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ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "МИХАЛКОВО" 

 

Проучването се извършва във връзка с определяне на горите с висока 

консервационна стойност (ГВКС) за територията на дадено ДГС/ДЛС и в изпълнение на 

принцип 9 от стандарта за сертификация управлението на гори по схемата на FSC. 

Инвентаризацията и проучванията се извършат 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 да се води изцяло от 

определенията, праговете и оценките посочени в Националното ръководството. Ще бъдат 

посочени указания за стопанисване и мониторинг, които са разписани конкретно и 

съобразно спецификата на горите и начина на управление на проучваната територия. 

При промени в ЛУП (горскостопанския план) на ДГС да се интегрират резултатите 

от изследването и препоръчаните горскостопански мероприятия в него. Това ще допринесе 

за адекватно стопанисване на горските екосистеми в района и за изпълнение изискванията 

на стандартите за горска сертификация. 
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Общата площ на териториите управлявани от ДГС Михалково (държавен горски 

фонд) е 13944 ха.  

ТП„ДГС Михалково“ носи името на с. Михалково, където е седалището на 

администрацията му. В административно отношение горите и земите от горската територия 

на държавното горско стопанство попадат в югозападната част на Смолянска област. 

Територията на ТП„ДГС Михалково“ включва землището на: с. Лясково, с.Михалково, с. 

Осиково, с. Селча, с.Стоманево и с. Чуреково - община Девин. 

ТП „ДГС Михалково” е разположено в централната част на Западни Родопи –

планински масив “Чернатица” и обхваща планинските скатове на Осиков дол, Петровска 

река, Михалковска река, Лясковска река, Староселска река, река Гашня, Очни и Братилов 

дол, всички притоци на река Въча. Територията на стопанството е неправилна фигура с 

размери подългата страна северозапад – югоизток – 20.4 км. и по късата страна изток – 

запад – 16.5 км. 

Релефът на територията на Териториалното поделение „ДГС Михалково” е типично 

планински и се характеризира със силно изразена разчлененост и с високи превишения. В 

средната си част билата са заострени, много стръмни до урвести, с недостъпни склонове, а в 

останалата част са по-къси, заоблени и полегати със стръмни и много стръмни 

склонове.Теренът е силно пресечен, което се обуславя от добре развитата и гъста 

хидрографска мрежа. Разликите в надморските височини в района на стопанството са 

твърде големи. Най-високата точка е 2093 м. на връх “Персенк”-подотдели 113 “е”, а най-

ниската 529 м. на нивото на максималните води на яз. “Въча”. Превишението между тях е 

1564 м., което създава условия за голямо растително разнообразие. Районът на ТП 

„Държавно горско стопанство Михалково” попада в долния равнинно-хълмист и хълмисто-

предпланински пояс на дъбовите гори / 0 – 700 м н в / и в средния планински пояс на горите 

от бук и иглолистни / 700 –2000 м н в /. 

В района на стопанството се срещат скали от трите основни типа: масивни, 

седиментни и метаморфни. 

Климатични условия: 

-температурата на въздуха - най-ниската средна месечна температура на въздуха е 

през януари,за отделните райони в границите на –4.2 до –1.5 гр. С, а най-високата е през 
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месец юли и в границите от 13.2 до 22.5 гр. С. Средната годишна температура варира в 

границите на 4.7 до 11.5 гр. С. Това характеризира зимата като сравнително мека, а лятото 

гореща за ниските райони до 1000 м н.в., а за по-високите части, каквито са повечето в 

стопанството, зимата е студена, а лятото прохладно. Средната годишна абсолютно 

минимална температура е –24.7 гр. С, а средната годишна максимална е 31.3 гр. С. 

-валежи - сезонното разпределение на валежите е с пролетно-летен максимум и 

лятно-есенен минимум. Характерни за подобластта са годишни суми от 550-750 л / кв. м за 

ниските и до 700-960 л /кв. м за високите части на стопанството. Максималната сума на 

валежите е през месеците май и юни, а минималните през август-септември. Средният брой 

на засушаванията в стопанството, с продължителност над 10 дни, в течение на 

десетгодишен период , по данни от климатичния атлас, са зимно-пролетния сезон по 11-15 

броя за ниските части и 11 за високите, за летния 15-17 броя за ниските и 15 броя за 

високите части и за есенния 18-20 броя за ниските и 18 броя за високите части. Най-много 

засушавания с продължителност над 10 дни има през есента. 

-снежна покривка - Средната дата на първата снежна покривка за метеорологична 

станция “Михалково” е 07.12, а последната 17.03, или средната продължителност е на 

дните със снежна покривка е 104. 

По данни от Климатичния атлас средната дата на първата снежна покривка е 01.12, 

за ниските части и 20.11. за високите, а последната – 01.04 за ниските части и 20.04 за 

високите, или средната продължителност на дните със снежна покривка е от 121 дни за 

ниските райони до 151 – за останалите. Средната височина на снежната покривка през м. 

януари е 20-40 см за нископланинския и 60 см за планинския климатичен район. 

-ветрове - По данни от Климатичния справочник за 1982 год. за метеорологична 

станция х. “Персенк”, господстващи целогодишни ветрове са западните, които са 45.1 % и 

са с преобладаващо влияние от м. декември до м. март. По интензивност следват 

североизточните, югозападните и др. Дните без вятър са 18.4 %. Броят на дните, през които 

духат силни ветрове със скорост по-голяма от 14 м / сек. е 119 за годината. Ветровете се 

отличават с твърде големите си скорости, особено през зимата. От местните ветрове трябва 

да се спомене фьона. Той се появява като топъл, сух, поривист, понякога много силен 

вятър,който духа от юг в района на стопанството през зимата и пролетта. Този вятър 

понякога нанася щети на насажденията и снижава относителната влажност на въздуха, а 

това също може да има вредно въздействие върху растителните формации. 

Растителност: 
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Съгласно възприетото горскорастително райониране на Република България - 

проф.Захариев и колектив 1979 г, районът на ТП „ДГС Михалково” попада в Тракийската 

горскорастителна област - Западни Родопи, а съобразно надморската височина, от 500 до 

2100, в двата горско-растителни пояса: долният равнинно-хълмист и хълмисто-

предпланински пояс на дъбовите гори / Т-І / и средния планински пояс на горите от бук и 

иглолистни / Т-ІІ /. 

Ниските части на стопанството, с надморска височина от 500 до 700 м са в подпояса 

на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори. Естествената растителност е 

предимно от издънкови чисти и смесени насаждения от зимен дъб, бук и благун, в чийто 

състав участват келяв габър, мъждрян, клен и други. В най-високата част на подпояса се 

срещат и високостъблени насаждения от бук и зимен дъб, с участие на трепетлика, габър и 

др. След реконструкция са създадени култури от бял и черен бор, в състава на които 

участват сребролистна липа, бреза, дуглазка и други и издънки от ценните дървесни видове. 

В подпояса на нископланинските гори от горун, бук и ела, при надморска височина от 700 

до 1200 метра, естествената растителност, покриваща склоновете възходящо по надморска 

височина е главно от бял и черен бор, високостъблен и издънков бук, ела и смърч, а в най-

ниските части и от високостъблен и издънков зимен дъб. На хумусно-карбонатни почви се 

срещат чисти и смесени насаждения от черен бор. Всред основните насаждения се срещат 

единично и трепетлика, дива череша, клен, ива и др. В резултат от извършените 

реконструкции и залесяване след голи възобновителни сечи, са създадени иглолистни 

култури от бял бор и смърч, участие на бреза, дуглазка и др. Средните части на 

стопанството с надморска височина от 1200 до 1700 метра н.в. са в подпояса на 

среднопланинските гори от бук, ела и смърч. Обликът на горите в тази част се дава от 

бялборовите, смърчови и елови чисти и смесени насаждения, в чийто състав участват и бук, 

черен бор и трепетлика. Тук се среща и чисти или смесени насаждения от черен бор върху 

хумусно-карбонатни почви. В ниските части на подпояса белият бор и елата са в оптимума 

на своето разпространение и образуват високопродуктивни чисти и смесени със смърч 

насаждения, в които с увеличаване на надморската височина, неговото участие също се 

увеличава. Във високите части на подпояса, в насажденията основно е участието на смърча. 

Създадени са и иглолистни култури от смърч и бял бор. 

Най-високите части на стопанството попадат в подпояса на горнопланинските 

смърчови гори. Растителността е предимно от чисти смърчови и по-рядко смесени с бял бор 

насаждения. Характерна особеност е по-трудното възобновяване на тези насаждения, което 

е резултат от по-суровите климатични условия и по-късия вегетационен период. 

Създадените горски култури са от смърч. В района на стопанството се срещат и следните 
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храстови видове: глог, дрян,обикновена леска, шипка, трънка – в по-ниската част и хвойна в 

по-високата.Полухрастите са представени главно от къпината и по-ограничено от 

малината.Тревната покривка в горските комплекси е разнообразна, като най-често срещани 

и характерни видове са лазаркиня, светлика, власатка, млечка, заешки киселец, ягода, 

орлова,женска и мъжка папрат, живолина, здравец, бял равнец, жълт и червен кантарион, 

лудо биле и др. 

ВКС 1. РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ВИДОВЕ. КОНЦЕНТРАЦИИ НА БИОЛОГИЧНО 

РАЗНООБРАЗИЕ ВКЛ. ЕНДЕМИЧНИ, РЕДКИ, ЗАЩИТЕНИ И ЗАСТРАШЕНИ ОТ 

ИЗЧЕЗВАНЕ ВИДОВЕ, С ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО 

ЗНАЧЕНИЕ 

 

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

"Михалково", 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 и зони, както 

следва:  

 1. Горски територии в резервати, поддържани резервати, национални паркове, 

защитени местности, природни забележителности, обявени по ЗЗТ;  

 2. Горски територии в природни паркове, попадащи в зони предназначени за 

опазване на биологичното разнообразие, определени с плановете за управление по 

реда на ЗЗТ или паркоустройствените проекти по реда на Закона за горите (ЗГ);  

 3. Горски територии, в природни паркове които нямат устройствени документи;  

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

биологичното разнообразие (ЗБР) – Натура 2000 зони.  

 

 

На територията на ДГС „Михалково” няма обявени защитени територии, съгласно ЗЗТ. По 

тази консервационна стойност ВКС 1.1 по територията на ДГС „Михалково” са налични 

само Защитени зони, определени, съгласно изискванията на ЗБР, както следва: 

 

ЗЗ „Родопи-Западни” – BG0001030, обявена в съответствие с Директива 92/43/ЕЕС за 

местообитанията: 

 

Защитена зона “Родопи - Западни” е с обща площ 271 909,21 ха, като територията на ДГС 

„Михалково” попадаща в зоната е 3685,8 ха. Целите на опазване на зоната са:  
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a. Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

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

b. Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата. 

c. Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона 

 

  
 

 

ЗЗ „Персенк” – BG0002105, обявена в съответствие с Директива 79/409/ЕЕС за опазване на 

дивите птици  

 

Защитена зона „Персенк“ е с обща площ 15677,4 ха, като територията на ДГС „Михалково” 

попадаща в зоната е 2180 ха. Целите на опазване на зоната са: 

 

a. Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 

видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената 

зона.  

b. Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената 

зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, 

характерни видове и условия на средата.  

c. Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 

  

 

ЗЗ „Триград - Мурсалица” – BG0002113, обявена в съответствие с Директива 79/409/ЕЕС 

за опазване на дивите птици. В почти цялата си част тя се припокрива със ЗЗ „Родопи – 

Западни“. 

 

Защитена зона „Триград - Мурсалица“ е с обща площ 55327,3 ха, като територията на ДГС 

„Михалково” попадаща в зоната е 71,7 ха. Целите на опазване на зоната са: 

 

a. Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

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

b. Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата.  

c. Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 

  
 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ 
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1. За защитените зони в границите на ДГС няма изготвени и приети планове за управление. 

До изготвянето на такива, стопанисването да се извършва съгласно Закона за биологичното 

разнообразие и заповедта за обявяване, след тяхното обнародване. 

2. За защитените зони в обхвата на ДГС са в сила и следните допълнителни норми и 

ограничения: 

 За природните горски местообитания, включени в Приложение 1 на Закона за 

биологичното разнообразие, се прилагат нормите и режимите за горскостопанските 

мероприятия, дефинирани в наръчника "Режими за устойчиво управление на горите в 

Натура 2000", издаден от Изпълнителна агенция по горите. 

 Да се извърши оценка на благоприятното природозащитно състояние за горските 

екосистеми на територията на ДГС, включени в границите на защитените зони. По 

линия на превенцията, прилаганите горскостопански дейности да бъдат изцяло 

съобразени с поддържането и подобряването на благоприятното природозащитно 

състояние на горските видове и местообитания. 

 Санитарни сечи и изваждане на мъртва дървесина и стари дървета, се водят само в 

случаите когато има големи природни нарушения (ветровали, снеговали, пожари) или 

каламитети. Санитарни сечи при каламитети се провеждат само при наличие на повреди 

и съхнене на дървета, съставляващи не по-малко от 20% от запаса на насаждението, при 

спазване нормите за запазване на количествата мъртва дървесина посочени по-долу. 

 При провеждане на сечи се запазват стояща и лежаща мъртва дървесина и загиващи 

дървета, които са не по-малко от 10% от запаса на насаждението преди сечта, като не 

по-малко от 5% е стояща мъртва дървесина. Мъртви дървета, застрашаващи 

безопасността на хора и съоръжения в гората, се повалят и оставят като лежаща мъртва 

дървесина. 

 Прилаганите лесовъдски мероприятия да се съобразяват с естествената динамика на 

горските екосистеми и сукцесионните процеси. 

 В горите в които се планира провеждане на отгледни сечи са в сила следните 

ограничения и норми: 

- не се допуска еднократно отсичане на повече от 20% от запаса на насаждението; 

- прилага се само комбиниран метод с преобладаване на върхов метод; 

- склопеността и пълнотата на насаждението след провеждане на отгледни сечи не се 

допуска да бъде по-малка от 0,8; 

- за осигуряване на акумулация на мъртва дървесина при отгледните сечи се запазват 

подтиснати и част от некачествените, повредените и особено загиващи дървета, 

които не конкурират директно качествени дървета. 

 Не по-малко от 10% от площта на всяко природно горско местообитание (Приложение I 

от Закона за биологичното разнообразие) в защитените зони на територията на ДГС се 

обособява като „гори във фаза на старост” както границите и местоположението на тези 

площи не се променят. 

 Приоритет имат възобновителните сечи с дълъг възобновителен период; 

 В насажденията с изведени подготвителни и осеменителни и осветителни фази на 

постепенна сеч, следващите фази на сечта да се изведат в съответствие с принципите на 

дългосрочните възобновителни сечи; 

 При провеждане на възобновителни сечи не се допуска еднократно отсичане на повече 

от 25 % от запаса на насаждението; 

 Площта на първоначално отворените при възобновителните сечи прозорци е не по-

голяма от 0,05 ха; 

 Клоните и остатъците от сечта се оставят равномерно разпръснати в местата на падане 

на дърветата извън местата с подраст; 

 Извозът на отсечената дървесина се извършва само на секции; 

 Използват се техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава 

растителната и почвената покривка и пътната инфраструктура; 
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 След прекратяване на горскостопанските дейности се извършва рехабилитация на 

нарушените терени (напр. извозни горски пътища). 

 

 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

Поради липсата на изготвени и приети планове за управление на представените защитени 

зони е необходимо ръководството на ТП ДГС "Михалково", да следи за неблагоприятни 

въздействия върху ВКС на горските местообитания в зоните. Съвместно с РИОСВ Смолян 

трябва да се определят стандартните процедури и индикатори за мониторинг, с цел 

идентификация и предотвратяване на отрицателните въздействия от дейностите върху ВКС 

на защитените зони. Например може да се следи за въздействия на горскостопанските 

дейности върху горските екосистеми, нарушаване на миграционни пътища на дивите 

животни, повишаване на риска от пожари, влошаване на благоприятното природозащитно 

състояние и др. 
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ВКС 1.2 ЗАСТРАШЕНИ, ИЗЧЕЗВАЩИ И ЕНДЕМИЧНИ ВИДОВЕ 

 

ВКС притежават териториите от горскостопанските единици, в които се среща всеки 

вид от Приложение 1 към ръководството. Това са видове с толкова голяма 

консервационна значимост, че е достатъчно наличието на един такъв вид, постоянно 

обитаващ горскостопанската единица, за да представлява тя ГВКС. Всяка ГТ, 

включваща местообитания на видовете, включени в Приложение 1 към 

ръководството е ГВКС. 

 

Растителни видове включени в Приложение 1 към Националното ръководство, 

установени на територията на  ТП ДГС "Михалково"   

 

 

1. Черно френско грозде (Ribes nigrum)  
 

Листопаден храст висок до 1,5 m. Цветовете са двуполови, събрани в гроздовидни 

съцветия. Листата с приседнали ароматни жлези [Делипавлов & кол., 2003]. Среща 

се по песъчливи места край планински потоци и реки, върху кафяви горски почви в 

иглолистния пояс от 1600 до 1800 м н.в. Цъфти май-юни. Естествено разпространен 

в България е единствено в Западни Родопи [Делипавлов & кол., 2003]. Срещат се и 

единични екземпляри. Размножава се със семена и отчасти вегетативно. Рядък вид, 

защитен от Закона за биологичното разнообразие. Тази защита се отнася само за 

естествените находища на вида, но не и за култивираните растения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bgflora.net/families/saxifragaceae/ribes/ribes_nigrum/ribes_nigrum_1.html
http://www.bgflora.net/families/saxifragaceae/ribes/ribes_nigrum/ribes_nigrum_4.html
http://www.bgflora.net/families/saxifragaceae/ribes/ribes_nigrum/ribes_nigrum_4.html
http://www.bgflora.net/families/saxifragaceae/ribes/ribes_nigrum/ribes_nigrum_5.html
http://www.bgflora.net/families/saxifragaceae/ribes/ribes_nigrum/ribes_nigrum_6.html
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2. Остролистен Джел (Ilex aquifolium) 

Вечно зелен храст или ниско 

дърво, фанерофит, с кожести листа, 

повече или по-малко ясно назъбени и 

бодливи. Плодът е червен и се запазва 

и през зимата. Цъфти през май-юни, 

плодоноси през юли-август. 

Възобновяването му е трудно и заради 

това се среща предимно като единични 

индивиди или на малки групи във 

влажни, сенчести долове в горите (най-

често букови), в планинските региони. 

Включен е ЗБР и в Червена книга на 

България т. 1 с категория „застрашен” 

(Пеев и др. (ред.) 2011). 

 

 

         ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ  

 

Инвентаризиране и картиране на други потенциални находищата на вида, като това е 

препоръчително да се извършва през зимата, когато растението може да бъде 

идентифицирано отдалеч по вечнозелените листа. Дейностите могат да се извършват и от 

служители на ДГС Михалково. 

 

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

на сеч, с оглед да не се променят условията на микросредата. 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 нарушат условията на средата. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  

Проверка състоянието на находището на вида (минимум на 5 години) – брой 

индивиди, определяне на възрастовата структура на ценопопулацията, здравословно 

състояние (наличие на повреди или вредители, окастрени клони и др.).  

 
 

3. Пълзяща гудиера (Goodyera repens (L.) R. 

Br.) 

 

 Многогодишно тревисто растение с 

повърхностно разположени столони. 

Цветоносните стъбла високи 10–20(30) cm, с 

приосновна розетка от 3–7 листа. Листата 

сърцевидни, с широка дръжка и ясна мрежа от 

светли жилки, дълги 1,5–7 cm, широки 0,5–2 cm. 

Съцветието с 5–15 цвята, спирално разположени. 

Цветовете бели, ароматни. Околоцветните 

листчета дълги 3–5 mm, от външната страна 

влакнести. Цв. VІ–VІІ, пл. VІІІ. Опрашва се от 

насекоми. Размножава се семенно и вегетативно. 
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Новите листни розетки се развиват през есента и презимуват.  

 Среща се в борови и елови гори, смесени иглолистни, понякога и иглолистно-

широколистни гори, като обикновено първият етаж е от стари дървета. Среща се на 

полусенчести места с рохкави, по-често алкални, почви и изобилие на мъхове (Петрова 

2011).  

 Видът е реликт, включен е в ЗБР и Червена кига на Р. България т. 1 с категория 

„застрашен” (Пеев и др. /ред./ 2011). 

 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

 

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. 

 

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.). 
 

 

4. Родопска горска майка (Lathraea rhodopаea 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 m.н.в. Включен в 

Приложение 1 на ЗБР, балкански ендемит. 

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОПАЗВАНЕ 

 

Инвентаризиране и картиране на потенциалните 

находища на вида в границите на горското стопанство 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. 
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ПРЕПОРЪКИ 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. 
 

5. Елвезиево кокиче (Galanthus elwesii Hook.) - застрашен, включен в ЗБР, среща се из 

храсталаци, гори, скални поляни по варовити почви, по долините на реките в низинния и 

долния планински пояс върху богати наносни почви.  

 

Многодишно луковично 

растение, геофит. Стъблото достига 

20 cm. На върха си носи един 

увиснал надолу цвят, в основата на 

който е развит ципест зеленикав 

лист прикрепен с влагалище. 

Околоцветните листчета са шест: 

три външни бели (от 15 до 25 mm) 

разперени, лъжичковидни, 

вътрешните са три почти два пъти 

по-малки, докосващи се едно в 

друго със зелено петно на връхната и 

приосновната част. Цъфти в 

периода януари-април, плодоноси 

май-юни. Расте из храсталаци, гори и 

скални поляни в низинния, буковия и дъбовия пояси. 

 

Видът фигурира в Червена книга на Р. България т. 1 (Пеев и др. 2011) с категория 

„застрашен” и в приложение 3 на ЗБР. 

 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ  

 

Инвентаризиране и картиране на находищата на вида в границите на горското 

стопанство. При провеждане на лесовъдските мероприятия да не се нанасят механични 

повреди на индивидите. При установяването наличие на вида, дърветата в съседство се 

запазват и не подлежат на сеч.  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  

 

Проверка състоянието на находището на вида (ежегодно) – брой индивиди, 

определяне на възрастовата структура на ценопопулацията (брой цъфтящи или 

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

Родопско еньовче – (Galium rhodopeum) - многогодишно тревисто коренищно 

растение. Рядък вид. Балкански ендемит.  

 

6. Родопско еньовче (Galium rhodopeum Velen.) 
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 Многодишно тревисто растение с дълго коренище. Стъблата високи 7–35 cm, в 

основата с многобройни стерилни клонки, образуващи рехави чимове. Листата 

тяснолинейни до игловидни, късоосилесто заострени, разположени в прешлени по 6. 

Цветовете дребни, бледожълтеникави, събрани в тясно пирамидално съцветие. Плодът сух, 

от 2 бъбрековидни орехчета. Цв. V–VI, пл. VII–VIII. Расте по сухи варовити каменисти 

склонове, предимно на южни изложения върху хумусно-карбонатни, ерозирани и неразвити 

почви от пояса на ксеротермните дъбови гори до буковия пояс. Участва в тревния етаж на 

съобщества от Quercus pubescens 

и Carpinus orientalis, в състава на 

скални съобщества заедно с 

Morina persica, Polygala 

rhodopaea, Alyssum montаnum и 

др. (Анчев и Горанова 2011). 
Среща се в Западни Родопи на 

каменисти и 

скалисти варовити терени по 

предпланински и планински 

склонове. 

 Видът е рядък, балкански 

ендемит, терциерен реликт, 

включен е в ЗБР и Червена книга 

на Р. България т. 1 с категория 

„застрашен” (Пеев и др. /ред./ 

2011). 

 

 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

 

Инвентаризиране и 

картиране на находищата на вида 

в границите на горското 

стопанство. При провеждане на 

лесовъдските мероприятия да не 

се нанасят механични повреди на 

индивидите. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ 

ЗА МОНИТОРИНГ  

Проверка състоянието на 

находището на вида (ежегодно) – 

брой индивиди, определяне на 

възрастовата структура на 

ценопопулацията (брой цъфтящи 

или плодоносещи индивиди), 

здравословно състояние (наличие 

на повреди или вредители). 
 

 

Растителни видове извън приложение 1, но установени на територията на ДГС 

„Михалково”.  
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7. Родопски силивряк – (Haberlea 

rhodopensis) - многогодишно 

тревисто растение. 

 

 

Рядък вид. Балкански ендемит. Терциерен 

великт. Среща се по силикатни и варовити 

скални терени, най-вече по пукнатини на 

скални разкрития предимно на засенчени 

места с висока въздушна влага. Популациите са с 

добра численост. Има голяма семенна 

продукция, но се възобновява главно 

вегегативно. 

 

 
8. Родопско великденче – (Veronica rhodopaea) - многогодишно тревисто растение. 

Рядък вид Български ендемит. Разпространен е в Средни и Западни Родопи. Расте по умерено 

влажни поляни с богата кафява горска почва от 1800 до 2500 м н.в. Популациите имат мозаечна 

структура. Петната са разпръснати на относително малко разстояние, скрити в тревостоя. 

 

9. Мечо грозде – (Arctostaphylos uva 

– ursi). Вечнозелено храстче с 

пълзящи стъбла.  
Рядък вид. Разпространен е в Средни и 

Западни Родопи. Расте по сухи, 

каменливи и скални поляни, разпределени 

иглолстни гори с кафява горска или 

планинско-горска тъмноцветна почва 

между 1300 и 1500 м н.в. Има добра 

жизненост. Събира се като лечебно 

растение. 

 

 

 

Животински видове включени в Приложение 1 към Националното ръководство, 

установени на територията на ТП ДГС "Михалково" 

 

1. Кафява мечка (Ursus arctos) 
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Снимка: Любомир Андреев/Зелени Балкани 

 

Среща се в обширните, непрекъснати горски комплекси в скалисти и труднодостъпни 

местообитания, с променяща се в зависимост от миграцията численост. Защитен вид, 

включен в Червена книга на България т. 2 с категория рядък; Закон за билологичното 

разнообразие, Приложение II и III; Бернска конвенция, Приложение ІІ; CITES, Приложение 

ІІ. У нас с разпокъсано разпространение, главно съсредоточено в Рила, Пирин, Славянка, 

Западни Родопи, Централна и Източна Стара планина. Включен в Червената Книга, категория 

застрашен, ЗБР-ІІ, ІІІ; международен: IUCN.  

 

 

ЗАПЛАХИ 

 

 Основни заплахи за мечката са загубата на местообитания, директно преследване и 

безпокойство от човека. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

 

В отделите в които е установено наличие на леговище, което е обитавано поне два 

пъти през последните 10 години, да не се извършват никакви мероприятия в радиус от 200 

м. В случай на биокоридор могат да се извършват съгласувани мероприятия, според 

ширината на коридора. Не се допускат интензивни сечи или изграждане на дивечови огради 

в биокоридор по-тесен от 1000 м.  Разработване и прилагане на дългосрочна стратегия за 

развитие на горските екосистеми, чрез подпомагане на естественото възстановяване, 

опазване на смесените гори и масивите от жълъдо-образуващите дървета и други видове 

значими за мечката. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  

 

Установяване на точните местонахождения на леговищата и дългосрочен 

мониторинг на броя на мечките.  

2. Глухар (Tetrao urogallus) 

 

Включен в Червена книга на България, 

категория “Застрашен”, ловен обект с 

регулирано ползване на мъжките.  

 

На територията на ДГС “Михалково” 

регистрираните токовища са с обща площ 

289.1 ха. 

 

ЗАПЛАХИ 

 

 Основни заплахи за вида са 

фрагментация и промяна на структурата на 

местообитанията, антропогенен натиск, унищожаване на туковищата, липса на достатъчно 

хранителна база, интензивни горскостопански мероприятия по време на размножителния 

период и нерегламентиран отстрел.  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 
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 Да се сведат до минимум фрагментацията на местообитанията в отделите, в които е 

установен вида. В идентифицираните токовища да не се извеждат сечи. Да не се допуска 

събирането на горски плодове и билки в периода на токуване, мътене и отглеждане на 

малки. В радиус от 600 м от центъра на токовището да не се извеждат голи сечи, 

реконструкции, застрояване, прокарване на пътища и други дейности водещи до промяна в 

ландшафта. Да се ограничат посещенията от туристи в районите на токуване. 

  

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

 

Ежегоден мониторинг на токовището в периода на токуване. Оценка на антропогенното 

въздействие, в районите в които се среща глухаря и при нужда да се сведе до минимум. 

Провеждане на по-обстойни изследвания в подходящи за вида местообитания. 

 

 

3. Черен кълвач (Dryocopus martius) 

 

Среща се предимно в стари широколисни, смесени и 

иглолистни планински гори до горната им граница и 

сравнително по-рядко в равнинни гори. Рядък вид, включен в 

„Червена книга на България, том 2; Приложение ІІ и ІІІ на 

ЗБР. 

 

 

ЗАПЛАХИ 

 

Изсичането на старите гори, конкуренция от други видове 

кълвачи, антропогенен натиск и загуба на хранителна база. 

Тясно специализиран вид към храна и  местообитание. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

 

Да се обособяват гори във фаза на старост в отдели, в 

които видът е установен като гнездящ. Да се запазват старите хралупати дървета. 

Минимизиране на санитарните сечи в старите гори. Опазване на  мравуняците на червената 

горска мравка. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

 

Картиране на гнездовите находища и ежегоден мониторинг на състоянието им. 

 

 

4. Черен Щъркел (Ciconia nigra) 

 

 

 Вид включен в Червената 

книга на България т. 2 в категорията 

уязвим; Приложение ІІ и ІІІ на ЗБР. 

Гнезди най - често в равнинни и 

планински широколистни гори, 

скални комплекси и проломи на реки.  
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Снимка: Проект Родопи 

 

 

ЗАПЛАХИ 

 

 Загуба на горски местообитания, преследване в рибни стопанства, замърсяване на 

влажните зони и урбанизация.     

 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

 

 В отделите, в които е установена заета територия или гнездене на вида да не се 

извършват сечи както следва: за периода от 01.01 до 30.06 зоната е 500 м, а от 01.07 до 

31.12 зоната е 250 м. Да се запазват старите дървета в широколистните гори, като 

предпоставка за гнездова база на вида. Предотвратяване на обезводняването на 

планинските реки. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  

 

 Ежегоден мониторинг на популацията на територията на стопанството. Установяване 

на точните координати на всяко сигурно гнездово находище. 

 

 

5. Лещарка (Tetrastes bonasia)  

 

 

Застрашен вид. Включен в Приложение 

ІІ и ІІІ на ЗБР. У нас се среща само в 

планините, главно в Рило-Родопския масив. 

Предпочита естествени, гъсти смесени и 

иголистни гори с богат подлес и наличие на 

горски плодове, обикновено над 1000 м.н.в..  

ЗАПЛАХИ 

 

Унищожаване и увреждане на 

местообитанията. Безпокойство от човека. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

 

В местата, с регистрирано гнездене да не се извеждат мащабни сечи /да не се секат 

повече от 10-15 % от дърветата на дадено насаждение/, да не се провеждат голи сечи, 

реконструкции и възобновителни сечи- окончателна фаза. Да не се унищожава подлеса на 

гората. Да не се извършват сечи в периода 1 март – 31 юли. Да не се изгражда нова пътна, 

туристическа и спортна инфраструктура в районите на обитаване на вида. Да не се 

застроява. Да се контролира потока от събирачи на гъби и горски плодове извън посочените 

отдели /подотдели/ 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

 

 Ежегоден мониторинг на вида на територията на стопанството основно през ранна 

пролет. 
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6. Малък ястреб (Accipiter nisus) 

 

Включен в Червената книга на България том ІІ; 

Приложение ІІІ на ЗБР. Гнезди в гори и покрайнините им, от 

равнините почти до алпийският пояс.   

На територията на ДГС “Михалково” е наблюдаван по цялата 

територия, не е установено гнездене.  

 

ЗАПЛАХИ 

Загуба на местообитания вследствие на обезлесяване на 

обширни територии. Преследване и безпокойство от човека. 

 

 

 

 

Снимка: Mario Cea 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ   

 

 

Ограничаване на дърводобива и събирането на недървесни горски продукти в отделите и 

подотделите, в които е установено гнездене. Спазване на забраната за отстрел на вида. При 

установено гнездене на вида да не се извеждат сечи в радиус от 250м от гнездото. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

  

Картиране на гнездовите находища и ежегоден мониторинг на състоянието им. 

 

 

7. Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

 

Застрашен вид, включен в 

Червената книга на България; 

Приложение ІІІ на ЗБР. Обитава 

високостъблени, широколистни 

планински, равнинни и 

крайречни гори. Често гнезди и в 

иглолистни култури.   

На територията на ДГС 

“Михалково“ няма установено 

находище, но е забелязван на 

цялата територия. 

 

ЗАПЛАХИ 

 

Загуба на местообитания, 

преследване от хора, изземване  

на яйца и малки с цел търговия.                    Снимка: Любомир Андреев/Зелени Балкани 

 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 
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 Ограничаване на дърводобива и събирането на недървесни горски продукти в отделите 

и подотделите в които е установено гнездене. Спазване на забраната за отстрел на вида. 

При установено гнездене на вида да не се извеждат сечи в радиус от 300 м от гнездото. 

 

 

8. Скален орел (Aquila chrysaetos)  

 

Много рядък вид у нас, включен в Червената книга на  България в категория 

застрашен, Приложение ІІ и ІІІ на ЗБР. Гнезди на скални комплекси и стари широколистни 

и иглолистни дървета. На територията на ДГС „Михалково“ не са установени гнезда, но 

видът е наблюдаван . 

 

ЗАПЛАХИ 

 

 Загуба на гнездови и 

хранителни местообитания. 

Безпокойство по време на гнездовия 

период. Използването на отровни 

примамки за борба с хищните 

бозайници. Преследване от човека. 

Практикуване на спортове, като 

скално катерене и парапланеризъм в 

гнездовите територии. 

  

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА 

ОПАЗВАНЕ 

 

      Снимка: Добромир Добринов/Зелени Балкани 

В отделите, където е установен  видът през гнездовия период, да не се  извеждат 

никакви сечи с интензивност над 10% от насаждението.  В отделите, в които е установена 

заета територия или гнездене на вида да не се извършват сечи както следва: за периода от 

01.01 до 31.07 зоната е 1000м, а от 01.08 до 31.12 зоната е минимум 500м. При окончателни 

фази на възобновителни сечи да се оставят единични или групи дървета от предходното 

насаждения. 

 

Да не се допуска разораване и опожаряване на ливади и пасища. Да не се допуска 

използването на отровни примамки за борба с хищни бозайници.  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

 

Картиране на двойки в периода на 

гнездене и ежегоден мониторинг на 

съответните отдели за присъствието на вида.  

 

 

 

9. Трипръст кълвач (Picoides 

tridactylus) 

Разпространение: Рило-Родопският 

масив, 1400-2200 м.н.в. На територията на 
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стопанството, гнезда на вида не са регистрирани, но е наблюдаван в рамките на отдели и 

подотдели: 89 е и 89 ж. Численост:  90-130 двойки (най-редкият и малочислен кълвач в 

България!). Местообитание: стари иглолистни гори. Включен в Червената книга на 

България, категория застрашен.  

 

Снимка: Josef Hlasek (hlasek.com) 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ  

В отделите с гнезда на вида: без никакви сечи в радиус 500-700 м около гнездата 

В отделите с присъствие на вида: допуска се горскостопанска дейност само по 

изключение 

Запазване на едроразмерни, стари, хралупати (вкл. и сухи) дървета, които са 

потенциални гнездови места; да не се изнася стояща и паднала суха дървесна маса. 

Да не се допуска застрояване и фрагментиране на местообитанията на вида. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

Ежегодно изясняване разпространението на вида и оценка на числеността чрез 

провеждане на трансекти със звукова имитация през пролетта (II-IV) и/или есента (IX-X).  

 

10. Голям сечко (Cerambyx cerdo Linnaeus) 

 

 

 
 

В България видът е включен в приложения II и III на ЗБР. Препоръчва се идентификация и 

запазване на гори във фаза на старост и на острови на старостта и тяхното опазване и 

изключване от лесовъдски мероприятия. Забрана за сеч на биотопни дървета, макриране и 

опазване на бъдещи такива.Забрана за изкореняване на пънове. Изготвяне на планове за 

противопожарна защита и предотвратяване на пожари. Забрана за използване на 

инсектициди (освен при крайна необходимост и то само биологични и видовоспецифични).  

   

 

11. Голям буков сечко (Morimus asper funereus (Mulsant)  
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В България видът е включен в приложение II на ЗБР. Препоръчва се идентификация и 

опазване на гори във фаза на старост и на острови на старостта и тяхното опазване и 

изключване от лесовъдски мероприятия. Забрана за сеч на биотопни дървета, макриране и 

опазване на бъдещи такива.Забрана за изкореняване на пънове. Изготвяне на планове за 

противопожарна защита и предотвратяване на пожари. Забрана за използване на 

инсектициди (освен при крайна необходимост и то само биологични и видовоспецифични).  

 

 

ВКС 1.3 КРИТИЧНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ВИДОВЕ 

 

Целта на този елемент е да осигури запазването на гори с важни концентрации на 

видове, които използват дадената горска територия постоянно или само през 

определено време или в отделни фази от жизнения си цикъл. Тук се включват 

критични места за размножаване и миграции, миграционни маршрути и коридори (по 

отношение на географската ширина или надморската височина). В тази ВКС могат да 

бъдат използвани съществуващите системи за определяне на територии с високи 

концентрации на видове, например Орнитологично важни места, Ботаническо важни 

места, Херпетологично важни места и т.н. 

 

 Идентифицирани територии, представляващи критични концентрации на видове на 

територията на стопанството са следните: 

 

Токовища на глухари установени в отдели с обща площ 289.1 ха. 

 

Сватбовища на елени установени в отдели с обща площ 57.3 ха. 

 

Леговища на мечки установени в отдели  с обща площ 91.1 ха. 

 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 1.3 

 

Да се контролира строго бракониерството в района. Да не се допуска безразборно 

застрояване и безпокойство. 

Да се ограничат горскостопанските работи в периода 01-30.09, около сватбовищата 

на благородния елен. 
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В подотделите, които са посочени като сватбовища не се допуска извеждане на 

механизирани дърводобивни дейности през размножителния период. Допускат се 

единствено дейности свързани с предотвратяване на нарушения от всякакъв произход – 

напр. противопожарни, лесозащитни мероприятия или такива, които са за защита на важни 

инфраструктурни обекти.  

Лесовъдските мероприятия през останалото време трябва да осигуряват запазване на 

природната стойност на насажденията като сватбовища, т.е: 

- Да не се допуска замърсяване на горските територии с битови отпадъци и вредни 

химически вещества; 

- На местата, където има калища да не се извършва сеч на дървета в радиус от 15 м, а 

извозните трасета да се проектират и залагат, така че да не разрушават калищата; 

Да се прилагат възобновителни сечи с по-дълъг възобновителен период – напр. 

постепенно-котловинни. 

В идентифицираните токовища да не се извеждат сечи. Да не се допуска събирането 

на горски плодове и билки в периода на токуване, мътене и отглеждане на малки. В радиус 

от 600 м от центъра на токовището да не се извеждат голи сечи, реконструкции, 

застрояване, прокарване на пътища и други дейности водещи до промяна в ландшафта. Да 

се ограничат посещенията от туристи в районите на токуване. 

 

В отделите в които е установено наличие на леговище на мечка, което е обитавано 

поне два пъти през последните 10 години, да не се извършват никакви мероприятия в 

радиус от 200 м. В случай на биокоридор могат да се извършват съгласувани мероприятия, 

според ширината на коридора. Не се допускат интензивни сечи или изграждане на дивечови 

огради в биокоридор по-тесен от 1000 м.  Разработване и прилагане на дългосрочна 

стратегия за развитие на горските екосистеми, чрез подпомагане на естественото 

възстановяване, опазване на смесените гори и масивите от жълъдо-образуващите дървета и 

други видове значими за мечката. 

 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 1.3 

 

Провеждане на ежегодно преброяване на елените в района и определяне не половото 

съотношение на животните. 

Ежегоден мониторинг на токовищата в периода на токуване. Оценка на 

антропогенното въздействие, в районите в които се среща глухаря и при нужда да се сведе 

до минимум. Провеждане на по-обстойни изследвания в подходящи за вида местообитания. 

Установяване на точните местонахождения на леговищата и дългосрочен 

мониторинг на броя на мечките.  
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ВКС 2. ЕКОСИСТЕМИ И МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ НА НИВО ЛАНДШАФТ. 

НЕПОКЪТНАТИ ГОРСКИ ЛАНДШАФТИ ГОЛЕМИ ЕКОСИСТЕМИ* НА НИВО 

ЛАНДШАФТ И МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ* С ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО 

ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, В КОИТО СЪЩЕСТВУВАТ ЖИЗНЕНИ 

ПОПУЛАЦИИ НА ПОВЕЧЕТО ЕСТЕСТВЕНО СРЕЩАЩИ СЕ ВИДОВЕ В 

ЕСТЕСТВЕНИТЕ ИМ МОДЕЛИ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ОБИЛИЕ. 

 

Гори, които съдържат жизнеспособни популации на повечето или всички местни видове, 

трябва да имат голяма площ и да са сравнително неповлияни от човешка дейност и с ниско 

ниво на фрагментация (% незалесени територии). Целта на определяне на тази 

консервационна стойност е да бъдат включени типични ландшафти и тяхното биологично 

многообразие от съответния горско-растителен район.  

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

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

естествени условия на разпространение и обилие.  

 

Съгласно Националното ръкожодство за определяне на ГВКС, цялата территория на ДГС 

«Михалково» попада във ВКС 2   

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 2 

1. Планираните лесовъдски и стопански мероприятия не трябва да водят до намаляване на 

процента на лесистост на ДГС. 

2. 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. 

3. Най-малко 5% от територията на горскостопанската единица трябва да бъдат отделени 

за осигуряване на гори от основно представените горскодървесни видове, които са във фаза 

на старост (Old-growth forests). 

4. 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. 

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

системи, които осигуряват естествено възобновяване. 

6. Не се допуска смяна на коренния дървесен състав.  

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

произходи. Да не се внасят чуждоземнни дървесни видове и произходи с изключение на 

дендрариумите и географските култури, както и животински видове извън естественият им 

ареал на разпространение на територията на ТП ДГС "Михалково". 

8. Да не се допуска изкуствено залесяване на естествени открити пространства в горските 

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

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

антропогенната фрагментираност на територията. При планиране на пътищата и 

инфраструктурата, трябва максимално да се запази целостта на ландшафта. Необходимо е 

да се осигурят подходящи елементи, намаляващи влиянието на фрагментираността на 

територията, които да подпомагат движението на организмите – например да се 

предвиждат  коридори за придвижване, връзки и зони на спокойствие на животните и т.н. 
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ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 2 

1. При провеждане на мониторинга се следят и количествените показатели на трите 

критерия – естественост, фрагментираност и лесистост.  

2. Мониторирането се извършва всяка година по документи и снимки. 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.  

3. Да се осъществява контрол върху изпълнение на дърводобивните дейности. 

4. 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. 

5. 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. 
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ВКС 3. ЕКОСИСТЕМИ И МЕСТООБИТАНИЯ. РЕДКИ, ЗАЩИТЕНИ 

ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ЕКОСИСТЕМИ ИЛИ РЕФУГИИ. 

 

За България ГВКС представляват всички горски територии, включващи екосистеми 

от 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 видове от специфични екологични и 

таксономични групи. 

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

от ГСП на ТП ДГС "Михалково". Извършено е и теренно обследване на идентифицираните 

за тази консервационна стойност типове екосистеми. Съгласно списъка към Приложение 4 

на Националното ръководство за определяне на ГВКС, за територията на ТП ДГС 

"Михалково" са идентифицирани описаните по-долу редки, застрашени или изчезващи 

екосистеми. Границите на отделните гори, представляващи ВКС 3, не са отбелязани на 

терена тъй като в повечето случаи съвпадат с границите на насаждението. 

 

 

Гори във фаза на старост (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 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. 
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.  

Необходимо е най-малко 5% от територията на горскостопанската единица да бъдат 

отделени като насаждения за осигуряване на гори във фаза на старост. Особено подходящи 

за тази цел са естествени насаждения с възраст над 100 години, които не са били обект на 

стопанска дейност. При отсъствие на достатъчно представителност на определени типове 

насаждения, както при пространствено разположение, когато се фрагментират естествени 

насаждения, в тази група гори могат да бъдат включени и горски култури. Препоръчително 

е горите във фаза на старост да бъдат относително равномерно разпределени на 

територията, като площта на един комплекс от стари гори да бъде не по-малко от 40 ха. По 

възможност трябва да се осигури и свързаността на тези комплекси с коридори, които също 

са съставени от ГФС.  

За да може да достигнат 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 50 % от ГФС/. Друго 

изключение от това правило са горските култури. В тях са необходими лесовъдски намеси, 

които да подпомогнат устойчивостта на тези насаждения и процеса на диференциация на 

структурата им.  
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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). 

На територията на ТП ДГС "Михалково" за гори във фаза на старост са определени с 

обща площ  451,6 ха . 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ 

 

В насажденията, отделени като гори във фаза на старост, не се не се допуска 

лесовъдска намеса и извличане на дървесина, освен в случаите на големи природни 

нарушения /ветровали и каламитети на площи заемащи над 50% от площта ГФС. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 3 

 

Мониторингът на ГВКС 3 включва изършване на периодични наблюдения и анализ 

на състоянието им, чрез теренни наблюдения и разработване и прилагане на отделна 

програма за всеки вид гора. 

 

1. 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.  

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

 

Списък на застрашени, изчезващи или ендемични екосистеми в България, представени на 

територията на ДГС „Михалково”: 

 

G 3. 161 РОДОПСКИ ГОРИ ОТ ОБИКНОВЕНА ЕЛА  

 

Описание: 

Монодоминантни или смесени гори от обикновена ела с Обикновен бук (Fagus silvatica), 
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Обикновен смърч (Picea abies), Бял бор (Pinus sylvestris), Черен бор (Pinus nigra) в Родопите 

и североизточните Гръцки планини, Пирин, Рила, Витоша в рамките на географския обхват 

на Мизийски – букови гори. 

 

Мерки за стопанисване: 

Елата е много подходящ вид за прилагане на изборните форми на стопанисване и сечи  

с дълъг възобновителен период. Прилагането на постепенна сеч трябва да се ограничи с 

изключение на случаите, когато целта е постигане на разнообразие на местообитания. 

Отгледните мероприятия трябва да се извършват своевременно 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 еловите гори. 

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. 

Включване на горите с участие на Abies borisii-regis в защитени територии, поради 

ендемичния им характер. Изработване на планове за управление на защитените територии и 

предвиждане в тях на лесовъдски мероприятия изцяло съобразени с биологията и 

екологията на вида. 

 

 

G3.4 C2 РОДОПСКИ БЯЛ-БОРОВИ ГОРИ 

 

Описание:  

Гори с доминиращ Бял бор (Pinus sylvestris) главно върху южните склонови на планините 

на Родопите, Рила, Пирин, Осогово и Балканите на сравнително сухи силикатни и калциеви 

почви. Бял боровите съобщества са обикновено монодоминантни, но може да включват 

Черен Бор (Pinus nigra), Смърч (Picea abies), Обикновен бук (Fagus sylvatica) и Бреза (Betula 

pendula). В храстовия етаж са представени Обикновена хвойна (Juniperus communis), 

Балкански зановец (Chamaecytisus absinthioides), Червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea), 

Черна боровинка (Vaccinium myrtillus).  В тревния етаж, характерни видове са: горски 

вейник (Calamagrostis arundinacea), Горска светлика (Luzula sylvatica) и др.  

  

 

Мерки за стопанисване:  

 

Общата площ на местообитанието е 1276,4 ха. Ключовите параметри на местообитанието се 

намират в благоприятно природозащитно състояние и за насажденията в него са планирани 

само поддържащи мерки, както и лесовъдски намеси, които няма да нарушат моментния 

статус. 

 

Планирани са групово-постепенни и неравномерно-постепенни възобновителни сечи в 

зрели насаждения с обща площ 156,3 ха (около 12% от площта на местообитанието). 

Постепенна сеч е проектирана в един подотдел 243е с площ 1,6 ха. Дългосрочните групови 

сечи са в съответствие с естествената динамика на местообитанието и ще подпомогнат 

формирането на неравномерна пространствена структура, ще осигурят по- 

голямо разнообразие от местообитания и ще спомогнат за запазване на дендрологичното 

разнообразие. 

 

Подотдели с площ от 129,6 ха (10,1% от площта наместообитанието) са определени за 

формиране на гори във фаза на старост. За да достигнат характеристиките на гори във фаза 

на старост, определените насаждения се оставят на естествената им динамика и в тях не са 

планирани лесовъдски мероприятия. 
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G3.1 E1 ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКИ ГОРИ ОТ ОБИКНОВЕН СМЪРЧ 

 

Описание: Гори с преобладание на обикновение смърч (Picea abies), развиващи се на 

силикатни терени. В някои случаи значително присъствие имат обикновената ела (Abies 

alba) и белият бор (Pinus sylvestris). Към този тип се отнасят и смесените иглолистно-

широколистни гори, в които доминират обикновения смърч. Характеризиращи растителни 

видове в тревния етаж са: Vaccinium spp., Luzula luzuloides, L. sylvatica, Calamagrostis 

arundinacea, Melampyrum sylvatica, Oxalis acetosella, Dryopteris filix-mas, Homogyne alpina, 

Moehringia pendula. 

 

 Мерки за стопанисване:  

 

Общата площ на местообитанието е 1440 ха. Анализът на базата данни и теренните 

проучвания показват, че местообитанието е в благоприятно природозащитно състояние. В 

тази връзка в насажденията са планирани само лесовъдски намеси, които са в съответствие 

с естествената динамика на местообитанието.Планирани са групово-постепенни 

възобновителни сечи в зрели насаждения с обща площ 770,8 ха (около 54% от площта на 

местообитанието). Прави впечатление, че за 10 години повече от половината от 

местообитанието в НАТУРА 2000 зоните ще бъде обект на възобновителни сечи. 

Дългосрочните групови сечи ще подпомогнат формирането на неравномерна 

пространствена структура на ниво насаждение и на ниво ландшафт, но прилагани на такава 

площ за относително кратко време може да се повлияят негативно на животинските 

популации по отношение на фактора безпокойство. В тази връзка се препоръчва годишните 

сечи да се планират и провеждат на компактни блокове (сечите за съответната година да се 

извеждат само в един район, който през следващите 9 години ще е зона на спокойствие). 

Необходимо е също така да се провежда периодичен мониторинг на популациите на 

ключови видове, който да идентифицира евентуални негативни въздействия. Резултатите от 

мониторинга се анализират и при необходимост се дефинират и прилагат мерки за 

ограничаване и/или смекчаване на въздействието. Подотдели  с обща площ 188,8 ха (13,1% 

от площта на местообитанието) са определени за формиране на гори във фаза на старост. За 

да достигнат характеристиките на гори във фаза на старост в насажденията не са планирани 

лесовъдски мероприятия. 

 
 

G3.561(1)  СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ БОРОВИ ГОРИ С ЕНДЕМИЧНИ ПОДВИДОВЕ 

ЧЕРЕН БОР 
 

Описание: Гори доминирани от черен бор (Pinus nigra), срещащи се главно върху 

варовикови почви. Характерни са за по-сухи местообитания до 1800 m н.в. Срещат се и на 

по-малка надморска височина в южните райони на Родопите. Характеризиращи растителни 

видове в тревния етаж са: Dorycnium herbaceum, Carex humilis, Cephalnathera longifolia, C. 

damasonium, Brachypodium pinnatum, Sesleria latifolia, Laser trilobum.  

 

  

Мерки за стопанисване:  

 

Насаждението е отделено като гора във фаза на старост и в него не се планират лесовъдски 

мероприятия. 

 

G1.692 БУКОВИ ГОРИ ОТ ТИПА ASPERULO-FAGETUM 
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Описание:  

 

Букови гори, които са разпространени на неутрални или близки до неутралните почви. 

Преобладаващ дървесен вид е обикновения бук (Fagus sylvatica). В по-високите части на 

планините букът образува смесени насаждения с обикновената ела (Abies alba) и 

обикновения смърч (Picea abies). Доминиращите видове в тревния етаж са: Galium 

odoratum, Anemone nemorosa, Lamiastrum galeobdolon, Cardamine bulbifera, Aremonia 

agrimonioides и Melica uniflora. Като цяло този вид букови гори се характеризира с по-богат 

и по-разнообразен видов състав на тревния етаж в сравнение с останалите букови гори в 

Родопите. 

 

  

 

Мерки за стопанисване:   

 

Обща площ на местообитанието е 272,1 ха от които 182,2 ха са насаждения с издънков 

произход, 82,9 ха са насаждения със семенен произход и 7 ха са класифицирани като 

нелесопригодни. Природозащитно състояние на местообитанието е оценено като 

неблагоприятно незадоволително спрямо параметъра възрастова структура. В тази връзка, 

планирането в територията на местообитанието е направено по начин, които цели 

отстраняване на несъответствията спрямо изискванията за постигане на благоприятен 

природозащитния статус. Очаква се средно претеглената възраст на насажденията да се 

увеличи естествено през периода на действие на проекта и да стане 88 години. Планираните 

възобновителни и отгледни сечи няма да доведат до намаляване стойностите на този 

параметър. Допълнително, обособяването на гори във фаза на старост значително ще 

подобри възрастовата структура на местообитанието. В изпълнение на една от 

приоритетните задачи, а именно ускоряване превръщането на насажденията с издънков 

произход в семенни, са планирани групово-постепенни възобновителни сечи в зрели 

насаждения с издънков произход с обща площ 66.7 ха (около 25% от площта на 

местообитанието). Дългосрочните възобновителни сечи и очакваното семенно 

възобновяване ще спомогнат за подобряване на устойчивостта на насажденията, формиране 

на неравномерна пространствена структура, ще осигурят по-голямо разнообразие от 

местообитания и ще спомогнат за запазване на дендрологичното разнообразие. Подотдели  

с обща площ 28,6 ha (10,5% от площта на местообитанието) са определени за формиране на 

гори във фаза на старост. За да достигнат характеристиките на гори във фаза на старост, 

определените насаждения се оставят на естествената им динамика. 

 

ВКС 4. ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ КРИТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ. ОСНОВНИ 

ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ КРИТИЧНО (НЕЗАМЕНИМО) ЗНАЧЕНИЕ В 

ОПРЕДЕЛЕНИ СИТУАЦИИ ВКЛ., ОПАЗВАНЕ НА ВОДОСБОРИ И КОНТРОЛ НА 

ЕРОЗИЯТА НА УЯЗВИМИ ПОЧВИ И СКЛОНОВЕ. 

Тази ВКС се отнася до важните екологични функции на стопанисваната гора. 

Определени са следните компоненти: 

 

 Гори представляващи единствени източници на питейна вода 

 Гори от решаващо значение за водосбора 

 Гори с решаващо противоерозионно значение 

 Гори с пожарозащитни функции 

 Гори с решаващо значение за земеделието и рибарството 
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На територията на ТП ДГС "Михалково" са представени гори от определението за 

ВКС 4. Определянето на тези консервационни стойности е извършено по данни от 

лесоустройствения проект и проведени интервюта с горските служители и местните 

заинтересовани страни. За всяка една от идентифицираните ВКС-та за територията на ТП 

ДГС "Михалково" са разписани конкретни мерки за стопанисване и мониторинг. 

 

ВКС 4.1 ГОРИ – ЕДИНСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПИТЕЙНА ВОДА 

 

В България за ГВКС се считат всички ГТ 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 ГТ попадащи в близост до 

източници за питейно - битово водоснабдяване, но без определени официални СОЗ, 

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

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

1500 м от двете страни на реката. 

 

За територията на ТП ДГС "Михалково" в тази консервационна стойност попадат 

отдели и подотдели, определени като вододайна зона, обособени с цел снабдяване на 

населените места с вода за питейно-битови нужди. Включените горскостопански единици 

са определени въз основа на интервюта с персонала на стопанството. 

 

 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 4.1 

 

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

съгласно Наредба 3 от 2000 г., се използват следните общи препоръки за лесовъдска 

намеса: 

 Да се подпомага създаването и поддържането на смесени насаждения с 

неравномерна пространствена структура; 

 Да се използват лесовъдски системи, осигуряващи постоянно покритие на горските 

територии във водосбора с гора; 

 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; 

 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. 

2. Трябва да се извършва обучение на персонала, който участва в горскостопанските 

мероприятия. Обучението трябва да запознае персонала с ограниченията предизвикани от 

наличието на ВКС и мерките за опазване на тези стойности. 

3. След обособяване на санитарно-охранителни зони за източниците на питейна вода, 

съгласно Наредба 3 от 2000 г., горскостопанските мероприятия трябва да се съобразяват с 

посочените в нея режими на стопанисване и опазване. 

4. В процеса на учредяване на СОЗ, стопаните трябва да търсят компенсиране на 

пропуснатите ползи или увеличени разходи при стопанисването на горите . 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.1 
 

Горските стопани трябва да използват мониторинга на водите, извършван от 

компетентните органи – РИОСВ, басейновите дирекции или водностопанските фирми. 
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ВКС 4.2. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДНИЯ ОТТОК 

ВЪВ ВОДОСБОРИТЕ 

 

В България за ГВКС се приемат всички ГТ, които представляват: 

1. ГТ попадащи във водосборите на поройни водни течения, чиято лесистост 

надхвърля 40%; 

2. Съобщества на клек (Pinus mugo); 

3. ГТ представляващи горна граница на гората (ГГГ), определени по реда на ЗГ или 

попадащи в 200 метрова ивица под ГГГ; 

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

U. laevis, Salix alba, Alnus glutinosa, Popolus alba, P. nigra, Platanus orientalis, попадащи в 

заливаемата тераса на речното течение; 

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

метровата ивица от високия бряг на реката; 

6. Гори в 100 метровата ивица на реките Марица, Тунджа, Места, Струма, Арда, Лом, 

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

Камчия, Велека, Резовска (Българския бряг) и други реки; 

7. ГТ попадащи в санитарно-охранителна зона 3 на язовирите чието основно 

предназначение е за питейни нужди, определени по реда на Наредба 3 от 2000 г. 

 

За територията на ТП ДГС "Михалково" не са определени гори, отговарящи на 

определението за тази консервационна стойност. 

 

 

ВКС 4.3 ГОРИ С РЕШАВАЩО ПРОТИВОЕРОЗИОННО ЗНАЧЕНИЕ 

В България за ГВКС се приемат всички ГТ, представляващи: 

 

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; 

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

брегозащитни и колматажни горски пояси,  

3. Гори, предпазващи населени места или комуникации, разположени на пътя на 

паднали до момента лавини по данни от Планинската спасителна служба, гори в 

снегосборна област с наклон между 20
о
–50

о
, както и такива разположени под 

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

 

За територията на ДГС “Михалково” са определени ГВКС, покриващи изискванията на т. 1 

и т. 2 от определението, съгласно Националното ръководство за определяне на ГВКС. 

 

1. ЗГГФ с наклон над 30° (или по-малък, при разположение под обработваеми 

земи, поляни, голини, редини, които са с наклон над 10° и дължина по-голяма 

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

 

2. Гори, създадени по технически проекти за борба с ерозията: 
 с обща площ 59,9 ха, от която залесена 59,1 ха и незалесена 0,8 ха 

  с обща площ 279,1 ха, от която залесена 270,6 ха и незалесена 8,5 ха. 

  с обща залесена площ 73,6 ха. 

   с обща площ 1832,1 ха, от която залесена 1753,2 ха и незалесена 78,9 ха. 
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  с обща залесена площ 137,7 ха. 

  с обща незалесена площ 47,7 ха. 

  с обща незалесена площ 61,7 ха. 

  с обща незалесена площ 14,8 ха. 

  с обща незалесена площ 15,4 ха. 

 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 4.3 

 

1. Стопанисването на гори, представляващи ВКС 4.3. трябва да е насочено към 

ограничаване опасността от развитие на ерозионни процеси. 

2. 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: 

 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 извеждат навреме отгледните мероприятия, особено в горските култури, за да 

се осигурят жизнеността и устойчивостта на насажденията; 

 Когато пред насаждение от списъка на ГВКС 4.3 са поставени допълнително една 

или повече цели (напр. курортни гори), лесовъдските мероприятия трябва да 

постигнат баланс между тях, но като приоритет остава осигуряване на 

противоерозионната функция; 

 Подпомага се създаването и поддържането на смесени насаждения с неравномерна 

пространствена структура; 

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

постепенни сечи; 

 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 нужда се провеждат залесителни мероприятия, като с предимство се използва 

коренната горскодървесна растителност; 

В горите с решаващо значение против формиране на срутища и сипеи: 

 Не се допуска извеждането на сечи; 

 Провеждат се мероприятия за подпомагане на допълнително настаняване на 

растителност; 

 Предвиждат се мероприятия за заздравяване устойчивостта в основата на склона при 

водни течения (включва изграждането на технически съоръжения за формиране на 

профил на равновесие). 

3. Да се определят и картират пътищата и временни складове, които имат нужда от 

рехабилитация. След провеждането на дърводобива задължително се извършват 

необходимите възстановителни мероприятия, съобразно нарушенията на терена. 

4. Да се разработят планове или правила за рехабилитация на нарушени или други 

територии, заплашени от ерозия и/или, в които мониторингът показва повишени нива на 

ерозия. 

5. Препоръчва се провеждане на обучение на персонала, участващ в горскостопанските 

мероприятия, което трябва да го запознае с ограниченията предизвикани от наличието на 

ВКС и мерките за неговото опазване. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.3 

 

1. Препоръчително е да се осъществят контакти и консултации със специалисти от РИОСВ. 
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2. 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. 

3. За горите с решаващо значение против формиране на срутища и сипеи се отчита 

динамиката на следните параметри: 

 При формиран сипей се отчита обема на отложените материали; 

 Площна динамика на свлачището; 

 Площна (обемна) динамика на зоната на разрушаване; 

Наблюденията се извършват всяка година. 

 

ВКС 4.4. ГОРИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БАРИЕРА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО 

НА ПОЖАРИ 

 

За ГВКС се приемат всички широколистни гори разположени между иглолистни 

насаждения, между иглолистни насаждения и населени места, между иглолистни 

насаждения и земи с различно селскостопанско ползване, имащи ширина на 

насаждението минимум 100 м. И максимум 250 м. И състав включващ всички 

широколистни видове без бреза, акация и тополови култивари. 

 

На територията на ДГС „Михалково“ са определени гори,които представляват бариера за 

разпространението на пожари на обща площ от 136,9 ha. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 4.4 
 

1. Да не се допуска фрагментация на тези гори. Насажденията с отворен склоп или гори в 

които е воден дърводобив с висока интензивност са по-предразположени към пожари, тъй 

като създават предпоставки за увеличаване на тревното и храстовото покритие.  

2. В наличните ивици широколистни гори да се запази и поддържа широколистния състав 

на гората. При стопанисването им да не се допуска понижаване на пълнотата под 0.7 върху 

цялата площ на ГВКС 4.4. При възобновителните сечи да се използват лесовъдски системи, 

които подпомагат създаването на групова структура. 

3. При липса на подобни ивици да се планира създаването на буферни зони от 

пожароустойчиви дървесни видове с подходящи схеми на залесяване. 

4. Да се разработят планове за борба с пожарите, които включват стандартни оперативни 

процедури за борба с пожарите и обучение на персонала, съгласно горското 

законодателство в страната. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.4 

 

При тази ВКС се извършва мониторинг за честотата и площното разпространение на 

запалванията и пожарите в горскостопанската единица. 

 

ВКС 4.5. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ (ЗЕМЕДЕЛИЕ, РИБНИ ЗАПАСИ) И ЗА 

ЗАЩИТАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЕКТИ 
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Всички гори с критично въздействие върху горските функции, от които зависят 

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

ГВКС, когато представляват: 

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

функциониращи като полезащитни горски пояси, когато широчината на горската 

ивица не е по-голяма от 100 м; 

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

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

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

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

Резовска (Българския бряг). 

3. Гори създадени за защита на инженерни съоръжения. 

 

На територията на стопанството са идентифицирани гори, създадени за защита на 

инженерни съоръжения, както следва:  

 

200-метрова ивица язовир –   обща площ 500,8 ха 

 

200-метрова ивица язовир и гори, създадени по технически проекти за борба с ерозията-   

обща площ 279,1ха 

 

200-метрова ивица язовир, гори, създадени по технически проекти за борба с ерозията и 

гори на урвести и каменливи терени-  - с обща площ 73,6 ха 

 

200-метрова ивица язовир и гори на урвести и каменливи терени- отдели и поодтели: - с 

обща площ 22,1ха 

 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 4.5 

 

 В горите за защита на инженерни съоръжения се препоръчва отгледните сечи да се 

водят с умерена интензивност. Възобновителните мероприятия трябва да осигурят плавен 

преход между старото и новото поколение гора, при което да не се намаляват съществено 

защитните функции. Това изисква прилагане на сечи с дълъг възобновителен период. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.5 

 

След провеждане на лесовъдски мероприятия е необходимо да се следи за изменения 

във състоянието и изпълнението на функции на гората като защитен фактор. 

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 е оценена 

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

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

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

имат леснодостъпни алтернативи за тяхното набавяне. В такива случаи високата 
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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 

 Недървесни продукти – гъби, 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)  

 

1. Ползване на дървесина 

Годишното ползване на дървата за огрев по ГСП е 9 310 м3.  

Продажбите от промишления дърводобив на дървата за огрев за последните 3/три/ 

години е 8256 м3. 

Продажбите на физически лица на дървата за огрев за последните 3/три/ години е 

3320 м
3
 пл., в т. ч. по тарифа на корен на физически лица 10706 м

3
  

  

 2. Пашуване 

 

Списък на горските територии забранени за паша на територията на ТП”ДГС-

Михалково” 

 

I-ви ГСУ  „Михалково” 

Землище с. Михалково-с обща площ 301.0 ха. 

Землище с. Осиково-с обща площ 1269.3 ха. 

Землище с. Селча -с обща площ 805.8 ха. 

Землище с. Стоманево -с обща площ 576.3 ха. 

Землище с. Чуруково –с обща площ 405.8 ха. 

 

II-ри ГСУ „Лясково” 

 

Землище с. Лясково -с обща площ 1485.3 ха. 

Землище с. Михалково-с обща площ 831.2 ха. 

Землище с. Чуруково-с обща площ 485.3 ха. 

 

 

 

 3. Ползване на билки, гъби и други странични ползвания  

 

В района на стопанството съществуват добри условия за събиране на гъби, билки и 

горски плодове. Предвид това, че ежегодните им количества са твърде променлива 

величина,настоящият план предвижда ориентировъчнои количества. Средногодишно могат 

да се събират около 1 тон сурови билки от цвят на бъз, липов цвят, жълт кантарион, 

риган,мащерка, равнец и др., около 3 тона горски плодове – боровинки, къпина, малина, 

шипка,глог и др., и около 1,5 тона диворастящи гъби - манатарка, сърнела, печурка, пачи 

крак и др. 
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За последните 3 години са издали разрешителни: 

 - за сухо сено – 2460кг, - 12.3ha 

 - за добив на коледни елхи общо – 26 бр. 

 

Ловостопанска дейност  

 

Видовете дивеч, който се среща на територията на ТП”ДГС-Михалково” са: 

благороден елен, елен лопатар, сърна, дива свиня, муфлон, дива коза, мечка, глухар, заек, 

яребица, планински кеклик, вълк, лисица, дива котка, бялка, язовец, черен пор, скитащи 

кучета, скитащи котки, сврака, сива врана, посевна врана. На територията  на стопанството 

има 4 /четири/ дружинки, както следва: 

 

ЛРД „Михалково” – вкл. и групи „Осиково” и „Чуреково”- 6646.40 ha 

ЛРД „Селча”- 2321.00 ha 

ЛРД „Стоманово”- 1595.50 ha 

ЛРД „Лясково” - 4034.00 ha  

  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ, СВЪРЗАНИ С 

ВКС 5 

Общи препоръки за управлението на горите в ДГС с цел съхраняване на социалната 

им значимост: 

 Изготвя се оценка на социалното въздействие на управлението на горите при което 

са идентифицирани засегнатите групи, проведени са консултации с техни 

представители, идентифицирани са основните въздействия на горскостопанските 

дейности върху тези групи и са разработени и консултирани мерки за намаляване на 

идентифицираните негативни въздействия. Предписаните мерки се вземат предвид 

при горскостопанското планиране и вземането на управленски решения. 

 Ръководството на ДГС осъществява ежегодни срещи с представителите на 

засегнатите групи. Жителите на местните общности трябва да имат възможност да 

обсъждат всички притеснения, свързани с горскостопанските дейности в социален и 

екологичен аспект, с директора на ДГС през приемните му дни. 

 Поради високата степен на зависимост на местното население от дърва за огрев и 

битови нужди, този елемент и в бъдеще ще бъде ключов по отношение определяне 

на отношението на местните хора и общински администрации към управлението на 

горите в стопанството. Ръководството на горското стопанство трябва да предвижда 

необходимите количества дърва за добив, без обаче да бъде превишано 

предвиденото в горскостопанския план годишно ползване; 

 Да се ползват възможностите за допълнителни приходи от събиране на такси по 

съответните тарифи за ползване на недървесни горски продукти и извършване на 

туристически дейности в земите от горския фонд; 

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

 Да не се извършват залесявания с не-типични и не-местни видове; 

 Да не се превишават по обем и интензивност ползванията определени в 

горскостопанския план. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА РЕСУРСИТЕ, СВЪРЗАНИ С 

ВКС 5 

Общи препоръки за мониторинг на управлението на горите с цел съхраняване на 

социалната им значимост: 
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 Периодично да се извършва консултация с местната власт и населението за проверка 

социалната значимост на ресурсите на територията на стопанството съгласно 

определението за ВКС 5; 

 Ежегодно да се извършва контрол по дейностите предвидени в горскостопанския 

план, като те се съобразяват с препоръките и указанията за стопанисване на 

ресурсите, свързани с ВКС 5. 

ВКС 6. КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ. МЕСТА, РЕСУРСИ, МЕСТООБИТАНИЯ И 

ЛАНДШАФТИ ОТ ГЛОБАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО КУЛТУРНО, 

АРХЕОЛОГИЧНО ИЛИ ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ, И/ИЛИ ОТ КРИТИЧНО 

(НЕЗАМЕНИМО) ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТРАДИЦИОННАТА КУЛТУРА НА МЕСТНИТЕ 

ОБЩНОСТИ И КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНИ С ТЯХНО 

УЧАСТИЕ, ВКЛ. КУЛТУРНО, ЕКОЛОГИЧНО, ИКОНОМИЧЕСКО ИЛИ 

РЕЛИГИОЗНО/ДУХОВНО ЗНАЧЕНИЕ. 

 

Една гора може да се обяви за ГВКС, ако притежава или осигурява стойности, без 

които местната общност би претърпяла драстична промяна в културата, или за които 

общността няма алтернатива. 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: 

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

2. Горски територии в 100 м ивица около манастири и други религиозни обекти извън 

Приложение 7 (църкви, параклиси, оброчища, аязма, текета и др.), древни светилища, 

окултни средища, археологически паметници и разкопки и др. места важни за 

съхраняване на духовността, традициите, историческата и културната памет, 

определени при консултациите с местните хора;  

3. Горски територии в 100 м ивица около територии, традиционно свързани с 

провеждането в тях на събори, надпявания и други мероприятия, важни за 

съхраняване на културното наследство и националните традиции, определени при 

консултациите с местните хора;  

4. Горски територии в границите на обекти на недвижимото културно наследство 

(паметниците на културата) или в техните охранителни зони;  

5. Горски територии непосредствено разположени (в 30 м. ивица/ по 15 м от всяка 

страна на пътеката) по протежение на официално маркирани туристически маршрути 

и немаркирани, но често използвани туристически пътеки.  

6. Горски територии в 50 м. ивица около туристически обекти, както и горски 

територии с изключителна естетическа и рекреационна стойност (вкл. единични 

дървета или малки групи дървета – напр. вековни или забележителни дървета), 

чешми, беседки, образователни маршрути, и др. важни за туризма и образованието 

места, определени при консултациите с местните хора и активни в района 

туристически групи, сдружения и компании. 
  

На територията на ТП ДГС "Михалково" са определени подотдели отговарящи на т. 2, т.3 и 

т.6 от определението за ВКС 6, както следва: 

На територията на стопанството съществува стар римски път . 

Параклисът „св.Богородица” . 

Беседки с чешми използвани за отдих и туризъм.  

Ежегодно на 03 юни се провежда събития с танци върху жерава.  

Общата площ на територията, включена във ВКС 6 е 157,5 ха 
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 ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 6 

 Да не се планират и провеждат мероприятия, които водят до промяна на ландшафта, 

облика на местностите и понижаване стойностите на гората като ВКС 6 (напр. голи сечи, 

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

внимание трябва да се обърне на запазване и по възможност подобряване на естетическите 

и защитни функции на гората (запазване на мъртви стоящи и лежащи дървета, живи 

единични и групи дървета с интересни интериорни качества, дървета с хралупи, стари 

дървета). През туристическите сезони и периодите на провеждане на традиционните 

събори, панаири или културни, исторически, религиозни мероприятия на местното 

население, в отделите на провеждането им да не се извършват дърводобивни, извозни и 

други горскостопански дейности, нарушаващи духа и спокойното протичане на 

мероприятията. 

 

 ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 6 

 Веднъж на 2 години да се извършва консултация с местната власт, населението, 

културните и туристически организации за проверка дали определените ГВКС запазват 

значимостта си съгласно определението за ВКС 6, както и за поява и описване на нови 

ГВКС на територията на стопанството. 

Ежегодно да се извършва контрол по дейностите предвидени в ГСП, като те се 

съобразяват с препоръките и указанията за стопанисване на определените ВКС 6. 

 

 


