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Настоящото проучване е извършено в периода юли 2013 – ноември 2013 
година, във връзка с определяне на горите с висока консервационна стойност (ГВКС) 
за територията на Териториално поделение “Държавно горско стопанство Триград“ 
(ТП  "ДГС-Триград") и в изпълнение на принцип 9 от Националния стандарт за 
отговорно управление на горите в България. Инвентаризацията и проучванията са 
направени съгласно указанията на Националното ръководство за определяне на гори 
с висока консервационна стойност, изготвено от WWF-DCP.  

Проучването е акуализирано в периода февруари 2021г. до април 2021г. 
съгласно указанията на Националния стандарт за определяне, стопанисване и 
мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България, изготвено с 
подкрпата на WWF и работна група по разработване на националния стандарт в 
рамките на сътрудничеството между WWF и IKEA. 

Гори с висока консервационна стойност (ГВКС) са горски територии, които 

притежават поне една от шестте високи консервационни стойности според определението 

на Националното ръководство за ВКС.  ВКС е всяка една от следните стойности:  
 

ВКС 1 – Разнообразие от видове. Концентрации на биологично разнообразие вкл. 

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

национално значение.  

 

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 който съществуват жизнени популации 

на повечето  естествено срещащи  се видове в естествените им модели на разпространение 

и обилие.  

 

ВКС 3 – Екосистеми и местообитания. Редки, защитени или застрашени от 

изчезване екосистеми, местообитания или рефугии. 

 

ВКС 4 – Екосистемни услуги от критично значение. Основни екосистемни услуги от 

критично (незаменимо) значение в определени ситуации вкл., опазване на водосбори и 

контрол на ерозията на уязвими почви и склонове.  

  

ВКС 5 – Основни потребности на населението. Места и ресурси от фондаментално 

значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното 

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

 

ВКС 6 – Културни ценности. Места, ресурси, местообитания и ландшафти от 

глобално или национално културно, археологично или историческо значение, и/или от 

критично(незаменимо)значение за традиционната култура на местните общности и 

коренното население, идентифицирани с тяхно участие, вкл. културно, екологично, 

икономическо или религиозно/духовно значение. 

Определенията са според международните общи индикатори на Националния 

стандарт /Съвета за  стопанисване на горите/ на България от 2016г.  

 

Концепцията за ГВКС започва да се използва все по-широко както при 

сертификацията на гори, така и при картиране, свързано с лесоустройството и с 

ландшафтното планиране, при стопанисването и при вземането на решения за опазване на 

горските ресурси. Тя се използва и в покупателните политики на компании от горския 

сектор или на такива, произвеждащи продукти от дървесина. Концепцията за ГВКС започва 

да присъства и в дискусии, инициативи и политики на различни държавни агенции. 

 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 
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оценките посочени в Националното ръководството. Съответните дефиниции са 
адаптирани конкретно за земите и горите от горския фонд, управлявани от ТП“ДГС-
Триград“. 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 стопанството. Инвентаризацията на ГВКС, свързани с 
наличието 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"ДГС-Триград" е териториално поделение към Държавно предприятие 
„Южноцентрално държавно предприятие-Смолян”, създадено на основание Закона за 
горите през м.юни 2011г. със седалище и адрес на управление: с.Триград, общ.Девин, 
обл.Смолян.  

ТП„ДГС-Триград”, съществува като самостоятелна административна единица 
от 1942 год. под името "Краевско горско стопанство" и първоначално е обхващало 
само територията на държавните гори които за първи път са били устроени същата 
година. По късно през 1946 год. след устройство на общинските гори на селата 
Гьоврен, Кестен, Жребово, Водни пад и Кожаре към територията са му причислени и 
общинските гори. През 1951 год. територията на "Краевско горско стопанство" е 
присъединено към съседното „Тешелско горско стопанство”. През 1964 год. е 
обособено отново като самостоятелно горско стопанство "Тешел", преименувано по 
късно в Държавно горко стопанство "Триград". С течение на годините въз основа на 
изменения в нормативната уредба на страната, площта на територията на 
стопанството е променяна. Днес територията на стопанството е разположена в 
средната част на Западните Родопи и се простира върху площ от 11 120,9 ха /съгласно 
утвърден ГСП от Изпълнителния директор на ИАГ/, която съвпада изцяло със 
землищните граници на селата: Триград, Кестен, Гьоврен и Жребово. Обхващаща най-
южната част от водосбора на р.Въча, респективно водосбора на десния й приток р. 
Триградска, част от водосбора на Мугленска река и на Буйновска река - притоци на р. 
Въча. Стопанството граничи на север и североизток с ТП”ДЛС-Извора”, на североизток 
и изток с ТП”ДГС-Смолян”, на юг с държавната граница с Република Гърция, а на запад 
с ТП”ДГС-Борино".  

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

- изпълнение на горскостопанските планове за горските територии държавна 
собственост; 

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

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

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

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

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

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

социален аспект, защото поддържат богат растителен и животински свят и имат 
важни водорегулиращи, противоерозионни, рекреационни и естетически функции. 
Основната част от горите на територията на ТП“ДГС-Триград“ са включени в 
различните категории ВКС. В някои случаи един и същи подотдел попада в повече от 
една консервационна стойност. Това прави гората в този подотдел изключително 
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. 

По време на процеса на идентификация на ГВКС за територията на ТП“ДГС-
Триград“, екипът работи в тясно сътрудничество с ръководството на стопанството. В 
началната фаза на проучването екипът организира и проведе еднодневно теоретично 
обучение на персонала на ДГС за основните принципи по прилагането на методиката 
на Националното ръководство по определяне, управление и мониторинг на гори с 
висока консервационна стойност. Последвалата част на обученето включваше 
практическо прилагане на препоръките на терен, в насаждения с идентифицирани 
консервационни стойности. Бяха представени потенциални ГВКС на територията на 
стопанството и посочени примери за горскостопански практики, които поддържат 
и/или повишаването на отделните ВКС. 

През периода на проучванията са проведени консултации с представители на 
местните власти и сдружения за определяне на значимите за местните общности 
горски територии и съгласуване на режимите за стопанисване. По време на срещите 
те са информирани за инициативата и за основните принципи на горите с висока 
консервационна стойност и е потърсено тяхното мнение относно възможностите за 
прилагане. 

 

ВКС  1. РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ВИДОВЕ. КОНЦЕНТРАЦИИ НА БИОЛОГИЧНО 

РАЗНООБРАЗИЕ ВКЛ. ЕНДЕМИЧНИ, РЕДКИ, ЗАЩИТЕНИ И ЗАСТРАШЕНИ ОТ 

ИЗЧЕЗВАНЕ ВИДОВЕ, С ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО 

ЗНАЧЕНИЕ.   

 
Тази ВКС е насочена към оценката на управлението на горскостопанските 

единици във връзка с опазването на биологичното разнообразие в най широк смисъл. 
Тук се оценява, както въздействието върху видовете, така и върху екосистемите и 
тяхното функциониране. 

За България в ръководството са определени следните компоненти на ВКС 1: 
 ВКС 1.1. Защитени територии и защитени зони 
 ВКС 1.2. Застрашени, изчезващи и ендемични видове 
 ВКС 1.3. Критични концентрации на видове 

 
ВКС 1.1 ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 

 
В България за ГВКС се смятат всички защитени територии, както следва: 
1. Горски територии в резервати, поддържани резервати, национални паркове, 

защитени местности, природни забележителности, обявени по ЗЗТ; 
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2. Горски територии в природни паркове, попадащи в зони предназначени за 
опазване на биологичното разнообразие, определени с плановете за управление по 
реда на ЗЗТ или паркоустройствените проекти по реда на Закона за горите (ЗГ); 

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

4. Горски територии, попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР) – Натура 2000 зони. 

На територията на ТП“ДГС-Триград“ има обявени 3 защитени местности, които 
отговарят на т.1 от ВКС 1.1. по смисъла на Закона за защитените територии. Към тази 
категория се включва и буферната зона на резерват „Казаните”, която все още не е 
обявена като защитена местност. Подробни данни за защитените територии в 
ТП“ДГС-Триград“ са посочени в Таблица 1. 

 
Таблица 1. Данни за защитените територии, попадащи в границите на ТП“ДГС-
Триград“ 

Защитен
а 

територи
я 

Площ 
/ха/ 

Отдел/ 
подотдел 

Землище 
Заповед за 
обявяване 

Заповед за 
прекатего-

ризация 

Цел на 
обявяване 

Защитен
а 

местност 
“Триград-

ското 
ждрело” 

625,1 

По данни на ГСП 
изд.2021г.):  
28 ш,я,б1,г1, 4;  29 
в - п, 1;  30 а - к, 1, 
2;  33 2,3; 34 а - г, 
1;   35 а - м, 1- 4; 36 
а;  42 а – д,  1-4;  43 
а, б, о, п, с, 1, 7;  44 
а,к; 45 а, б;    109 
а,в,н, 7; 110 а,в,г,д, 
е,з,и,к,л,м,н,о,п,р, 1 
- 4;  116 а-л, 1-11;  
117 а - и, 1– 10  

с.Гьоврен, 
с.Триград 

Заповед 
№ 4021 от 
6.12.1963 г., 
разширена 
със Заповед 
№РД-429 от 
18.06.2007г.  

 Опазване на 
защитени и 
ендемични 
растителни и 
животински 
видове, 
опазване на 
природни 
местообитан
ия  

Защитен
а 

местност 
„Чаирите” 

299,4 

45 д, ж, з, к, 4; 49 а, 
б;  51 а-г, е - с, 1 – 
8; 52 б-п, ф, х, ц, ш, 
щ, я, а1, 1, 2;  53 а - 
н, 1, 2; 54 а - з, 1 – 
4, 55 к; 243 е 

с. Триград 

Заповед 
№3751 от 
30.11.1973 г. 
на МГОПС 

 

 

Опазване на 
вековна гора 
и характерен 
ландшафт 

Защитен
а 

местност 
„Старата 

гора” 

30,1 

64 з, и;   65 а, б, д, 
1; 66 б, к.   

с. Кестен, 
с. Триград 

До 2007 г. – 
буферна 
зона на ПР 
Шабаница, 
обявена със 
Заповед 
№1094 от 
03.12.1986г. 

Заповед № 

РД-505 от 

12.07.2007г 

Опазване на 
вековна 
буково-
смърчова 
гора 

 

1. Защитена местност „ТРИГРАДСКОТО ЖДРЕЛО“ 

Площ: 625.6 хектара (обща по Заповед), само за обхвата на ТП“ДГС-Триград“ по 
данни на ГСП(изд.2021г.): 625,1хектара 

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

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната 
среда и водите: РИОСВ Смолян  
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Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите: 
РДГ Смолян: ТП“ДГС-Триград“ 
Документи за обявяване:Заповед No.4021 от 06.12.1963 г.  
Документи за промяна:Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-429 

от 18.06.2007 г.  

Цели на обявяване: 
1. Опазване на защитени и ендемични растителни видове, като: Haberlea 

rhodopensis - родопски силивряк, Arenaria rhodopaea - родопска песъчарка, Lathrea 
rhodopea - родопска горска майка, Campanula lanata - вълнеста камбанка, C. jordanovii - 
йорданова камбанка, C. velebitica - велебитова камбанка, C. orhanidea - орфанийска 
камбанка (петковия), Malcolmia anguilifolia - ъглолистна малколмия, Galanthus nivalis L. 
- снежно кокиче, Trachelium rumelicum - трахелиум, Saxifraga sempervivum - 
вечнозелена каменоломка, Saxifraga stribryni - стрибърнева каменоломка; 

2. Опазване на защитени и ендемични животински видове, като: Bufo bufo - 
кафява крастава жаба, Hyla arborea - жаба дървесница, Salamandra salamandra - 
дъждовник, Emys orbicularis - обикновена блатна костенурка, Coluber jugularis - голям 
стрелец, Elaphe longissima - смок мишкар, Motacilla cinerea - планинска стърчиопашка, 
M. Alba - бяла стърчиопашка, Erythacus rubecula - червеногръдка, Phoenicurus ochruros - 
планинска червеноопашка, Parus lugubris - жалобен синигер, Troglodytes troglodytes - 
орехче , Cinclus cinclus - воден кос, Lutra lutra - видра, Rhinolophus hipposideros - малък 
подковонос, Eptesicus serotinus - полунощен прилеп, Hypsugo savii - савиево прилепче, 
Rhinolophus ferrumequinum - голям подковонос, Miniopterus schreibersii - дългокрил 
прилеп, Myotis capaccinii - дългопръст нощник, и др.; 

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

Режим на дейности: 
1. Забраняват се голи сечи, както и отсичане на отделни стари и хралупести 

дървета; 
2. Забранява се залесяване с неместни за района растителни видове; 
3. Забранява се разселване на неместни за района животински видове; 
4. Забраняват се промени в хидрологичния режим на р. Чаир дере; 
5. Забраняват се корекции на речното корито, с изключение на такива, 

необходими в случай на бедствени ситуации и с цел опазване и възстановяване 
местообитания на видове; 

6. Забранява се строителство на нови пътища с трайна настилка; 
7. Забранява се строителство на сгради и съоръжения, с изключение на 

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

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

9. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства; 
10. Забранява се влизането в пещерите: Кичика, Синьо зелената пещера, 

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

11. Забранява се затварянето на входовете на пещерите; 
12. Забранява се паленето на огън, освен в определените за това места. 
Припокриване: Защитена зона по директивата за птиците „Триград-Мурсалица”  

2. ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „ЧАИРИТЕ“ 

Площ: 300.0 хектара, по данни на ГСП(изд.2021г.)-299,4 хектара 

Местоположение: 

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

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната 
среда и водите: РИОСВ Смолян  

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите: 
РДГ Смолян: ТП“ДГС-Триград“ 

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

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

Режим на дейности: 
1. Забранява се сечене, чупене, изкореняване, обелване на цели дървета или 

части от тях, дълбаене подписи, засичане, боядисване, забиване на гвоздей, както и 
всякакви действия, които водят до повреждане или унищожение на растителността 

2. Забранява се пашата на добитък от всякакъв вид и през всякакво време 
3. Забранява се палене на огън извън опрелените за тази цел места 
4. Забранява се преследване, ловене и убиване на всякакви животни, а така също 

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

изкуствените басейни 
7. Забранява се повреждането или разрушаване чрез къртене, копаене, драскане 

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

такива, както и преминаването на каквито и да било превозни средства по алеите 
определени за пешеходци 

9. Забранява се копаене и вадене на пясък, глина и събиране на почвената 
покривка 

10. Забранява се повреждането по какъвто и да е начин на съществуващите 
държавни и обществени постройки 

11. Забранява се строеж на сгради и пътища, извън местата определени за тази 
цел с плана за благоустрояването на защитените местности 

12. Забранява се повреждането и унищожаването по какъвто и да е начин 
служебните надписи, табели, пътеводни знаци и други съоръжения, както и 
поставянето на нови такива без разрешението на съответните горски стопанства 

13. Разрешава се залесяване на голите площи 
14. Разрешава се бране на някои растения с научна цел 
15. Разрешава се провеждане на санитарна сеч в горите 
16. Разрешава се във вечнозелените насаждения на горите да се извеждат 

изборна и групово-изборна сечи 
Припокриване: Защитена зона по директивата за птиците „Триград-Мурсалица”  
 

3. ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „СТАРАТА ГОРА“ 
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Площ: 33.0 хектара, по данни на ГСП(изд.2021г.)-30,1 хектара 

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

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната 
среда и водите: РИОСВ Смолян  

Попада на територията на следните Регионални дирекции по горите: 
РДГ Смолян, ТП“ДГС-Триград“ 
Документи за обявяване:Заповед No.РД-505 от 12.07.2007 г.  
Режим на дейности: 
1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна 

мрежа; 
2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на 

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

предназначение; 
8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия; 
9. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с 

лесоустройствения проект пасищни площи; 
10. Разрешава се косене на сено. 
Съгласно последните действия по изграждането на Национална екологична 

мрежа на територията на страната, към ВКС1.1. т.4 има идентифицирани защитени 
зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Съгласно две решения на 
Министерски съвет са определени 2 защитени зони, в които се включва територията 
на ТП“ДГС-Триград“.  

Поетите ангажименти на Репубрика България по изпълнението на Директива 
409/79 и Директива 92/43 и съгласно прякото действие на двете директиви, 
посочените по-горе защитени зони подлежат на превантивни мерки на опазване и 
защита. Предвидените лесовъдски дейности на териториите на проекто защитените 
зони трябва стриктно да следват изискванията на Закона за биологичното 
разнообразие за превенция и поддържане на благоприятено придозащитно 
състояние на видове и местообитания. 

С Решение № 661 от 16 октомври 2007 г. на МС за приемане на списък на 
защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна (Обн. ДВ. бр.85 от 23 Октомври 2007г.). 

Като защитени зони за опазване на природните местообитания, дивата флора и 
фауна е приета защитена зона: Родопи - Западни (BG0001030) 

Защитена зона BG0001030 Родопи - Западни е одобрена с решение на 
Министерски съвет: № 661 от 16 октомври 2007 г. и обявена със Заповед № РД – 278 
от 31 март 2021г. на Министъра на околната среда и водите, с обща площ 
2 728 543,356 дка.  

Целите на опазване на защитената зона са: 
1. Запазване площта на природните местообитания и местообитанията на 

видовете и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
2. Опазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 
видове и условия на средата. 
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3. Възстановяване при необходимост на на площта и естественото състояние на 
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 За територията на зоната има определени 20 типа горски местообитания, част 
от които попадат на територията на стопанството – напр. буковите, еловите, 
черборовите, смърчовите гори 

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

Одобрени с Решение на Министерски съвет № 802 от 04. 12. 2007 г., (Обн. в 
ДВ брой 107 от 18.12.2007 г.) 

Като защитени зони за опазване на дивите птици е приета защитена зона 
Триград-Мурсалица  (BG0002113) 

Защитена зона ЗЗ Триград-Мурсалица -  BG0002113 е обявена със ЗАПОВЕД № 
РД-531 от 26 май 2010 г. на министъра на околната следа и водите и е с обща площ 
55340.95 ха.  

Цели на обявяване: 
1.Опазване и поддържане на местообитанията на видовете птици за постигане 

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

подобряване на природозащитното им състояние. 

Предмет на опазване (видове и местообитания): 

1. Съгл. чл.6, ал.1, т.3 от ЗБР: Черен щъркел (Ciconia nigra), Осояд (Pernis 
apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Орел змияр (Circaetus gallicus), Малък креслив 
орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Белоопашат мишелов (Buteo 
rufinus), Белошипа ветрушка (Falco naumanni), Сoкол скитник (Falco peregrinus), 
Планински кеклик (Alectoris graeca), Ловен сокол (Falco cherrug), Лещарка (Bonasa 
bonasia), Глухар (Tetrao urogallus), Ливаден дърдавец (Cygnus columbianus bewickii), 
Бухал (Bubo bubo), Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), Пернатонога 
кукумявка (Aegolius funereus), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче 
(Alcedo atthis), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден 
пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Трипръст кълвач (Picoides tridactylus), Сирийски 
пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea), Червеногърба 
сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче 
(Sylvia nisoria), Градинска овесарка (Emberiza hortulana); 

2. Съгл. чл.6, ал.1, т.4 от ЗБР: Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен 
мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко 
(Falco subbuteo), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Късокрил кюкавец (Actitis 
hypoleucos), Пчелояд (Merops apiaster). 

 

Режим на дейности: 
1. Забранява се разораването на пасищата и превръщането им в обработваеми 

земи; 
2. Забранява се използването на пестициди в пасища и ливади; 
3. Забранява се косенето на ливадите преди 1 юли, както и косене от 

периферията към центъра; 
4. Забранява се разкриването на нови баластриери в речните корита и речните 

тераси с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в 
"Държавен вестник" има започната процедура или са съгласувани по реда на глава 
шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за 
биологичното разнообразие; 

http://natura2000bg.org/natura/UserFiles/File/SDF/SDF_BG0001030.pdf
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5. Забранява се изграждането на водноелектрически централи с изключение на 
тези, за които към датата на обнародване на заповедта в "Държавен вестник" има 
започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване 
на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие; 

6. Забранява се изграждането на вятърни генератори за производство на 
електроенергия с изключение на тези, за които към датата на обнародване на 
заповедта в "Държавен вестник" има започната процедура или са съгласувани по реда 
на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за 
биологичното разнообразие, както и с изключение на тези за самостоятелно 
захранване на обекти. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ 

1. Горскостопанските дейности да се извършват само съгласно плановете за 
управление на защитените територии или зони. За защитените територии в 
границите на ТП“ДГС-Триград“ има изготвен и приет план за управление само за ЗМ 
„Триградско ждрело”. До изготвяне на планове за останалите защитени територии, 
стопанисването да се извършва съгласно Закона за защитените територии, заповедта 
за обявяване и заповедите за прекатегоризация, като са в сила следните 
допълнителни ограничения: 

  Забрана на голите сечи и подмяна на основния дървесен вид. 
 Забрана за водене на санитарни сечи и изваждане на мъртва дървесина и 

стари дървета, с изключение на случаите когато има големи природни нарушения 
(ветровали, снеговали, пожари) или каламитети. 

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

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

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

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

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

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

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

1. Поради липсата на изготвени и приети планове за управление на 
представените защитени територии и потенциални защитени зони, стопанисващите 
гората трябва да влязат във връзка с ръководството на ТП“ДГС-Триград“, които по 
закон отговорят за управлението на защитените територии и съвместно да следят за 
неблагоприятни въздействия върху ВКС. Съвместно с ТП“ДГС-Триград“ и РИОСВ 
Смолян трябва да се определи режима на мониторинг на стандартните процедури и 
индикаторите, с цел предотвратяване на отрицателните въздействия от дейностите 
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върху ВКС на защитените територии и зони. За пример могат да се вземат 
въздействия на дейностите върху горските екосистеми, нарушаване на миграционни 
пътища на дивите животни, повишаване на риска от пожари, влошаване на 
благоприятното природозащитно състояние и др. 

2. Препоръчваме да се използват мониторинговите схеми и формуляри на 
Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие за отразяване 
на основните индикатори касаещи ВКС 1.1. 

 

ВКС 1.2 ЗАСТРАШЕНИ, ИЗЧЕЗВАЩИ И ЕНДЕМИЧНИ ВИДОВЕ 

 
ВКС притежават териториите от горскостопанските единици, в които се среща 
всеки вид  от Приложения 1А и 1Б 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 горски територия, включваща местообитания на видовете, 
включени в Приложения 1А и 1Б към ръководството са ГВКС. 

 
В тази ВКС са включени както гори находища на застрашени и изчезващи 

видове, така и гори с естествени характеристики, представляващи потенциално 
такова местообитание. Това се налага поради рядкост на видовете, както и заради 
нуждата от опазване на местообитания от критично значение на тези и други видове. 
Ето защо в настоящото ръководство се предлага за определянето на таи стойност да 
се ползват местообитания на индикаторни видове, посочени в приложен списък към 
ръководството – Приложение. Списъкът е разработен на основата на Червения списък 
на IUCN с използвани категории „критично застрашен” и „уязвим”, Червената книга на 
НРБ, том I и II, Атлас на ендемичните растения в България, като са включени видове, 
които са от значение за цялостното функциониране на екосистемите в локален 
мащаб. Представения списък подлежи на периодично ревизиране, във връзка с 
промяната на статуса на отделните видове. 

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

Растителни видове включени в Приложение 1 към Националното 
ръководство за определяне на ГВКС, установени 
на територията на ТП“ДГС-Триград“ 

Пълзяща гудиера (Goodyera repens) 

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

 
ЗАПЛАХИ 
Унищожаване на местообитанията чрез 

нанасяне на механични повреди върху вида при 
извозването и складирането на дървесина в не 
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добре проучени и картирани местообитания за вида, както и при премахване на 
съседни дървета и сваляне на склопеността.  

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ  
Инвентаризиране и картиране на находищата 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 ТП“ДГС-Триград“. 

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 лесоустройствени и 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 г.) –

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

 
 

1. Родопска горска майка (Lathraea 
rhodopaea) 
 

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

 
ЗАПЛАХИ 

Унищожаване на местообитанията чрез нанасяне на механични повреди върху 
вида при извозването и складирането на дървесина в не добре проучени и картирани 
местообитания за вида, както и при премахване на съседни дървета и сваляне на 
склопеността.  

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ  

Инвентаризиране и картиране на потенциални находищата на вида, като това е 
препоръчително да се извършва през периода март-април (по време на цъфтежа), 
когато растението може да бъде идентифицирано най-лесно. Дейностите могат да се 
извършват и от служители на ТП“ДГС-Триград“. 

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 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  

Проверка състоянието на находищата на вида (минимум на 5 години) – брой 
индивиди, определяне на възрастовата структура на ценопопулацията, здравословно 
състояние (наличие на повреди или вредители и др.). 
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Растителни видове разпространени на територията на ТП“ДГС-Триград“ с висока 
консервационна стойност от местно и национално значение извън Приложение 

1 към Националното ръководство за определяне на ГВКС 
 

1. Нишковидно секирче (Lathyrus filiformis)  
        Многогодишно тревисто коренищно растение. 
Стъблата са високи 10–50 cm, без крила. Листата са 
чифтоперести, завършващи с осилче, с 1–4 двойки 
линейни до линейноланцетни листчета, дълги 12–50 
mm. Цветовете са събрани по 2–7 в рехави 
гроздовидни съцветия. Чашката е с еднакви помежду 
си зъбци. Венчелистчетата са бледопурпурни до 
бледовиолетови. Плодът линеен, светлокафяв боб. 
Цъвти през май–юли, плодоноси през юли–август. 
Размножава се със семена. Среща се по варовити 
скалисти поляни и склонове, върху плитки кафяви и 
планинско-горски почви, в окрайнините на гори от 
Picea abies с примес от Pinus sylvestris и Fagus sylvatica. 
Образува фрагментирани популации, плътността на 

които в отделните участъци варира от единични индивиди до отделни групи в 
Средните Родопи (селата Мугла, Кестен, Триград, Ягодина,Чаирски езера,х. 
„Марциганица“) от 1250 до 1750 m н. в. (Тошева и др. 2011). 

Включен е в Червена книга на България т. 1 с категория „застрашен” (Пеев и др. 
(ред.) 2011) 

ЗАПЛАХИ 
Унищожаване на местообитанията чрез нанасяне на механични повреди върху 

вида при извозването и складирането на дървесина в не добре проучени и картирани 
местообитания за вида. Унижожаване на вида от туристи и др. лица в горските 
територии. 

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 находищата на 

вида (на пет години) – брой индивиди и 
здравословно състояние на популацията за 
всяка 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 нарушат 
условията на средата. 

 
 

2. Муховидна пчелица (Orhrys 
insectifera) 
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 Многогодишно тревисто растение с 2 яйце-видни грудки. Стъблата са високи 
15–40 cm, с 3–5 розеткови и 1–3 подобни на присъцве-тници листа, зелени, 
изправени. Съцветията са рехави, с 2–10(15) цвята. Чашелистчетата са зелени, 
разперени. Двете венчелистчета са линейни, 4–7 mm дълги, кафяво-виолетови, 
кадифено-влакнести,  стърчащи напред. 

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

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

ЗАПЛАХИ 
Унищожаване на местообитанията чрез нанасяне на механични повреди върху 

вида при извозването и складирането на дървесина в не добре проучени и картирани 
местообитания за вида. Премахване на съседни дървета, които предпазват 
муховидната пчелица. 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ  

Инвентаризиране и картиране на находищата на вида, като това е 
препоръчително да се извършва през периода май-юни (по време на цъфтежа), когато 
растението може да бъде идентифицирано най-лесно. Дейностите могат да се 
извършват и от служители на ТП“ДГС-Триград“. 

При установяването наличие на вида, дърветата в съседство се запазват и не 
подлежат на сеч, с оглед да не се променят условията на микросредата. Всички 
лесоустройствени и 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.). 

3. Шлемоносен салеп (Orchis militaris) 
Многогодишно тревисто растение с 2 

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

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

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

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

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

ЗАПЛАХИ 
Унищожаване на местообитанията чрез нанасяне на механични повреди върху 

вида при извозването и складирането на дървесина в не добре проучени и картирани 
местообитания за вида. Премахване на съседни дървета, които предпазват 
муховидната пчелица. 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ  
Инвентаризиране и картиране на находищата на вида, като това е 

препоръчително да се извършва през периода май-юни (по време на цъфтежа), когато 
растението може да бъде идентифицирано най-лесно. Дейностите могат да се 
извършват и от служители на ТП“ДГС-Триград“. 

При установяването наличие на вида, дърветата в съседство се запазват и не 
подлежат на сеч, с оглед да не се променят условията на микросредата. Всички 
лесоустройствени и 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 5г.) – 
брой индивиди, определяне на възрастовата структура на ценопопулацията, 
здравословно състояние (наличие на повреди или вредители и др.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Други растителни видове с важен природозащитен статус, с разпространение на 
територията на ТП“ДГС-Триград“ 

 

№ Наименование на вида 
Българско 

наименование 

 
Червена 

книга 
(2011) 

Червена 
книга 
(1984) 

ЗБР 

1 Orchis spitzelii Шпицелов салеп 
критично 
застрашен  

+ 

2 Polygala alpestris Алпийска телчарка застрашен  + 

3 Viola grisebachiana Гризебахова теменуга застрашен  + 

4 Saxifraga aizoides Жълта каменоломка застрашен застрашен + 

5 Megaphyllum beroni Беронов мегафилум 
критично 
застрашен  

 

6 Lycopodiella inundata Блатен плаун 
критично 
застрашен  

+ 

7 Viola palustris Блатна теменуга 
критично 
застрашен  

+ 

8 Hammarbya paludosa Блатна хамарбия 
критично 
застрашен  

+ 
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9 Menyanthes trifoliata Водна детелина застрашен  + 

10 Utricularia australis Южна мехурка 
критично 
застрашен  

+ 

11 Arenaria rhodopaea Родопска песъчарка застрашен рядък + 

12 Secale rhodopaeum Родопска ръж застрашен рядък + 

13 Hieracium kittaniae Киттанова рунянка застрашен  + 

14 
Malcolmia orsiniana ssp. 
angulifolia 

Ъглолистна малколмия застрашен 
 

+ 

15 Campanula jordanovii Йорданова камбанка уязвим  + 

16 Campanula orphanidea Орфанидиева камбанка застрашен  + 

17 Sideritis scardica Мурсалски чай застрашен  + 

18 Carum graecum Гръцки кимион - рядък  

19 Haberlea rhodopensis Родопски силивряк - рядък + 

20 Morina persica Персийска морина  рядък + 

21 Chondrilla urumoffii Урумов кривец  рядък + 

22 Daphne oleoides 
Маслиноподбно бясно 
дърво 

 
рядък 

+ 

23 Trachelium rumelianum Румелийски трахелиум  рядък + 

24 Listera cordata Сърцевиден тайник   + 

25 Scabiosa rhodopensis  Родопска самогризка  рядък  

26 Scrophularia bulgarica  Българско живениче  рядък  

27 Seseli rhodopaeum  Родопски порезник  рядък  

28 Saxifraga ferdinandi-coburgi  Македонска каменоломка  рядък  

29 Saxifraga stribrnyi  
Стрибърниева 
каменоломка 

 
рядък 

 

30 Cortusa matthioli Мечешко око  застрашен + 

31 Laserpitium siler  Планински лазерпициум  рядък  

32 Minuartia saxifraga  Скална мишовка  рядък  

33 Thymus nikolovii  Николова мащерка  рядък  

34 Valeriana montana. Планинска дилянка  рядък  
 
 
 

 Haberlea rhodopensis 
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Lycopodiella inundata          
 
 

 Препоръчва се установените находища да се опазват и мониторират 
ежегодно. При провеждане на лесовъдски дейности, индивидите да се опазват от 
механични увреждания и утъпкване. 

  

http://www.google.bg/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=UBbcqBKHvFAjaM&tbnid=5_tX0cUQuwDPOM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LycopodiellaInundata.jpg&ei=tTweUvG7MMSshQeb14HwDw&psig=AFQjCNHluWB2KSkZsQg0klGKHx_f9x5WyQ&ust=1377799733884476


Стр. 21 от 69 
 

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

 
Автори на доклада: Гиргина Даскалова, доц.д-р Петър Шурулинков 

 
1. Видра (Lutra lutra ) 
 
Обитава предимно реки, богати на риба, с незамръзващи бистри и незастояли 

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

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

 

Фиг.1 Видра (Lutra lutra) 

ЗАПЛАХИ 
Нарушване на спокойствието на вида от извършване на стопански дйности в 

радиус от 100 м. при евентуално преминаване на туристи, случайно преминаващи и 
работници в близост до леговищата. Риск от бракониерство. 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ  

В радиус от 100 м около леговище да не се допускат стопански дейности (вкл. 
корекции на реки, изграждане на диги, изсичане на крайбрежна растителност, добив 
на инертни материали и строителство).   

На места където е необходимо да се възстанови крайречната растителност.  
Опазване на крайречната дървесна растителност по реките в ДГС, вкл. 

недопускане на мероприятия по така нареченото “прочистване“, изгребване на 
инертен материал и коригиране на речните корита. Опазване на рибните ресурси.  
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ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

Да се установят броя на наличните размножаващи се семейни групи от вида и да 
се мониторира числеността им. Могат да се ползват и следите, видровите пътечки и 
екскременти, като указание за присъствие на вида. 

 

2. Кафява мечка (Ursus arctos) 

Защитен вид, включен в Червена книга на България т. 2 с категория рядък. 
Застрашен от изчезване в европейски мащаб. У нас с разпокъсано разпространение, 
главно съсредоточено в Рила, Пирин, Славянка, Западни Родопи, Централна и Източна 
Стара планина.  

Установен на територията на ДГС ”Триград”, където се среща на почти цялата 
територия на стопанството. Следи и екскременти са установени в следните отдели: 
5;11;27;42;45;47;49;50,51,53,68,69,73,74;92;118;124177;287 

 

Фиг.2. Кафява мечка (Ursus arctos) 

 
ЗАПЛАХИ 
Временно ограничаване на местообитанията и нарушаване на спокойствието от 

извършване на горско-стопански дйности, при евентуално преминаване на 
работници в близост до леговищата, както и други посетители в гората – туристи, 
гъбари и др.   

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

В радиус от 300 м около бърлогата не се извършват стопански дейности.  
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.  

Необходимо е точно изясняване на леговищата за размножаване.  Също така в 
посочените по-горе отдели да не се позволява никакво строителство и развитие на 
инфраструктури, вкл. на  спортни и туристически комплекси и на хидротехнически 
съоръжения. 
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ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  

Установяване на точните местонахождения на леговищата и дългосрочен 
мониторинг на броя на мечките. 
 

3.Глухар (Tetrao urogallus) 

Включен в Червена книга на България (под печат)  с категория “Застрашен”. 
Ареалът му в Европа е силно редуциран и разпокъсан, почти повсеместно видът 
намалява заради интензивното горско стопанство и безпокойството.  

На територията на ДГС “Триград” съществуват находища /токовища/ на вида из 
старите иглолистни гори –смърчови и борови. Конкретни данни за присъствието на 
глухари има за следните отдели/подотдели/:  

23 д1,е1; 24 ж,з,и,м,н,3; 25 д,е; 52 е; 59 д,ж; 60 а,б,в; 63 а,б; 64 в,г; 80 и,к,л,м; 81 п,р; 
86 и,к; 87 м,н; 88 п; 116 к; 130 ш,щ,ю,я,а1,б1,в1; 133 с,у,ц,ч,ш,ю,е2,з2,и2,к2,м2,н2; 134 
я,в1,ж1,к1, 3; 149 д; 200 в,г,и, 2; 201 б, 2; 243 е; 287 п,ф, 3; 290 в,г,е.  

Твърде вероятно видът да има токовища и в някои други отдели в рамките на 
посочената по-горе област. 

 
Фиг.3 Глухар /мъжки/ (Tetrao urogallus) 

ЗАПЛАХИ 
Промяна и фрагментиране на местообитанията - всяко намаляване на размера 

на подходящите местообитания или влошаване на качеството им (според 
изискванията на вида) увеличава риска от изчезване на находища. 
Събиране на гъби, горски плодове и др. горски продукти – освен честото 
безпокоене, води до обедняване на хранителната база. Пътната мрежа и често 
използвани туристически маршрути - развиването на инфраструктурата прави 
местообитанията по-лесно достъпни за бракониерството на глухари и нарушване на 
спокойствието при преминаване на туристи в близост. 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 
Да не се извеждат сечи в посочените отдели и подотдели с установено присъствие 

на глухаря. Допустими са само сечи в подотдели с млади насаждения /под 70 год. 
възраст/ в рамките на посочените отдели. В самите токовища не трябва да се 
извеждат сечи или други горскостопански дейности. В тях не бива да се допуска бране 
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на плодове и билки в периода 1 април – 15 юли. В радиус от 600 м. от центъра на 
всяко токовище не трябва да се извеждат голи сечи, реконструкции или други 
дейности, променящи ландшфта. Сечите да се извеждат извън гнездовия период на 
птиците - извън периода март-юли. Да се ограничи и пренасочи потока от туристи, 
гъбари, билкари встрани от тези райони. Да не се допуска застрояване и 
фрагментиране на местообитанието на глухаря. Да се осигури зимно подхранване на 
глухаря. 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 
Ежегодно в периода от април до началото на май да се преброяват (най-лесно по 

следите в снега) глухарите в токовището. Да се установят и запазят от сечи 
зимовъчните дървета- най-често стари бели борове. 

Да се потърсят следи от глухари и в други части на ДГС и ако се установят да се 
прилагат същите мерки. 

 
 

4.Орел змияр (Circaetus gallicus) 
 

Рядък вид, включен в Приложение 1 на Директивата за птиците на ЕС и в 
Червената книга на България. Гнезди на стари дървета в малко посещавани горски 
участъци. На територията на ДГС ”Триград” птици са видяни през гнездовия период в 
отдел 293. 

Фиг.4 Орел змияр (Circaetus gallicus) 

ЗАПЛАХИ 
Разрушаване на местообитанията при извършване на горскостопански дейности 

чрез премахване на големи стари дървета, които са потенциални зони за обособяване 
на гнезада на вида. При не идентифицирани гнезда е възможно тяхното разрушавне 
при извършване на горскостопански дейности. 
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ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 
Да се запазват силно разклонени дървета, дървета с гнезда и големи стари 

дървета в окрайнините на гората и в отделите, където е регистрирано присъствие на 
вида, тъй като те са потенциални места за гнездене.  
В радиус от 300 м около гнездата на вида не се извършват стопански дейности през 
гнездовия период 01.03 – 01.09. В подотделите с регистрирани гнегнезда на вида не се 

извеждат интензивни сечи.  

  
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

Проучване в района на ДГС”Триград” за наличие и на други находища освен 
картираните. Проучването следва да се проведе в периода 1.05.- 31.07. Ежегоден 
мониторинг на съответните отдели за присъствието на вида. 

 
5.Скален орел (Aquila chrysaetos)  

Много рядък вид у нас, включен в Приложение 1 на Директивата за птиците на 
ЕС и в Червената книга на  България /застрашен/. Гнезди на скали и на стари дървета 
- най-често дъбове или борове. На територията на ДГС Триград през размножителния 
период  е наблюдаван в отдел 290 . 

 

  
 
Фиг.5 Скален орел (Aquila chrysaetos) 
 
ЗАПЛАХИ 
Разрушаване на местообитанията при извършване на горскостопнаски дейности 

чрез премахване на големи стари дървета, които са потенциални места за 
обособяване на гнезада на вида. При не идентифицирани гнезда е възможно тяхното 
разрушавне при извършване на горскостопански дейности. 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 
Да се запазват дървета с гнезда и големи стари дървета в отделите, където е 

регистрирано присъствие на вида, тъй като те са потенциални места за гнездене.  
В радиус от 500 м около гнезда на вида (вкл. ако гнездото е на скали) не се извършват  
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стопански дейности през гнездовия период /01.03 – 01.09/. През останалото време на 
годината зоната без сечи е с радиус 300 м. В подотделите с регистрирани гнезда на 
вида не се извеждат интензивни сечи.  

 
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 
Картиране на гнездещите в ДГС двойки /в периода 10.05 - 31.07/ и ежегоден 

мониторинг на съответните отдели за присъствието на вида. Наблюденията на 
гнездата следва да се провеждат с мощна зрителна тръба от разстояние не по-малко 
от 800-1000 м. 

 
6.Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)  

 
Рядък обитател на планинските, главно смърчови и смесени буково-смърчови 

гори у нас. Защитен вид, включен в Червената книга (под печат) в категория “Уязвим”. 
Установен в ТП“ДГС-Триград“  в отдели (подотдели):  15,16,18,19,20, 29, 42, 44, 54, 56, 
290, 292, 293 б. 

 
 

 

Фиг. 6 Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus) 

 

ЗАПЛАХИ 
Разрушаване на местообитанията при извършване на горскостопнаски дейности 

чрез премахване на дървета с хралупи, които са потенциални за обособяване на 
гнезада на вида. При не идентифицирани гнезда е възможно тяхното разрушавне при 
извършване на горскостопански дейности. 

 
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 
През гнездовия период на пернатонога кукумявка (01.04. – 01.07.) в подотделите с 

установено присъствие на видовете не се извършват стопански дейности. В тези 
подотели не се провеждат санитарни сечи, освен в случаите на големи природни 
нарушения или доказан каламитет.  
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При провеждане на лесовъдски мероприятия в в тези и съседните подотдели се 
запазват дървета с хралупи, които са потенциални места за гнездене.  
Препоръчително е местоообитанията на видовете да се обособят като гори във фаза 
на старост.  

 
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 
Да се проведат допълнителни изследвания за откриване на обитаеми хралупи на 

вида. 
 

7. Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum) 
 
Много рядък гнездещ у нас вид птица, доскоро считан за изчезнал вид, включен в 

Червената книга на България, в категория “изчезнал”. Напоследък немалко гнездещи 
двойки бяха установени в Западните Родопи, Централен Балкан, Рила, Пирин и 
Славянка. Почти във всички случаи е намерен да живее в стари, вековни смърчови 
гори, по-рядко мурови и букови. В ТП“ДГС-Триград“ се среща главно в отдели със 
смърчови гори в южните части на стопанството На територията на ДГС бяха 
установени  заети гнездови територии на вида в отдели: 73,78,79,87,131,132. 

 

 

Фиг.7 Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), фото: П.Шурулинков 

ЗАПЛАХИ 
Разрушаване на местообитанията при извършване на горскостопнаски дейности 

чрез премахване на дървета с хралупи, които са потенциални места за обособяване на 
гнезада на вида. При не идентифицирани гнезда е възможно тяхното разрушавне при 
извършване на горскостопански дейности. 
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ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

През гнездовия период на врабчовата кукумявка (01.04. – 01.07.) в подотделите с 
установено присъствие на видовете не се извършват стопански дейности. В тези 
подотели не се провеждат санитарни сечи, освен в случаите на големи природни 
нарушения или доказан каламитет.  

При провеждане на лесовъдски мероприятия в в тези и съседните подотдели да се 
запазват дървета с хралупи, които са потенциални места за гнездене.  

Препоръчително е местоообитанията на видовете да се обособят като гори във 
фаза на старост.  

 
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

Видът може да се среща и в други отдели на ТП“ДГС-Триград“ за което са 
необходими допълнителни изследвания. 

 
8.Трипръст кълвач (Picoides tridactylus)   
 
Най-редкия кълвач в Европа и у нас. Обитава само девствени смърчови гори, 

неповлияни от човешщка намеса. Защитен вид, включен в Червената книга на 
България, категория “Застрашен”. У нас е пряко застрашен от изчезване. По-малко от 
100 дв. са останали у нас, само в Рило-Родопския масив. В ТП“ДГС-Триград“ е 
установен в отдели: 29, 33, 34, 85, 91, 94. 

 
Фиг.8 Трипръст кълвач (Picoides tridactylus), фото: П.Шурулинков 
ЗАПЛАХИ 
Разрушаване на местообитанията при извършване на горскостопнаски дейности 

чрез премахване на дървета с хралупи, както и дървета с видими признаци на 
заболяване и гнилота.  

 
 
 
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 
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През гнездовите периоди (01.02. – 01.07.) в подотделите с установено присъствие 
на видовете не се извършват стопански дейности. В тези подотели не се провеждат 
санитарни сечи и събиране на суха и паднала маса, освен в случаите на големи 
природни нарушения или доказан каламитет.  

При провеждане на лесовъдски мероприятия в тези и в съседните подотдели 
задължително да се запазват всички стоящи и паднали мъртви дървета, дърветата с 
хралупи, както и дървета с видими признаци на заболяване и гнилота. Задължително 
части от насажденията се запазват като острови на старостта (без никакви 
лесовъдски мероприятия). Препоръчително е местоообитанията на видовете да се 
обособят като гори във фаза на старост.  

 
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 
Да се проведат допълнителни изследвания за потвърждаване и доказване 

присъствието на вида в повече части на ДГС и евентуално -  установяване 
/откриване/ на обитаеми хралупи на вида. 
 

9.Горски бекас (Scolopax rusticola)  
У нас е много рядък гнездещ вид, разпространен главно в Рила,Пирин, Родопите и 

Стара планина, по-рядко –и в Странджа. През последните 50 години е драстично 
намалял у нас както като гнездещ, така и като мигриращ вид. Като прелетна птица 
преминава през март-април, а наесен – през септември, но главно през октомври, като 
редовно зимува в по-топлите и малоснежни райони на страната. През време на 
прелета обитава по-влажни места в окрайнини на гори, поляни, места с единични 
групи дървета и храсти, разсадници, обрасли мочурища и околности на водоеми.  

Много рядък вид, включен в „Червена книга на България, том 2. 
На територията на ДГС Триград  е регистриран през гнездовия период в следните 

отдели: 26, 42, 47, 48, 65, 88, 143. 

 
Фиг.9 Горски бекас (Scolopax rusticola) 

ЗАПЛАХИ 
Разрушаване на местообитанията и евнтуално бракониерство от увеличения 

туристопоток и при извършване на горскостопнаски дейности.  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 
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Тъй като гнезди на земята, бекасът е много уязвим по време на мътене. През 
гнездовия период 01.04 – 01.08 не се извършват стопански дейности в участъци, 
където е регистрирано присъствие на вида. Препоръчително е такива участъци да 
бъдат обособени като гори във фаза на старост.  

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ   

Да се проведе специализирано търсене за евентуални гнездовища на вида на 
територията на ДГС Триград. Най-подходящ за регистрирането на токуващи птици  е 
периода март-април и при установяване на такива, локализирания район да се опази 
от човешки дейности доколкото това е възможно. 

 
14.Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Обитава стари букови, иглолистни и смесени планински гори до горната им 
граница; по-рядко нископланински и равнинни гори. Гнезди в стари дървета с 
хралупи. Най-рано брачни прояви са установени в началото на март, а напуснали 
гнездото малки в началото на май. Люпилото е от 4-5 яйца, мътенето продължава 12-
14 дни, а престоят на малките в гнездото 24-28 дни. При загуба на първото люпило 
прави второ люпило. В стари гори гнездовият участък обхваща 100-300 ха, а в горите 
с малко количество стари и умиращи  дървета – 1000-1600 ха. 

Рядък вид, включен в „Червена книга на България, том 2, стр. 126”. 
На територията на ТП“ДГС-Триград“ гнезди в отдели/подотдели: 48, 49, 53, 54, 74, 

94 и 14 

6  
Фиг.14 Черен кълвач (Dryocopus martius) Фото: Петър Шурулинков. 

 
 
ЗАПЛАХИ 
Разрушаване на местообитанията при извършване на горскостопнаски дейности 

чрез премахване на паднали мъртви дътвета, дървета с хралупи, както и дървета с 
видими признаци на заболяване и гнилота. При не добре идентифициране на хралупи 
в които вида гнезди е възможно тяхното разрушавне при извършване на 
горскостопански дейности. 
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ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 
През гнездовите периоди (01.02. – 01.07.) в подотделите с установено присъствие 

на видовете не се извършват стопански дейности. В тези подотели не се провеждат 
санитарни сечи и събиране на суха и паднала маса, освен в случаите на големи 
природни нарушения или доказан каламитет.  

При провеждане на лесовъдски мероприятия в тези и в съседните подотдели 
задължително се запазват всички стоящи и паднали мъртви дървета, дърветата с 
хралупи, както и дървета с видими признаци на заболяване и гнилота. Задължително 
части от насажденията се запазват като острови на старостта (без никакви 
лесовъдски мероприятия). Препоръчително е местоообитанията на видовете да се 
обособят като гори във фаза на старост.  

 
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 
Да се картират гнездовите находища на вида и да се следи за тяхното ежегодно 

състояние. 
 

15. Сив кълвач (Picus canus) 
 
Рядък вид с бързо намаляваща численост у нас, включен в Приложение 1 на 

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

На територията на ТП“ДГС-Триград“ гнезди в отдели/подотдели: 9, 292, 293. 
 

 
 
Фиг.15 Сив кълвач (Picus canus), Фото: П.Шурулинков 

 
ЗАПЛАХИ 
Разрушаване на местообитанията при извършване на горскостопнаски дейности 

чрез премахване на паднали мъртви дътвета, дървета с хралупи, както и дървета с 
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видими признаци на заболяване и гнилота. При не добре идентифициране на хралупи 
в които вида гнезди е възможно тяхното разрушавне при извършване на 
горскостопански дейности. 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

През гнездовите периоди (01.02. – 01.07.) в подотделите с установено присъствие 
на видовете не се извършват стопански дейности. В тези подотели не се провеждат 
санитарни сечи и събиране на суха и паднала маса, освен в случаите на големи 
природни нарушения  

или доказан каламитет.  
При провеждане на лесовъдски мероприятия в в тези и съседните подотдели 

задължително се запазват всички стоящи и паднали мъртви дървета, дърветата с 
хралупи, както и дървета с видими признаци на заболяване и гнилота. Задължително 
части от насажденията се запазват като острови на старостта (без никакви 
лесовъдски мероприятия). Препоръчително е местоообитанията на видовете да се 
обособят като гори във фаза на старост.  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  

Да се картират гнездовите находища на вида и да се следи за тяхното ежегодно 
състояние.  

 
16. Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

 
Рядък вид,включен в Червената книга на България. Гнезди в разнообразни гори, 

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

 
На територията на ТП“ДГС-Триград“ гнезди в отдели/подотдели:. 92, 116. 
 

 
 
Фиг.16 Голям ястреб (Accipiter gentilis) 

 
ЗАПЛАХИ 
Разрушаване на местообитанията при извършване на горскостопнаски дейности 

чрез премахване на големи стари дървета, които са потенциални за обособяване на 
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гнезада на вида, както и такива с обособени гнезда. При не идентифицирани гнезда е 
възможно тяхното разрушавне при извършване на горскостопански дейности. 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

Да се запазват дървета с гнезда и големи стари дървета в отделите, където е 
регистрирано присъствие на вида, тъй като те са потенциални места за гнездене.  

В радиус от 300 м около гнезда на вида не се извършват стопански дейности през 
гнездовия период 01.03 – 01.08. През останалото време на годината зоната без сечи е с 
радиус 150 м. В подотделите с регистрирани гнезда на вида не се извеждат 
интензивни сечи.  

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

Да се картират гнездовите находища вида и да се следи за тяхното ежегодно 
състояние. 

 
17.Малък ястреб (Accipiter nisus) 

 
Включен в Червената книга на България. Гнезди в разнообразни гори, предимно в 

планините. Предпочита иглолистни и букови гори. Храни се основно с дребни 
врабчоподобни птици. Среща се целогодишно у нас,като през зимата идват птици от 
северни райони на Европа. В ТП“ДГС-Триград“ се среща главно в иглолистните 
гори.Отделни птици или двойки са наблюдавани през гнездовия период  в следните 
отдели: 27,54,93,101.  

 

 
 
Фиг.17 Малък ястреб (Accipiter nisus) 

 
ЗАПЛАХИ 
Разрушаване на местообитанията при извършване на горскостопнаски дейности 

чрез премахване на големи стари дървета, които са потенциални за обособяване на 
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гнезада на вида, както и такива с обособени гнезда. При не идентифицирани гнезда е 
възможно тяхното разрушавне при извършване на горскостопански дейности. 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ   

Да се запазват дървета с гнезда и големи стари дървета в отделите, където е 
регистрирано присъствие на вида, тъй като те са потенциални места за гнездене.  

В радиус от 300 м около гнезда на вида не се извършват стопански дейности през 
гнездовия период 01.03 – 01.08. През останалото време на годината зоната без сечи е с 
радиус 150 м. В подотделите с регистрирани гнезда на вида не се извеждат 
интензивни сечи.  

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  

Да се картират гнездовите находища вида и да се следи за тяхното ежегодно 
състояние. 

 
18.Осояд (Pernis apivorus)   
Обитава разнообразни стари гори, най-често дъбови и иглолистни, а също букови 

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

На територията на ТП“ДГС-Триград“ гнезди в отдели: 44, 85, 88, 110, 118, 188. 
 

 
 
Фиг.18 Осояд (Pernis apivorus) 

 
 
 
ЗАПЛАХИ 
Разрушаване на местообитанията при извършване на горскостопнаски дейности 

чрез премахване на стари и силно разклонени дървета, както и дървета с гнезда на 
други птици, които са потенциални за обособяване на гнезада на вида, както и такива 
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с обособени гнезда. При не идентифицирани гнезда е възможно тяхното разрушавне 
при извършване на горскостопански дейности. 

 
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ   
В отделите, в които е регистриран вида, да се запазват стари и силно разклонени 

дървета, както и дървета с гнезда (вкл. гнезда на други виове, тъй като осоядът често 
използва стари гнезда на други птици, например врани).  

В радиус от 200 м около гнезда на вида не се извършват стопански дейности през 
гнездовия период 01.03 – 01.08.  

 
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 
Да се картират гнездата на вида и да се следи за тяхното ежегодно състояние, 

гнездови успех и евентуални заплахи. Наблюденията в периода от края на май до 
края на юли се отнасят за местните гнездещи птици.  

 
19.Лещарка (Tetrastes bonasia)  
Рядък и неизучен вид. У нас се среща само в планините, главно в Рило-Родопския 

масив. Защитен вид, включен в Червената книга. Предпочита естествени, гъсти 
смесени и иголистни гори с богат подлес и наличие на горски плодове, обикновено 
над 1000 м.н.в.. На територията на ТП“ДГС-Триград“ е сравнително чест  вид, 
установен в отдели: 9, 54, 67, 74, 81, 83, 116, 117, 119, 131, 185, 201, 

Вероятно гнезди и в други части на ТП“ДГС-Триград“. 
 

 
Фиг.19 Лещарка (Tetrastes bonasia) 
 
ЗАПЛАХИ 
При извършване на горскостопанските дейности е възможно унищожаване на 

гнезда, което води до компрометиране на възобновяването на вида. Освен при 
извършване на горскостопанските дейности, събирането на гъби, горски плодове и 
др. горски продукти – също води до често безпокоена на вида и до обедняване на 
хранителната база. Пътна мрежа и често използвани туристически маршрути - 
развиването на инфраструктурата прави местообитанията по-лесно достъпни за 
бракониерството на лещарка и нарушване на спокойствието при преминаване на 
туристи в близост. 
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ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 
Тъй като често гнезди на земята, лещарката е много уязвима по време на мътене. 

През гнездовия период 01.04 – 01.08 не се извършват стопански дейности в участъци, 
където е регистрирано присъствие на вида.  

 
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 
Провеждане на ежегодно преброяване на лещарките през ранна пролет- по следи 

и екскременти върху снега- от края на март до началото на май.Може да се комбинира 
с имитация на брачните позиви на вида през деня,главно в ранна сутрин. Да се 
установят местата за зимуване на вида 

 
10. Трионест сечко (Prionus coriarius и Prionus besicanus) 
 
Видът са разпространени почти в цяла България, от 0 до 2100–2400 m. 

Възрастните се срещат по стари, полугнили или мъртви дънери и стъбла. Ларвата се 
развива в продължение на три и повече години в дървесината на стари, болни и 
мъртви широколистни и иглолистни дървета. Срещат се на територията на цялото 
стопанство. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг.10 Трионест сечко (Prionus coriarius и Prionus besicanus) 

ЗАПЛАХИ 
Евентуално премахване на подходящи биотопни дървета при провеждане на 

горскостопанските дейности и създаване на риск от пожари заради увеличения 
туристопоток. 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

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, маркиране 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). 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  

Ежегоден мониторинг за наличие на потенциални находища на територията на   
ТП „ДГС-Триград”. 
 

11. Голям буков сечко (Morimus asper funereus) 
Широко разпространен вид в цялата страна, от 0 до 2000 m. Обитава 

широколистни, смесени гори и иглолистни гори. Развива се в гниеща, влажна 
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дървесина, лежаща на земната повърхност. Ларвите се развиват под кората, където се 
хранят със сърцевината на дървесината.  
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Фиг.11 Голям буков сечко (Morimus asper funereus) 
 
ЗАПЛАХИ 

Евентуално премахване на подходящи биотопни дървета при провеждане на 
горскостопанските дейности и създаване на риск от пожари заради увеличения 
туристопоток. 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

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, маркиране 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). 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  

Ежегоден мониторинг за наличие на потенциални находища на територията на   
ТП „ДГС-Триград”. 

12. Четириточкова меча пеперуда (Euplagia quadripunctaria) 
Едра и лесна за разпознаване красива нощна пеперуда (50–62 mm с разперени 

криле). Среща се в цялата страна, в планините до към 1900 m н.в. Пеперудата лети и 
се храни предимно денем през юли и август на сенчести места край храсталаци и в 
покрайнините на горите. Среща се на територията на цялото стопанство. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Фиг.12 Четириточкова меча пеперуда (Euplagia quadripunctaria) 
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ЗАПЛАХИ 
Разрушаване на местообитанията чрез унищожаване на микрохабитатите на вида. 

Замърсяване и увеличаване на риска от пожари от увеличения туристопоток.  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

Лимитиращ фактор са промяната в характера на основния хабитат на вида; 
редуцирането или унищожаване на микрохабитатите на вида; пожарите; 
замърсяването с битови, строителни и други отпадъци; използването на пестициди в 
горското стопанство; голите сечи, светлинното замърсяване. Опазване на храстовата 
растителност и подлеса; забрана за подмяна на широколистни насаждения с 
иглолистни и несвойствени видове; изготвяне на планове за противопожарна защита 
и предотвратяване на пожари; забрана за отводнявания и промяна на хидрологичния 
режим; забрана за използване на инсектициди (освен при крайна необходимост, и то 
само биологични и видовоспецифични). 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  

Ежегоден мониторинг за наличие на потенциални находища на територията на   
ТП „ДГС-Триград”. 

 
13. Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) 
Широко разпространен вид за Централна и Западна България, в районите с 

надморска височина между 500 и 2000 m. Най-често се среща в мътна вода, но може да 
бъде открита и в бързотечащи потоци. Обитава реки, езера, язовири, блата, канали и 
дори наводнени коловози по черни пътища. Среща се на територията на цялото 

стопанство.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Фиг.13 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) 

 
ЗАПЛАХИ 

 Унищожаване на местообитанията при не добре идентифициране на вида. 
Присъствието на  

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

Да се опазват от нараняване и убиване индивидите на вида. Да не се водят сечи в 
горите в радиус от най-малко 50 m около водните басейни, където е регистрирано 
присъствие на вида. Да не се пресушават водните тела, използвани от вида. 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  

Ежегоден мониторинг за наличие на потенциални находища на територията на   
ТП „ДГС-Триград”. 
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Видове, които не са включени в Националното ръководство, но 
представляват природозащитен интерес и находищата им следва да се опазват 

 
1. Дива коза (Rupicarpa rupicarpa)  
 
Балканската дива коза се среща в изолирани находища в планините на 

Балканския  полуостров. 
В България дивата коза се среща по стръмни склонове със скални комплекси в 

Рила, Пирин, стара планина и Родопите. Защитен вид, включен в в Приложение №2 
към чл.6, ал.1, т.2 и 3, и Приложение №3 към чл..37 от Закона за биологичното 
разнообразие.  

На територията на ТП”ДГС-Триград” обитава скалисти, силно пресечени, стръмни 
и труднодостъпни територии – в части от отдели: 1; 54; 70; 110. 

 
 

 
 
ЗАПЛАХИ 
-Лоши климатични условия /силни студове, сняг, лавини и срутвания/;  
-Хищници /вълк, мечка, дива котка, лисица, скален орел, скитащи кучета/;  
-Заразни и паразитни болести;  
-Бракониерство; 
-Безпокоене на вида. 
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 
Засилени проверки на ловуващите в близост до местообитанията на дивите кози; 
Засилени охранителни мерки /целогодишно/ в и в близост до местообитанията, с 

цел предотвратяване на бракониерство, безпокойство на вида /от туристи, и др./; 
Засилен контрол през размножителния период на вида /април, май, юни/; 
Участие и оказване на пълно съдействие при съвместни проверки с други 

институции /МВР, РДГ, ИАОС, МОСВ и нетовите структури, Прокуратурата,/; 
Ограничаване пашата на селскостопански животни в ключовите местообитания;  
Да се проверяват редовно пастирските кучета за наличие на спъвачки; 
Да се следи строго за наличие на подивели и скитащи кучета в ключовите 

местообитания на вида 
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ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 
Провеждане на ежегодно преброяване на дивите кози на територията на ТП”ДГС-

Триград” и при възможност – определяне на половото съотношение, Активно участие 
от страна на лесовъдския състав на ТП”ДГС-Триград” при провеждане на 
Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, кооординирана 
от ИАОС, с участието на служители от структурите на ИАОС, РИОСВ, и др. 

 
 

ВКС 1.3 КРИТИЧНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ВИДОВЕ 

 
 Целта на този елемент е да осигури запазването на гори и горски територии 
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, зимуване 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, Орнитологични важни места, Херпетологични важни места и т.н. 

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 
ръководство то, тогава гората е ГВКС.  
 

 Критична концентрация: Освен при глухаря при други видове не са 
регистрирани критични концентрации. При глухаря концентрациите са установени в 
токовищата и зимовищата, които са в посочените по-горе отдели: 23 д1,е1; 24 
ж,з,и,м,н,3; 25 д,е; 52 е; 59 д,ж; 60 а,б,в; 63 а,б; 64 в,г; 80 и,к,л,м; 81 п,р; 86 и,к; 87 м,н; 88 
п; 116 к; 130 ш,щ,ю,я,а1,б1,в1; 133 с,у,ц,ч,ш,ю,е2,з2,и2,к2,м2,н2; 134 я,в1,ж1,к1, 3; 149 д; 
200 в,г,и, 2; 201 б, 2; 243 е; 287 п,ф, 3; 290 в,г,е. В самите токовища не трябва да се 
извеждат сечи или други горскостопански дейности. В тях не бива да се допуска бране 
на плодове и билки в периода 1 април – 15 юли. В радиус от 600 м. от центъра на 
всяко токовище не трябва да се извеждат голи сечи,реконструкции или други 
дейности променящи ландшафта. 

ВКС 2. ЕКОСИСТЕМИ И МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ НА НИВО ЛАНДШАФТ.  

 
ВКС 2 представляват 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 разпостранение 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. 
 

Потенциалните гори, отговарящи на изискванията на ВКС 2 са с ясна географска 
диференцияция. Затова първата стъпка е определяне на географския район. При 
определянето на тази консервационна стойност се включват типични ландшафти и 
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тяхното биологично многообразие от Родопския район. Горите на територията на 
ТП“ДГС-Триград“ отговарят на критериите на консервационната стойност, 
разглеждани в пространството на целия родопски масив.  

 
Гора % Eстественост % Фрагментираност Мин.размер, ha 

Рила, Пирин, Стара планина, 
Родопи 

80 5 50 000 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ЗАПЛАХИ 
Намаляване лесистостта на горите в ТП„ДГС-Триград”, събирането на мъртва и 

биотопна дървесина, в т.ч. дървета с хралупи, единични и група стари дървета 
подходящи за развитие на биоразнообразието, увеличаването на фрагментираността 
на територията на стопанството, уищожането на естествени открити пространства. 

 
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 ТП“ДГС-Триград“. 

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 2% от територията на горскостопанската единица трябва да бъдат 
отделени за осигуряване на гори от основно представените горскодървесни видове, 
които са във фаза на старост (Old-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 
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изключение на дендрариумите и географските култури, както и животински видове 
извън естественият им ареал на разпространение на територията на ТП“ДГС-
Триград“. 

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. 

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 горскостопански планове, 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 някои 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. 
 

ВКС 3. ЕКОСИСТЕМИ И МЕСТООБИТАНИЯ. РЕДКИ, ЗАЩИТЕНИ ИЛИ ЗАСТРАШЕНИ 
ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ЕКОСИСТЕМИ, МЕСТООБИТАНИЯ ИЛИ РЕФУГИИ. 

 
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 
(Old growth forests), които със своята възрастова структура и степен на 
естественост представляват местообитание на комплекс от видове от 
специфични екологични и таксономични групи.  

ГФС са гори в последната фаза от развитието си, в които дървостоя е 
достигнал значителна възраст, не е съществено повлиян от едроплощни 
природни нарушения и антропогенни въздействия и се характеризира с 
неравномерна пространствена и възрастова структура; наличие на стари живи 
дървета с диаметри близки до максималните за съответния дървесен вид и 
месторастене; стоящи и паднали големи мъртви дървета в разлияни фази на 
разлагане. 
  

За определяне на горите, отговарящи на критериите на ВКС 3, са използвани 
данни от ГСП на ТП“ДГС-Триград“. Извършено е и теренно обследване на 
идентифицираните за тази консервационна стойност типове екосистеми. Съгласно 
списъка към Приложение 4 на Националното ръководство за определяне на ГВКС, за 
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територията на ТП“ДГС-Триград“ са идентифицирани 14 типа редки, застрашени или 
изчезващи екосистеми. Границите на отделните гори, представляващи ВКС 3, не са 
отбелязани на терена тъй като в повечето случаи съвпадат с границите на 
насаждението. 

 

 

За всяка от горите са представени някои основни характеристики и 
препоръчителни горскостопански практики. 

 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

G1.213(1) Riverain [Alnus] woods of slow rivers / Нелонгозни крайречни 
съобщества на Alnus glutinosa и Alnus incana в горните и средните течения на 
реките/ 

Смесени крайречни галерийни съобщества с основен едификатор черна елша (Alnus 
glutinosa). На места едификатори и съедификатори са бялата елша (Alnus incana), източният 
чинар (Platanus orientalis) и обикновеният ясен (Fraxinus excelsior). Участват още различни 
видове върби, най-често трошлива върба (Salix fragilis) и бяла върба (S. alba). Този тип 
галерийни гори се срещат по-често в ниския планински пояс и рядко в средния планински 
пояс. Развиват се върху влажни до мокри, спорадично заливани, отцедливи и проветриви 
почви (Fluvisols). В тревната покривка най-често се срещат Aegopodium podagraria, Carex 
remota, C. sylvatica, Circaea lutetiana, Cirsium appendiculatum, Equisetum spp., Filipendula ulmaria, 
Galium aparine, Impatiens noli-tangere, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Myosotis scorpioides, 
Ranunculus repens, Rumex sanguineus, Scirpus sylvaticus, Stellaria media, S. nemorum, Urtica dioica и 
др. Смесените крайречни галерийни съобщества с основен едификатор черна елша се 
отличават от съобществата с доминиране и участие на този вид в низините и в долните 
течения на големите реки. В тях участието на увивни растения и термофилни видове е силно 
ограничено. Заливанията са редки и краткотрайни поради по-големия наклон и по-тесните 
крайречни долини. В по-високите части на планините, галериите с преобладаване на черна 
елша отстъпват място на галериите с преобладаване на бяла елша и участие на по-голям брой 
видове с бореален произход. 
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Местообитанието е включено в Червена книга на България том.3 Местообитания 
(Бисерков и др. 2011) с категория “уязвимо местообитание”. 

На територията на ТП“ДГС-Триград“ е установено в отдел: 288- б. 
 
G1.61 Medio-European acidophilous [Fagus] forests /Гори с преобладание на 

бук, разположени на бедни кисели и влажни почви/ 
Гори с преобладание на бук, разположени на бедни кисели и влажни почви. 

Местообитанието включва ацидофилни широколистни и смесени широколистно-иглолистни 
гори с основен едификатор обикновен бук (Fagus sylvatica). Развиват се на сравнително бедни 
(понякога ерозирали), кисели кафяви светли горски почви  и ранкери, формирани главно 
върху диорит, гранит, риолит, пясъчници, кристалинни шисти и др. Заемат най-често 
стръмни склонове с различни изложения - както сенчести, така и слънчеви. Имат голям 
вертикален диапазон - от 700 до 1700 m надм. вис. В долната част на този диапазон (700-1100 
m надм. вис.) горите са монодоминантни букови и смесени широколистни със сравнително 
голямо участие на обикновен габър (Carpinus betulus) и зимен дъб (Quercus dalechampii), а на 
места и на бяла бреза (Betula pendula). На по-големи надморски височини (1300-1700 m надм. 
вис.) обикновеният бук формира както чисти, така и смесени гори с обикновена ела (Abies 
alba) и обикновен смърч (Picea abies). Единично участие имат офиката (Sorbus aucuparia), 
трепетликата (Populus tremula), бялата бреза и белият бор (Pinus sylvestris). Ацидофилните 
букови гори имат добре развит тревен синузий с преобладаване на видове, чието 
разпространение е свързано с кисели почви. В някои съобщества се формира мъхова 
покривка. На базата на различия и особености на почвената покривка (механична структура, 
каменливост, мощност, богатство, влажност) и на флористичния състав се различават два 
подтипа ацидофилни букови гори. На територията на ТП“ДГС-Триград“ е представен подтипа:  

Типични ацидофилни букови гори (асоциация Luzulo luzuloidis-Fagetum sylvaticae).  
Към Към този подтип се отнасят голяма група ацидофилни букови гори, с широко 

разпространение в България - Стара планина, Средна гора, Осоговска планина, Западни 
Родопи, Врачанска планина, Васильовска планина и Беласица. Развиват се най-често в 
диапазона 1000-1500 m надм. вис. и заемат предимно стръмни склонове с различни 
изложения. Почвите са сравнително плитки и бедни кисели кафяви горски ненаситени, 
ранкери, и по-рядко кафяви горски наситени. Константни и доминиращи видове са Luzula 
luzuloides и Deschampsia flexuosa. Други често срещащи се видове са Calamagrostis arundinacea, 
Hieracium murorum gr., Mycelis muralis, Poa nemoralis. В отделни фитоценози доминанти и 
субдоминанти са Bruckenthalia spiculifolia, Calamagrostis arundinacea, Juniperus communis, 
Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Veronica officinalis, както и някои мъхове - Leucobrium glaucum, 
Pleurozium schreberi, Polytrichum juniperinum и др.  

Ацидофилните гори са включени в Червена книга на България том. ІІІ Местообитания с 
категория “уязвимо местообитание” (Бисерков и др. 2011). 

На територията на ТП“ДГС-Триград“ са установени в следните отдели: 18 к, 19 б, е, з, к, 
19-1, , 27 л. 

 
G1.63Medio-European neutrophile [Fagus] forests   

/Мезофитни гори с преобладание на бук, разположени на неутрални или близки до 
неутралните почви / 

Неутрофилните букови гори са най-разпространените в България букови гори. 
Формирани са на относително по-големи надморски височини от около 700 до около 1800 
(2100) m при типичен планински климат. Заемат предимно северни склонове, долове и 
клисури. Почвите са неутрални, слабо кисели или слабо алкални, богати на хранителни 
вещества, влажни кафяви горски. Тези гори се развиват при среден хидротермичен режим и 
се хaрактеризират с участието на редица бореални и средноевропейски видове, което ги 
прави сходни със средноевропейските букови гори. Преобладаващ дървесен вид е 
обикновеният бук (Fagus sylvatica subsp. sylvatica и Fagus sylvatica subsp. moesiaca), който 
понякога в по-ниските части формира смесени широколистни гори с участие на Acer 
heldreichii, A. pseudoplatanus, Betula pendula, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Populus tremula, 
Sorbus aucuparia, Ulmus glabra, а в по-високите части на планините образува смесени 
широколистно-иглолистни гори с Abies alba, Picea abies и Pinus sylvestris. Храстов етаж 
обикновено не се формира, но сравнително постоянно участие имат Daphne mezereum, 
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Lonicera xylosteum, Rubus idaeus, Salix caprea, Sambucus racemosa. Мезофилните букови гори се 
отличават с богат и разнообразен по флористичен състав и обилие тревен етаж в сравнение с 
останалите букови гори в България. Доминиращи видове най-често са Anemone nemorosa, 
Dentaria bulbifera, Galium odoratum, Lamiastrum galeobdolon, Sanicula europea, Melica uniflora. 

Този тип гори са включени в Червена книга на България том. ІІІ Местообитания 
(Бисерков и др. 2011) с категория “потенциално застрашено местообитание”. 

На територията на ТП“ДГС-Триград“ неутрофилните букови гори са представени от 
следните подтипове: 

Типични неутрофилни букови гори (асоциация Asperulo-Fagetum).  
Типичните неутрофилни букови гори са най-разпространения тип букови гори в 

България. Заемат главно средната част на буковия пояс в диапазона 1000-1500 m надм. вис. в 
Стара планина, Средна гора, Осоговска планина, Беласица, Родопи, Рила, Пирин, Руй планина, 
Влахина, Конявска, Васильовска планина и Микренски възвишения. Отличават се със 
сравнително ниско покритие на тревния синузий, в който най-често доминират Dentaria 
bulbifera, Galium odoratum и Mycelis muralis. 

Мезофитни букови гори върху сравнително бедни почви (асоциация Festuco 
drymejae-Fagetum). Този подтип включва гори върху бедни до средно богати, добре 
запасени с влага кафяви горски почви и сенчести склонове с надморска височина от 600 до 
1500 m. Етажът на дърветата, в който често пъти субедификатори са Carpinus betulus и Quercus 
dalechampii, е със сравнително по-ниско покритие. По-високата почвена влажност определя 
участието на мезохигрофити като Eupatorium cannabinum и Prunella vulgaris. Основен 
доминант е Festuca drymeja. Постоянно присъствие имат също Galium odoratum, Prenanthes 
purpurea и Rubus hirtus.  

Смесени елово-букови и смърчово-букови гори (групировка Abies alba-Fagus 
sylvatica). В този подтип се включват смесени гори на Fagus sylvatica с Abies alba, Picea abies и 
Pinus sylvestris. Съотношението между дървесните видове е динамично, като в днешно време 
се наблюдава тенденция на изместване на иглолистните от бука. Смесените иглолистно-
букови гори имат фрагментарно разпространение в пояса на иглолистните гори във 
височинния диапазон 1000-1500 m (1800). Почвите са кафяви горски. Най-голямо 
разпространение имат в Рило-Родопския масив, районът с най-широко разпространение на 
иглолистни гори на Балканския полуостров. Техният интразонален характер се потвърждава 
чрез участието на видове от иглолистните гори (Melampyrum sylvaticum, Moehringia pendula и 
Picea abies). Имали са по-широко разпространение в България през атлантическия период, 
когато климатът е бил по-благоприятен в сравнение с наши дни. 

Местообитанието е установено на територията на ТП“ДГС-Триград“ в следните 
отдели: 27-в,27-и,28-щ,57-в,58-д,61-ж,62-е,62-ж,64-и,65-д,67-е,67-ж,67-к,79-б,79-з,81-к,81-

л,81-р,135-т,136-с,136-ю,191-б,201-з,289-б,290-в,290-е,290-з 
 
 
G1.66. Medio-European limestone [Fagus] forests /Букови гори,  разположени 

на варовикови терени / 
Ксеротермофилни гори, развиващи се върху варовити, често плитки почви от типовете 

лесивирани файоземи и рендзини. Основен дървесен вид е обикновеният бук (Fagus sylvatica 
subsp. sylvatica и Fagus sylvatica subsp. moesiaca). В състава на дървесния етаж участват още 
Tilia tomentosa, T. cordata, Carpinus betulus и C. orientalis. Храстовият етаж е изграден от Acer 
campestre, Cornus mas, Fraxinus ornus и Ligustrum vulgare. В тревния етаж участват видове, 
haрактерни за термофилните дъбови гори (Brachypodium pinnatum, Lathyrus niger, Mycelis 
muralis, Physospermum cornubiense). хaрактерен белег е и участието на видове от сем. 
Orchidaceaе (Cephalanthera spp., Dactylorhiza cordigera, Epipactis spp., Neottia nidus-avis, Orchis 
pallens).  

Този тип гори са включени в Червена книга на България том. ІІІ Местообитания с 
категория “потенциално застрашено местообитание”. 

На територията на ТП“ДГС-Триград“ са установени в: 2-а,2-б,20-и,20-и,20-с,20-у,20-

у,20-ф,29-е,29-к,30-а,30-б,37-ж,37-ж,37-и,202-л,294-б,294-в,294-г,298-б 

 
G1.69.Moesian [Fagus] forests /Гори от мизийски бук/ 
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Чисти и смесени широколистни гори с основен едификатор обикновен бук (Fagus 
sylvatica subsp. sylvatica и Fagus sylvatica subsp. moesiaca). Срещат се предимно в 
предпланините, ниските планини и долните части на високите планини в диапазона от 100 
до 1300 m надм. вис. при условия на умерено-континентален и преходно-континентален 
климат. Почвите са кафяви горски и по-рядко канелени горски и рендзини. Мизийските 
букови гори се отличават с термофилен характер, подчертан чрез присъствието на видове от 
съседно разположените дъбови, липови, габърови и др. широколистни гори. В горната част от 
вертикалния си диапазон на разпространение, мизийският бук формира смесени гори с 
участие най-вече на обикновен габър (Carpinus betulus) и обикновен горун (Quercus 
dalechampii). В по-ниските участъци съедификатори са предимно дървесни видове сюжен 
произход и разпространение - Acer hyrcanum, Corylus colurna, Ostrya carpinifolia, Quercus cerris, Q. 
frainetto, Sorbus torminalis и Tilia tomentosa. Храстов етаж обикновено не е формиран. По-често 
се срещат единични храсти от Cornus mas, Crataegus monogyna, Rosa arvensis, Rubus hirtus, Ruscus 
aculeatus, R. hypoglossum. Общото покритие на тревния етаж варира в широки граници в 
зависимост от покритието на дърветата и се haрактеризира с мозаична структура. Най-често 
се формират микрогрупировки с преобладаване на следните видове: Aremonia agrimonoides, 
Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Galium odoratum, Luzula forsteri, Melica uniflora и 
Sanicula europaea. Други видове с висока срещаемост са Dryopteris filix-mas, Hedera helix, 
Lamiastrum galeobdolon, Melissa officinalis, Mycelis muralis, Piptatherum virescens, Polygonatum 
latifolium, P. odoratum, Potentilla micrantha, Sanicula europaea, Tamus communis, Viola odorata, V. 
reichenbachiana и V. riviniana. Присъствието на Glechoma hederacea, Arum maculatum, Geum 
urbanum, Helleborus odorus, Lathyrus niger и Physospermum cornubiense е указателно за 
термофилния haрактер на този тип букови гори. haрактерен е и пролетният синузий от Arum 
maculatum, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Helleborus odorus, Lathyrus niger, Physospermum 
cornubiense и др. 

Този тип гори са включени в Червена книга на България том. 3 Местообитания с 
категория “потенциално застрашено местообитание”. 

На територията на ТП“ДГС-Триград“ местообитанието е установено в отдели: 18-л,27-

а,27-к,27-м,28-в,28-г,28-ю 

 
G1.7C1.[Ostrya carpinifolia] woods /Съобщества с участието на водния габър 

(Ostrya carpinifolia)/ 
Съобщества с участие на воден габър (Ostrya carpinifolia). Водният габър формира както 

горски, така и храстови съобщества предимно на скалисти варовикови и по-рядко на 
силикатни терени в Южна България и фрагментарно по северните склонове на Стара 
планина. В състава им участват както термофилни видове, някои от които с предимно южен 
произход и разпространение, така и мезофилни видове, характерни за букови, габърви и 
горунови гори (Acer hyrcanum, Aremonia agrimonoides, Brachypodium pinnatum, Carpinus betulus, 
Cornus mas, C. sanguinea, Corylus avellana, Cotinus coggygria, Cotoneaster nebrodensis, Fagus 
sylvatica, Fraxinus ornus, Haberlea rhodopensis, Hedera helix, Luzula luzuloides, Melica uniflora, 
Mercurialis perennis, Poa nemoralis, Polypodium vulgare, Quercus dalechampii, Tamus communis и 
др.).  

Местообитанието е включено в Червена книга на България том.3 Местообитания с 
категория “уязвимо местообитание”. 

На територията на ТП“ДГС-Триград“ местообитанието е установено в отдели: 2-в,2-

г,14-а,14-б,18-б,19-и,28-б1,299-д 
 
 

G3.16.  Moesian [Abies alba] forests /Монодоминантни гори на обикновена 
ела (Abies alba)/ 

Горите от обикновена ела (Abies alba subsp. alba) имат ограничено разпространение в 
планините на България. Вертикалната им амплитуда е повече от 1500 m (450-2000 m надм. 
вис.), като оптимумът им на развитие е между 1000 и 1700 m надм. вис. Заемат най-често 
долните части на склонове със северно изложение в падини и дълбоки долове, където 
овлажнението на почвите и въздуха е относително високо. Скалната основа е по-често 
силикатна, рядко алкална. Еловите гори се развиват най-често върху дълбоки, влажни, богати 
и много богати, кисели и слабо кисели, добре дренирани и аерирани кафяви горски почви и 
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тъмноцветни планинско-горски почви. Извън тези оптимални haрактеристики на 
местообитанията, елата расте при различни топографски, климатични, хидроложки, 
петрографски и почвени условия, които намират израз в голямото разнообразие във флорния 
състав на отделните фитоценози.  

Монодоминантните гори на обикновената ела все повече се превръщат в изчезващи 
реликтни фитоценози. По-широко разпространение имат смесените гори, като най-често в 
тях освен обикновена ела участват още обикновен смърч (Picea abies) и обикновен бук (Fagus 
sylvatica). Съотношението между трите вида се мени в различни етапи от тяхната 
синдинамика. Освен смърч и бук, съедификатори на елата значително по-рядко са белият 
(Pinus sylvestris) и черният бор (Pinus nigra ssp. pallasiana), бялата (Pinus peuce) и черната мура 
(Pinus heldreichii), обикновеният явор (Acer pseudoplatanus) и др. Храстов етаж липсва, 
спорадично се срещат Corylus avellana, Daphne mezereum, Lonicera nigra, L. xylosteum, Rosa 
pendulina, Rubus idaeus.  

В тревния етаж доминират видове, хaрактерни за европейските широколистни 
мезофилни гори: Aegopodium podagraria, Athyrium filix-femina, Cardamine pectinata, Dentaria 
bulbifera, Dryopteris filix-mas, Euphorbia amygdaloides, Galium odoratum, Glechoma hederacea, 
Lamiastrum galeobdolon, Mycelis muralis, Sanicula europaea и Soldanella chrysostricta, Luzula 
luzuloides, L. sylvatica, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Rhytidiadelphus triquetrus и др. 

Монодоминантните и смесени с черен бор, смърч и черна мура гори от обикновена ела, 
развиващи се върху варовикови субстрати, имат ограничено разпространение в Средните 
Родопи и Славянка. В приземния синузий характерни видове са Aquilegia vulgaris, Corallorhiza 
trifida, Daphne laureola, D. oleoides, Epipogium aphyllum, Haberlea rhodopensis, Hepatica nobilis и 
Rubus saxatilis. 

Този тип гори са включени в Червена книга на България том. 3 Местообитания с 
категория “застрашено местообитание”. 

На територията на ТП“ДГС-Триград“ местообитанието е установено в отдели:  4-п,12-

д,12-ж,12-м,12-н,12-о,12-п,25-и,30-в,31-а,33-а,34-в,34-г,43-а,107-д,108-а,108-ж,108-з,108-

к,108-л,110-в,110-г,110-к,110-м,110-н,116-а,116-к,121-в,121-г,288-в 
 

 
G3.1E1 South-eastern Moesian [Picea abies] forests /Монодоминантни и с 

преобладание на смърч гори/ 
Горите от смърч са доминиращи в иглолистния горски пояс в планините на България. 
Най-големи площи заемат в Родопите, Рила, Пирин, по-ограничено се срещат в Западна 

и Средна Стара планина, Витоша и Осоговска планина. Основното развитие на смърчовите 
фитоценози е между 1500-1600 и 1900-2100 м. надм. височина. В затворени котловини и 
дълбоки долини, главно в Родопите, където се наблюдават температурни инверсии, се 
създават условия за развитие на смърчови фитоценози и при 1200 м надм. вис. Формите на 
релефа, надморската височина, изложението, основната скала и почвите не са строго 
определящи за развитието на смърчовите гори, но имат съществено значение за 
флористичния им състав и продуктивността им. Предпочитани са северните изложения и 
заравнените терени или склоновете с умерен наклон. Основните скали и почвите са кисели. 
Към горната граница на гората почвите са тъмноцветни планинско-горски, а на по-малка 
надморска височина - кафяви горски. Рядко (главно в Средните Родопи) смърчови 
монодоминантни и полидоминантни гори се развиват и на варовити, хумусно-карбонатни 
почви. Поради високия склоп на голяма част от смърчовите гори, в тях почти не се развива 
храстов, а в някои случаи и тревен етаж.  

В зависимост от надморската височина и флористичния състав се разграничават два 
подтипа. 

 

I. G3.1B  Alpine and Carpathian sub-alpine [Picea] forests /Смърчови гори 
разпространени около горната граница на гората. Характерни растителни 
видове: обикновен смърч (Picea abies), черна боровинка (Vaccinium myrtillus)/  

В горната зона на разпространението си (1700-2100 m надм. вис.) горите от обикновен 
смърч са предимно монодоминантни, с участие на бяла мура (Pinus peuce) и бял бор (Pinus 
sylvestris). Те формират горната граница на горите, като в някои участъци в Рила, Пирин и 
Стара планина са изместени от тези на бялата мура (Pinus peuce). В смесените гори от смърч и 
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бяла мура обилието на смърча често е по-високо от това на бялата мура. Те са разпространени 
главно в каменисти участъци на горната граница на гората. В Родопите много характерни са 
смесените бялоборово-смърчови гори, срещащи се и при по-малка надморска височина. На 
северни изложения заемат предимно изпъкнали форми на релефа, а по южните 
предпочитани са подножията на склоновете или пониженията. В много случаи имат първичен 
характер, докато при други изложения и части от релефа те са главно преходен стадий във 
възстановяване на коренната смърчова гора, унищожена от различни фактори. Понякога е 
формиран храстов етаж от клек (Pinus mugo) и сибирска хвойна (Juniperus sibirica). В тревната 
покривка участват видове, характерни за подсъюз Eu-Piceenion - Dryopteris dilatata, Homogyne 
alpina, Luzula sylvatica, Melampyrum sylvaticum, Moehringia pendula. На горната граница на 
гората, където високопланинските смърчови гори са с разреден склоп и групово 
разположение на дърветата, навлизат и видове от субалпийската тревна растителност - 
Festuca nigrescens, F. valida, Vaccinium myrtillus и др. В Рила и Западните Родопи е широко 
разпространена асоциацията Moehringio pendulae-Piceetum.  

Тези типове гори са включени в Червена книга на България том. ІІІ Местообитания с 
категория “потенциално застрашено местообитание”. 

На територията на ДГС “Триград” местообитанието е установено в отдели: 23-д1,23-

е1,24-ж,24-з,24-л,50-з,50-к,50-ш,52-а,52-б,52-и,52-к,52-л,52-н,52-п,52-р,52-т,52-х,54-в,54-

г,55-в,55-д,55-ж,56-в,56-г,56-д,56-ж,56-з,56-и,56-л,56-п,57-ж,57-з,57-и,57-к,57-к,57-л,58-

е,58-ж,58-з,58-л,58-м,58-п,58-р,58-с,58-т,58-у,58-ф,58-х,58-ц,59-б,59-в,59-г,59-д,59-ж,59-

к,59-н,60-а,60-в,60-г,60-д,60-е,60-е,60-ж,60-к,61-а,61-б,61-г,61-е,61-ж,61-з,62-г,62-з,62-з,62-

и,63-б,64-а,64-з,65-д,65-е,66-а,66-а,66-б,66-в,66-г,66-е,67-б,67-в,67-д,67-з,67-и,67-м,68-в,68-

г,68-д,68-е,68-и,69-б,69-в,69-е,69-з,69-и,69-о,70-а,70-б,70-в,70-ж,70-и,70-и,70-к,72-в,72-г,72-

д,72-е,73-л,73-о,73-п,73-р,74-к,74-л,74-н,74-о,74-п,75-г,75-д,75-е,78-ч,79-ж, 79-и,100-п,287-п 

 
II. G3.1E1 South-eastern Moesian [Picea abies] forests /Монодоминантни и с 

преобладание на смърч гори в Родопидите/ 
В долната част на разпространението си (1200-1800 m надм. вис.) горите от обикновен 

смърч по-често са смесени с участие на обикновена ела (Abies alba), бял бор (Pinus sylvestris) и 
обикновен бук (Fagus sylvatica). В тревния етаж участват както видове, хaрактерни за 
европейските широколистни мезофилни гори, така и видове, хaрактерни за иглолистните 
бореални гори - Dentaria bulbifera, Epilobium montanum, Festuca drymeja, Luzula luzuloides, L. 
sylvatica, Oxalis acetosella, Rhytidiadelphus triquetrus, Vaccinium myrtillus, Veronica urticifolia, Viola 
reichenbachiana. Тези гори се отнасят към подсъюз Abieti-Piceenion и асоциация Veronico 
urticifoiliae-Abietum. 

Тези типове гори са включени в Червена книга на България том. 3 Местообитания с 
категория “потенциално застрашено местообитание”. 

На територията на ТП“ДГС-Триград“ местообитанието е установено в следните отдели: 
5-з,5-к,5-л,5-м,12-з,16-з,16-н,21-а,21-з,21-и,21-к,21-м,22-г,22-д,23-б,23-в,23-ж,23-з,23-к,23-

н,23-п,23-у,23-х,23-ч,24-б,25-а,25-б,25-г,25-д,25-е,25-к,25-м,26-в,26-г,26-з,26-и,26-к,28-и,28-

о,28-п,28-с,31-г,31-м,32-а,32-г,32-п,33-д,36-а,36-б,36-д,36-и,36-л,36-п,36-т,36-у,40-а,41-а,43-

б,43-к,43-л,43-р,43-с,43-т,43-у,44-ж,45-б,45-м,45-т,45-х,47-а,47-б,47-е,47-к,48-в,48-е,48-к,48-

л,48-м,48-н,48-р,48-ф,49-а,49-в,49-г,49-д,49-е,49-з,49-к,49-м,50-о,50-п,50-т,50-у,50-ц,51-

а,51-б,51-г,51-е,51-з,51-к,51-м,51-о,51-с,52-в1,52-е,52-м,52-щ,52-я,53-а,53-г,53-з,54-а,55-

а,55-и,57-б,57-д,58-а,58-в,58-г,69-л,69-п,69-с,69-т,69-ц,69-ч,69-ш,70-л,70-м,71-а,71-б,71-

в,71-е,71-ж,71-з,71-к,71-н,71-п,71-с,71-т,71-ф,71-х,71-ш,71-щ,72-и,72-к,72-о,73-в,73-е,73-

к,73-с,73-у,73-х,74-а,74-д,74-е,74-з,74-р,74-т,74-у,75-а,75-в,75-ж,75-з,75-к,75-л,75-м,76-б,76-

в,76-з,77-и,77-л,77-м,77-о,77-ш,77-щ,78-г,78-е,78-и,78-о,78-р,78-т,78-ф,79-а,79-м,79-о,79-

п,79-у,80-в,80-г,81-б,81-в,81-г,81-ж,81-и,81-о,82-а,82-ж,82-ч,83-л,83-о,83-п,84-б,84-в,84-

г,84-е,84-з,85-д,85-ж,85-к,85-н,85-о,86-к,86-с,87-а,87-г,87-ж,87-м,87-н,87-о,88-а,88-г,88-д,88-

з,88-к,88-м,88-о,88-р,88-т,88-ф,89-а,89-е,89-к,89-л,89-м,89-н,89-с,89-т,90-а,90-б,90-в,90-г,91-

б,91-в,91-г,91-д,92-а,92-в,92-г,92-з,92-к,92-о,92-п,92-т,92-у,93-л,94-б,94-в,94-ж,94-и,94-л,95-

в,95-е,95-ж,95-и,95-к,95-л,95-н,95-п,95-с,96-л,96-о,97-а,97-г,97-п,99-б,100-м,100-н,100-

р,101-б,101-г,101-м,101-у,102-д1,102-м1,102-т1,102-у1,102-х1,102-я,103-в,103-г,103-ж,103-

и,103-к,105-а,106-б,106-з,106-к,106-л,107-а,107-б,107-в,107-е,107-м,107-п,107-р,108-и,110-

е,116-б,116-е,116-з,116-и,116-л,118-а,118-в,118-г,118-е,118-з,119-ж,119-з,119-и,119-к,119-
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л,119-н,119-о,119-у,120-в,120-д,120-и,121-а,121-б,121-е,121-ж,122-г,122-д,122-е,123-а,123-

в,123-г,123-з,123-к,124-б,124-г,124-е,124-к,124-н,124-у,125-в,125-е,125-з,125-к,125-м,126-

д,126-з,126-м,126-с,126-ф,127-а,127-в,127-г,127-л,128-в,128-з,128-л,128-н,128-у,128-ш,129-

а,129-б,129-б1,129-в,129-е,129-м,129-п,129-ч,129-щ,129-ю,130-б,130-б1,130-ж,130-о,130-

у,130-х,130-ш,130-щ, 131-б,131-д,131-е,131-з,131-и,131-к,131-л,132-а,132-в,132-е,132-к,132-

л,132-п,133-е2,133-з2,133-и,133-к2,133-м2,133-н,133-о,133-п,133-с1,133-т,133-т1,133-у,133-

у1,133-ф,133-х,133-ц,133-ч,133-ш,133-ю,134-в1,134-д1,134-е1,134-ж1,134-к1,134-о,134-

ф,134-х,134-щ,134-ю,134-я,135-в1,135-г1,135-л,135-ф,135-ц,135-я,136-а,136-в,136-г,136-

н,136-р,136-ф,136-х,136-ц,136-ч,136-ш,136-я,137-а,137-б,137-и,137-о,137-п,137-с,137-т,138-

д,138-к,138-н,139-ж1,139-н,139-о,139-у,139-ф,139-щ,139-я,140-д,141-а,141-в,141-д,141-

е,141-з,141-л,142-а,142-б,142-н,142-п,143-г,143-з,144-к,145-а,145-м,145-ш,145-ю,146-б,146-

в,146-к,146-н,148-а,148-б,148-в,148-г,148-з,149-д,175-а,175-г,175-д,176-а,176-в,176-ж,176-

к,177-н,177-о,178-б,178-г,178-ж,178-с,179-г,179-е,179-ж,179-з,179-к,179-н,179-р,181-г,182-

б,183-а, 183-б,183-в,183-г,183-ж,183-з,183-и,183-о,183-п,184-и,185-г,185-н,186-е,186-з,187-

б,187-г,187-д,187-м,187-н,187-с,187-х,188-б,188-е,188-ж,188-о,189-б,189-в,189-г,190-б,191-

в,191-ж,191-к,191-о,192-а,192-г,192-м,192-у,193-к,200-з,201-б,201-в,201-г,201-ж,201-о,243-

а,243-б,243-в,243-д,243-е,243-з,243-л,243-м,244-е,244-м,287-г,287-к,287-л,287-о,287-р,287-

с,287-т,287-ф,289-з,289-и,289-к,290-г,291-ж,292-в,293-б,293-в,294-д,294-з,295-щ,295-я,296-а 
 
 

G3.E3 Balkan [Pinus sylvestris] mire woods/ Първични естествени смесени 
насаждения на Pinus silvestris и Picea abies разположени върху торфища/ 

Местообитанието представлява интразонална група мочурищни и торфени фитоценози, 
доминирани в горните етажи от иглолистни видове дървета и храсти. Тези специфични за 
българската растителност съобщества са представени от отделни участъци с ограничени 
площи главно в Западните Родопи, Витоша и Рила планина. Намират се под непосредствено 
въздействие на близки до повърхността подпочвени води и в по-малка степен са зависими 
пряко от валежите. Почвите, върху които се развиват разглежданите фитоценози, са кисели и 
влажни (Histosols), в едни случаи са бедни на минерални соли, в други хранителните вещества 
са повече. В нашите планини горските мочурища с формиране на торф са разпространени 
предимно в Западните Родопи. Те се развиват край речните корита и на заблатени места по 
склоновете с малък наклон. В дървостоите доминира смърчът (Picea abies) или белият бор 
(Pinus sylvestris). Въпреки че дърветата не намират оптимална среда за развитие при 
повишената киселинност на средата и постоянното преовлажнение на почвата и не се 
отличават с големи размери, те все пак влияят върху микроклиматичните условия и 
определят в известна степен състава на приземните етажи. Ограничаването на осветлението, 
което достига до повърхността на почвата, води до изчезване на хелиофилните видове 
мъхове и семенни растения. Мезотрофните и олиготрофните сфагнови мъхове Polytrichum 
commune,P. strictum, Sphagnum angustifolium, S.capillifolium, S.fuscum, S. magellanicum образуват 
изолирано или в комплекси многобройни купчини, които често са с височина над един метър. 
Дървостоят се изгражда най-често от белия бор (Pinus sylvestris). Проективното покритие е 
високо, но дърветата са с незначителна височина - 3, рядко до 7 m. На 50-60 г. те са високи 
едва 3-4 m. Почти навсякъде доминира Sphagnum squarrosum, който заедно с Aulacomnium 
palustre, Philonotis fontana, Mnium punctatum, Marchantia aquatica,и отчасти с Hylocomium 
splendens образуват по-големи или по-малки купчини. Върху тях обилието на цветни растения 
е ограничено. По-често срещани са Bruckenthalia spiculifolia, Eriophorum vaginatum, Potentilla 
erecta, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Viola palustris. Висшите растения играят 
съществена роля в понижените участъци между олиготрофните сфагнови купчини, където 
освен цитираните вече видове, са разпространени и други, част, от които са типични торфени 
или са характерни повече за субалпийската и алпийска крайпоточна растителност, а трети са 
свързани със смърчовите ценози с висок склоп, където влажността на почвата и въздуха е 
повишена. По-разпространени видове в горските торфища са: Chaerophyllum hirsutum, Cirsium 
appendiculatum, Cystopteris fragilis, Dactylorhiza maculata, Deschampsia caespitosa, Equisetum 
hiemale, E. sylvaticum, Eriophorum angustifolium, Filipendula ulmaria, Geum rhodopaeum, G. rivale, 
Listera cordata, Lysimachia nummularia, Moneses uniflora, Myosotis scorpioides, Myosoton aquaticum, 
Oxalis acetosella, Parnassia palustris,Phegopteris connectilis, Potentilla palustris, Pyrola minor, 
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Ranunculus montanus, Scirpus sylvaticus, Soldanella chrysostricta и др. В смърчовите ценози има 
малко хелиофилни видове, под склопа на белия бор те са повече.  

На места, на границата между горски и мочурищни фитоценози в Родопите, дърветата 
са закърнели, силно деградирали и между тях са се формирали купчини, повече или по-малко 
високи и широки, от различни сфагнови мъхове: Dicranum bonjeanii, Polytrichum commune, 
Sphagnum capillifolium, S.centrale, S.girgensohnii, S.magellanicum, S. palustre, S. rossowii. С 
подчинено участие в създаването на тези купчини са още Bruckenthalia spiculifolia,Bistorta 
vivipara (Polygonum viviparum), Carex echinata, C. pallescens, C. panicea, Geum rhodopaeum, Listera 
cordata, Moneses uniflora, Nardus stricta, Parnassia palustris, Pseudorchis frivaldii, Vaccinium 
myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Viola palustris и др. (Ганева и Русакова 2011). 

Тези типове гори са включени в Червена книга на България том. 3 Местообитания с 
категория “уязвимо местообитание” (Бисерков и др. 2011). 

На територията на ТП“ДГС-Триград“ фрагменти от местообитанието са установени в 
границите на ЗМ „Чаирите”. Заемат части от влажните мочурливи територии около езерата и 
не са обособени като самостоятелни подотдели и основно влизат в следните отдели и 
подотдели: 51-а,51-б,51-е,51-з,51-к,51-л,51-м,53-а,53-б,53-г,53-з,53-и,53-к,53-м,54-а,54-б,54-

в,54-г,54-д,54-е,54-ж, 54-з 
 
G3.56(0) [Pinus pallasiana] and [Pinus banatica] forests /Гори от черен бор с 

реликтен характер/ 
На Балканския полуостров, включително територията на България, се развива 

подвидът паласов черен бор (Pinus nigra subsp. pallasiana). Съобществата на паласовия черен 
бор в България са отнасяни към средиземноморската растителност. Видът е ксеротермен с 
голяма вертикална амплитуда на разпространение - около 1400 m (400-500-1800) m надм. 
вис. Преобладаващата част от черноборовите гори в съвременната растителна покривка се 
намират между (600) 800 и 1300-1500 m надм. вис., най-често в условията на силно пресечен 
релеф. Те се срещат в различни пояси - от ксеротермния дъбов пояс, през мезофилните 
габърово-горунов и буков, до микротермния иглолистен пояс в планините и попадат в 
различни климатични и фитогеографски териториални подразделения. Разпространени са от 
Славянка и Източните Родопи до Предбалкана. Най-широко разпространение имат в 
Родопите, Влахина планина и Пирин, сравнително по-ограничено се срещат в Славянка, Рила, 
Осогово, ниските планини в Западна България, Стара планина и Предбалкана. Попадат в 
трите климатични области на територията на България: умерено континентална, преходна и 
континентално-средиземноморска. Въпреки че по своите екологични особености 
фитоценозите на паласовия черен бор се отнасят към ксерофитния тип растителност, 
изложението не ограничава съществено развитието им. По-често се срещат на южни, с южна 
компонента и източни склонове. Наклонът на заеманите терени може да бъде много голям. 
Единични дървета се срещат и на отвесни скални стени и видът проявява пионерни качества. 
Силно предпочитани са алкалните скали, като в северните райони те са задължителни, а в 
южните части на страната се срещат и върху друг тип скална основа. Това определя 
развитието им върху хумусно-карбонатни почви от типа рендзини, като не е изключено и 
върху канелени горски или кафяви горски почви, особено на силикатна скална основа. Те 
често са ерозирани, слабо развити и с малка мощност. Влажността на почвите варира през 
вегетационния период от ниска до сравнително умерена.  

Черният бор образува както монодоминантни (преобладаващата част от ценозите), така 
и смесени съобщества с други иглолистни или широколистни дървесни видове, които по 
своите екологични характеристики са ксеротермни или мезоксерофитни. Към този тип 
местообитание се отнасят монодоминантните черборови гори и смесените гори от черен бор 
и бял бор.  

От широко разпространени в миналото сега горите от черен бор са острови сред 
широколистната растителност. С увеличаване на надморската височина (800-900-1350 m) 
флористичното разнообразие на фитоценозите на черния бор се увеличава. Нерядко в ролята 
на субдоминанти или като примес, привнасяйки мезофилни черти във фитоценозите, се 
срещат Quercus dalechampii, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, по-рядко Abies alba, Fraxinus 
excelsior, Picea abies,а на някои места се среща и Abies alba ssp. borisii-regis. Съставът на 
храстовия синузий не се променя съществено (Carpinus orientalis, Clematis vitalba, Cornus mas, 
Corylus avellana, Cotinus coggygria, Daphne mezereum, Juniperus communis, J. oxycedrus, Rubus spp., 
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рядко Arctostaphylos uva-ursi), но обилието им е силно ограничено. Тревната покривка 
изграждат Brachypodium pinnatum, B. sylvaticum, Calamagrostis arundinacea, Hedera helix, Sesleria 
latifoliа, Trifolium alpestre и др., като се появяват и мезофилни видове: Cruciata glabra, Oxalis 
acetosella, Sanicula europaea, Viola canina и др. (Русакова и Вълчев 2011). 

Тези типове гори са включени в Червена книга на България том.3 Местообитания с 
категория “уязвимо местообитание” (Бисерков и др. 2011). 

 На територията на ТП“ДГС-Триград“ местообитанието е установено в отдели: 1-в,1-

г,3-б,3-в,4-б,4-в,4-г,4-е,4-к,4-л,4-м,4-н,4-о,4-у,5-б,5-в,5-р,6-а,7-а,9-а,9-б,9-в,9-г,9-д,9-е,9-ж,9-

з,9-и,9-л,9-р,9-с,10-з,10-и,11-в,11-г,12-б,13-л,15-б,15-в,16-а,16-в,16-и,16-к,16-л,17-з,17-п,17-

р,18-г,18-и,19-а,19-м,20-б,20-г,20-е,20-з,20-к,20-р,24-а,25-л,28-ч,28-ш,28-я,29-а,29-б,29-в,29-

г,29-з,29-л,29-о,29-п,31-к,31-л,33-б,33-в,34-а,34-б,35-е,35-м,37-б,37-г,37-д,37-з,38-б,38-в,38-

д,38-и,38-л,42-б,42-в,42-г,42-д,42-ж,44-а,44-б,44-з,44-к,45-а,45-г,45-д,45-и,45-ц,46-а,46-б,46-

в,46-г,46-е,109-в,109-г,109-е,109-ж,109-к,109-л,109-н,109-о,110-б,110-д,110-з,110-и,110-

л,202-б,202-г,202-ж,202-и,249-а,287-б,289-а, 289-в,291-г,292-а,292-б,292-г,293-и,294-и,295-

г,295-д,295-ж,295-з,295-и,298-в,298-д,298-з,299-г,299-е, 299-к 
 

G3.56(1) Mixed Pinus nigra – Pisea abies fortests /Естествени смесени 
насаждения на Pinus nigra и Picea abies/ 

Това местообитание е много сходно с предходното. Включва смесени гори от черен бор 
(Pinus nigra) и смърч (Picea abies) с различно преобладание на двата вида. Разпространено е 
главно в Средните Родопи между 1150 и 1400 m н.в. Почвите са предимно хумусно-
карбонатни, по-рядко кафяви горски. Обикновено сенкоиздражливият смърч формира втори 
етаж под етажа на черния бор. Често в резултат от естествени процеси или антрогенна 
дейност се осъществява смяна на основния дървесен вид. В храстовия синузий най-често се 
срещат Corylus avellana, Ostrya carpinifolia и Juniperus communis. Константни видове в тревния 
синузий са Orthilia secunda, Galium odoratum, Festuca drymeja и Dorycnium herbaceum.  

На територията на ТП“ДГС-Триград“ в състава на тези гори често групово или единично 
участва и обикновената ела (Abies alba). Единично участие има и белият бор (Pinus sylvestris). 

 На територията на ТП“ДГС-Триград“ местообитанието е установено в отдели: 1-а,1-

е,4-а,13-и,16-г,20-н,22-м,22-н,28-н,28-х,30-д,30-и,30-к,31-б,31-е,31-и,31-н,35-з,35-л,47-д,48-

а,109-а,116-г 
 
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)/ 

Смесени широколистно-иглолистни гори със задължително участие на обикновен бук 
(Fagus sylvatica) и/или обикновена ела (Abies alba) и/или обикновен смърч (Picea abies). 
Смесените буково-иглолистни гори имат фрагментарно разпространение в пояса на 
иглолистните гори във височинния диапазон 1000-1500 m (1800). Почвите са кафяви горски 
(Cambisols - Eutric, Dystric и Humic). Най-голямо разпространение имат в Рило-Родопския  

масив, районът с най-широко разпространение на иглолистни гори на Балканския 
полуостров. В тревия етаж най-често участват, Aremonia agrimonoides, Dentaria bulbifera, 
Dryopteris filix-mas, Epilobium montanum, Euphorbia amygdaloides, Geranium robertianum, 
Hieracium murorum gr., Lamiastrum galeobdolon, Luzula luzuloides, L. sylvatica, Mycelis muralis, Poa 
nemoralis, Veronica chamaedrys, Viola reichenbachiana. Интразоналният характер на тези гори се 
потвърждава чрез участието на видове от иглолистните гори като Melampyrum sylvaticum, 
Moehringia pendula, Sorbus aucuparia, и др.). Имали са по-широко разпространение в България 
през атлантическия период, когато климатът е бил по-благоприятен в сравнение с наши дни. 

На територията на ТП“ДГС-Триград“ местообитанието е установено в отдели: 26-а,26-

б,27-д,29-н,30-г,30-е,30-ж,50-а,55-е,56-е,57-а,57-г,57-е,65-б,65-в,66-б,66-и,74-н,80-м,132-

о,137-р,140-б,140-в,148-д,201-н,287-а,288-а,290-а,290-б,290-ж,291-а,291-б,292-е,293-а,294-а, 

 
G4.8(3) Mixed non-riverine deciduous and coniferous woodland /Съобщества с 

участието на черен бор (Pinus nigra) и воден габър (Ostrya carpinifolia)/ 
Смесени иглолистно-широколистни съобщества на паласовия черен бор с водния габър 
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(Ostrya carpinifolia), развиващи се на скалисти терени в дерета, главно в югозападните райони 
на страната. В тревната покривка са разпространени Cephalanthera rubra, Poa nemoralis, 
Scabiosa rhodopensis, Sesleria latifolia и др. (Русакова и Вълчев 2011). 

Тези типове гори са включени в Червена книга на България том.3 Местообитания с 
категория “уязвимо местообитание” (Бисерков и др. 2011). 

На територията на ТП“ДГС-Триград“ местообитанието е установено в отдели: 3-а; 3-е 

 
 
Гори във фаза на старост (Old growth forests) 
Горите във фаза на старост (Old growth forests) представляват последната фаза от 

развитието на насажденията, които със своята специфична структура и функционалност са 
местообитание на комплекс от видове от различни екологични и таксономични групи. 
Установено е, че значителна част от свързаните с гората видове намират в тях оптимални 
условия за съществуване. 

Горите във фаза на старост се характеризират се с наличие на стари живи дървета с 
диаметри близки до максималните за съответния дървесен вид; дървета с изсъхнали, 
деформирани или счупени върхове и клони; дървета с хралупи; стоящи и паднали 
едроразмерни мъртви дървета, които са в различни фази на разлагане. В голямата си част 
тези насаждения имат неравномерна пространствена и възрастова структура. 

На територията на ТП“ДГС-Триград“ гори, притежаващи характеристики на гори във 
фаза на старост или имащи потенциал за превръщането им в такива (възраст 120 години и 
по-висока) са установени в отдели: 1-в,1-г,15-б,18-и,28-ш,28-я,29-г,29-л,29-о,29-п,30-а,34-

а,34-б,34-в,34-г,35-з,37-г,37-д,42-а,42-б,42-в,42-г,42-д,44-а,45-а,45-б,45-г,45-д,45-м,45-р,45-

т,45-х,45-ц,50-б,51-а,51-б,51-г,51-е,51-з,51-к,51-л,51-м,51-н,51-о,51-п,51-р,51-с,53-а,53-б,53-

в,53-г,53-д,53-е,53-ж,53-з,53-и,53-к,53-л,53-м,53-н,54-а,54-б,54-в,54-г,54-д,54-е,54-ж,54-з,57-

а,59-в,65-д,288-а,288-б,289-а,289-б,289-в,290-б,291-а,291-б,292-а,292-б,292-в,292-г,292-

д,292-е,292-ж,293-а,293-б,294-а,294-б,294-в,294-г,294-д,294-ж,296-а. 
В изпълнение на Принцип 6  

 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ГОРСКОСТОПАНСКИ ПРАКТИКИ 
 
1. G1.213(1) Riverain [Alnus] woods of slow rivers /Нелонгозни крайречни 

съобщества на Alnus glutinosa и Alnus incana в горните и средните течения на 
реките/. 

Това са съобщества с голямо биоразнообразие, които играят много важна защитна и 
противоерозионна роля, като не трябва да се пренебрегва и естетическата им стойност. 
Поради факта, че са гранични екосистеми, те оказват благотворно влияние върху водните 
екосистеми посредством регулация на температурния режим и създаване на нови 
местообитания. 

За съжаление през последните десетилетия тези гори са обект на негативно 
антропогенно влияние. То е особенно интензивно през изминалите няколко години, в 
резултат на изискванията за почистване на речните корита. За съжаление, на много места 
тези изисквания се изпълняват не с оглед осигуряване на нормален воден отток на реките, а с 
явно комерсиална цел. Това на практика води до унищожаване на тези изключително важни 
за речните екосистеми гори. 

За да бъдат запазени се препоръчва в тези гори да се спре всякаква дейност с 
изключение на санитарни сечи за отстраняване на част от сухите дървета. При това 
мероприятие все пак трябва да се осигури и запазването на ключови елементи на 
биоразнообразието – мъртва дървесина, дървета с хралупи и т.н 

При необходимост от прилагане на мероприятието “почистване на речните корита” да 
се дефинират конкретни параметри на намесата. Допустимо е да се премахват само дървета в 
рамките на речното легло, които при екстремни нива на водите има реална опасност да 
създадат условия за задръставане и/или пречат на речния отток. 

Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва 
дървесина, дървета с хралупи и т.н. 
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Въвеждане на забрани за редуциране на площите на този тип местообитания с цел 
инфраструктурни и други проекти, увеличаване на земеделските земи и т.н. 

На територията на ТП“ДГС-Триград“ по-голямата част от галериите от черна елша не са 
били обект на стопанска дейност или друго антропогенно влияние. За да бъдат запазени се 
препоръчва в тези съобщества да не се провеждат никакви дейности. Необходимо е да се 
осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва дървесина, 
дървета с хралупи и т.н. 

 
2. G1.61 Medio-European acidophilous [Fagus] forests /Гори с преобладание на 

бук, разположени на бедни кисели и влажни почви/ 
Насажденията в преобладаващата си част се характеризират с неравномерна 

пространствена структура. Това предполага използването на лесовъдски системи, които да 
поддържат тази структурна неравномерност и ще подпомогнат запазването и увеличаване на 
дендрологичното разнообразие. Подходящи за целта са групово-постепенната, 
неравномерно-постепенната и групово-изборната. При лесовъдските мероприятия трябва да 
се вземе предвид и опасноста от зачимяване. 

Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва 
дървесина, острови на старостта, дървета с хралупи и т.н. Приоритет при стопанисването на 
издънковите букови гори от тази група трябва да бъде тяхното превръщане в семенни. 

 
3. G1.63 Medio-European neutrophile [Fagus] forests /Мезофитни гори с 

преобладание на бук, разположени на неутрални или близки до неутралните 
почви/ 

Условията в тях позволяват прилагане разнообразие от лесовъдски системи, които 
трябва да осигурят тяхното структурно разнообразие и разнообразието на фази на развитие. 
Приоритет трябва да имат сечите с дълъг възобновителен период, а именно групово-
постепенната, неравномерно-постепенната и групово-изборната. Те ще спомогнат за 
формиране на неравномерна пространствена структура, която ще осигури по-голямо 
разнообразие от местообитания и ще спомогнат за запазването на дендрологичното 
разнообразие. Препоръчително е да се избягва прилагане на краткосрочни постепенни сечи, 
тъй като това води до формиране на едновъзрастни млади насаждения с хомогенна 
структура. Отгледните мероприятия в стопанисваните млади насаждения трябва да се 
извършват навреме за да се подобри тяхната устойчивост и качествени им параметри. При 
лесовъдските мероприятия задължително се осигуряват благоприятни условия за 
развитието и възобновяването на цени съпътстващи дървесни видове като Acer heldreichii, A. 
pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia, Ulmus glabra и др. 

При възникване на едроплощни природни нарушения /ветровали, каламитети и 
пожари/ е препоръчително част от засегнатата площ да не се залесява, а да се остави на 
естествената сукцесия. Това ще допринесе за повишаване на структурното и видовото 
разнообразие на територията. 

Приоритет при стопанисването на издънковите букови гори, трябва да бъде тяхното 
превръщане в семенни. 

При планирането и извеждането на лесовъдските мероприятия да се осигури 
пространственото представяне на различните сукцесионни фази, както и отделните етапи в 
развитието на буковите съобщества. Особено внимание трябва да се обърне за запазването на 
насаждения, които са достигнали “фаза на старост” (old growth forests). 

Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва 
дървесина, острови на старостта, дървета с хралупи и т.н. 

4. G1.66 Medio-European limestone [Fagus] forests /Букови гори, разположени 
на варовикови терени. 

Това са горски екосистеми, които са се адаптирали към условията на средата, но 
очакваното бъдещо засушаване на климата може усложни ситуацията в тях. Потенциален 
проблем при извеждане на сечи е по-голямата вероятност от зачимяване при равномерно 
отваряне на склопа. Тъй като част от тези гори растат на терени с ниска продуктивност, за 
всяко конкретно насаждение се изисква да се направи оценка на производствените цели. При 
стопанисването им е необходимо да се прилагат лесовъдски системи, които да осигурят 
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тяхното структурно и видово разнообразие. Приоритет трябва да имат сечите с дълъг 
възобновителен период, а именно групово-постепенната, неравномерно-постепенната и 
групово-изборната. Те ще спомогнат за формиране на неравномерна пространствена 
структура и запазване на дендрологичното разнообразие. Да не се прилагат краткосрочно-
постепенни сечи. Да не се извършват голи сечи и реконструкции. Не се препоръчва 
изкуствено възобновяване, особено с нетипични за района и/или езотични видове. 
Отгледните мероприятия в стопанисваните млади насаждения трябва да се извършват 
навреме за да се подобри тяхната устойчивост и качествените им параметри. 

При възникване на едроплощни природни нарушения /ветровали, каламитети и 
пожари/ е препоръчително част от засегнатата площ да не се залесява, а да се остави на 
естествената сукцесия. Това ще допринесе за повишаване на структурното и видовото 
разнообразие на територията. 

Приоритет при стопанисването на издънковите букови гори, трябва да бъде тяхното 
превръщане в семенни. 

При планирането и извеждането на лесовъдските мероприятия да се осигури 
пространственото представяне на различните сукцесионни фази, както и отделните етапи в 
развитието на буковите съобщества.  

Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва 
дървесина, острови на старостта, дървета с хралупи и т.н. 

 
5. G1.69 Moesian [Fagus] forests /Гори от мизийски бук/ 
Тези горски екосистеми са се адаптирали към не толкова благоприятните условия на 

средата, но очакваното бъдещо засушаване на климата може усложни ситуацията в тях. За 
насажденията, които растат на терени с ниска продуктивност, се изисква да се направи 
оценка на производствените им цели.  

Поради граничните условия на месторастенето част от тези насаждения имат смесен 
характер. При стопанисването на тези гори е необходимо да се прилагат лесовъдски системи, 
които да осигурят тяхното структурно и видово разнообразие. Приоритет трябва да имат 
сечите с дълъг възобновителен период, а именно групово-постепенната, неравномерно-
постепенната и групово-изборната. Те ще спомогнат за формиране на неравномерна 
пространствена структура и запазване на дендрологичното разнообразие. Да не се прилагат 
краткосрочно-постепенни сечи. Да не се извършват голи сечи. Не се препоръчва изкуствено 
възобновяване, особено с нетипични за района и/или езотични видове. Отгледните 
мероприятия в стопанисваните млади насаждения трябва да се извършват навреме за да се 
подобри тяхната устойчивост и качествените им параметри. 

При възникване на едроплощни природни нарушения /ветровали, каламитети и 
пожари/ е препоръчително част от засегнатата площ да не се залесява, а да се остави на 
естествената сукцесия. Това ще допринесе за повишаване на структурното и видовото 
разнообразие на територията. При възстановяването на такива територии трябва да се 
използва възможността за увеличаване участието на пионерни и светлолюбиви видове 
характерни за региона. Препоръки за дейностите по инвентаризация на засегнатата 
територия, усвояване на повредената дървесина, дизайн на територията, залесяване, 
отглеждане и мониторинг са представени в Приложение 1. 

Приоритет при стопанисването на издънковите букови гори, трябва да бъде тяхното 
превръщане в семенни. 

При планирането и извеждането на лесовъдските мероприятия да се осигури 
пространственото представяне на различните сукцесионни фази, както и отделните етапи в 
развитието на буковите съобщества. Особено внимание трябва да се обърне за запазването на 
насаждения, които са достигнали “фаза на старост” (old growth forests). 

Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва 
дървесина, острови на старостта, дървета с хралупи и т.н. 

 
6. G1.7C1[Ostrya carpinifolia] woods /Съобщества с участието на водния 

габър (Ostrya carpinifolia)/ 
Тези гори са разположени на бедни и средно богати месторастения и са с относително 

ниска продуктивност. В състава на насажденията освен редкия вид воден габър участват и 
зимен дъб, елша, габър и бреза. Това са относително крехки растителни съобщества, които 
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много добре са се приспособили към условията на месторастенето. В тази връзка всяка 
неосъобразена с условията на средата лесовъдска намеса може наруши равновесието в 
системата.  

За тези насаждения в ГСП е предвидено извършването на реконструкция. 
Реконструкцията не е допустима, защото независимо, че това са насаждения със ниска 
продуктивност, те са съставени от коренни дървесни видове. Освен това, тази лесовъдска 
практика вече е забранена в България от 2007 година. В голямата си част тези съобщества са 
разположени във вододайна зона, непродуктивни територии или защитна ивица на река. Не е 
взет предвид и въпроса за икономическата ефективност на мероприятието.  

Тъй като преобладаващата част от насажденията са разположени на много стръмни 
скалисти терени и имат изключителна защитна функция, в тях не се препоръчва 
провеждането на горскостопански мероприятия. 

 
7. G3.16 Moesian [Abies alba] forests /Монодоминантни гори на обикновена 

ела (Abies alba)/. 
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 и продуктивността на младите насаждения. 

При планиране и извеждане 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 – мъртва 
дървесина, дървета с хралупи, острови на старостта, зони на спокойствие и т.н.  

 
8. G3.1B Alpine and Carpathian sub-alpine [Picea] forests /Смърчови гори 

разпространени около горната граница на гората. Характерни растителни 
видове: обикновен смърч (Picea abies), черна боровинка (Vaccinium myrtillus)/ 

Дървостоите най-често са с групов строеж и оформят горната граница на гората. В 
резултат на по-суровите климатични условия възобновителните процеси са затруднени и 
обикновенно изискват дълъг период от време. Проучванията показват, че в голяма част от 
случаите възобновяването се появява върху или в близост до мъртва дървесина. 
Поддържането на неравномерна хоризонтална и вертикална структура в насажденията, с 
наличие на групово или единично разположени възобновителни петна е предпоставка за 
устойчивост на гората и бързо възстановяване след евентуални природни нарушения. 

Поради фактът, че този тип гори имат изцяло защитно значение се препоръчва да не се 
планират лесовъдски мероприятия. В случаите, когато се налага провеждане на лесовъдски 
дейности, те трябва да имитират естествената динамика и възобновителните процеси на 
този тип гори. Задължително се запазва груповата структура на насажденията. Прилагат се 
групово-постепенна и групово-изборна сечи с дълъг възобновителен период. Задължително е 
осигуряването на лежаща мъртва дървесина, която е минимум 5% от запаса на насаждението. 
Не се препоръчват изкуствено залесяване в отворените пространства. 

Особено внимание трябва да се обърне за запазването на насаждения, които са 
достигнали “фаза на старост” (old growth forests). Да се осигури запазването на ключови 
елементи на биоразнообразието – мъртва дървесина, острови на старостта, дървета с 
хралупи, зони на спокойствие и т.н. 

Забрана за намаляването на площа на насажденията с цел инфраструктурни и други 
проекти. 

 
9. G3.1E1 South-eastern Moesian [Picea abies] forests /Монодоминантни и с 

преобладание на смърч гори в Родопидите/ 
Смърчовите насаждения са изключително подходящи за прилагане на изборните форми 

на стопанство и сечи с дълъг възобновителен период, които да осигурят неравномерната им 
пространствена структура. Да се ограничи прилагането на постепенната сеч, освен когато 
целта е постигане на разнообразие на местообитания на ниво ландшафт. Отгледните 
мероприятия трябва да се извършват навреме за да се подобри устойчивостта на младите 
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насаждения. При планирането и извеждането на лесовъдските мероприятия да се осигури 
представянето на различните фази в развитието на смърчовите 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 – мъртва дървесина, острови на старостта, дървета с 
хралупи, зони на спокойствие и т.н. 

 
10. G3.E3 Balkan [Pinus sylvestris] mire woods/ Първични естествени смесени 

насаждения на Pinus silvestris и Picea abies разположени върху торфища/ 
Това са изключително редки местообитания за територията на България. Гората в 

местността Чаирите е едно от трите такива местообитания в страната. Дървостоите са се 
адаптирали към екстремните условия по отношение на преовлажняване и слаба аерация на 
почвата и имат специфични фенотипни характеристики и ниска производителност. 
Уникалността и производителността определят и основната цел при управлението на тези 
местообитания, а именно опазване. 

Идентифицираните насаждения от местообитанието са отделени като гори във фаза на 
старост и в тях не се планират и провеждат лесовъдски мероприятия. 

 
11. G3.56(0) [Pinus pallasiana] and [Pinus banatica] forests /Гори от черен бор с 

реликтен характер/ 
Тези гори, доминирани от черен бор, включват в себе си както пионерни съобщества, 

така и гори намиращи се в различна фаза на заместване на черния бор с широколистни.  
С цел запазване на черния бор в състава на тези гори е препоръчително е прилагане на 

разнообразни лесовъдски системи, а не само постепенна сеч, каквато е досегашната практика. 
В насажденията, в които все още няма формиран подлес от широколистни е подходяща 
групово-изборна сеч. При извеждане на сечите трябва да се създават благоприятни условия 
за настаняване на черния бор – достатъчно големи отворени пространства и минерализиран 
почвен слой. 

В насажденията от черен бор разположени на стръмни скални терени да не се планират 
и извеждат лесовъдски мероприятия. 

При планирането и извеждането на лесовъдските мероприятия да се осигури 
представянето на различните фази в развитието на черборовите гори. 

Разработване на противопожарни мерки. Да се осигури запазването на ключови 
елементи на биоразнообразието – острови на старостта, дървета с хралупи и т.н.  

 
12. G3.56(1) Mixed Pinus nigra – Picea abies fortests /Естествени смесени 

насаждения на Pinus nigra и Picea abies/ 
Ако не са разположени на типични месторастения, които да осигуряват конкурентно 

предимство на черния бор, смесването на тези два дървесни вида с контрастни екологични 
характеристики и изисквания не е устойчиво във времето. Необходимо е планиране и 
провеждане на лесовъдски практики, които от една страна да не противоречат на 
естествената сукцесия, а от друга да запазят смесения характер на насажденията. 
Препоръчват се групово-изборни и неравномерно постепенни сечи с по-големи размери на 
котлите, което ще подпомогне възобновяването на черния бор. Препоръчително е 
възобновителните сечи да се извеждат в семеносна година за черния бор. 

Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – острови на 
старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и т.н. 

Да се увеличат турнусите на сеч в тези гори. 
 
13. 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)/ 

В тези изключително продуктивни гори трябва да се прилагат лесовъдски системи, 
които да запазят смесеният им характер. Подходящи са изборната, групово-изборната, 
групово-постепенна и неравномерно-постепенната. Трябва да се ограничи максимално 
прилагането на постепенната сеч, защото тази лесовъдска система не води до запазване на 
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смесения характер. Отгледните мероприятия трябва да се извършват навреме за да се 
подобри устойчивостта на младите насаждения. 

При планирането и извеждането на лесовъдските мероприятия да се осигури 
представянето на различните фази в развитието на насажденията и различните дървесни 
видове. Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва 
дървесина, острови на старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и т.н. 

14. G4.8(3) Mixed non-riverine deciduous and coniferous 
woodland/Съобщества с участието на черен бор(Pinus nigra) и воден габър(Ostrya 
carpinifolia)/ 

Това са горски екосистеми, които в повечето случаи растат при неблагоприятни условия 
по отношение на влажност и богатство на почвата. Двата дървесни вида имат сходни 
конкурентни характеристики по отношение условията на месторастене, но при неправилно 
провеждане на лесовъдските мероприятия черният бор може да бъде изместен от габъра, 
който е по-агресивен. Необходимо е планиране и провеждане на лесовъдски практики, които 
от една страна да не противоречат на естествената сукцесия, а от друга да запазят смесения 
характер на насажденията, като подпомогнат възобновяването на черния бор. Препоръчват 
се групово-изборни и неравномерно постепенни сечи с по-големи размери на котлите, при 
семеносна година за черния бор и редуциране на семеносещите екземпляри от габър. 
Прилагането на постепенни сеч, каквато е досегашната практика, ще увеличи участието на 
габър в състава на насажденията. 

Да се увеличат турнусите на сеч в тези гори. 
Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва 

дървесина, острови на старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и т.н. 
Разработване и прилагане на противопожарни мерки. 

15. Гори във фаза на старост /Old growth forests/ 
За формиране на гори във фаза на старост е необходимо да бъдат отделени най-малко 

2% от територията на ТП“ДГС-Триград“. Особено подходящи за тази цел са естествени 
насаждения с възраст над 120 години, които не са били обект на стопанска дейност през 
последните 30-40 години. Препоръчително е горите във фаза на старост да бъдат 
относително равномерно разпределени на територията на защитената зона, като площта на 
един комплекс от стари гори да бъде не по-малко от 40 ха. 

За да може да достигнат характеристиките на гори във фаза на старост, в определените 
насаждения се изключва всякаква лесовъдска намеса и извличане на дървесина, освен в 
случаите на големи природни нарушения /ветровали и каламитети на площи, заемащи над 
30% от ГФС/. 

Приблизително от 160 до 230 години са нужни за да се формира гора с типични 
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). 
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ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 3 

 Мониторинга на тези ГВКС включва изършване на периодични наблюдения и анализ на 
състоянието на вида гора, чрез теренни наблюдения и разработване и прилагане на отделна 
програма за всеки вид гора. 

 
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. 

 

ВКС 4. ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ КРИТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ. ОСНОВНИ 
ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ КРИТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИ СИТУАЦИИ 
ВКЛ., ОПАЗВАНЕ НА ВОДОСБОРИ И КОНТРОЛ НА ЕРОЗИЯТА НА УЯЗВИМИ ПОЧВИ 
И СКЛОНОВЕ. 
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Тази ВКС се отнася до важните екологични функции на стопанисваната 
гора. Определени са следните компоненти: 

 
 Гори представляващи единствени източници на питейна вода 
 Гори от решаващо значение за водосбора 
 Гори с решаващо противоерозионно значение 
 Гори с пожарозащитни функции 
 Гори с решаващо значение за земеделието и рибарството 

 
На територията на ТП“ДГС-Триград“ са представени четири типа ГВКС. По данни 

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

 

ВКС 4.1 ГОРИ – ЕДИНСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПИТЕЙНА ВОДА. 

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

на санитарно-охранителните зони 1 и 2 на източници за питейно-битово 
водоснабдяване, определени по реда на Наредба 3 от 2002 г. За ВКС се считат 
също и горски територии, попадащи в близост до източници за питейно-битово 
водоснабдяване, но без определени официални СОЗ. 

За територията на ТП“ДГС-Триград“ в тази консервационна стойност попадат 
следните отдели и подотдели, определени като вододайни зони, обособени с цел 
снабдяване на населените места с вода за питейно-битови нужди. Включените 
горскостопански единици са посочени в действащия горскостопански план на 
ТП“ДГС-Триград“, утвърден от 2021 година. 

Общата площ на вдоохранните горски територии е 589.3 ха.   
1.1.Вододайни зони – определени с одобрен протокол от ОбНС гр.Девин от 

29.08.1988г., съгласуван с АГСГП с писмо N08-00-23/20.10.1988г., включва подотдели:  
9 з, и, с, 2 - 4;  12  а - к, о, п, 1 - 3;  13 и;  18 а - в;  73 ж, и, к, л;  79 а,  у, ф;  84 а, б, в;      96  л, м, 
н, р, 6, 7; 101 а, б, г, м, п;  107 д;  117 а, б, в, е, з, и, 6, 8, 9;  118 а - д, м – с, 1, 2, 3;  121 а - д, 1;  
123 и - л;  124 ч; 132 а, л, о, п; 133 а - ц, 1, 2;  134 ц; 146 е – л, н;  201 д, 2, 3; 290 в  -  с обща 
площ 414,4 ха (залесена – 387,3 ха и не залесена – 27.1 ха).  

1.2 Вододайнна зона - определена с разрешително за водовземане от 
повърхностен водоизточник №31110011 от 26.06.2009г.на МОСВ, в 

ПОЯС 1 на СОЗ включва подотдел 191 а  с площ 4.9 ха. 
ПОЯС 2(3)  на СОЗ включва подотдели:130 а1, б1, в1, 1; 191 а, г, д, з -  н, 1 - 5;  

192 а - х, 1- 4;  193 а - к, 1, 2   с обща площ 170.0 ха. 
Общата  площ на двата пояса е 174,9 ха (залесена – 168,8 ха и не залесена -  6,1 ха).  

По–долу е дадено разпределението на вододайните зони за водоснабдяването 
на населените места по подотдели: 

 Землище Гьоврен – 9 з, и, с, 2, 3, 4;  12 а – к, о, п, 1, 2, 3;  13 и;  18 а, б, в;  290 в  с 
обща площ 106,7 ха. 

 Землище Кестен – 73 ж, и, к, л; 74 ж; 79 а, у, ф;  84 а, б, в;  146 к, л,  с обща площ 
63.1 ха. 

 Землище Триград – 96 л, м, н, р, 6, 7; 101 а, б, г, м, п;  107 д,  117 а, б, в, е, з, и, 6, 
8, 9; 118 а-д, м-с, 1, 2, 3;  121 а - д, 1;  123 и, к, л;  124 у;  130 а1, б1, в1, 1;  132 а, л, о, 
п;  133 а - ц, 1, 2;  134 ц;  146 е, ж, з, и, н;  191 а, г, д, з-н, 1-5;  192 а - х, 1 - 4; 193 а - к, 
1, 2;  201 д, 2, 3,  с обща площ 419.5 ха 
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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 2002 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. В случаите, когато 
водоизточника е каптаж или извор, препоръчително добра практика е зоната около 
него да се остави без лесовъдска намеса като остров на старостта. 

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. 
За водоизточниците, които не са включени в горепосочения мониторинг се 
провеждат приодични консултации със заинтересованите страни. 

 

ВКС 4.2. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДНИЯ ОТТОК 
ВЪВ ВОДОСБОРИТЕ 

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

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

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

minor, U. laevis, Salix alba, Alnus glutinosa, Popolus alba, P. nigra, Platanus orientali, 
попадащи в заливаемата тераса на речното течение; 

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

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

7. Горски територии, попадащи в санитарно-охранителна зона 3 на язовирите 
чието основно предназначение е за питейни нужди, определени по реда на Наредба 3 
от 2002 г. 
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За територията на ТП “ДГС-Триград“ са определени ГВКС, покриващи 
изискванията на т.4 от определението, съгласно Националното ръководство за 
определяне на ГВКС. 

За териториите на ТП “ДГС-Триград“ съгласно данните от инвентаризация за 
горскостопанския план (изд.2010г.) и по критериите от горното определение за 
изследвания район и теренни проучвания са определени отдели и подотдели, 
отговарящи на тази консервационна стойност. Те са систематизирани в Таблица4. 

Таблица 4. Списък на отдели и подотдели, представляващи ВКС 4.2  

Гори отговарящи на 
определението за ВКС 4.2. 

Отдели и подотдели 

Горски територии,  
представляващи горна 
граница на гората (ГГГ), 
определени по реда на ЗГ 
или попадащи в 200 
метрова ивица под ГГГ; 
 

23-д1,23-е1,24-ж,24-з,24-л,50-з,50-к,50-ш,52-а,52-б,52-

и,52-к,52-л,52-н,52-п,52-р,52-т,52-х,54-в,54-г,55-в,55-

д,55-ж,56-в,56-г,56-д,56-ж,56-з,56-и,56-л,56-п,57-ж,57-

з,57-и,57-к,57-к,57-л,58-е,58-ж,58-з,58-л,58-м,58-п,58-

р,58-с,58-т,58-у,58-ф,58-х,58-ц,59-б,59-в,59-г,59-д,59-

ж,59-к,59-н,60-а,60-в,60-г,60-д,60-е,60-е,60-ж,60-к,61-

а,61-б,61-г,61-е,61-ж,61-з,62-г,62-з,62-з,62-и,63-б,64-

а,64-з,65-д,65-е,66-а,66-а,66-б,66-в,66-г,66-е,67-б,67-в,67-

д,67-з,67-и,67-м,68-в,68-г,68-д,68-е,68-и,69-б,69-в,69-

е,69-з,69-и,69-о,70-а,70-б,70-в,70-ж,70-и,70-и,70-к,72-

в,72-г,72-д,72-е,73-л,73-о,73-п,73-р,74-к,74-л,74-н,74-

о,74-п,75-г,75-д,75-е,78-ч,79-ж, 79-и,100-п,287-п 
Точка 4. Крайречни 
естествени гори от Alnus 
glutinosa, попадащи в 
заливаемата тераса на 
речното течение 

288 б 

 
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 4.2 

1. Да се картира местоположението на всички територии в горскостопанската 
единица, които потенциално преставляват ГВКС 4.2. Да се използва информация от 
горскостопанските планове и консултации с експерти. Да се извърши теренна 
проверка за установяване на коректността на информацията.  

2. Установените гори с водоохранни и водорегулиращи функции се картират. 
3. Планирането и стопанските дейности в ГВКС се съобразяват с поддържане и 

подобряване на ВКС 4.2. Като общи препоръки за лесовъдска намеса могат да се 
посочат.  

 За намаляване повърхностния воден отток да се използват лесовъдски 
системи, осигуряващи постоянно покритие на горските територии във водосбора с 
гора; 
 При нужда се провеждат залесителни мероприятия за увеличаване 

лесистостта на водосбора; 
 В насаждения с влошени структурни параметри и устойчивост да се планират 

и прилагат възстановителни мероприятия; 
 Подпомага се създаването и поддържането на смесени насаждения с 

неравномерна пространствена структура; 
 Пълнотата на насажденията във водосбора да не намалява под 0.5; 
 Забрана за използване на голи сечи; 
 Използват се технологични схеми и техника, осигуряващи минимално 

нарушаване на земната повърхност при извоз на дървесина; 
 След прекратяване на стопанските дейности се извършва рехабилитация на 

нарушените терени (напр. извозни горски пътища); 
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 В териториите, заети от съобщества на Pinus Mugo, не се води стопанска 
дейност. 

 4. За насажденията с ВКС 4.2 са в сила всички мерки, които са посочени за 
съответните насаждения, посочени във ВКС 3 за типа Крайречни естествени гори от 
Alnus glutinosa, попадащи в заливаемата тераса на речното течение. 

5. Поради опасността от ерозия, трябва да се използват технологични схеми и 
техника, осигуряващи минимално нарушаване на земната повърхност при извоз на 
дървесина. 

6. След прекратяване на стопанските дейности се извършва рехабилитация на 
нарушените терени (напр. извозни горски пътища); 

7. Препоръчва се провеждане на обучение на персонала, участващ в 
горскостопанските мероприятия, което трябва да го запознае с ограниченията, 
предизвикани от наличието на ВКС и мерките за неговото опазване. 
 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.2 
Да се организира и прилага система за годишен мониторинг, която да отчита 

състоянието и измененията на ключови параметри на горите, представляващи ГВКС 
4.2. Препоръчително е да се използват  и данни от мониторинга на водите, извършван 
от компетентните органи-РИОСВ или водностопански фирми. 

 

ВКС 4.3 ГОРИ С РЕШАВАЩО ПРОТИВОЕРОЗИОННО ЗНАЧЕНИЕ 

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

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

2. Гори създадени по технически проекти за борба с ерозията, корекционни, 
брегозащитни и колматажни горски пояси,  

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

От горски териториите, включени на територията на ТП “ДГС-Триград“ за тази 
консервационна стойност се покриват определението по т.1. След проведените 
интервюта с горските стопани гори, отговарящи на критериите на т. 2 и т.3 от 
определението не са установени. 

1. Горски територии с наклон над 30о (или по-малък, при разположение под 
обработваеми земи, поляни, голини, редини, които са с наклон над 10о и 
дължина по-голяма от 200 м) с площ над 1 ha и пълнота над 0,6; 

Определени са следните отдели и подотдели: 1 а,б,в,г,д,е,ж,з,, 2 а,ж,л,м,н,р, 3 
а,в,г,д,е,ж, 4 г,н,п, 6 а, 7 а, 9 а,б,в,е,р, 10 е, 11 д, 12 а,б,в,г,д,е,ж,з,к,м,о, 13 а,б,в,г,ж,к,л,н, 14 
б,в,г,д,е, 15 а,б,в, 17 а,б,в,г,д,е,к,м,н, 18 б,в,г,д,и,к,л, 19 б,г,д,е,ж,з,и,к,м, 20 б,г,д,з,и,о,п,ф, 
21 в,д,,п, 23 к, 24 а, 25 а,б, 26 в,г, 27 а,б,к,л,м, 28 ш,щ,я,б1,г1, 29 г,д,з,и,к,л,м,о,п,р,с, 30 
а,б,в,г,д,е,ж,и,к, 31 а,б,г,м, 33 а,б,г, 34 а,б,в,г, 35 г,ж,з,и,к,л,м, 36 а,к,м,н, 37 а,б,в,г,д,ж,з,и, 
28 а,б,в,г, 41 а, 42 а,б,д, 43 а, 44 а,б,в,г,ж, 45 а,б,г,д,з,и,п,р,т,у,ф,х,ц,ч, 46 б,в,г,д,е,ж, 47 б,г, 
48 а,в,г, 50 з, 52 л,м, 53 а,г, 54 в,г,д,е, 55 а,б,в,к, 56 г,д,е,ж,з,к,л,п, 57 б,в, 58 а,е,ж, 63 а, 64 
а,б,г,е,ж, 69 п,р,с,у, 70 а,б,в,д,е,ж,и,к,л,м,н, 72 б,в,е, 73 и,к,л, 74 з,и,к,л,р, 78 х,ц,ч, 80 з,и, 81 
а,б,л,р, 91 ж, 93 а, 94 а,в,ж,л, 99 а,б,г,д, 100 п, 101 а,б,г, 107 а,д,е, 109 а,в, 110 
а,б,в,г,д,е,з,и,к,л, м,н,о,п,р,у, 116 а,в,г,з,и,к,л, 118 б,в,г, 119 ж,з, 120 а,з, 121 а,б,в,г,д,е,ж, 
122 а,и, 124 г,е,к, 125 к, 126 з,м, 127 г, 129 е,м, 132 б,г, 133 р,н1, 138 е,м, 140 б, 141 б, 142 
а,б,в,п,р, 143 б,г,ж,з, 145 ш, 178 а,б,в,г,д,ж,з,п,с,т, 179 г,д,з,к, 181 а, 182 а,б,к, 183 
б,в,д,ж,з,о, 188 з, 189 в, 190 б, 202 а,д,е,ж,з,и,к,л, 249 а,б, 287 а,б,в,г,д, 288 а,в,д,з, 289 
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а,в,д,е, 290 а,б,в,з, 291 а,б,в,г,д,ж,з, 292 а,б,в,г,д,е,ж,и, 293 а,б,в, 294 а,б,в,г,з, 298 а,б, 299 
г,д,е    
 
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 4.3 

1. Стопанисването на гори, представляващи ВКС 4.3. трябва да е съгласно 
изискванията на ЗГ за горите със специално предназначение и с насока към 
ограничаване опасността от развитие на ерозионни процеси. 

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 (31-45о) не се водят голи сечи и краткосрочно 
постепенни сечи; 

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

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

 При нужда се провеждат залесителни мероприятия, като с предимство се 
използва 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). 

В горите с решаващо значение за защита от лавини: 
 Наложителна е оценка на стабилността на насаждението и мерки за нейносто 

подобряване при необходимост; 
 При необходимост от провеждане на лесовъдски мероприятия се препоръчва 

внимателна намеса с ниска интензивност; 
 Не се допуска извеждането на голи сечи; 
 При извеждане на възобновителни сечи не трябва да се отварят пространства 

с големи размери, както и такива разположени по посока на склона; 
 Формиране и поддържане на разновъзратни насаждения, сгрупова структура 

и максимална пълнота; 
 Провеждат се допълнителни мероприятия за настаняване на растителност. 
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. 
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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. За горите, представляващи ГВКС 4.3, да се организира и прилага система за 

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

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. 
 

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

 Посочени са подотделите, съответстващи на тази консервационна стойност 
както следва: 1 б, 1 д, 1 и, 1 н, 2 1  , 2 а, 2 б, 2 в, 2 г, 2 з, 2 и, 3 а, 13 ж, 14 б, 14 в, 18 б, 18 к, 
18 л, 19 б, 19 е, 19 з, 19 и, 19 к, 20 с, 20 т, 20 у, 20 ф, 27 а, 27 в, 27 з, 27 и, 27 к, 27 л, 28 4  , 
28 5  , 28 х, 28 ц, 28 щ, 28 ю, 29 е, 29 ж, 29 к, 30 б, 37 ж, 37 и, 58 с, 58 у, 61 н, 62 в, 62 д, 62 
е, 62 ж, 62 л, 62 н, 63 з, 64 в, 64 г, 64 д, 64 е, 64 к, 64 л, 64 м, 64 н, 64 о, 65 в, 65 г, 65 е, 65 
н, 67 е, 67 ж, 67 к, 79 б, 79 г, 79 з, 80 к, 80 м, 81 к, 81 л, 81 р, 135 р, 135 у, 136 б1, 136 т, 
290 а, 290 в, 290 е, 291 б, 293 а, 294 а, 294 б, 294 в, 294 г, 298 б, 299 а, 299 в, 299 д. 

 
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. 
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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 

 В горите представляващи ГВКС 4.4 се извършва годишен мониторинг за 
честотата и площното разпостранение на запалванията и пожарите в 
горскостопанската единица. Да се организира и прилага система за годишен 
мониторинг, която да отчита състоянието и измененията в ключови параметри на 
тези гори. 
 

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

 
Всички гори с критично въздействие върху горските функции, от които 

зависят земеделието, състоянието на рибните запаси, защитата на инженерни 
съоръжения са ГВКС, когато представляват: 

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

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

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

отговарят на определението за ВКС 4.5. 
 

ВКС 5. ОСНОВНИ ПОРЕБНОСТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО. МЕСТА И РЕСУРСИ ОТ 
ФУНДАМЕНТАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ 
НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ И КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ(ВКЛ.ПОМИНЪК, ЗДРАВЕ, 
ХРАНА, ВОДА), ИНДЕНТИФИЦИРАНИ С ТЯХНОТО УЧАСТИЕ. 

 
Много консервационни концепции са основани на факта, че дейностите на 

хората винаги имат негативно влияние върху горите. Понятието”гори с ГВКС се 
различава от тях по това, че признава част от горите за абсолютно необходими за 
благоденствието на хората. Целта е да се запазят поминъка и сигурността на 
местните общностти, получавани от горите - не само за общностите зависещо от 
горите, но и за всяка общност, която получава значителни и незаменими приходи, 
храна и други ползи от гората. ВКС 5 се отнася единствено до основните 
безалтернативни потребности на хората от горите.   

Една гора може да има статут на гора с ВКС, ако местните общности получават 
от нея жизненоважни горива, храни, фураж, лекарства, или материали за 
строителството, без да имат леснодостъпни алтернативи за тяхното набавяне. В 
такива случаи високата консервационна стойност изрично се определя като една или 
повече от тези основни потребности. Ако хората от някоя общност получават 
приходите си единствено от дадена гора и нямат алтернативен източник на доходи, 
то тази гора има ВКС. 
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България следните ресурси могат да характеризират ВКС 5, според нивото на 
зависимост на местното население от тях, наличието на лесно достъпни заместители 
и взаимодействието с други ВКС: 

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

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

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

община Девин.   
В обхвата на територията на стопанството попадат 4 населени места: с.Гьоврен, 

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

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

дейност, обществено обслужване и горскостопанса дейност. 
За подпомагане на доходите и за собствена консумация, част от местното 

население сезонно събира в горите гъби, билки и горски плодове.  
На територията на ТП“ДГС-Триград" няма  изкупвателни пунктове за гъби и 

горски плодове, консумацията е предимно за лични нужди.  
Държавните гори на територията на стопанството са 10774,2ха (98,3%), в т.ч.:  

общински гори 413,6 ха(3,8%), а не-държавните горски територии са около 181,5ха 
(1,6%).  

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

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

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

Ползването на пашата се осъществява според предвижданията на ЛУП и 
действащата в страната нормативна уредба, а площите са разпределени по землища. 
Площа отделена ежегодно за пашуване е в общ размер на:  

Максималния потенциал на ползванията от недървесни горски ресурси, 
посочени по-горе са определени така, че да не вредят на възобновяването на горите, 
да имат възможност за възстановяване на запаса и да не се нарушават екосистемите 
от преексплоатация на видовете. 

Социалните функции на горите на територията на ТП“ДГС-Триград“ 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, може да се направи извода, че местното население не е 
безалтернативно по отношение на приходите от горите и поради това ВКС 5 не е явно 
проявено на територията на стопанството. Въпреки това, като значими гори за 
задоволяване потребностите на местното население от съответните ресурси на 
територията на ТП“ДГС-Триград“ могат да се посочат: 

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

определени от стопанството; 
 Гъби - Масиви с находища на гъби  
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 Други недървесни продукти – лечебни растения, горски плодове, охлюви, 
продукти от лов и други (недървесни горски продукти, с които може да се търгува, 
включително  уловени животни, смоли, плодове, и т.н. 

 Водоснабдяване (вода за пиене и за всекидневни нужди – виж ВКС 4.1)  
По отношение управлението на горите в ТП“ДГС-Триград“ с цел съхраняване на 
социалната им значимост могат да се направят следните общи препоръки: 

 Да се ползват възможностите за допълнителни приходи от събиране на 
такси по съответните тарифи за ползване на недървесни горски продукти и 
извършване на туристически дейности в земите от горския фонд; 

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

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

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

ГСП. 
 

ВКС 6. 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, ИНДЕНТИФИЦИРАНИ С ТЯХНОТО 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. В същото време в горските територии съществуват и важни 
за културата и историческата памет за местните общности места, които не са описани 
от държавните органи. Поради спецификата на социално-икономическите условия в 
България, развитието на разнообразни форми на туризъм (екотуризъм, познавателен 
туризъм, пешеходен туризъм, фотолов и др.), пряко свързани с горските територии е 
от ключово значение за ного местни общности, вкл. за поощряване и запазване на 
местните традиции и култура.  

В този смисъл във ВКС 6 са включени и горски територии от значение за 
туризма, когато той подпомага и поощрява и запознаването на местните традиции, 
бит и култура.   

Част от тях попадат в гори или са тясно свързани с горски територии;  
1. Гори територии в 500 м ивица около религиозните обекти от 

Приложение 7;  
2. Гори или земи от горския фонд попадащи 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 други места важни за съхраняване на 
духовността, традициите, историческата и културна памет определени при 
консултации с местните хора; 

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); 

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 
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наследство и националните традиции, определени при консултации с местните 
хора; 

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 изключително естетическа и рекреационна стойност(вкл. 
единични дървета или малки групи дървета –например вековни или 
забелеителни дървета), чешми, беседки, образователни маршрути, и др. важни 
за туризма и образованието места, определени при консултациите с местните 
хора и активни туристически групи в района, сдружения и компании. 
 

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

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

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

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

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

отдел/пототдел:110-„П“,  
 ЗМ-Чаирски езера-Отдели:51, 53, 54.   
 Туристически маршрут: Триград - Чейрски езера-Чамла, който минава през 

ГСУ Триград и ГСУ Шабаница– отдели:107,108, 110, 32, 33, 102, 43, 44, 45, 46, 47, 50. 
 Туристически маршрут: Чейрски езера – Водни пад - Кожаре, който минава 

през ГСУ Триград, ГСУ Шабаница– отдели:51, 54, 103, 100, 101, 104, 125, 142, 127, 141, 
140, 138, 128, 129, 130, 131, 132, 133. 

 Туристически маршрут: Триград - Ягодина, който минава през ГСУ Триград, 
отдели:116 

 База на Ловно-рибарската дружинка „Тешел“ в местност „Маркова колиба“– 
отдел:19;  

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 6 
1. Стопанисването да се извършва съобразно режимите на обектите на 

недвижимото културно наследство(паметници на културата), определени в техните 
заповеди, когато има такива.  

2. Препоръчително е в горите, определени като ВКС 6 да не се провеждат 
стопански мероприятия с изключения на сечи за отстраняване на опасни за 
безопасността на хората дървета.  

3. Ако все пак се вземе решение за провеждане на лесовъдски мероприятия същите 
се съгласуват с представители на местните общности и експерти (културолози, 
историци, екперти по туризма и др.) за да се определят и запазят ключовите 
естетически характеристики на гората. Не се планират и провеждат мероприятия, 
водещи до промяна на ландшафта, облика на местностите и понижаване стойностите 
на гората като ВКС. Да не се извършват сечи (напр. голи сечи, краткосрочно- 
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постепенни сечи, възобновителни сечи с голяма интензивност), които биха намалили 
естетическия облик на гората в близост до важните за културата, традициите и 
туризма места. Особено внимание трябва да се обърне на запазване и по 
възможност подобряване на естетическите и защитни функции на гората чрез 
запазване на мъртви стоящи и лежащи дървета, живи единични и групи дървета 
с интересни интериорни качества, дървета с хралупи, стари дървета и др.).  

4. 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  
1. Да се извършва проверка дали ГВКС запазва критична значимост съгласно 

определението за ВКС 6 през пет годишен период (консултации с представители на 
местните общности и експерти (културолози, историци, екперти по туризма и др.).  

2. Ежегодно да се извършва контрол по спазването на режимите на обектите на 
недвижимото културно наследство (паметници на културата), определени в техните 
заповеди.  

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

4. Препоръчително е мониторингът да включва и документална проверка и снимков 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 


