102цял,1103цял,1104цял
,1105цял,1106цял,1107цял,1109цял,1110цял,1111цял,1112цял,1113цял,1114цял,1115ц
ял,1116цял,1117цял,1118цял,1119цял,1120цял,1121цял,1122цял,1123цял. - с обща 

площ 17 699,6 ха, от която залесена 16 997,4 ха и  

незалесена 702,2 ха. 
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Защитени зони за птиците 

Защитена зона BG0002063 Западни Родопи е обявена със ЗАПОВЕД № РД-835 от 17 

ноември 2008 г. на министъра на околната следа и водите и е с обща площ 721 831,169 дка. 

Защитената зона е обявена с цел: 

1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в заповедта видове птици 

за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

2. Възстановяване на местообитания на видове птици по Заповед, за които е 

необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

Списък на видовете птици е в т. 2 от Заповедта, която е публикувана на интернет 

страницата:http://natura2000bg.org/natura/UserFiles/File/zapovedi/BG0002063_DV_108_08

.pdf 

Съгласно горецитираната Заповед в границите на защитената зона се забранява: 

1. Залесяването на пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и 

трайни насаждения. 

2. Използването на пестициди и минерални торове в пасища; 

Територии попадащи в ЗЗ „Западни Родопи” BG 0002063 от Директивата за опазване 
на птиците: 
 9 е, ж, 3, 4, 5. 10 е, 6. 19 1. 20 а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, 1, 2, 3, 4. 
21 а, б, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5. 22 а, в, г, д, е, ж, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8. 26 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4. 27 а, б, в, г, д, е, ж, з, 
и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 53 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5. 
54 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5,6, 7. 55 а, б, в, г, д, е, 
ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 56 а, б, в, г, д, е, ж, 
1, 2, 3, 4, 5, 6. 57 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5. 58 г, д, е, ж, з, и, к, л, 
м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 76 ж, з, и, к, 2, 3, 4. 78 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 
3. 81 а, б, в, г, д, е, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 82 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 
2. 83 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4. 84 а, б, в, г, д. 85 а, б, в, г, д, е, 
ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5. 86 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5. 87 
а, б, в, г, д, е, ж, з, 1. 88 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5. 89 а, б, в, 
г, д, е, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 90 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 
1, 2, 3, 4, 5. 91 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 92 а, б, 
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н,о, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 93 а, б, в, г, д, е, ж, 
з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 94 а, б, в, г, д, е, 
ж, з, и, 1, 2, 3. 95 а,б, в, г, 1, 2, 3. 96 а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, 
н, 1, 2, 3, 4. 97 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3. 98 а, б, в, г, д, е, 
ж, з, и, 1, 2, 3. 99 а, б, в, г, з, и, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12. 100 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 
6. 101 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2,3, 4, 5. 102 а, б, в, г, д, 1, 
2, 3. 103 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4. 104 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
105 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3. 106 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 
к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 107 а, б, в,г, д, е, ж, з, и, к, 1. 
108 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 109 а, б, в, 
г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 110 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4. 111 а, б, 
в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4. 112 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2. 
113 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4. 114 а, б, в, г, д, е, ж, з, 
и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 115 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7. 116 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
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117 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4. 118 а, б, в, г, д,е, ж, з, и, 
к, 1, 2, 3, 4. 119 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9. 120 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
121 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4. 122 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 
2. 123 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4. 124 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 
к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 125 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 
м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 126 а, б, в, 
г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2. 127 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 
5. 128 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4. 129 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 
н, о, 1, 2, 3, 4, 5. 130 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4. 131 а, 
б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 132 а, б, 
в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 133 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4. 134 а, б, в, г, д, 
е, ж, з, и, к,л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 135 а, б, в, г, д, е, ж, 
з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 136 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3. 137 а, б, в, г, д, 
е, ж, з, и, 1, 2. 138 а, б, в, г, д, е, 1. 139 а, б, в, г, д, е, з, и, к, 1, 
2, 3, 4, 5, 6. 140 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4. 141 а, б, в, г, д, 
е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4. 142 а, б, в, г, 1, 2. 143 а, б, в, г, д, е, ж, з, 
и, к, 1, 2, 3, 4, 5. 144 а, б, в, д, е, и, к, л, 1, 2, 4. 145 а, б, в, г, д, 
е, ж, 1, 2. 146 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5. 147 а, б, в, г, д, 1, 2, 3. 
148 а, б, в, г, д, 1. 149 а, б, в, г, д, 1, 2, 3. 150 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 
2. 151 а, б, в, г, 1, 2. 152 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3. 153 а, б, 
в, г, д, 1, 2, 3. 154 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 155 а, 
б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4. 156 а, б, в, г, д, е,  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 157 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2. 158 а, б, в, г. 159 а, б, 
в, г, д, 1. 160 а, б, в, г, д, е, 1. 241 а, б, в, г, д, 1, 2. 242 а, б, в, г, 
д, е, ж, 1, 2. 243 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 244 а, 
б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4. 245 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3. 246 а, б, в, 
г, д, е, 1, 2, 3, 4. 247 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. 248 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 249 а, 
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 250 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1. 
251 а, б, в, г, 1. 252 а, б, в, г, д,е, ж, з, 1. 257 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 
2, 3. 258 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4. 259 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 
4, 5, 6. 260 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3. 261 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 
к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4, 5. 262 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 
о, п, р, 1, 2, 3. 267 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
268 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5. 269 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 
м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 270 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4. 271 
а, б, в, г, д, е, ж, 1,2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 - с обща площ 6375.9 ха, от 
която залесена 6141.4 ха и  

незалесена 234.5 ха. 

 

Поетите ангажименти на Р България по изпълнението на Директива 409/79 и 

Директива 92/43 и съгласно прякото действие на двете директиви, посочените  

защитени зони подлежат на превантивни мерки на опазване и защита. Предвидените 

лесовъдски дейности на териториите на защитените зони трябва стриктно да следват 

изискванията на Закона за биологичното разнообразие за превенция и поддържане на 

благоприятено придозащитно състояние на видове и местообитания. 

 

 ВКС 1.2 Застрашени, изчезващи и ендемични видове 

В тази консервационна стойност 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 
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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. При теренните проучвания на 

териториятана ТП ДЛС „Чепино”  не бяха открити находища на видове попадащи в 

Приложение 1. На базата на хорологични данни са посочени  потенциални  видове от 

приложението, които евентуално могат да се установят в рамките на държавното ловно 

стопанство. Дадени са конкретни за всеки вид указания за стопанисване и мониторинг.  

 

На територията на  ТП ДЛС „Чепино” не са установени Растителни видове включени в 

Приложение 1 към Националното ръководство. 

Животински видове включени в Приложение 1 към Националното ръководство, 

установени на територията на ДЛС “Чепино”. 

 

1. Кафява мечка (Ursus arctos) 

      2. Видра (Lutra lutra) 

      3.Глухар (Tetrao urogallus) 

      4.Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)  

      5. Южен белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilford. 

      6.Лещарка (Tetrastes bonasia i)  

      7. Черен кълвач (Dryocopus martius)  

      8. Сив кълвач (Picus canu 

9. Голям ястреб (Accipiter gentilis)  

     10.Благороден елен (Cervus elaphus)  

     11.Дивата коза (Rupicapra rupicapra). 

 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.  

 

По смисъла на определението за ВКС 3.1 е регистрирана е критична 

концентрация само за глухара (Tetrao urogallus).   При него са установени 

концентрации за вида в токовищата и зимовищата ,  намиращи се в посочените отдели:  

7е,ж8е:59а:60а:68а:95в:96в,д,е,ж:97ж,з,и:99ж,з,и,к,л:100в,г,д,е:101и:102б,в,д,е,з:104

ж:105г:140а,б:141в:145д:146д:147г:148д:150з,и:153г,д:181в:182в,г,ж,л,м,о,с,ф:183аб,в

,г,д,ж,з,и,к,м,о,х:187и,к:189а,г:190з:191б,г:192б,в,д,е,и:193а:194в,г,ж:195в,г,де:196в,ж

,з:197а,б:202г:209к,л,м:210г,д,з,л,м:211г,д,е:218г,д,е:222в:223в,г,д:224г,е:224в:226б,в,г,
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д:227а,б,в,д,е:230б,в,д:231ж:234г,д:235а,е,ж:236д,е,ж,з:237ж:244е:245а:246а:258е:26

0е:262м:265д:266б:275д:276а,з:268а:269а:278з:279а,в:282а:284б:285а:287д:306а,б,в:31

7и: 319д,е,з. 

ВКС 2 Значими горски територии, формиращи ланшафт от регионално и 

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

естествени условия  на разпространение и обилие. 

Обособяват се по критерии: 

1. Естественост – гората да е формирана от растителни видове с естествено 

разпространение на територията на страната, независимо от техния произход. 

2. Фрагментираност – определяне на процента на антропогенни ландшафти в границата 

на описваната територия и тяхното пространствено разположение. 

3. Площно покритие – в зависимост от типа на насажденията, географското им 

разпространение и жизненото проявление на популациите от всички естествено срещащи се 

видове. 

ВКС 2 представляват значими горски територии, формиращи ландшафт от 

регионално и национално значение, в които всички естествено срещащи се видове 

съществуват при естествени условия на разпространение и обилие.  

При формиране на критериите за разпространение на горите, отговарящи на ВКС 

2 е взето под внимание географското разпространение на обширните горски 

масиви на територията на страната. Горите отговарящи на тази консервационна 

стойност се обособяват по критериите - естественост, фрагментираност и 

минимален териториален размер на жизнено проявление на популациите на 

естествено срещащи се видове. 

 

При определянето на тази консервационна стойност се включват типични 

ландшафти и тяхното биологично многообразие от района на Рило-Родопския масив. 

Горите на територията на ТП ДЛС “Чепино”  отговарят на критериите на 

консервационната стойност, разглеждани в контекста на видовия състав, произхода и 

пространственото им разположение. 

Гора % Eстественост % Фрагментираност 

Западни  Родопи 80 5 

 

ВКС 3 Горски територии, които са в, или включват редки, застрашени или 

заплашени от изчезване екосистеми. 

№ EUNIS Наименование Кратка характеристика Отдели 

1 G1.213(1) Riverain/Alnus/wo

ords of slow hivers 

Нелонгозни крайречни 

съобщества на Alnus 

glutinosa и Alnus incana 

в горните и средни 

течения на реките 

157в,160а,б,в,244а,б,в,г,е,2

45а,б,в,г,246в,г,9,е, 

250б,в,г,251г. 

 

 

2 G1.63 Medio-European 

neutrophile 

[Fagus] forests 

Мезофитни гори с 

преобладание на бук, 

разположени на 

неутрални или близки 

до неутрални почви. 

Характерни растителни 

видове: обикновен бук ( 

Fagus sylvatica), 

лазаркиня (Galium 

10 з, 11 г, 12 г, 13 д, 147 г, 

15 г, 15 н, 17 л, 23 л, 24 н, 

26 б, 26 д, 27 в,  д, 

28к,н,29м,31е,г,34л,37ж,39

г,д,м,41з,58и,72д,73г,д,74в,

л,75а,д,л,76а,б,г,ж,77в,д,е,

к,л,о,78а,б,к,79е,ж,и,л,п,80

е,81б,82а,г,83а,84а,в,85а,м,

н,86а,ж,87в,88а,б,м,н,о,п, 
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odoratum), бяла съсънка 

(Anemone nemorosa), 

дебрянка (Sanicula 

europea). 

89з,90а, 91а, 92а, 93а, 95б, 

170д,з,173г ,180а. 

 

 

 

3 

 

G4.6 

 

Mixed [Abies] - 

[Picea] - [Fagus] 

woodland 

 

Смесени 

широколистно-

иглолистни гори със 

задължително участие 

на обикновен бук 

(Fagus sylvatica) и/или 

обикновена ела (Abies 

alba) и/или обикновен 

смърч (Picea abies).  

 

7 д, 8 б, 9 ж, 10а ,б, в, г, д, 

е, ж, з, к,20 б, 20 в, 20 г, 21 

а, 24 ф, 25 г, 26 ж, 27 и,28 

в, ж, м, 29а,б, 30б, 31в, 

33а, д, з, и,34 з,38 б, 39 

а,41г, ж, 77м ,н, 78 г, д,82 

м ,н, о, 86 л , 88 в, д, ж, 89 

с,90 в, ж,92 б, г, з, и, к, л, 

о,п ,94  в, 96 в, 137 д, 137 

и, 147 в, 148 в, 151 б, 152 

а, 152 б, 152 д, 152 з, 160 б, 

160в,160е,161б,в,г,162в,16

3б,в,г,д,е,к,165а,166б,167в,

и, 168з,170в,172г, 174в,241 

в, 242 а, 246 д, 249 а, 250 д, 

250 з, 261 в, 261 г, 261 е. 

 

 

4 G3.1E1 South-eastern 

Moesian [Picea 

abies] forests 

Монодоминанти и с 

преобладание на смърч 

гори в Родопидите 

(Витоша, Рила, Пирин и 

Родопи). 

1г,д,е,с,т,2л,н,3б,4в,г,5а,6л,

о,7г,8б,15з,19б, 20 е, 20 з, 

21 г, 22 г, 24 г, 24 и, 

24ф,25а,б,в,г,26а, е, и,28 

а,б, 30а, 32а, 37в,г, 

41а,б,43и,46к,р,263а,273ж,

к,276г,278в,287в,288а,  

55е,58к,64в,61в,66в,67б,г, 

70 г, 71 в, 71 ж, 72б, 74 а, 

72 б, 75 в, 79 д, 81а, 82б, 

85а ,88б ,89в,е, 90и,к, 91а, 

92а,е ,94а,е, 98г, 100 д, 

101и,103а,г,105б,107 е,110 

д,111 б,д,112а, б, в, 113 б, 

114и, м, 122 б, 124 б, 127 з, 

129 а, 129 г, 130л, 133в, 

136а,б, 137а,и, 138б,г,е, 

140з, 141л, 143г, 144 б, в, 

д, е, з, 145 б, 146 а,б, 148а, 

г,150г,151а,152в,и,153б,в,г

,е, 154а, г, е, 155г, 156 д, 

157г,158а,159а,160д,е,162е

,ж,170е,175д,176а,177а,177

а,з,179б,д,180д,ж,181а,д,е,

ж,183в,д,г,184а,185а,г,з,18

6а,б,187о,п,190,ае,191а,б,г,

192в,195в,196в,197а,б,в,д,1

98б,в,г,ж,и,к,199а,б,в,е,ж,з,

200а,б,в,г,д,ж,201а,б,в,д,е,

ж,202а,г,д,203а,б,г,ж,з,и,к,
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204в,г,и,205а,в,ж,и,206а,б,

в,д,207а,б,е,208б,г,е,л,н,20

9ж,к,213з,214б,215а,217а,в

,ж,з,218з,219а,б,г,220а,б,г,

222д,з,223к,224а,в,225а,23

2б,233б,г,е,и,н,о,п,р,241а, 

б,242д,243а,г д, е,к,л, 244в, 

д,245б, в, д, 246 е, 247 к, 

248б, в,249ж,з,и, 250 а, 250 

б, 251г,255а 257в,е,ж,258д, 

е,259а,д,з,260а,б,261б,263а

,267а,б,в,г,д,е,69д,з,271б,2

63а,273ж,к,276г,278в,287в,

288а,в,289б,в,290а,291а,29

2б,в,е,а,299а,300301д,303д,

и,313ж,314г,316б,д,318в,г,

д,и,320г, 321в. 

 

 

 

5 G3.16 Moesian [Abies 

alba] forests 

Монодоминанти и с 

преобладание на 

обикновенна ела(Abies 

alba)  в Родопидите 

(Витоша, Рила, Пирин и 

Родопи). 

7 е, 8 е, 9 а, 9 б, 9 в, 9 г, 9 

и, 10 а, 10 в, 10 г, 10 д, 10 

е, 10 ж, 10 к, 10 м, 11 

а,34е,35а,38в,39и,л,40а,б,в,

з,и,к,41д,е,42б,г,д,43б,г,д,7

7п,с,78в,79а,р,82и,к,90е,92

д,93б,96в,137д,147в,148в,1

51а,160а,б,161л,162б,163ж,

164а,б,г,165е,166в,167а,д,е

,ж,к,л,н,о,168а,б,в,г,д,ж,16

9а,д,ж,з,170ж,171а,б,в,г,17

2б,173а,184г,218и,219д, 

220в,249в,250з,258е, 

261г,273г,д,321е.  

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

  

Old-growth forests 

 

Гори във фаза на 

старост  

 

1073-а,1075-б,1076-

ж,1080-б,1081-г,1082-

а,1082-г,1083-а,1084-

ж,1085-б,1088-о,1090-ж, 

1105-а,1108-в,1117-з,1117-

л,1120-г,1120-м,1121-

в,1121-д,1122- з,164-е,167-

л,173-в,174-в,191-а,191-

г,192-в,194-в,195-в,196-

в,197-д,198-б,198-в,198-

г,198-д,199-б,199-в,200-

г,200-д,201-в,201-д,201-

е,201-ж,202-г,203-г,203-

ж,203-з,204-г,205-в,205-

к,206-б,206-в,206-д,207-

а,207-б,207-е,208-г,208-
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е,208-н,209-ж,232-б,233-

б,233-г,233-е,233-и,233-

р,234-е, 

272-ж,281-д,286-ж,292-

в,292-е,3-з,3-к,5-в,53-ж,54-

д,56-б,60-б,61-б,66-б,74-

д,77-б,87-д,95-а,96-а,96-

м,101-д,104-e,104-з, 

106-а,113-в,116-а,116-

б,134-н,141-и,149-в,150-

б,150-в,151-в,157-б,160-

в,241-д,244-е,245-а, с обща 

площ 1104,9 ха (5,55 %) 

 За гори носещи ВКС 3 се приемат и такива, които притежават 

характеристиките, отличаващи ги като гори във фаза на старост (Old growth 

forests). Тези гори включват наличие на: 

1. Големи живи дървета с диаметри близки до максималните за съответния дървесен 

вид; 

2. Дървета с изсъхнали, деформирани или счупени върхове и клони; 

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

4. Дървета с белези от пожар или дървета с хралупи; 

5. Големи мъртви дървета, които са все още на корен; 

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

7. Неравномерна пространствена структура. 

 

ВКС 4 Горски територии, които изпълняват важни природни функции в 

критични ситуации (напр. водозадържащи и водохранни функции, контрол на 

ерозията). 

 ВКС 4.1 Гори – единствени източници на питейна вода 
- ГТ, попадащи в рамките на санитарно – охранителни зони 1 и 2; 

ГТ,  попадащи в близост до източници за питейно – битово водоснабдяване В 

България за ГВКС се считат всички ЗГГФ попадащи в рамките на санитарно-

охранителните зони 1 и 2 на източници за питейно-битово водоснабдяване, 

определени по реда на Наредба 3 от 2000 г. За ВКС се считат също и ЗГГФ 

попадащи в близост до източници за питейно-битово водоснабдяване, но без 

определени официални СОЗ, когато те са територии, включващи реката и 

крайбрежните заливаеми ивици на разстояние от 3500 м над водовземането и 50 м 

под него с широчина не по-малка от 1500 м от двете страни на реката. 
 

За територията на ТП ДЛС “Чепино” в тази консервационна стойност попадат 

следните отдели и подотдели, определени като вододайната зона, обособени с цел 

водоснабдяване на община Велинград с. Грашево на административната сграда в м. 

Чехльово жилищните постройките в м.Суха лъка , м.Софан дере  с вода за питейно-

битови нужди.  

 

 

 

Таблица № 3. Списък на отдели и подотдели, определени като вододайни зони за ДЛС 

“Чепино” 
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ТП ДЛС “Чепино” Отдели 

Водод.зона”Мократа 

пещера”-обявена със Заповед 

№ 1953/22.04.1976г.на МГГП 

81а,б,в,г,д,е,ж,1-6:82а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,1: 

83а,б,в,1,2. с площ-155,6ха. 

 

Водод.зона”Тузлата”- обявена 

със Заповед № 

1953/22.04.1976г.на МГГП 

102а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,1-5. с площ – 69.1ха. 

 

 

Водод.зона”Водев чарк”-

съгласувана с писмо №36-09-

217/05.09.1983г.на МГГП 

196а-и:197а-д,1-2:198а-к,1-3:199а-и,1-9:200а-ж,1-4, 

201а-ж,1-3:202а-д,1-2:203а-к,1-2:204а-и,1:205а-л,1-

4,206а-и,1-2:207а-и,1:208б-н,1-5.с площ-594.2ха. 

Каптажи м.Чехльово 262д 

Каптажи м.Софан дере 103 а,б 

  

-  

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

водосборите 

ВКС 4.2.1. ГТ, попадащи във водосборите на поройни водни течения, чиято 

лесистост надхвърля 40%; 

ВКС 4.2.2.  Съобщества на клек (Pinus mugo); 

ВКС 4.2.3. ГТ, представляващи горна граница на гората (ГГГ), определени по реда 

на ЗГ или попадащи в 200 метрова ивица под ГГГ; 

ВКС 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 

orientali, попадащи в заливаемата тераса на речното течение; 

ВКС 4.2.5.  Горите между дигата и десния бряг на р. Дунав, горите на островите и 

200 метровата ивица от високия бряг на реката; 

ВКС 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); 

ВКС 4.2.7.  ГТ, попадащи в санитарно-охранителна зона 3 на язовирите чието 

основно предназначение е за питейни нужди, определени по реда на Наредба 3 от 

2002 г. 

 ВКС 4.3 Гори с решаващо противоерозионно значение  

ВКС 4.3.1. ГТ 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; 

ВКС 4.3.2. Гори, създадени по технически проекти за борба с ерозията, 

корекционни, брегозащитни и колматажни горски пояси,  

ВКС 4.3.3. 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 20
о
, както и такива разположени под 

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

За територията на ТП ДЛС “Чепино” няма  ГВКС, покриващи изискванията на 

т.1,2, 3, 4,5, 6 и 7 от определението, съгласно Националното ръководство за определяне 

на ГВКС. 
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 ВКС 4.4 Гори, които представляват бариера за разпространението на пожари 

Приемат се всички широколистни гори разположени между иглолистни насаждения, 

между иглолистни насаждения и населени места, между иглолистни насаждения и 

земи с различно селскостопанско ползване, имащи ширина на насаждението минимум 

100 м. и максимум 250 м. и състав включващ всички широколистни видове без бреза , 

акация и тополови култивари.  

За територията на ТП ДЛС “Чепино” въз основа на геобазата данни и теренни 

проучвания са определени широколистни гори от бук, черна елша , ива, и 

др.шир.видове отговарящи на изискванията за големина на заеманите площи.  

 Подотделите, съответстващи на тази консервационна стойност са:  

8б,в,еж,11г,12г,е,13г,д,15н,17л,о,18ж,19а,23л,24г,н,26б,д,ж,27в,д,и,28к,н,29и,31е,33г, 

34л,37ж,39г,д,м,41з,53б,72д,73г,д,74в,л,75а,д,л,76а,б,г,ж,77в,д,е,к,л,о,78а,б,к,79е,ж,и,

л,п,80е,81б,82а,г,83а,84а,в,85а,м,н,86а,ж,87в,88а,б,м,н,о,п,89з,90а,91а,92а,93а,95б,147

г,157в,160а,б,в,170д,з,173г,180а,244а,б,в,г,246в,г,д,е,250б,в,г,251г, както и теченията на 

реките: Рибна,Баталач, Мечкина,Крива река,Равна река,Софан, Бистрица , както 

шосето Велинград – Сърница. 

 

 

 

 ВКС 4.5 Гори с решаващо значение за състоянието на селскостопанскиите 

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

ВКС 4.5.1. Ивично разположени гори, в съседство с обработваеми земи, създадени 

или функциониращи като полезащитни горски пояси, когато широчината на 

горската ивица не е по-голяма от 100 м; 

ВКС 4.5.2. Крайречни гори доминирани от различни представители на род Salix по 

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

реката, както и по бреговете на реките Марица, Тунджа, Места, Струма, Арда, 

Лом, Цибрица, Огоста, Скът, Искър, Янтра, Вит, Съзлийка, Стряма, Осъм, 

Русенски Лом, Камчия, Велека, Резовска (Българския бряг). 

За територията на ТП ДЛС “Чепино” не  са идентифицирани гори, които да 

отговарят на определението за ВКС 4.5, свързани със защита на иженерни съоръжения. 

 

 

 

ВКС 5 Горски територии, с решаващо значение за осигуряване основните нужди 

на местното население (поминък, препитание, битови нужди, здраве) 

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

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

да се оцени потенциалната зависимост на местното население от ресурсите, които им 

дава гората. 
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Една гора може да има статут на гора с ВКС, ако местните общности получават 

от нея жизненоважни горива, храни, фураж, лекарства, или материали за 

строителството, без да имат леснодостъпни алтернативи за тяхното набавяне. В такива 

случаи високата консервационна стойност изрично се определя като една или повече от 

тези основни потребности. Ако хората от някоя общност получават приходите си 

единствено от дадена гора и нямат алтернативен източник на доходи, то тази гора има 

ВКС. 

 

Съгласно националното ръководство за определяне на ГВКС, в България 

следните ресурси могат да характеризират ВКС 5, според нивото на зависимост на 

местното население от тях, наличието на лесно достъпни заместители и 

взаимодействието с други ВКС: 

 Дърва за огрев и битови нужди 

 Паша и фураж – сено и листна маса 

 Гъби 

 Други не дървесни продукти – лечебни растения, горски плодове, охлюви, 

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

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

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

 

 Територията на държавно ловно стопанство “Чепино” обхваща община 

Велинград в Пазарджишка област , като заема части от землищата на селата Крастава , 

Бозьова и Грашево. 

Всички селища на територията са централно водоснабдени, електрифицирани, с 

телефонна мрежа и изградена пътна мрежа до всяко селище.  

Велинград е сред общините в страната с най-висока безработица. Две трети от 

регистрираните безработни са жени, а безработицата като цяло не се отразява 

значително на горския сектор в региона.  

В последните години се развиват и секторите строителство и особено – туризъм, 

поради подходящите природни дадености:  Минералната вода е приятна за пиене и 

лекува стомашно-чревни, бъбречни и кожни заболявания, заболявания на опорно-

двигателния апарат и нервната система. Използва се за хигиенни нужди (обществени 

бани), за отдих и спортуване . 
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ДЛС “Чепино” е с висока лесистост – 97.6% от територията са залесени площи. 

Както е споменато по-горе по данни  на територията на ДЛС “Чепино” в горския сектор 

са заети около 30-50% от населението в района, които работят в горското стопанство, 

дърводобива и дървопреработката. Макар и нисък % на заетите в сектора, горското 

стопанство има основен дял в икономиката на общината, като дървопреработването се 

очертава като един от основните отрасли, осигуряващи доходи на населението.  

Съществуват 20-30 местни дърводобивни фирми, които са ангажирани в ползванията от 

горите на ловното стопанство.  

Територията на ТП ДЛС “Чепино” е 19 962.3 ха. Държавните гори на 

територията на горското стопанство са 99,2% , общинските гори заемат 0,8%(133,7 ха), 

а частните са  21,3 ха. Може да се каже, че цялото население на територията на ДЛС 

“Чепино” се отоплява с дърва, което говори за важността на този ресурс за района. 

Средногодишното производство на дърва за огрев от държавните гори в ДЛС “Чепино” 

е около 9 350 пространствени м
3
, от които около 8 400 м

3
 иглолистни дърва и около  

950 м
3
 широколистни дърва за огрев. Държавното горско стопанство осигурява и при 

преференциални условия за местното население. 

 

 

По такъв начин ДЛС “Чепино” изцяло задоволява нуждите на домакинствата на 

територията. ДЛС “Чепино” добива от просеките в горските територии и около 1550-

1700 броя средногодишно коледни дръвчета за пазара. Разрешеният по ЛУП устойчив 

размер на ползванията за паша от местното население е върху площ от 17434.4 ха 

средногодишно, както следва – за 13 280бройки едър рогат добитък, 65735 бройки 

дребен рогат добитък. Ползването на пашата се разпределя след съгласуване с 

кметствата за нуждите на местното население по подадените списъци с броя глави 

добитък по землища в съответствие с допустимото ползване по ЛУП. Поради намаляне 

на стадата на територията на горското стопанство, обаче, за предходните години за 

паша са заявявани и определяни за ползване средногодишно около 5% до 10% от 

предвидените за целта по ЛУП площи (съответно заявени за паша в горите за 2011 

година са 350-400 бройки едър рогат добитък и 200-250 бройки дребен рогат добитък).  

Местното население има традиции да събира в горите недървесни продукти с 

цел подпомагане на доходите си. Събираните незначителни количества плодове и 

билки са за лично ползване , а останалата част предават на изкупвателните пунктове. За 

2011 година са издадени 677 броя разрешителни за ползване на недървесни горски 
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продукти. Интересът на местното население към тези ресурси е далеч по-малък от 

възможностите, които предоставя горския фонд. 

Социалните функции на горите на територията на ДЛС “Чепино” са големи и от 

особено значение за местното население по всички точки от определението за ВКС 5, 

но съгласно изискванията за тази категория, и от получените мнения и данни на 

местните власти и заинтересовани страни, може да се направи извода, че няма критична 

зависимост и безалтернативност на местното население по отношение на който и да е 

от елементите на ВКС 5 на територията на ДЛС “Чепино”.  

ВКС 6 Горски територии, с решаващо значение за съхраняване културнету 

ценности и традиции, религиозна и етническа идентичност. 

 ВКС 6.1. Гори и земи от горския фонд попадащи в 500 м ивица около 

манастирите; 

 ВКС 6.2. Гори или земи от горския фонд попадащи в 100 м ивица около 

параклиси, оброчища, аязма, текета; 

 ВКС 6.3. Гори или земи от горския фонд, попадащи в границите на 

паметниците на културата или в техните охранителни зони, определени по 

реда на Закона за Паметниците на Културата (ЗПК); 

 ВКС 6.4. Гори или земи от горския фонд попадащи в ивица от 100 м около 

територии, традиционно свързани с провеждането в тях на събори, 

надпявания и други мероприятия, носещи стойност за съхраняване на 

културното наследство и националните традиции. 

 

 

На територията на ТП ДЛС “Чепино”  не ” са установени горски територии, 

отговарящи на изискванията на т.1,2 и т.3 в определението по ВКС 6 към националното 

ръководство за определяне на ГВКС 

 


