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Актуален към 03.06.2021 год.

ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящото проучване е извършено през 2011 година и допълнено през 2018г. и 2021г, във връзка
с определяне на горите с висока консервационна стойност (ГВКС) за територията на Държавно горско
стопанство (ДГС) „Пазарджик” и в изпълнение на принцип 9 от на Националния FSC стандарт на
Република България FSC-STD-BGR-01-2016 V-1 за отговорно управление на горите. Инвентаризацията и
проучванията са направени съгласно указанията на Националното ръководство за определяне на гори с
висока консервационна стойност, изготвено от WWF - DCP.
Настоящият доклад е актуализиран с цел привеждане на стопанството в съответствие с
принципите, критериите и индикаторите на влезлия в сила Национален стандарт за отговорно управление
на горите в България (FSC-STD-BGR-01-2016 V-1), като са взети предвид указанията на новото
практическо ръководство (от октомври 2016 год.) за определяне, стопанисване е мониторинг на гори
с висока консервационна стойност в България.
В Националното ръководство е дадена дефиниция за ГВКС, включваща в себе си шест различни
характеристики на гората или комбинации от тях, които определят нейната консервационна стойност. В
общ план Ръководството дава и насоки за управление и стопанисване, които ще запазят или повишат тези
консервационни стойности. При разработката на настоящия документ, екипът се е водил изцяло от
определенията, праговете и оценките посочени в Националното ръководството. Съответните дефиниции
са адаптирани конкретно за земите и горите от горския фонд, управлявани от ДГС „Пазарджик”.
Посочените указания за стопанисване и мониторинг са разписани конкретно и съобразно спецификата на
горите и начина им на управление на проучваната територия. Разработени са всички консервационни
стойности, установени на територията на горското стопанство. Инвентаризацията на ГВКС, свързани с
наличието на редки, застрашени и изчезващи видове е продължителен процес излизащ извън рамките на
един сезон. Препоръчва се базата данни за разпространението на тези ВКС да бъде постоянно
актуализирана от персонала въз основа на периодични техни наблюдения.
Държавно горско стопанство „Пазарджик” носи името си на град Пазарджик, който е
административен център, седалище и на самото стопанство. В границите на стпанството попадат три
общини – община гр.Пазарджик, община гр.Септември и община с.Лесичово. На север стопанството
граничи с ДГС ”Панагюрище”, на изток с ДГС ”Пловдив”, на югоизток с горски стопнаства ”Кричим” и
„Пещера”, на юг с горски стопнаства ”Ракитово” и „Алабак”, на запад с горски стопнаства „Белово”,
„Костенец” и „Ихтиман”. Формата на стопанството е неправилна, удължена в посока северозападюгоизток. Първото цялостно устройство на горите в ДГС ”Пазарджик” е направено през 1950 година.
Горите и горските площи от района на ДГС ”Пазарджик” в преобладаващата си част са разположени в
Ихтиманска Средна гора и северните склонове на Западни Родопи, в долния равнино - хълмист и
хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори /0-700м.н.в/ и в средния планински пояс на горите от бук
и иглолистни /700-2000м.н.в/. Характерна особеност за цялото стопнаство е отсъствието на естествена
иглолистна растителност, което се дължи на изолираността на Средна гора. Малка част от горите са
разположени по течението на реките Марица, Тополница, Луда Яна и Ели дере в Горнотракийската
низина. Най-високата точка е в Родопския горски масив – 1593 m н.в /връх Милеви скали/, а най-ниската
– 176 m н.в, където р.Марица напуска териорията на стопанството.
Територията на стопанството попада изцяло в Преходно-континенталната климатична подобласт
на Европейско-континенталната климатична област.
Общата площ на стопанството е 28846,6 хектара. Залесената площ е 26417,9 ха, незалесената
дървопроизводителна площ е 814,0 ха, а недървопроизводителната - 1614,7 ха. Горите са с различна
собственост, като най-голям процент заемат държавните (24361,8 ха) - 84,5% от общата площ, следвани
от собственост на физически лица - 9,4% - 2706,8 ха, общинските гори са с площ 1246,6 ха - 4,3%;
собственост на религиозни общности са 247,9 ха - 0.8%; собственост на юридически лица са 275,6 ха –
1,0% от общата площ и съсобственост са 9,1 ха.
Разнообразието на релефа, почвените характеристики и климата обуславят значително биологично
разнообразие. Горските екосистеми в района са ценни в икономически, екологичен и социален аспект,
тъй като поддържат разнообразен растителен и животински свят и имат важни водорегулиращи,
противоерозионни, рекреационни и естетически функции.
Основната част от горите на територията на ДГС „Пазарджик” са включени в различните
категории ВКС. В някои случаи един и същи подотдел попада в повече от една консервационна стойност.
Това прави гората в този подотдел особено значима за поддържане и повишаване на всички
идентифицирани консервационни стойности. В такива случаи се прилагат препоръките и ограниченията
за стопанисване и мониторинг, които имат най-строг режим по отношение на прилагането на
горскостопанските дейности.

По време на процеса на идентификация на ГВКС за територията на ДГС „Пазарджик”, екипът
работи в тясно сътрудничество с ръководството на горскостопанската единица. Ръководният състав е
преминал теоретично обучение за основните принципи по прилагането на методиката на Националното
ръководство по определяне, управление и мониторинг на гори с висока консервационна стойност.
През периода на проучванията са проведени консултации с представители на местните власти и
сдружения за определяне на значимите за местните общности горски територии и съгласуване на
режимите за стопанисване. По време на срещите те са информирани за проучването и за основните
принципи на горите с висока консервационна стойност и е потърсено тяхното мнение относно
възможностите за прилагане.
Препоръчително е при промени в новия горскостопански план на ДГС „Пазарджик” да се
интегрират резултатите от изследването и препоръчаните горскостопански мероприятия в него. Това ще
допринесе за по-добро и екологосъобразно стопанисване на горските екосистеми в района.

ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ
ВКС 1. РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ВИДОВЕ.
КОНЦЕНТРАЦИИ НА БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ ВКЛ. ЕНДЕМИЧНИ, РЕДКИ,
ЗАЩИТЕНИ И ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ВИДОВЕ, С ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО
ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
Тази ВКС е насочена към оценка на управлението на 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:
 Защитени територии и защитени зони
 Застрашени, изчезващи и ендемични видове
 Критични концентрации на видове
ВКС 1.1 ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ
В България за ГВКС се смятат всички защитени територии и зони, както следва:
ВКС 1.1.1. Горски територии (ГТ) в резервати, поддържани резервати, национални паркове,
защитени местности, природни забележителности, обявени по ЗЗТ;
На територията на ДГС Пазарджик защитените територии са с площ 1062,60 ха. Защитените
територии са 12 на брой и попадат в категорията защитени местности (ЗМ). Преобладаващата част от тях
са прекатегоризирани от исторически места или природни забележителности.
Подробни данни за защитените територии в ДГС - Пазарджик са посочени в Таблица 1.
Таблица 1. Данни за защитените територии, попадащи в границите на ДГС Пазарджик
Защитена
територия

Площ
/hа/

Отдел/
подотдел

Землище

Заповед за
обявяване

Заповед за
прекатегоризация

Цел на
обявяване
Опазване на 5
броя вековни
дървета от
зимен дъб

ЗМ ”Марина”
бивша природна
забележителност

1,3

18 - г,3

с. Варвара

425/18.05.1987г.

РД
405/03.04.2003
г. на МОСВ

100,4

138 - а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к;
141 - и, к, 7;
383 - а, б, в

с. Церово

913/08.04.1972 г.

РД
405/03.04.2003
г. на МОСВ

Опазване на
характерен
ландшафт

РД
405/03.04.2003
г. на МОСВ

Опазване на
характерен
ландшафт и
местообитание
на защитени
видове птици

ЗМ „Бильов рът”
бившо историческо
място
ЗМ „Воденичарска
кория”
бившо историческо
място

2,0

241 - е

с. Сбор

913/08.04.1972 г.

ЗМ „Дъбравите”
бившо историческо
място

ЗМ „Йорданови
поляни”
бившо историческо
място

913/08.04.1972 г.

РД
405/03.04.2003
г. на МОСВ

Опазване на
характерен
ландшафт

913/08.04.1972 г.

РД
405/03.04.2003
г. на МОСВ

Опазване на
характерен
ландшафт

913/08.04.1972 г.

РД
405/03.04.2003
г. на МОСВ

Опазване на
характерен
ландшафт

с. Варвара

913/08.04.1972 г.

РД
405/03.04.2003
г. на МОСВ

Опазване на
характерен
ландшафт

с. Церово

2811/08/.11.1962
г; 913/08.04.1972
г.

РД
405/03.04.2003
г. на МОСВ

Опазване на
характерен
ландшафт

с.
Лесичово

3962/20.12.1973
г.

5,2

37 - б, 46 – ж,
з, и, к

с.
Семчиново

9,5

68 – б, 3, 4

с.
Семчиново

69,2

173 - а, б, 1,
175 - а, б, 176 в-е, 2, 188 - к,
7, 189 - д, з

с.
Лесичово

10,5

15 - б, 1, 2

39,0

140 - г-к, 1, 3, 4

ЗМ „Златин дол”
бившо историческо
място

Опазване на
характерен
ландшафт

152 - б, 3, 163 ж, з, и, к, л

ЗМ „Езерото”
бившо историческо
място

РД
405/03.04.2003
г. на МОСВ

11,6

ЗМ „Корита”
бившо историческо
място
ЗМ „Новаковец и
Бенковска поляна”
бившо историческо
място
ЗМ”Милеви
скали”
бившо историческо
място

ЗМ ”ОгняновоСинитиевски рид”
бивша природна
забележителност

63,8

744,1

38- в, г, 2; 3; 4;
39 -г, д, е, ж, з,
2; 3; 4; 5, 6; 40
- г, д, 1; 2; 3; 4;
6
359 - 1, 2, 7, 8,
9; 360 - а, б, ит, ф, х, 3-13;
361 - з-к, 7, 8;
362 - а-ф, 1-11;
363 - а-е, 1-3;
367 - а-к, 1-6;
368 - а-д, 1-6;
369 - а-е, и, лн, 1-3; 370 - ад, 1-7; 371 а-г,
к-н, с, 2-10;
372 - а-к, 1-10;
373 - а-з, 1, 2

с.
Семчиново

с.
Огняново,
с.
Синитово

913/08.04.1972г.
Разширена със
заповед
455/18.02.1975 г.

374/05.05.1982г.

РД
405/03.04.2003
г. на МОСВ

РД
405/03.04.2003
г. на МОСВ

Място на
сражения и
лобно място на
партизани
Опазване на
характерен
ландшафт

Защитени
ендемични
видове

360 - ж, з, 1, 2
ЗМ”Свети Георги”

6,0

19 - и, 1

с. Варвара

202/11.03.1987г.

Естествено
находище на
блатно кокиче

* ЗМ ”Огняново- Синитиевски рид” - Опазване на: полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик
(Festuco-Brometalia) и псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea, както и на защитени,
редки и застрашени растителни и животински видове: текирска мишорка (Gypsophila tekirae), игликоцветна айважива
(Alkanna primuliflora), стрибърнова айважива (Alkanna stribrnyi), борзеанов игловръх (Alyssum borzaeanum), стрибърнов
игловръх (Alyssum stribrnyi), обикновен анакамптис (Anacamptis pyramidalis), скална гъшарка (Arabis nova), тракийска
овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris ssp. thracica), манагетова метличина (Centaurea mannagettae), оливиеров
минзухар (Crocus olivieri), гръцка (гусихиева) ведрица (Fritillaria gussichiae), родопско еньовче (Galium rhodopeum),
татарски гониолимон (Goniolimon tataricum), родопска люцерна (Medicago rhodopea), жаба дървесница (Hyla arborea),
турска боа (Eryx jaculus), малък ястреб (Accipiter nisus), голям ястреб (Accipiter gentiles), орел-змияр (Circaetus gallicus),
малък орел (Hieraaetus pennatus), царски орел (Aquila heliaca), скален орел (Aquila chrysaлtos), малък креслив орел (Aquila

pomarina), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), степен орел (Aquila nipalensis), осояд (Pernis apivorus), полски блатар
(Circus cyaneus), ловен сокол (Falco cherrug), сокол скитник (Falco peregrinus), сокол орко (Falco subbuteo), турилик
(Burhinus oedicnemus), лалугер (Spermophilus citellus), пъстър пор (Vormela peregusna) и др.

Намаляване на площа на местообитанията на видовете и техните популации в резултат на
човешка намеса; Нарушаване на естественото състояние на местообитанията на видове и
характерния ландшафт; Изсичане и/или опожаряване на вековните дървета.
ЗАПЛАХИ:

ВКС 1.1.2. ГТ 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);
На територията на стопанството няма.
ВКС 1.1.3. ГТ в природни паркове, които нямат устройствени документи;
На територията на стопанството няма.
ВКС 1.1.4. ГТ попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР) – Натура 2000 зони;
На територията на ТП ДГС „Пазарджик“ попадат части от десет Защитени зони по Натура 2000:
Целите на опазване на защитените зони са:
 Запазване площта на природните местообитания и местообитанията на видовете и техните
популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
 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.
 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.
Защитени зони за местообитанията:
1. Защитена зона ЗЗ „Попинци” BG 0001039 - за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна (за Местообитанията), обявена по Директива 92/43/ЕЕС, съгласно чл. 8, ал. 1,
т. 2 от Закона за биологичното разнообразие с РМС 611 от 16.10.2007 г. (ДВ. брой 85 от 23.10.2007
г.) - с обща площ 354,2 ха, в това число залесената площ е 334,4 ха и незалесената площ е 19,8 ха.
Дървопроизводителната площ е 336,3 ха, а запасът без клони е 17485 куб.м.
Разположена е в следните землища: Община Лесичово
- Землище село Лесичово ЕКАТТЕ 43369 - 323,1 ха - цялата площ е държавна собственост
подотдели както следва: №№ 179 а,д; 180 а-х,1-17; 181 а-д; ж-и,о,1-6,8; 182 а-г,к-м,п; 183 а-г,з-к,1-5;
184 а-д,1-4; 186 н,о; 185 б-и,1,4-6,8-13; 186 н,о; 409 ш,щ,1.
- Землище село Боримечково ЕКАТТЕ 05459 -31,1 ха - цялата площ е държавна собственост
подотдели както следва: №№ 188 л,м; 190 л,н,о,5; 193 в,г,ш,ю,я; 194 ш-в1; 195 е,ш-я,1; 196 а; 197 ж,з,36,12,13;
За територията на зоната има определени 13 типа горски местообитания, част от които попадат на
територията на стопанството. Общ списък на разпределението на местообитанията в защитена зона
”Попинци” BG0001039 на територията на ТП ДГС „Пазарджик”, както следва:
9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum - 180 а,б, д-з, о-т; 181 б- д, и; 182 а-г, к-м, п;
183 г, з-к; 185 и; 186 н,о; 188 л,м; 190 н,о; 193 ш,ю,я; 194 щ,ю,а1,в1; 195 е,ш, ю, я; 196 а; 197 ж, з; 409
ш,щ; с обща площ 157,2 ха и запас без клони 8395 куб.м.
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори - 183 а,б,в; 184 б,в,г,д; 185 г,д; с обща площ 70,0 ха
и запас без клони 2675 куб.м.
Стандартният формуляр за зоната със списък на местообитанията и видовете е на страницата:
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001039&siteType=HabitatDir
ective

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001039/BG0001039_PS_
16.pdf
2. Защитена зона „Река Луда Яна” BG0000426 - за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна (за Местообитанията), обявена по Директива 92/43/ЕЕС, съгласно чл. 8, ал. 1,
т. 2 от Закона за биологичното разнообразие с РМС 122 от 02.03.2007 г. (ДВ. брой 21 от 09.03.2007
г.) - с обща площ 52,1 ха, в това число залесената площ е 47,7 ха и незалесената площ е 4,4 ха.
Дървопроизводителната площ е 49,9 ха, а запасът без клони е 4635 куб.м.
Разположена е в община Пазарджик в следните землища:
- Землище село Росен ЕКАТТЕ 63032 – подотдели №№ 423 а; 424-в,и,к,л,1; с обща площ 7,1 ха, в
това число държавна собственост са 423 а; 424-1, с площ 2,4 ха и частни са 424 а в,и,к,л, с площ 4,7
ха.
- Землище село Сбор ЕКАТТЕ 65468 - 237 а,б,в,г,д,1,2; 239 з,к; 240 а-л,к1; 241 а,г,д,е,ж,3, с площ 40,0
ха, в това число държавна собственост са 18,0 ха и частна собственост са 22,0 ха.
- Землище село Цар Асен ЕКАТТЕ 78056 - подотдел № 378 ч, с площ 3,4 ха – държавна собственост.
- Землище село Добровница ЕКАТТЕ 21556 - подотдел № 428-1; с площ 1,6 ха - държавна
собственост.
За територията на зоната има определени 2 типа горски местообитания, част от които попадат на
територията на стопанството.
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори - 237 в; 239 з,к; 240 а-д,з,л; 241 а,г,е,ж; 378 ч; - с
обща площ 25,0 ха със запас без клони 1765 куб.м.
91E0 Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior - 240 ж, к1; с обща площ 1,5 ха със запас
без клони 195 куб.м.
На територията на защитена зона “Река Луда Яна” BG0000426 няма площи, които да са вододайна
зона.
Стандартният формуляр за зоната със списък на местообитанията и видовете е на страницата:
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000426&siteType=HabitatDir
ective
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000426/BG0000426_PS_
16.pdf
3. Защитена зона Река Марица BG0000578 - за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна (за Местообитанията), обявена по Директива 92/43/ЕЕС, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона
за биологичното разнообразие с РМС 122/02.03.2007 г. (ДВ. брой 21 от 09.03.2007 г.) - с обща площ
678,5 ха, в това число залесената площ е 299,2 ха и незалесената площ е 379,3 ха.
Дървопроизводителната площ е 560,1 ха, а запасът без клони е 25505 куб.м.
Защитена зона “Река Марица” за местообитанията BG0000578 е разположена в следните отдели и
подотдели на Община Пазарджик и община Септември: №№ 247 а-г; 248 а-к, 1-4; 249 а-г, е-з, 1-10;
252 а-в, д-п, 1, 2; 253 а-д, з, и, 1-4, 6, 7; 254 а, б, 1; 255а, 1-10; 256 а-и, 1-10; 257 а-л, 1-4; 258 а-о, 1, 2,
4-16; 259 а-а1, г1-з1, 1-4; 260 а-в1, 1-6; 358 а-к, 1-3; 430 а-м, 1-7; 431 г-з, 2-5; 432 а-д, 1-3; 433 а-г, 1, 2;
434 а, б; 435 а-е, 1-6; 436 г-е; 437 а; 445 а, б, 1-7; 450 а-з, 1-6 – с обща площ 678,5 ха.
Разпределение на общата площ по собственост е следното: Държавна собственост са 558,9 ха; частна
собственост са 52,6 ха; общинска собственост са 31,1 ха и собственост на юридически лица са 35,9
ха.
За територията на зоната има определени 14 типа горски местообитания, част от които пападат на
територията на стопанството. Списък на разпределението на местообитанията в защитена зона
“Река Марица” BG0000578, попадащи на територията на ТП ДГС „Пазарджик” е както следва:
291E0 Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior – подотдел № 260 д, ж; с обща площ 0,8
ха.
92А0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba – подотдели №№ 248 к; 249 е-з; 252 н,о; 253
з,и; 255 а; 256 б,в,з; 257 л; 258 ж,л-о; 259 д1,з1; 430 а,е,ж; 431 з; 432 а,г; 433 б-г; 435 г,е; 450 а-в; с
обща площ 86,2 ха и запас без клони 5075 куб.м.
На територията на защитена зона “Река Марица” BG0000578 няма площи, които да са вододайна
зона, и които да са защитена местност, природна забележителност или резерват.

Стандартният формуляр за зоната със списък на местообитанията и видовете е на страницата:
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000578&siteType=HabitatDir
ective
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000578/BG0000578_PS_
16.pdf
4. Защитена зона Яденица - BG0001386 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
(за Местообитанията), обявена по Директива 92/43/ЕЕС, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за
биологичното разнообразие с РМС 611 от 16.10.2007 г. (ДВ. брой 85 от 23.10.2007 г.) - с обща площ
2759,7 ха, в това число залесената площ е 2584,7 ха и незалесената площ е 175,0 ха.
Дървопроизводителната площ е 1652,2 ха, а запасът без клони е 526650 куб.м.
Разположена е в следните землища:
- Землище село Варвара - ЕКАТТЕ 10104 – 1125.8 ха (в това число 1125.3 ха е държавна собственост
и 0,5 ха е общинска собственост)
- Землище село Ветрен дол - ЕКАТТЕ 10851 – 739.3 ха (цялата площ е държавна собственост)
- Землище село Семчиново - ЕКАТТЕ 66202 – 291.5 ха (в това число 288.0 ха е държавна собственост и
3.5 ха е общинска собственост)
- Землище село Симеоновец - ЕКАТТЕ 66439 - 603,1 ха (в това число 601,7 ха са държавна
собственост и 1,4 ха са общинска собственост).
Обобщено за защитена зона “Яденица” рзапределението на общата площ по собственост е следното:
държавни горски територии - 2754.3 ха и общински горски територии - 5.4 ха.
Защитена зона “Яденица” за местообитанията BG0001386 е разположена в следните отдели и
подотдели на Община Септември: 1 а-г, 1-4; 2 а-г, 1, 2; 3 а-в, 1, 2; 4 а-г, 1-4; 5 а-д, 1-4; 6 а-е, 1, 2; 7 аи, 1-3; 8 а-л, 1-6; 9 а-и, 1-4; 10 а-е, 1-3; 11 а-к, 1-3; 12 а-в, 1-6; 13 а-з, 1-7; 14 а-е, 1-9; 15 а-е, 1-4; 16 б-к,
1-4; 17 а, б, ж, з, л, 2, 3; 18 и; 19 ж, з; 21 м, н; 23 г, д, з, 2, 3; 30 а, д-з, 1, 4, 5; 31 а-к, 1-4; 32 а-з, 1-4; 33
д-л, 6, 9; 34 е-и, 2-4; 35 а-з, 1, 2; 36 а-м, 1-4; 37 а-к, 1-6; 38 а-е, 1-5; 39 а-з, 1-6; 40 а-е, 1-6; 41 а-ж, 1-3;
42 а-ф, 1-4; 43 в-и, м, 6-16, 18; 44 а-е, 1-4; 46 и, к, м, п, р, с; 47 л-о; 342 з; 344 а, б, е, ж, о, 1; 345 а, б, дз, 1-5; 346 а-з, 1-3; 347 а-е, 1-3; 348 а-в, д; 349 а-д, 3; 350 а-ж, 1, 2; 351 а-ж, 1; 352 а, ж-и, 1, 10, 11; 353
а-г, ж-и, 1-3, 6, 7; 354 а-ж, 1-5; 355 а-г; 356 а-д.
За територията на зоната има определени 12 типа горски местообитания, някои от които са
приоритетни – напр. черборовите гори. Общ списък на разпределението на местообитанията в
защитена зона “Яденица” BG0001386, попадащи на територията на ТП ДГС „Пазарджик” е както
следва:
9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum - 2 а,б; 3 а; 4 а,б,г; 5 а-д; 6 а,г; 8 и; 9 б,в,д,з; 10 а-г; 11 и;
15 б; 16 в,и,к; 23 г,з; 30 а,д,е,ж,з; 31 б,в,ж,и,к; 32 а,в-е,з; 33 д,ж-л; 34 е,з,и; 35 а-г,е; 36 б,з-к; 37 а,е-з;
38 а-г; 39 а,б,е,ж; 40 г,е; 41 а,в-д,ж; 42 а,в,ж,з,л,п,у; 43 д,з,м; 44 в,г; 46 п,с; 47 л,м,н; 349 д; 350 г; 351
б,г,д,ж; 352 а,ж-и; 353 а,в,г,з,и; 355 г; 356 д; с обща площ 1109,4 ха със запас без клони 328210 куб.м.
9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum - 1 а; 3 в; 6 б,в; 7 а,ж,и; 9 а,г,е,ж; 10 д; 11
а,в,г,д,е,ж,з;12 а,б; 13 а,б,д,е; 14 а,б; 15 а,г; 16 б,г; 20 д; 32 б; 33 е; 46 и; 47 о; 342 з; 345 д; 346 г; 347 в;
348 б,в,д; 349 в; 350 д-ж; 351 а,в,е,з; 353 б; 356 г; с обща площ 556,3 ха със запас без клони 61395
куб.м.
91WO Мизийски букови гори - 2 г; 3 б; 8 ж,к,л; 15 в; 21 н; 346 д,е; 349 г; 354 г-е; 355 в; с обща площ
153,2 ха със запас без клони 42160 куб.м.
91ZO Мизийски гори от сребролистна липа - 7 в; 8 а,г; 19 з; 346 а,з; с обща площ 54,0 ха със запас
без клони 8310 куб.м.
91E0 Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior - 6 е; 347 е; с обща площ 1,7 ха и запас
без клони 240 куб.м.
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори - 8 з; 344 ж,о; 348 а; 349 а,б; 350 б,в; с обща площ
58,0 ха със запас без клони 4765 куб.м.
91ВА Мизийски гори от обикновена ела - 10 е; 31 г-е; 36 а,в; 39 з; 40 б; с обща площ 39,0 ха със
запас без клони 13440 куб.м.
91СА Рило-родопски и Старопланински бялборови гори - 35 д,ж; 36 г; 37 и; 38 д,е; 39 в,г,д; 40 д; 42
ф; 43 в,и; 44 а,б,д,е; 353 ж; с обща площ 60,3 ха със запас без клони 10035 куб.м.
Стандартният формуляр за зоната със списък на местообитанията и видовете е на страницата:
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001386&siteType=HabitatDir
ective

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0001386/BG0001386_PS_
16.pdf
5. Защитена зона Голак BG 0000304 - за опазване на природните местообитания и на дивата флора
и фауна (за Местообитанията), обявена по Директива 92/43/ЕЕС, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона
за биологичното разнообразие с РМС 611 от 16.10.2007 г. (ДВ. брой 85 от 23.10.2007 г.) - с обща
площ 1694,9 ха, в това число залесената площ е 1648,1 ха и незалесената площ е 46,8 ха.
Дървопроизводителната площ е 1652,2 ха., а запасът без клони е 204185 куб.м.
Община Лесичово:
- Землище град Ветрен ЕКАТТЕ 10820 - 1182,7 ха (в това число 1130,3 ха са държавна собственост;
30,3 ха са частна собственост и 22,1 ха са общинска собственост)
- Землище с. Горно Вършило ЕКАТТЕ 16732 - 512,2 ха (в това число 504,6 ха е държавна
собственост; 2,2 ха е частна собственост и 5,4 ха са общинска сонственост ).
Разпределението на общата площ (1694,9 ха) по собственост е следното:
- Държавна собственост са 1634,9 ха (96,5%);
- Частна собственост са 32,5 ха (1,9%);
- Общинска собственост са 27,5 ха (1,6%).
Защитена зона ”Голак” за местообитанията BG BG0000304 е разположена в следните отдели и
подотдели на ТП ДГС “Пазарджик”: №№ 77 а-и,1,2; 78 а-д;1-3; 79 а-г,1-6; 80 а-е,1,2; 81 а-и,1-7; 82 ад,1-3; 83 а-н,1-6; 84 а-д,1-5; 85 а-н,1,2; 86 а-е,1-3; 87 а-з,1-5; 88 а-е,1,2; 89 а-и,1,2; 90 а-к,п-х,ч,1-3; 91
щ,я,б1-е1,10,11; 93 а-к,о,п,ф,х,1-4; 96 а-в,ж,з,к-ш,3,7-10; 119 а-г,е-и,1,3-5; 120 а,б,д-м,6; 121 а-л,1,2,6;
122 л,м,5; 123 а-е,1-3; 124 а-ж,1,2; 125 а-д;1; 126 а-ж,1-3; 127 а-л,1-3; 129 щ,405 в-л,о-с,ф-щ,я,а1,1-3; 406
а-и,о-ш,1-5; с обща площ 1694,9 ха, от която 1648,1 ха залесена и 46,8 ха незалесена.
За територията на зоната има определени 19 типа горски местообитания, част от които пападат на
територията на стопанството. Списък на разпределението на местообитанията в защитена зона ”Голак”
BG BG0000304, попадащи на територията на ТП ДГС „Пазарджик” е както следва:
9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum - 77 а-в; 79 в,г; 82 б,в,д; 83 а,м; 84 б-г; 85 ав,н; 87 б; 88 а,г-е; 89 б,в,ж-и; 90 а,в-к,т,ф,ч; 91 щ,б1-е1;96 ж,з,к-у,х-ш; 119 б,е; 120 д,и-м; 121 в-ж,и; 123
а,г,е; 124 б-ж; 125 в,г; 126 г,д,ж; 127 в,г; с обща площ 574,7 ха запас без клони 68575 куб.м.
91WO Мизийски букови гори - 77 д; 78 а; 80 а,б,г; 81 а,б,д,ж-и; 82 а,г; 84 а; 91 я; 96 а,б,ф; 119
а,в,г,ж,з,и; 120 б,ж,з; 121 б,з,к,л; 123 б,д; 124 а; 125 д; 126 е; 127 д,е,и; с обща площ 368,8 ха и запас
без клони 67525 куб.м.
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори - 77 е-и; 78 б,г,д; 79 а,б; 80 в,д; 81 в; 83 б,в; 85 г-е,им; 86 а-е; 87 а,в,г,е-з; 89 д,е; 93 з,х; 120 а; 121 а; 122 л,м; 123 в; 125 а,б; 126 а-в; 127 а,б; 405
з,л,о,п,с,ф-ч,щ,а1; 406 б,в,з,и,о-ш; с обща площ 578,0 ха и запас без клони 6460 куб.м.
91АА Източни гори от космат дъб - 93 а,д-ж,и; с обща площ 3,7 ха и запас без клони 185 куб.м.
В горските територии на защитена зона “Голак” за местообитанията BG BG0000304 няма засичане с
площи, които да са вододайна зона, и които да са защитена местност, природна забележителност или
резерват.
Стандартният формуляр за зоната със списък на местообитанията и видовете е на страницата:
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000304&siteType=HabitatDir
ective
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000304/BG0000304_PS_
16.pdf
6. Защитена зона „Бесапарски възвишения” BG0000254 - за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна (за Местообитанията), обявена по Директива 92/43/ЕЕС,
съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие с РМС 122/02.03.2007 г. (ДВ.
брой 21 от 09.03.2007 г.) - с обща площ 846,3 ха, в това число залесената площ е 420,2 ха и
незалесената площ е 426,1 ха. Дървопроизводителната площ е 559,1 ха, а запасът без клони е 5885
куб.м.
Разположена е в община Пазарджик в следните землища:
- Землище село Алеко Константиново - ЕКАТТЕ 00254 - с площ 10,2 ха – държавна собственост.
- Землище село Огняново - ЕКАТТЕ 53335 - с площ 280,2 ха, в това число: държавна собственост е
240,8 ха; частна собственост е 38,5 ха; общинска собственост е 0,4 ха; собственост на други
юридически лица е 0,5 ха;

- Землище село Синитево ЕКАТТЕ 66559 - с площ 555,9 ха, в това число: държавна собственост е
534,0 ха; частна собственост е 15,6 ха и общинска собственост е 6,3 ха .
Разпределение на общата площ по собственост е следното: Държавна собственост са 785,0 ха; частна
собственост са 54,1 ха; общинска собственост са 6,7 ха и собственост на юридически лица са 0,5 ха.
Защитена зона “Бесапарски възвишения” за местообитанията BG0000254 е разположена в
следните отдели и подотдели на Община Пазарджик: №№ 359-1,2,5-9; 360 а-г,ж-х,1-13; 361 а-о,1-8;
362 а-ф,1-11; 363 а-е,1-3; 367 а-к,1-6; 368 а-д,1-7; 369 а-о,1-3; 370 а-д,1-7; 371 а-у,1-10; 372 а-к,1-10;
373 а-з,1-3; 385-2; с обща площ 846,3 ха.
За територията на зоната има определени 7 ипа горски местообитания, част от които пападат на
територията на стопанството. Сисък на разпределението на местообитанията в защитена зона
“Бесапарски възвишения” BG0000254, попадащи на територията на ТП ДГС „Пазарджик” е както
следва:
Мизийски гори от сребролистна липа - 91ZO - 372 з, к; с обща площ 1,6 ха със запас без клони 25
куб.м.
Балкано-панонски церово-горунови гори - 91M0 - 370 г; 371 и-л,о,с-у;372 ж; с обща площ 30,6 ха,
със запас без клони 490 куб.м.
Източни гори от космат дъб - 91АА - 361 ж, и; 367 ж; 370 а; 371 а, г-з, м; 372 д; с обща площ 46,0
ха, със запас без клони 1740 куб.м.
На територията на защитена зона “Бесапарски възвишения” BG0000254 няма площи, които да са
вододайна зона.
Стандартният формуляр за зоната със списък на местообитанията и видовете е на страницата:
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000254&siteType=HabitatDir
ective
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000254/BG0000254_PS_
16.pdf
7. Защитена зона „Овчи хълмове” BG0000365-за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна (за Местообитанията), обявена по Директива 92/43/ЕЕС, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от
Закона за биологичното разнообразие с РМС 122/02.03.2007 г. (ДВ. брой 21 от 09.03.2007 г.) - с обща
площ 323,4 ха, в това число залесената площ е 182,1 ха и незалесената площ е 141,3 ха.
Дървопроизводителната площ е 321,0 ха, а запасът без клони е 5775 куб.м.
Разположена е в следните землища:
- Землище село Овчеполци - ЕКАТТЕ 53285 – 103.8 ха (цялата площ е държавна собственост)
- Землище село Росен ЕКАТТЕ 163032 – 133.4 ха (в това число 131.5 ха е държавна собственост и 1,9
ха е частна собственост).
- Землище село Цар Асен ЕКАТТЕ 78056 – 86.2 ха (в това число 60.7 ха е държавна собственост, 16.2
ха е частна собственост, 11.2 ха е общинска собственост).
Защитена зона “Овчи хълмове” за местообитанията BG0000365 е разположена в следните отдели и
подотдели на Община Пазарджик: 374 а-р, 1-3; 375 а-а1, 1-10; 376 а-з, 1-4; 377 а-ц,1-7; с обща площ
323,4 ха.
За територията на зоната има определени 4 типа горски местообитания, част от които пападат
на територията на стопанството. Списък на разпределението на местообитанията в защитена зона
“Овчи хълмове” BG0000365, попадащи на територията на ТП ДГС „Пазарджик” е както следва:
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори – подотдели №№ 374 а-г; 377 г,д,и,л-у; с обща площ
58,2 ха със запас без клони 3285 куб.м.
91АА Източни гори от космат дъб - подотдел № 375 х, с обща площ 13.8 ха със запас без клони
690 куб.м.
В горските територии на Защитена зона “Овчи хълмове” за местообитанията BG0000365 няма
припокриване със Защитени местности, заделени по закона за защитените територии, няма и
припокриване с площи, които са вододайна зона.
Стандартният формуляр за зоната със списък на местообитанията и видовете е на страницата:
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000365&siteType=HabitatDir
ective
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000365/BG0000365_PS_
16.pdf

Защитени зони за птиците:
1. Защитена зона „Рибарници Звъничево” BG 0002069 е обявена със ЗАПОВЕД № РД-803 от 4
ноември 2008 г. на министъра на околната следа и водите. Тази защитена зона е обявена по
Директива 79/409/ЕЕС, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие, с РМС
122/02.03.2007 г. (ДВ. брой 21 от 09.03.2007 г.) и представлява Защитена зона за дивите птици - с
обща площ 320,8 ха, от която 141,8 ха (44,2%) залесена и 179,0 ха (55.8%) незалесена.
Разположена е в община Пазарджик в следните землища:
- землище на град Пазарджик - ЕКАТТЕ 55155, с обща площ 83,1 ха (в това число държавна
собственост са 83,1 ха)
- землище на село Величково - ЕКАТТЕ 10505, с обща площ 26,4 ха (в това число държавна
собственост са 13,9 ха и собственост на юридически лица е 12,5 ха);
- землище на село Драгор - ЕКАТТЕ 23457, с обща площ 37,7 ха (в това число държавна
собственост са 26,6 ха и частна собственост са 11,1 ха)
- землище на село Звъничево - ЕКАТТЕ 30572, с обща площ 87,2 ха (в това число държавна
собственост са 87,2 ха )
- землище на село Мокрище - ЕКАТТЕ 48876, с обща площ 10,0 ха (в това число държавна
собственост са 10,0 ха )
- землище на село Юнаците - ЕКАТТЕ 86074, с обща площ 14,7 ха (в това число държавна
собственост са 14,0 ха и общинска собственост са 0,7 ха)
община Септември в следните землища:
- землище на село Бошуля - ЕКАТТЕ 05949, с обща площ 21,5 ха (в това число държавна
собственост са 14,8 ха; частна собственост са 3,3 ха; общинска собственост са 3,4 ха и
собственост на юридически лица са 0,4 ха
- землище на село Ковачево - ЕКАТТЕ 37491, с обща площ 40,2 ха (в това число държавна
собственост са 39,9 ха
Всичко дивите птици – 320,8 ха
Разпределение на общата площ по собственост е следното:
Държавна собственост са 289,5 ха – 90,1%
Частна собственост са 14,7 ха - 4,6%
Общинска собственост са 4,1 ха - 1,3%
Собственост на други юридически лица са 12,5 ха - 4,0%
Защитена зона “Рибарници Звъничево” за дивите птици BG 0002069 е разположена в следните
подотдели на Община Пазарджик и община Септември №№ 243 б-т, 2-7; 244 щ-б1,4; 249 е-з,6-10;
252 в-ж; л-п,1,2; 253 а-д,з,и,1-4,6,7; 254 а,б,1; 431 а-и,1-5; 432 а-д;1-3; 433 а-г,1,2; 445 в,1,6 с обща
площ 320,8 ха.
На територията на защитена зона “Рибарници Звъничево” за дивите птици няма площи, които да са
вододайна зона, и които да са защитена местност, природна забележителност или резерват.
Защитената зона е обявена с цел:
1. Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните
популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
2. Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове,
предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези
местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.
3. Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни
местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в
рамките на защитената зона.
Предмет на опазване: Видове, включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил.
I на Дир.79/409/EEC): Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Голям воден бик (Botaurus stellaris),
Малък сокол (Falco columbarius), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Mалък корморан (Phalacrocorax
pygmeus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Бойник (Philomachus pugnax), Малка
бяла чапла (Egretta garzetta), Кокилобегач (Himantopus himantopus), Нощна чапла (Nycticorax
nycticorax), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Mалък воден бик (Ixobrychus minutus), Голяма бяла
чапла (Egretta alba), Ливаден блатар (Circus pygargus), Полски блатар (Circus cyaneus), Тръстиков
блатар (Circus aeruginosus), Белоока потапница (Aythya nyroca), Поен лебед (Cygnus cygnus), Бял

щъркел (Ciconia ciconia), Черен щъркел (Ciconia nigra), Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Сив
жерав (Grus grus).
Редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в Прил. 2 на Закона за
биологичното разнообразие (Прил. I на Дир.79/409/EEC): Обикновена калугерица (Vanellus vanellus),
Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Сива гъска (Anser anser), Лиска (Fulica atra), Голям
корморан (Phalacrocorax carbo), Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Зимно бърне (Anas crecca),
Обикновен мишелов (Buteo buteo), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Черноопашат
крайбрежан бекас (Limosa limosa), Малък червеноног водобегач (Tringa totanus), Жълтокрака
чайка (Larus cachinnans), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Фиш (Anas penelope), Лятно бърне
(Anas querquedula), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Качулата потапница
(Aythya fuligula), Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям горски водобегач (Tringa ochropus),
Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Голям червеноног водобегач (Tringa erythropus), Речен
дъждосвирец (Charadrius dubius), Крещалец (Rallus aquaticus), Червеногуш гмурец (Podiceps
grisegena), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Речна чайка (Larus ridibundus), Зеленоножка (Gallinula
chloropus), Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus).
Съгласно горецитираната заповед в границите на защитената зона се забранява:
 Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при
ползването на земеделските земи като такива.
 Залесяването на ливади, пасища и мера, както и превръщането им в обработваеми земи и
трайни насаждения;
 Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
 Намаляване на площта на крайречните гори от местни дървесни видове
 Косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август
 Паленето на тръстиковите масиви и крайбрежна растителност
 Отстраняването на водна и влаголюбива растителности в каналите, по бреговете и дигите на
басейните през периода на гнездене от 1 март до 31 юли.
Стандартният формуляр за зоната със списък на местообитанията и видовете е на страницата:
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG0002069/BG0002069_PS_
16.pdf
2. Защитена зона ЗЗ „Марица-Пловдив” BG 0002087 е обявена със ЗАПОВЕД № РД-836 от 17
ноември 2008 г. на министъра на околната следа и водите. Тази защитена зона е обявена по
Директива 79/409/ЕЕС, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие, обявена с
РМС 122/02.03.2007 г. (ДВ. брой 21 от 09.03.2007 г.) и представлява Защитена зона за дивите птици с обща площ 26,3 ха, от която 16,9 ха (64,2%) залесена и 9,4 ха (35,8%) незалесена.
Разположена е в община Пазарджик в землищeто на село Говедаре ЕКАТТЕ 15271 - с обща площ
26,3 ха.
Защитена зона “Марица - Пловдив” за дивите птици BG 0002087 е разположена в следните подотдели на
Община Пазарджик № 260 л-а1, 5, 6; с обща площ 26,3 ха (в това число подотдели №№ 260 н, п, т, ф, ц,
ш, ю, я, а1, 6; са държавна собственост с площ 21,3 ха; подотдели: № 260 л, м, о, р, с, у, х, ч, 5, са частна
собственост с площ 3,5 ха и подотдел № 260 щ; с площ 1,5 ха – общинска собственост.
Защитената зона е обявена с цел:
1. Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните
популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
2. Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове,
предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези
местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.
3. Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни
местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в
рамките на защитената зона.
Предмет на опазване: Видове, включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил.
I на Дир.79/409/EEC): Mалък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Поен лебед (Cygnus cygnus),
Голяма бяла чапла (Egretta alba), Черен щъркел (Ciconia nigra), Земеродно рибарче (Alcedo atthis).
Редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в Прил. 2 на Закона за
биологичното разнообразие (Прил. I на Дир.79/409/EEC): Лятно бърне (Anas querquedula), Ням
лебед (Cygnus olor), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Сива чапла (Ardea cinerea), Зеленоглава

патица (Anas platyrhynchos), Малък ястреб (Accipiter nisus), Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis),
Речна чайка (Larus ridibundus), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Обикновена калугерица
(Vanellus vanellus), Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), Голям ястреб (Accipiter gentilis).
Съгласно горецитираната заповед в границите на защитената зона се забранява:
 Намаляване на площта на крайречните гори от местни дървесни видове
 Паленето на тръстиковите масиви и крайречна растителност
 Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
Стандартният формуляр за зоната със списък на местообитанията и видовете е на страницата:
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG0002087/BG0002087_PS_
16.pdf
3. Защитена зона „Бесапарски ридове” BG 0002057 е обявена със ЗАПОВЕД № РД-786 от 29
октомври 2008 г. на министъра на околната следа и водите. Тази защитена зона е обявена по
Директива 79/409/ЕЕС, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие -обявена с
РМС 122/02.03.2007 г. (ДВ. брой 21 от 09.03.2007 г.) и представлява Защитена зона за дивите
птици - с обща площ 1158,5 ха, от която 543,4 ха (46.8%) залесена и 615,1 ха (53,2%) незалесена.
Разположена е в община Пазарджик в следните землища:
- Землището на град Пазарджик ЕКАТТЕ 55155 - с обща 29,1 ха (в това число държавна
собственост са 20,1 ха и на други юридически лица са 9,0 ха)
- Землището на село Алеко Константиново ЕКАТТЕ 00254 - с обща площ 24,2 ха (държавна
собственост - 24,2 ха)
- Землището на село Говедаре ЕКАТТЕ 15271 – площ 19,5 ха (в това число държавна
собственост са 10,9 ха и частна собственост са 8,6 ха)
- Землището на село Мирянци ЕКАТТЕ 48444 – площ 46,5 ха (в това число държавна
собственост са 34,0 ха и собственост на други юридически лица са 12,5 ха)
- Землището на село Огняново ЕКАТТЕ 53335 площ 355,8 ха (в това число държавна
собственост са 315,5 ха; частна собственост са 39,4 ха ; общинска собственост са 0,4 ха и
собственост на юридически лица са 0,5 ха);
- Землището на село Синитево ЕКАТТЕ 66559 с площ 592,6 ха (в това число държавна
собственост са 570,7 ха; частна собственост са 15,6 ха; общинска собственост са 6,3 ха);
- Землището на село Хаджиево ЕКАТТЕ 77061 – с площ 90,8 ха (в това число държавна
собственост са 81,1 ха и частна собственост са 9,7 ха).
Разпределение на общата площ по собственост е следното:
Държавна собственост са 1056,5 ха – 91,2%
Частна собственост са 73,3 ха – 6,4%
Общинска собственост са 6,7 ха – 0,6%
Собственост на други юридически лица са 22,0 ха – 1,8%.
Защитена зона “Бесапарски ридове” за дивите птици BG 0002057 е разположена в следните
подотдели на Община Пазарджик: №№ 255 а,1-10; 256 а-и,1-10; 257 а-л,1-4; 258 а-о,1,4-16; 259 аа1,г1-з1,1-4; 260 а-ж,к,1-4; 358 а-к,1-3; 359-1,2,5,7-9;360 а-г,и-х,3-13; 361 а-о,1-8; 362 а-ф,1-11; 363 ае,1-3; 367 а-к,1-6; 368 а-д,1-7; 369 а-о,1-3; 370 а-д,1-7; 371 а-у,1-10; 372 а-к,1-10; 373 а-з,1,2; 385-1,2;
430 а-м,1-7; с обща площ 1158,5 ха.
Защитената зона е обявена с цел:
1. Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните
популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
2. Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове,
предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези
местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.
3. Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни
местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в
рамките на защитената зона.
Предмет на опазване: Видове, включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил. I
на Дир.79/409/EEC): Орел змияр (Circaetus gallicus), Късопръста чучулига (Calandrella
brachydactyla), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Синявица (Coracias garrulus),
Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Турилик (Burhinus oedicnemus), Сокол скитник (Falco
peregrinus), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Скален орел (Aquila chrysaetos), Тръстиков блатар

(Circus aeruginosus), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Черен щъркел (Ciconia nigra), Ястребогушо
коприварче (Sylvia nisoria), Полска бъбрица (Anthus campestris), Малък креслив орел (Aquila
pomarina), Ловен сокол (Falco cherrug), Горска чучулига (Lullula arborea), Mалък корморан
(Phalacrocorax pygmeus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Kръстат (царски) орел
(Aquila heliaca), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes),
Градинска овесарка (Emberiza hortulana), Черночела сврачка (Lanius minor), Червеногърба сврачка
(Lanius collurio).
Редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в Прил. 2 на Закона за
биологичното разнообразие (Прил. I на Дир.79/409/EEC): Брегова лястовица (Riparia riparia),
Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), Обикновен пчелояд (Merops apiaster), Орко (Falco
subbuteo), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновен
мишелов (Buteo buteo), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Малък ястреб (Accipiter nisus).
Варовитите хълмове се характеризират със специфична растителност, което определя тяхното
значение като убежище на редки, ендемични и реликтни видове. На хълмовете расте един локален
ендемичен растителен вид – текирската мишорка (Gypsophila tekirae). От бозайниците,
лалугерът (Spermophilus citellus) като световно застрашен вид заслужава особено внимание. Той
представлява също така и основен хранителен ресурс за хранещите се тук дневни грабливи птици,
някои от които много редки и застрашени.
Съгласно горецитираната заповед в границите на защитената зона се забранява:
 Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при
ползването на земеделските земи като такива.
 Залесяването на ливади, пасища и мера, както и превръщането им в обработваеми земи и
трайни насаждения;
 Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
 Разкриването на нови кариери за добив на подземни богатства, с изключение на такива, за
които има: стартирала процедура за предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване;
издадено разрешение за търсене и/или проучване; регистрирано търговско откритие;
стартирала процедура за предоставяне на концесия за добив или предоставена такава.
Стандартният формуляр за зоната със списък на местообитанията и видовете е на страницата:
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG0002057/BG0002057_PS_
16.pdf
Поетите ангажименти на Р. България по изпълнението на Директива 409/79 и Директива 92/43
и съгласно прякото действие на двете директиви, посочените по-горе проекто 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.
Намаляване на площа на природните местообитания и местообитанията на видовете и
техните популации в резултат на човешка намеса; Нарушаване на естественото състояние на
природните местообитания и местообитанията на видове.
ЗАПЛАХИ:

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ

1. За защитените зони в границите на ТП ДГС Пазарджик има направена подробна инвентаризация,
горскостопански план и план за защита на ГТ от пожари. Горскостопанските дейности да се
извършват само съгласно Плановете за управление на защитените територии или зони, описани погоре и техните буферни зони.
2. За защитените територии в обхвата на ТП ДГС Пазарджик няма изготвени и приети планове за
управление, до изготвянето на такива стопанисването се извършва съгласно ЗЗТ и заповедта за
обявяване, като са в сила следните допълнителни ограничения:
 Не се извеждат голи сечи, с изключение в интензивните горски култури;
 Не се подменя основния дървесен вид;
 Санитарни сечи и изваждане на мъртва дървесина и стари дървета, се водят само в случаите
когато има големи природни нарушения (ветровали, снеговали, пожари) или каламитети.
 Прилаганите лесовъдски мероприятия да се съобразяват с естествената динамика на горските
екосистеми и сукцесионните процеси.

3.Трябва да се определят стойностите, които се съхраняват със създаването на защитените територии
или зони, посочени в целите в заповедите за обявяване и да се оценят доколко режимите и
горскостопанските дейности запазват или увеличават тези стойности. Горските стопани трябва да са
уверени, че в горскостопанската единица няма стопански практики, които оказват отрицателно
въздействие върху съществуващи или предложени за обявяване защитени територии или зони.
4.Не по-малко от 10% от площта на всяко природно горско местообитание (Приложение I от Закона
за биологичното разнообразие) в защитените зони на територията на ДГС се обособява като "гори
във фаза на старост" както границите и местоположението на тези площи не се променят.
5.Да се проверява периодично за създаването на нови защитени територии или зони, или за
предложения за създаването им, които потенциално могат да бъдат повлияни от горскостопанските
дейности.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ

1.В плановете за управление на защитените зони е посочена системата за мониторинг, който е
необходимо да се извършва. Горските стопани трябва да идентифицират онези показатели, които
касаят наблюдението върху горскостопанските дейности и да извършват мониторинга съгласно
посочените схеми, срокове, критерии и методи на оценка.
2.Тъй като няма приети планове за управление на съответните защитени територии, стопанисващите
гората трябва да влязат във връзка с управата на защитените територии или зони, служителите на
които са длъжни да следят заедно с горските стопани за неблагоприятни въздействия върху ВКС на
защитените територии. Съвместно с управленските органи на съответните територии или зони (или
РИОСВ) трябва да се определи режима на мониторинг на стандартните процедури и индикаторите, с
цел предотвратяване на отрицателните въздействия на дейностите в горскостопанската единица
върху ВКС на защитените територии. За пример могат да се вземат въздействия върху количеството
или качеството на водите, нарушаване на миграционни пътища на дивите животни, повишаване на
риска от пожари.
3.Да се използват мониторинговите 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 носят 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. Горските територии, включващи
местообитания на видовете, включени в Приложения 1А и 1Б към ръководството са ГВКС.
Всеки вид от списъка, който присъства в горскостопанската единица, е индикатор за наличие на
ВКС.
В тази консервационна стойност попадат както гори – находища на застрашени и изчезващи
видове, така и гори с естествени характеристики, представляващи потенциално такова
местообитание.
Растения включени в списъка на застрашените, изчезващите и ендемичните видове в
България, индикатори за наличие на ВКС, разпространени на територията на ТП ДГС
„Пазарджик”:
предположи от наименованието му то се среща
Родопска горска майка (Lathraea rhodopea) –
в гори – на влажни места и край реки.
балкански ендемит, включен в списъка на
IUCN (R), влажни гори, Родопите, Пловдивско,
Славянка, Беласица и Рила. Това е паразитно
растение по корените на дървесни видове –
леска, елша, бук, смърч и др. То е напълно без
хлорофил и не фотосинтезира, което не му
пречи да е забележително и красиво когато
цъфти през март - април. Растението е бледо
розово-лилаво на цвят. Както може да се

ЗАПЛАХИ:

Маркиране на ЛФ извън периода на цъфтеж. Отсичане на дърветата гостоприемници.
Нараняване на корените на дърветата гостоприемници.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ - Инвентаризиране и картиране на потенциалните
находища на вида в границите на стопанството. Препоръчително е да се извършва през пролетта юни. Дейностите могат да се извършват и от служители на ДГС. Мероприятията по маркиране на
лесосечния фонд в установените находища на родопската горска майка, да се провеждат през месец
юни - по време на цъфтежа й. При установяването наличие на вида, дърветата в съседство се запазват
и не подлежат на сеч. При дейностите да се внимава да не се нараняват корените на оставащите
дървета.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ - Проверка състоянието на находището на вида
(минимум на 5 години) – брой индивиди в горскостопанска единица. Да се извършва предварително
планиране и оценка на лесовъдските мероприятия, преди началото на дейностите в близост до
находищата на вида, с цел да не се наранят дървета-гостоприемници и да не се нарушат условията на
средата.
Растения от Червената книга, разпространени на територията на ТП ДГС „Пазарджик”:
Оливиеров минзухар (Crocus olivieri) – В
Пазарджишка област се среща на Бесапарските
ридове, цъфти в периода февруари – април.
Видът е реликт и балкански ендемит, включен
е в Червената книга на България с категорията
„застрашен”, защитен е от законите за
биологичното разнообраие.
ЗАПЛАХИ: Унищожаване

на местообитанията и
късането на растението за букети.
- Инвентаризиране и картиране на потенциалните
находища на вида в границите на стопанството. Препоръчително е да се извършва от февруари до
март. Дейностите могат да се извършват и от служители на ДГС. Необходимо е да се организира
ефикасен контрол, особено по време на цъфтежа. Препоръчва се и провеждането на разяснителна
дейност сред местното население и туристите, включително чрез информационни табели и други.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ - Проверка състоянието на находището на вида
(минимум на 5 години) – брой индивиди в горскостопанска единица. Определяне на възрастовата
структура на популацията (брой цъфтящи/продоносещи индивиди) и здравословното състояние
(наличие на повреди или вредители).
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ

Тракийска овчарска торбичка (Capsella
bursa-pastoris ssp. thracica) - Едногогодишно
тревисто растение. Застрашен вид. Български
ендемит. Разпространен по черноморското
крайбрежие и в Тракийската низина. Включен
е в европейския списък на редките,
застрашените и ендемичните растения с
категория застрашен. Расте из тревисти места,
обработваеми площи край пътища върху
ливадни черноземи, смолници и излужени
канелени почви. Образува смесени популации
с типичната овчарска торбичка или расте в
събщества с преобладаване на житните треви.
Размножава се със семена. Образува обилно
семена
и
има
добра
размножителна
способност.
ЗАПЛАХИ: Интензивната селскостопанска дейност в районите на разпространение предизвиква
влошаване на екологичната обстановка и намаляване на площта, заемана от популациите. Промените

в инфраструктурата са причина за нарушаване на естествените условия в местообитанията. Тези
фактори, наред с много ограниченото разпространение на вида, са заплаха за неговото съществуване.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ - Инвентаризиране и картиране на потенциалните
находища на вида в границите на стопанството. Препоръчително е да се извършва през пролетта до
август по времето на цъфтеж. Дейностите могат да се извършват и от служители на ДГС.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ - Проверка състоянието на находището на вида
(минимум на 5 години) – брой индивиди в горскостопанска единица. Да се извършва предварително
планиране и оценка на лесовъдските мероприятия, преди началото на дейностите в близост до
находищата на вида и да се следи здравословното му състояние (наличие на повреди или вредители).
Други растителни видове с висока природозащитна стойност на територията на ТП ДГС
„Пазарджик”:
Родопско еньовче (Galium rhodopeum Velen.) Многодишно тревисто растение с дълго коренище.
Стъблата високи 7–35 cm, в основата с многобройни стерилни клонки, образуващи рехави чимове.
Листата тяснолинейни до игловидни, късоосилесто заострени, разположени в прешлени по 6.
Цветовете дребни, бледожълтеникави, събрани в тясно пирамидално съцветие. Плодът сух, от 2
бъбрековидни орехчета. Цв. V–VI, пл. VII–VIII. Расте по сухи варовити каменисти склонове,
предимно на южни изложения върху хумусно-карбонатни, ерозирани и неразвити почви от пояса на
ксеротермните дъбови гори до буковия пояс. Участва в тревния етаж на съобщества от Quercus
pubescens и Carpinus orientalis, в състава на скални съобщества заедно с Morina persica, Polygala
rhodopaea, Alyssum montаnum и др. (Анчев и Горанова 2011).
Видът е балкански ендемит, терциерен реликт, включен е в ЗБР и Червена кига на България т. 1 с
категория „застрашен”. (Бисерков и др. 2011). Установен е в западни и средни Родопи и Тракийската
низина от 300 до 1400 метра надморска височина.
ЗАПЛАХИ: Изкореняване на вида по време на лесовъдски дейности. Механични повреди на
индивидите при горскостопанските дейности.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ

- Инвентаризиране и картиране на находищата
на вида в границите на горското стопанство.
Препоръчително е да се извършва през
пролетта май-юни по времето на цъфтеж. При
провеждане на лесовъдските мероприятия да
не се нанасят механични повреди на
индивидите.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ -

Проверка състоянието на находището на вида
(ежегодно) – брой индивиди, определяне на
възрастовата структура на ценопопулацията
(брой цъфтящи или плодоносещи индивиди),
здравословно състояние (наличие на повреди
или вредители).
Блатно кокиче (Leucojum aestivum) – Видът е
лечебно растение, включено в Червената книга
на България като „рядък вид” и в Червения
списък на България като „уязвим”. В
Пазарджишка област се среща в ЗМ „Свети
Георги” край с. Варвара. Находище е открито в
землището на с. Семчиново. Многогодишно
луковично растение, високо 65 см. Листата
линейни, приосновно разположени, 2-6 на
брой, широки 5-13 mm. Цветовете 3-7 на брой
разположени на върха на стъблото с нееднакво
дълги дръжки. Цветът е съставен от шест
еднакви, бели, със зелени върхове, дълги 10-15
cm околоцветни листчета.

Цъфти април-май. Цветовете излъчват силна приятна миризма. Растението е отровно! Съдържа
алкалоида "галантамин", от който се произвеждат различни лекарствени препарати. Среща се по
влажни, сенчести места и покрай реки, както и във влажни лонгозни гори.
ЗАПЛАХИ: Унищожаване на местообитанията и късането на растението за букети.
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. Склопеността да не пада под 0,6.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ - Проверка състоянието на находището на вида
(ежегодно) – брой индивиди, определяне на възрастовата структура на ценопопулацията (брой
цъфтящи или плодоносещи индивиди), здравословно състояние (наличие на повреди или вредители).
Текирска мишорка (Gypsophila tekirae Stef.). Тя е тясно локален ендемит. Видът се среща само в
ниските части на северните склонове на Бесапарските ридове, между жп спирките Хаджиево и
Синитево, на жп линията София – Пловдив и никъде другаде по света. Находището на вида се
намира на около 6 км от Пазарджик. Малка част от находището на вида попада в ЗМ “ОгняновоСинитевски рид”, цялото находище попада в орнитологично важно място Бесапарски ридове и
флористично важно място „Бесапарски ридове” и ще бъде обявено за защитена зона по Натура 2000.
Цъфти през май – август. Видът е реликт, включен е в Червения списък на България с категорията
„критично застрашен”, а в Червената книга на България с категорията „рядък”, защитен е от закона
за биологичното разнообраие. Вклчен е в списъка с видове, чиито местообитания са приоритетни за
включване в мрежата от Важни места за растенията (флористично важни места). Текирската
мишорка е събрана за първи път от първия български професор по ботаника Стефан Георгиев на 6
Август 1887, който събира прецъфтели екземпляри около село Хаджиево. Въз основа на този сбор
той съобщава погрешно растението като Gypsophila scorzonerifolia, която не се среща в България. На
9 юни 1891 той отново посещава Бесапарските ридове, като този път събира цъфтящи екземпляри, но
не променя първоначалното си определение за вида. По-късно академик Борис Стефанов
преглеждайки хербария на Стефан Георгиев, по екземпляра от втората дата установява, че това е нов
вид за науката. Той прави научно описание на вида през 1929 г., без да е посещавал Огняново Синитевския рид и без да е събирал лично растението. Дълги години след това описание никой не е
намирал растението в природата, докато през 1968 г. го преоткрива проф. Стефан Станев от
Природонаучния музей в Пловдив. Историята за откриването и преоткриването на текирската
мишорка е разказана много увлекателно в четвъртото издание на книгата на проф. Стефан Станев
"Звезди гаснат в планината". В момента екземпляри има изложени само в Природонаучния музей в
Пазарджик.
Местообитанията на вида са силно
антропогенно повлияни – отглеждат се лозя,
има прокарани черни пътища и в близост
работи кариера за варовик. При промяна на
начина
на
ползване
на
територията
(разораване, строителство) е възможно да се
унищожи популацията. Видът има слаби
конкурентни възможности.
ПРЕПОРЪКИ
И
УКАЗАНИЯ
ЗА
СТОПАНИСВАНЕ - Инвентаризиране и
картиране на находищата на вида в границите
на горското стопанство. Препоръчително е да
се извършва юни-август по времето на цъфтеж.
В площта, на която се среща да не се
извършват лесовъдски мероприятия.
ЗАПЛАХИ:

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ - Проверка състоянието на находището на вида
(ежегодно) – брой индивиди, определяне на възрастовата структура на ценопопулацията (брой
цъфтящи или плодоносещи индивиди), здравословно състояние (наличие на повреди или вредители).
Съгласно Заповед № 65/28.01.2013 год. на МОСВ за специалния режим на опазване и
ползване на лечебни растения през 2013 год. на основание чл. 10, ал. 1, 2 и 3 от Закона за лечебните
растения, ежегодно се определят допустими за събиране количества билки от естествените
находища, извън територията на националните паркове, на следните видове лечебни растения:
Божур червен (Paeonia peregrina Mill.); Зърнастец елшовиден (Frangula alnus Mill.); Иглика
лечебна (Primula veris L.); Катраника, пелин бял (Artemisia alba Turra); Лазаркиня, еньовче
ароматно (Galium odoratum (L.) Scop.); Лудо биле, старо биле (Atropa belladonna L); Ранилист
лечебен (Betonica officinalis L.); Решетка безстъблена (Carlina acanthifolia All.); Тлъстига лютива,
жълто прозориче (Sedum acre L.) Трън кисел (Berberis vulgaris L.); Шапиче (Alchemilla vulgaris
complex), Червен кантарион (Centaurium erythraea).

Животински видове включени в списъка на застрашените, изчезващите и ендемичните видове
в България, индикатори за наличие на ВКС, разпространени на територията на ТП ДГС
„Пазарджик”:
Кафява мечка (Ursus arctos) Защитен вид,
включен в Червена книга на България т. 2 с
категория рядък. Застрашен от изчезване в
европейски мащаб. У нас с разпокъсано
разпространение, главно съсредоточено в
Рила, Пирин, Западни Родопи и Централна
Стара планина. На територията на ДГС
Пазарджик има информация за постоянно
пребиваваща 1 женска мечка. Има конкретни
данни за присъствие на вида в териториите
стопанисвани от ДГС Пазарджик.
ЗАПЛАХИ: Унищожаването и ограничаването на местообитанията и чрез урбанизацията в
планините и изсичането на старите, естествени гори. Бракониерскво.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ - В отделите, където е установен вида, да не се
извършват интензивни сечи /голи, реконструкции и възобновителни/ и да се оставят без никакви
сечи отделите с леговища, в които евентуално видът се размножава /плюс буфер от 200 метра/.
Необходимо е точно изясняване на леговищата за размножаване. Също така в отделите да не се
позволява никакво мащабно строителство и развитие на инфраструктури, вкл. на спортни и
туристически комплекси. 10 С цел подобряване на естествената хранителна база на вида се
препоръчва използването на горскоплодни видове при залесяванията.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ - Като цяло данните за размера на мечата
популация в Родопите са доста дискусионни и по експертно мнение са завишени поради не-отчитане
на екологията на вида. Така например в резултат от следене на мечка с радио-нашийник в гръцката
част на Родопите е установено, че за един сезон даден индивид може да измине повече от 200 км,
което подсказва, че е твърде вероятно едни и същи мечки да са броени повече от един път.
Пропоръчва се по-точно установяване на броя на индивидите на територията на ДГС, като добри
резултати дава метода броене на майки с малки от годината. Следва да се използват
мониторинговите протоколи включени в Националния план за действие за опазване на мечката.
Препоръчва се също така, установяване на точните местонахождения на леговищата и дългосрочен
мониторинг на броя на мечките.

Видра (Lutra lutra L.) - среща се единично
около големите реки и микроязовирите в
района. Обитава разнообразни сладководни
басейни, предимно обрасли с гъста
растителност или струдно достъпни скалисти
брегове. Застрашен вид, включен в „Червена
книга на България, том 2; Закон за
биологичното разнообразие, Приложение II и
III; Бернска конвенция, Приложение ІІ; CITES,
Приложение І; IUCN, категория уязвим. На
територията на ДГС Пазарджик има
информация за постоянно пребиваващи 4 броя
видри.
ЗАПЛАХИ: Основни заплахи за видрата са
унищожаването на крайбрежната растителност

и хранителната й база, разрушаване на
местообитанията,
бракониерство,
безпокойство, замърсяване на водите.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ - Опазване на крайречната дървесна растителност
по реките в ДГС, вкл. недопускане на мероприятия по прочистване на речните корита. Изгребване на
инертен материал и корекции на реките. При идентифициране на обитаемо леговище да се
минимизира безпокойството в съответния участък, като на по-малко от 100м от леговището да не се
провеждат никакви мероприятия.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ - Да се установят броя на наличните
размножаващи се семейни групи от вида и да се извършва ежегоден мониторинг на числеността им.
Могат да се ползват и следите, видровите пътечки и екскременти, като указание за присъствие на
вида.
Златка (Martes martes L.) – застрашен вид в
Червената книга на България. Живее в стари
букови и иглолистни гори. Използва за
леговище хралупи или катеричи гнезда.
Храни се с мишевидни гризачи, зайци,
птици, катерици, а понякога дори и таралежи.
Също така яде и меда на дивите пчели, както и
някои горски плодове.
ЗАПЛАХИ: Свързани са с интензивните сечи и
реконструкциии в старите гори през
последните 50 години, фрагментиране и
изолиране на популациите е изместването й от
бялката, инцидентите по пътищата и
бракониерството.
- Забрана за сеч на стари хралупати дървета (които са
потенциални леговища) в районите с присъствие на вида. Районите със стари гори и затворените
басейни, в които е установено прирсъствието на вида да се определят като Гори във фаза на старост.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ

- Провеждане на специализирано изследване за
изясняване на числеността, разпространението, хабитатните предпочитания и лимитиращите
фактори за вида в района.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ

Други животински видове на територията на ТП ДГС “Пазарджик”:
Черен пор (Mustela putoirius L.) - обитава предимно около застроените площи и населени места.
Пъстър пор (Vormela peregusna ssp. peregusna) – известен още като европейски пъстър пор и
сарматски пор, той е рядък хищник, който се среща в Югоизточна Европа и Азия, включително и на
територията на България, като ареалът му бързо намалява. Той е нощно активно животно. Храни се с
гризачи (полевки, лалугери, сънливци и др.), птици и яйца. Живее поединично. Живее на открити и
сухи терени, като обитава степи, полупустини и пустини. Загубата на местообитания и
бракониерството, са причина днес вида или негови следи да се наблюдават изключително рядко.

Много съобразително и интелигентно животно, той има незаслужено славата на безпощаден убиец.
Както всички порови – невестулки, златки, белки, той е преследван от човека заради щетите, които
нанася на стопаните. В повечето случаи, обаче те са пренебрежимо малки и не оправдават убиването
му. В Пазарджишка област се среща на Бесапарските ридове.
Невестулка (Mustela nivalis L.) - повсеместно разпространена.
Лалугер (Spermophilus citellus) – Световно застрашен вид. Лалугерът е дневно животно, живее на
колонии в дупки в земята, които често са свързани в система от проходи с няколко изхода. Дупките
изкопава сам, в тях често събира запаси от храна за зимата, въпреки, че натрупва значителни
количества кафява мазнина и прекарва зимата в зимен сън. Множество са факторите, които водят до
бързото изчезване на този вид – интензивно селско стопанство и използване на пестициди,
изоставяне на ливади и пасища и обрастването им с високи треви, палене на стърнища и наводнения.
Всичко това е причина лалугерът да е световно застрашен и популациите му в България бързо да
намаляват. Лалугерът е основна хранителна база на редица други застрашени видове като царски
орел, египетски лешояд, пъстър и степен пор.
ПТИЦИ
Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) - Обитава блата, езера, язовири, реки и канали. Това са
пресноводни басейни, в които малкият корморан си набавя любимата храна – рибата. Друго
задължително условие, за да бъдат водоемите избрани от малкия корморан за хранене или
размножаване е периферията им да е обрасла с блатна растителност–тръстика и/или папур. В
Пазарджишка област редовно използва ОВМ “Рибарници Звъничево”, като място за хранене през
зимата. В ОВМ “Марица Пловдив” се намира най-голямата нощувка на вида по поречието на Марица
и за цялата Тракийска низина.
ЗАПЛАХИ: Пресушаване на водоемите, изсичане на крайречните дървета и храсти, безпокойство по
време на гнезденето, бракониерство, оплитане в рибарски мрежи, замърсяване на водите.
ПРЕПОРЪКИ
И
УКАЗАНИЯ
ЗА
ОПАЗВАНЕ - Не се водят сечи в горите в
радиус от най- малко 200 м около водните
басейни, където е регистрирано присъствие на
вида. В радиус от 300 м около гнезда на вида
не се извършват стопански дейности през
гнездовия период 01.04 – 01.08. Да не се
допуска отстрел на индивиди от вида.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ - При регистрирано присъствие или гнездене на
вида да се извършва ежегодно мониторинг на популацията през периода на гнездене и зимуване.
Черен щъркел (Ciconia nigra) Приоритетен за опазване застрашен от изчезване вид – ЗБР,
Приложение 2, защитен на територията на цялата страна, ЗБР Приложение 3. Включен в Червената
книга на България т. 2, категория „Уязвим”. Застрашен от изчезване в европейски мащаб.
Наблюдаван е на няколко места на територията на ТП ДГС Пазарджик. По време на миграция
защитените територии се използват като място за почивка и хранене на отделни птици.
ЗАПЛАХИ: Пресушаването на влажните зони и прекомерния улов на риба лишават черните
щъркели от храна. Безпокойството през периода на размножаване, загуба на горски местобитания.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ - Да не се секат най-старите дървета в рамките на
защитените територии, тъй като те са потенциални места за гнездене, особено старите борове с
разклонена корона.
Да
не
се
допуска
хидроенергийно
строителство, извличане на инертни материали

и други дейности в и около коритата на реките.
В радиус от 500 м около гнезда на вида не се

извършват стопански дейности през гнездовия
период 15.03 – 01.09. През останалото време на
годината зоната без сечи е с радиус 200 м. В
подотделите с регистрирани гнезда на вида не
се извеждат интензивни сечи.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ - Търсене на двойки на вида, които евентуално
гнездят в горски масиви.
Голям ястреб (Аccipiter gentilis L.) Застрашен
вид, включен в Червената книга на България;
Приложение
ІІІ
на
ЗБР.
Обитава
високостъблени, широколистни планински,
равнинни и крайречни гори. Често гнезди и в
иглолистни култури. Гнезди по дървета. Снася
2 – 4 яйца, има едно поколение годишно през
периода март-юни. Среща се в голяма част от
страната, но с по-висока численост в
планинските и полупланинските райони.
Отсъства от безлесните земеделски райони в
равнините.
Загуба на местообитания, бракониерски отстрел, изземване на яйца и малки с цел
търговия, изсичане на горите в равнинните части на страната, безпокойство през периода на
размножаване.
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 - Ежегоден мониторинг на популацията. Установяване
на точните координати на всяко сигурно гнездово находище.
ЗАПЛАХИ:

Малък ястреб (Аccipiter nisus L.) Включен в Червената книга на България том ІІ; Приложение ІІІ на
ЗБР. Гнезди в гори и покрайнините им, от равнините почти до алпийският пояс.
ЗАПЛАХИ:
Загуба
на
местообитания
вследствие на обезлесяване на обширни
територии. Преследване и безпокойство от
човека.
ПРЕПОРЪКИ
И
УКАЗАНИЯ
ЗА
ОПАЗВАНЕ - Както и при големия ястреб.
ПРЕПОРЪКИ
И
УКАЗАНИЯ
ЗА
МОНИТОРИНГ - Както и при големия
ястреб.

Сокол орко (Falco subbuteo) - Гнездящ,
прелетен и преминаващ вид. Гнезди основно в
Горнотракийската
низина,
Дунавската
равнина,
предпланинските
райони
на
Малешевска и Стара планина, Рила, Пирин,
Родопи, а също и във високите полета на
Западна България.
ЗАПЛАХИ: Изсичане на крайречните гори и
единични дървета в равнините, прекомерна
употреба на инсектициди в земеделието,
ограбване на гнездата, безпокойство през
периода на размножаване, отстрел.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ - Да се запазват дървета с гнезда (вкл. гнезда на
други видове, например врани) в окрайнините на гората и в отделите, в които е регистриран вида. В
радиус от 300 м около гнезда на вида не се извършват стопански дейности през гнездовия период
01.04 – 01.08. Видът е рядък поради загуба на голяма част от крайречните горски местообитания в
страната. Препоръчително е местоообитанията на вида да се обособят като гори във фаза на старост.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ - Ежегоден мониторинг на популацията.
Установяване на точните координати на всяко сигурно гнездово находище.
Осояд (Pernis
apivorus)
Предпочита
високостъблени широколистни гори и порядко смесени и иглолистни гори в близостдо
открити пространства. Гнездящо-прелетен вид.
Основните гнездови находища са в Стара
планина, Странджа, Източни Родопи, по-рядко
в Средна гора и Западни Родопи.

ЗАПЛАХИ: Бракониерски острел, безпокойство през периода на размножаване, унищожаване на
гнездата при горскостопански дейности, деградация на горските местообитания. Използване на
пестициди в земеделието.
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

мониторинг на състоянието им.
Черен кълвач (Dryopus martius) - Среща се
предимно в стари широколисни, смесени и
иглолистни планински гори до горната им
граница и сравнително по-рядко в равнинни
гори. Рядък вид, включен в „Червена книга на
България, том 2; Приложение ІІ и ІІІ на ЗБР.
ЗАПЛАХИ: Изсичането на старите гори,
санитарните сечи, конкуренция от други
видове кълвачи, антропогенен натиск и загуба
на хранителна база. Тясно специализиран вид
към храна и местообитание.

- Картиране на гнездовите находища и ежегоден

- 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 - Картиране на гнездовите находища и ежегоден
мониторинг на състоянието им.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) - В
миналото е бил рядък вид, с отделни гнездови
находища. Днес е разпространен групово на
цялата територия на страната. По-многоброен
в Западна Стара планина, Източните Родопи,
Сакар, Подбалканските котловини и на места в
Дунавската равнина, Лудогорието и Добруджа.
ЗАПЛАХИ: Използването на отрови срещу
гризачи и други химикали в селското
стопанство, отсичане на единични дървета с
гнезда в открити райони, безпокойство през
размножителния
период,
бракониерски
отстрел, смъртност от токови удари при кацане

върху
необезопасени
стълбове
електроразпределителната мрежа.

от

- В отделите, в които е регистриран видът, да се запазват
стари и силно разклонени дървета, както и дървета с гнезда. В радиус от 300 m около гнезда (вкл.
при гнезда на скали) на вида не се извършват стопански дейности през гнездовия период (01.03 –
01.08).
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ - При регистрирано присъствие на вида през периода на
размножаване – ежегоден мониторинг на популацията. Установяване на точните координати на
всяко сигурно гнездово находище.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ

Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum) – Обитава стари иглолистни, букови, елово-букови,
смърчови и крайречни гори от 1000 до 1900 m н.в. Постоянен вид. Основните гнездови
местообитания на вида в България са в НП „Централен Балкан“, Рила, Западни Родопи, Южен
Пирин, Рила и Славянка.
ЗАПЛАХИ: Изсичане на старите иглолистни и букови гори гори. Фрагментиране на горски масиви.
Конкуренция с някои хралупогнездещи видове и сънливци.
ПРЕПОРЪКИ
И
УКАЗАНИЯ
ЗА
ОПАЗВАНЕ - През гнездовия период на
врабчовата кукумявка (01.04. – 01.07.) в
подотделите с установено присъствие на вида
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 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

Картиране на гнездовите находища и ежегоден
мониторинг на състоянието им.

Лещарка (Tetrastes bonasia) - Застрашен вид.
Включен в Приложение ІІ и ІІІ на ЗБР. У нас
се среща само в планините, главно в РилоРодопския масив. Предпочита естествени,
гъсти смесени и иглолистни гори с богат
подлес и наличие на горски плодове,
обикновено над 1000 м.н.в. У нас се среща в
планините Рила, Пирин, Западни Родопи,
Стара планина, Витоша, Осоговска планина,
Беласица и Средна гора.
ЗАПЛАХИ:
Унищожаване и увреждане на
местообитанията
при
горскостопански
дейности, прекомерен лов. Безпокойство през
периода на размножаване.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ - В посочените отдели /ако не е предвиден по-строг режим
заради други видове/ да се спазват следните правила при водене на сечи: да не се извеждат мащабни
сечи /да не се секат повече от 10-15 % от дърветата на дадено насаждение/, да не се провеждат голи
сечи, реконструкции и възобновителни сечи- окончателна фаза. Да не се унищожава подлеса на
гората. Да не се извършват сечи в периода 1 март – 31 юли. Да не се изгражда нова пътна,
туристическа и спортна инфраструктура в районите на обитаване на вида. Да не се застроява. Да се
контролира потока от събирачи на гъби и горски плодове извън посочените отдели /подотдели/.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ - Ежегоден мониторинг на вида на територията на
стопанството основно през ранна пролет.
Белоока потапница (Aythya nyroca) –
световно застрашен вид, гнезди в ОВМ
“Рибарници Звъничево”, които са едно от найважните места в страната от значение за
Европейския съюз за този вид. Обитава
сладководни езера, блата или
бавно
течащи реки,
гъсто
обрасли
с
водна
растителност. Най-значими гнездовища са
езерото Сребърна, рибарници Мечка, Орсоя и
Пазарджик, Дуранкулашкото и Шабленското
езеро и Драгоманското блато.
ЗАПЛАХИ: Пресушаване на влажните зони, замърсяване на водите, бракониерски отстрел,
безпокойство
през
периода
на
размножаване.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ - Не се извършват стопански дейности през гнездовия
период на вида.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ - При регистрирано присъствие на вида през периода на
размножаване – ежегоден мониторинг на популацията. Установяване на точните координати на
всяко сигурно гнездово находище.

Видове бръмбари, пеперуди, земноводни и влечуги с потенциално разпространение на
територията на ТП ДГС „Пазарджик”:
ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ
Шипоопашата
костенурка
(Testudo
hermanni) – разпространена е в цялата страна в
областите с надморска височина до 1400 m.
Шипоопашатата костенурка е активна през
деня. Храни се главно с трева и паднали
горски плодове, рядко с безгръбначни. Зимува
в дупки с дълбочина до 90 cm, които изкопава
в сухи склонове с рохкава почва.
ЗАПЛАХИ: Интензивното

земеделие, намаляването на горите и улавянето ѝ от хората. Костенурките
се ловят за храна или заради поверието, че кръвта им помага за лечението на рак, левкемия и други
тежки болести. Научните факти свидетелстват, че консумацията на кръв няма лечебен ефект, но в
някои случаи може да причини други заболявания.Сред отрицателно действащите фактори могат да
се включат големите инфраструктурни проекти (магистрали и др.), горските пожари, подменянето на
широколистните гори с иглолистни. Младите индивиди често стават жертва на дивите свине в
ниските планински райони в Северозападна България, които се хранят с тях.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ - Да не се събират, местят или убиват индивидите
от вида. След горски пожари да не се разорава опожарената територия. По възможност да се оставят
подотдели с подлес в периферията на горските масиви. Екотонните (зони между гората и откритите
пространства) зони да не се почистват от храсти.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ - Провеждане на специализирано
изследване за изясняване на числеността, разпространението, хабитатните предпочитания и
лимитиращите фактори за вида в района. Обявяване на защитени територии на местата с найплътни популации и на отделни застрашени популации.
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) –
заболявания, които се пренасят от кърлежи
разпространена е в цялата страна в областите с
(напр. хеморалгична треска).
надморска височина до 1300 m, с изключение
на Северозападна България. Шипобедрената
костенурка предпочита тревисти терени, за
разлика от шипоопашатата костенурка, която е
типична за редките гори.
ЗАПЛАХИ: Интензивното земеделие,
намаляването на горите и улавянето ѝ от
хората. Костенурките се ловят за храна или
заради поверието, че кръвта им помага за
лечението на рак, левкемияи други тежки
болести. Научните факти свидетелстват, че
консумацията на кръв няма лечебен ефект, но в
някои случаи може да причини други
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ - Да не се събират, местят или убиват индивидите
от вида. След горски пожари да не се разорава опожарената територия. По възможност да се оставят
подотдели с подлес в периферията на горските масиви. Екотонните (зони между гората и откритите
пространства) зони да не се почистват от храсти.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ - Провеждане на специализирано изследване за
изясняване на числеността, разпространението, хабитатните предпочитания и лимитиращите
фактори за вида в района. Обявяване на защитени територии на местата с най-плътни популации и на
отделни застрашени популации.

Обикновена блатна костенурка (Emys
orbicularis)
Природозащитен
статус
В
България: ЗБР – Приложения II и ІІІ
Международен: IUCN – NT; Бернска
конвенция – При-ложение II; HD –
Приложения II и IV Разпространение в
България: В реките и стоящите водоеми на
територията на цяла България до 1200 m н.в.
Описание: Корубата (черупката) достига 23 cm
дължина, най-често 15–20 cm.

МЕСТООБИТАНИЯ:

Блата, мочури, средните и долните течения на реките , напоителни и
отводнителни канали, разли-ви, езера, язовири и други. Среща се дори в полусолени водоеми покрай
морския бряг. Предпочита обрасли с водна растителност места, като особено висока е числеността в
рибарници и микроязовири, обрасли с папур, тръстика и дзука.
ЗАПЛАХИ: Събиране, местене или убиване на индивидите от вида. Извършване на сеч в горите около
водните басейни, където е регистриран вида. Пресушаване на водните тела, където е установен вида.
Премахване на гниещи дървета около водните басейни, където е установен вида.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ - Да не се събират, местят или убиват индивидите от 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. Да не се
премахват падналите гниещи дървета в радиус от наймалко 50 m около водните басейни, където е
регистриран видът.
Южен
гребенест
тритон
(Triturus
ivanbureschi) – разпространен е до надморска
височина от 1400 m. Обитава блата, наводнени
изкопи и други застояли водоеми, като
предпочита изобилстващите с подводна
растителност. Южните гребенести тритони
живеят
във
водата
от
есента
до
размножителния сезон през пролетта. След
това излизат на сушата и живеят в близост до
водоемите, като предпочитат влажни и хладни
места.
ЗАПЛАХИ: Зарибяване на малките водоеми,
представляващи ключови местообитания на
тритона. Сечите в горите водят до трайна
промяна на местообитанията на вида, до

намаляване на числеността му или до пълното
му изчезване от тези територии.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ - Да се опазват от нараняване и убиване индивидите
на вида. 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, използващи се от вида.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ - Провеждане на специализирано изследване за
изясняване на числеността, разпространението, хабитатните предпочитания и лимитиращите
фактори за вида в района.

Червенокоремна бумка (Bombina bombina) Природозащитен статус: В България: ЗБР –
Приложения II и ІІІ, Международен : IUCN –
LC; Бернска конвенция – Прило-жение II; HD

предимно ниските части на страната с горна
граница на разпространение до ок. 250 m н.в.

– Приложения II и IV Разпространение в
България: Среща се в стоящите водоеми и
долните течения на притоците на река Дунав,
както и в реките Марица, Тунджа и техните
притоци. Може да бъде открита също и южно
от гр. Варна, както и в отделни находища в
Странджа и по Южното Черноморие. Обитава
МЕСТООБИТАНИЯ: Предпочита по-бистри води в сравнение с жълтокоремната бумка, но може да
бъде открита и в замътнена вода. Обитава реки, езера, язовири, блата и канали, локви, наводнени
коловози по черни пътища, временни изкопи и други временно образуващи се водни площи.
ЗАПЛАХИ: Нараняване и убиване на индивидите от вида. Извършване на сеч около водните
басейни, в които е регистриран вида. Пресушаване на водните тела, използвани от вида.
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.
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) - достига на дължина до 5 см. Кожата и е грапава.
Окраската е тъмнокафяво-зеленикава до сивожълтеникава. Зеницата на окото и има сърцевидна
форма. Коремът е светло или оранжево-жълт със сивочерни или синкави петна с неправилна форма.
За разлика от Червенокоремната бумка по него няма бели точки. Екземплярите от по-високите и постудени части на ареала имат по-малко жълт пигмент по корема от екземплярите, обитаващи пониските и по-топли места. У нас е разпространена предимно в ниско и среднопланинските райони,
особено в западната част. Не е установена в най-равнинните места на крайдунавска България и
Добруджа, рядка е в най-равнинните части на Тракия както и в Странджа. Отсъства и в 30
километровата ивица суша по черноморското ни крайбрежие.
МЕСТООБИТАНИЯ: Среща се в цялата
страна от 20 до 1200-1400 м. н. в., като
изключение – 2100 м. – източно от връх Ботев.
Обитава застояли и бавнотечащи водоеми –
планински потоци в скалисти и гористи места,
напоителни и отводнителни канали, крайпътни
канавки, корита на чешми, всевъзможни
наводнени изкопи и ями, локви с торфен мъх в
планините и др. По-рядко може да бъде
наблюдавана в големи водоеми.
ЗАПЛАХИ: Жълтокоремната бумка не е
сериозно
застрашен
вид.
Отрицателно
въздействие върху популациите оказва
разрушаването на местообитанията им.
- 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 ОПАЗВАНЕ

Пепелянката (Vipera ammodytes) - вид змия от семейство Отровници (Viperidae), разпространена
на Балканите и в част от Близкия изток. Тя се смята за една от опасните европейски змии, заради
дългите си зъби (до 13 mm) и сравнително силната отрова.
Пепелянката достига дължина до 50 – 70 cm, изключително рядко над 100 cm. Максималната
дължина на женските е по-малка, отколкото на мъжките, макар че средният им размер е поголям. Максималният размер зависи и от подвида, като северните форми са по-едри от южните.

Главата е с триъгълна форма и е покрита с малки неравномерно разположени люспи. На върха на
предносните щитчета има специфичен израстък („рогче“), по което много лесно се разпознава. То се
състои от 9 – 17 люспи, подредени в 2, рядко 3 или 4, напречни реда.
Рогчето достига дължина около 5 mm и е меко
и гъвкаво. При южните подвидове то стои
изправено, докато при V. a. ammodytes е
наклонено напред. Макар и много рядко, се
срещат и безроги пепелянки. Опашката е
много къса и завършва рязко, като последните
4 – 5 cm имат от кадмиево жълт до сигнално
зелен цвят.На цвят е бежово- до светлокафява
(„пепелява“, откъдето идва името ѝ) с тъмна
зигзаговидна
ивица
по
гърба.
Езикът обикновено е черен, а ирисът – със
златист
или
медночервеникав
цвят.
Мъжките имат специфично петно или V-образен белег в задната част на главата, което често се
свързва с ивицата на гърба. Женските са с подобен цвят, но с по-слабо контрастни шарки, като
обикновено при тях липсва V-образният белег.
МЕСТООБИТАНИЯ: Пепелянката е разпространена в Североизточна Италия, Западна Унгария,
Южна Словакия, Балканския полуостров, югозападните части на Карпатите, Турция, Грузия и
Сирия. Някои източници включват в ареала ѝ и Южна Австрия. Пепелянката се среща в цяла
България до 1450 m надморска височина. Изключение правят някои високи полета в западната част
на страната, макар че присъства по съседните планински склонове. Разпространени са два подвида –
V. a. ammodytes в Северозападна България и V. a. meridionalis в останалата част на страната. Първият
е с оранжево оцветяване на долната повърхност на върха на опашката, а вторият – със светлозелено
до жълтеникаво-зелено.[6] Последните изследвания показват, че в България не се среща подвидът V.
a. montadonii, за който по-рано се е смятало, че също обитава територията на страната.Пепелянката
предпочита открити, каменисти, припечни места, обрасли с висока тревиста растителност, папрати,
храсталаци и обикновено с достатъчно подземни дупки за укрития.
ЗАПЛАХИ: Пепелянката не е сериозно застрашен вид. Отрицателно въздействие върху популациите
оказва разрушаването на местообитанията им.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ - Да се опазват от нараняване и убиване индивидите
на вида.
Усойница (Vipera berus) - Усойницата (Vipera berus) е видът отровна змия с най-широко
разпространение в Европа. Среща се от Западна Европа до Далечния изток и от Средиземноморието
до Полярния кръг. Тя е едно от най-студоустойчивите влечуги в света.Усойницата има сравнително
дебело тяло, като възрастните достигат средна дължина 55 cm.
Максималната дължина варира според
региона, като в Швеция са регистрирани найголемите екземпляри с дължина 104 cm.
Главата е едра и добре изявена, почти плоска и
вертикална отстрани, с очертан ръб на
муцуната. Цветът на усойницата варира
значително – от много светли екземпляри с
малки непълни тъмни гръбни петна до
меланистични индивиди, които са изцяло
тъмни без видими шарки по гърба. В повечето
случаи основният цвят е сив до кафеникавосив, с характерни тъмни ромбовидни петна или
зигзагообразна ивица по гърба. На главата
обикновено има тъмно петно с V-образна или
X-образна форма. Тъмна линия преминава

отстрани от окото до врата и продължава по
тялото като поредица от петна.

МЕСТООБИТАНИЯ: На Балканския полуостров усойницата е глациален реликт и се среща в
изолирани области, главно в планините до надморска височина 2700 m (при връх Мусала), макар че
до началото на 20 век е регистрирана и в някои стари влажни гори в равнините. В България е
установена в Стара планина (от района на Чупрене до Карнобатската планина), Витоша, Рила,
Пирин, Осоговската планина, високите части на Родопите, Същинска Средна гора и Люлин, като са
регистрирани представители на два подвида – V. b. berus и V. b. bosniensis. В Северен Пирин, Средна
и Източна Стара планина и някои части на Родопите се среща напълно черна меланистична форма.
ЗАПЛАХИ: Усойницата е защитена с Приложение III на Бернската конвенция
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ - Да се опазват от нараняване и убиване индивидите
на вида.
Пъстър смок (Elaphe sauromates) - Дневно активен. Основната му храна през пролетта са яйца и
малки на птици, през лятото и есента – гризачи. Снася 4–14 яйца. Малките по окраска приличат на
възрастните, но с по-малко жълт цвят. Достига дължина 180, рядко – 200 cm. Не е отровен.
МЕСТООБИТАНИЯ: В края на XIX и
първото десетилетие на XX в. е често срещан в
Северна България и източните части на Южна
България. От тези райони са съобщени много
находища, установени през 20-те и 30-те
години на XX в. През последните петдесет
години има само няколко сигурни сведения за
находки северно от Стара планина и в
западната половина на Горнотракийската
равнина. Сравнително запазени са
популациите на места в Източните Родопи,
Тунджанския край, Сакар и Странджа, но и
там видът е рядък. Установен е и в нови
находища в Северна България (Никополско),
Шуменско, Черноморското крайбрежие между
р. Батова и с. Китен, Бесапарските възвишения

южно от Пазарджик, Асеновградско,
Хасковско, Свиленградско, Средецко.

Всички находища у нас са до 400 m н. в.
(непубл. данни).

ЗАПЛАХИ: В България е застрашен вид. Отрицателно действаще фактори върху разпространението
на вида са в Северна България и западните части на Тракия – създаването на големи монокултурни
блокове във втората половина на XX в. и вследствие на това – премахване на синурите, горичките,
храстите във валозите и др. В Източните Родопи, Сакар и Странджа – намаляване на площта на
широколистните гори, залесяването с иглолистни, горските пожари. По Черноморието –
туристическото нашествие, застрояването на крайбрежието. Прегазването по пътищата и
бракониерския улов.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ: Популяризиране на природозащитния статус на
вида. Включване на находищата в защитени територии, ограничаване на сечта и на залесяването с
иглолистни видове в съществуващите находища. Борба с горските пожари. Строг контрол над
дейността на местните и чуждестранните бракониери.
БРЪМБАРИ
Голям сечко (Cerambyx cerdo) - Широко разпространен вид в цялата страна, но основно в Източна и
Южна България. Предпочита изложени на слънце, болни или умиращи стари дъбове (най-вече летен
дъб, по-рядко зимен дъб, бук или бряст). Предпочитани са овлажнени стволове на слънчеви места в
гори на фаза на старост и разпадане.
ЗАПЛАХИ: Сеч и пожари в дъбовите гори.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ - Спада към видовете за първа оценка. Мониторингът се
извършва по трансектен метод, като се проверяват подходящите микроместообитания, в същото
време се отчитат и летящите и пълзящиекземпляри. Подходящите микроместообитания са големи
стоящи отмиращи или мъртви дървета, отсечени или паднали дървета. Отчитането на екземплярите

се осъществява като се огледат добре и внимателно микрохабитатите. Отчита се броятна индивидите
в рамките на един трансект.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 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).
Еленов рогач (Lucanus cervus) - Природозащитен статус: България: ЗБР – II, III; Международен: HD
– II; IUCN European Red List of Saproxylic Beetles – NT; BC – III Разпространение: Цяла България, от
0 до 1500–1700 m в широколистни гори. Описание на вида: Най-едрият български бръмбар (4,5–9,0
cm), черно-кафяви до червено-кафяви надкрилия. Ларвата се развива най-често 5–6 (максимално до
8) години в гнила дървесина на дънери, пънове и корени на дъб, липа, бук, върба, топола и други
широколистни дървета. Възрастните обикновено се появяват в края на май, като мъжките завършват
развитието си около седмица преди женските. Срещат се до края на септември. Възрастното
насекомо най-често се наблюдава през ранното лято. През деня възрастните стоят най-често
неподвижно на стволове на дървета, пънове и клони.
ЗАПЛАХИ: Унищожаване на горите във фаза на старост, биотопните дървета, пънове. Използване на
инсектициди.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ - Идентификация и запазване на гори във фаза на старост,
острови на старостта и тяхното опазване и изключване от лесовъдски мероприятия. Забрана за сеч на
био-топни 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 рамките на един трансект, с дължина около 1
Мониторингът се извършва по трансектен
km (важи за всички видове, отчитани по този
метод, като се проверяват подходящите
метод).
микроместообитания, в същото време се отчитат и летящите и пълзящи екземпляри.
Подходящите микроместообитания са големи
стоящи, отмиращи или мъртви, отсечени или
паднали дървета или големи клони, купчини с
отрязани дърва, хралупи на големи живи
отмиращи
дървета.
Отчитането
на
екземплярите се осъществява като се огледат
добре микрохабитатите, например в случая с
хралупите се разравя гниещата материя на
дъното на хралупата на дълбочина не повече
от 5– 6 cm. Отчита се броят на индивидите в
Трионест сечко (Prionus coriarius и Prionus besicanus) - Природозащитен статус: България: Няма
Международен: IUCN European Red List of Saproxylic Beetles – LC Разпространение: Двата вида се
срещат почти в цяла България, от 0 до 2100–2400 m.
Описание на вида: Едри бръмбари с дължина от 2,0–5,5 см. Цветът на тялото е черно-кафяв,
понякога с по-светъл оттенък. Главата е къса и дебела, антените, най-вече при мъжките, са с
характерно трионовидно назъбване на членчетата. Възрастните се срещат по стари, полугнили или
мъртви дънери и стъбла. През деня стоят обикновено по кората, а нощем са

активни. Ларвата се развива в продължение на
три и повече години в дървесината на стари,
болни и мъртви широколистни и иглолистни
дървета. Какавидирането се извършва в
почвата. Среща се често в по-стари гори през
юли и август. Представителите на род Prionus
се различават ясно от другите представители
на подсемейство Prioninae в България, по ясно
видимите три остри зъба на страните на
преднегръба. Двата вида се различават найлесно по структурата на надкрилията. При
Prionus coriarius надкрилията са грубо
набръчкани и с три ясни надлъжни ребра,
докато при Prionus besicanus са почти гладки, с
едва различими ребра.

Prionus besicanus (ляво) и Prionus coriarius (дясно)

Унищожаване на горите във фаза на старост, на острови на старостта. Извършване на сеч
на биотопни дървета и маркиране на бъдещи такива. Изкореняване на пънове. Пожари. Използване
на инсектициди.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ - Идентификация и запазване на гори във фаза на старост на
острови на старостта и тяхното опазване и изключване от лесовъдски мероприятия. Забрана за сеч на
био-топни 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 - Мониторингът се извършва по трансектен метод, като
се проверяват подходящите микроместообитания, в същото време се отчитат и летящите и пълзящи
екземпляри. Подходящите микроместообитания са големи стоящи отмиращи или мъртви дървета,
отсечени или паднали дървета. Отчитането на екземплярите се осъществява като се огледат добре и
внимателно микрохабитатите. Отчита се броят на индивидите в рамките на един трансект.
ЗАПЛАХИ:

Алпийска розалия (Rosalia alpina) - Природозащитен статус: България: ЗБР – II, III Международен:
HD – II, IV; IUCN – VU; IUCN European Red List of Saproxylic Beetles – LC; BC – II; CORINE
Разпространение: Широко разпространен в цялата страна, от 0 до 1500 m. Предимно в планините, но
и по Черноморието.
Описание на вида: Възрастното е с размери 1,5–3,8 cm. Главата е удължена, преднегръбът е
закръглен, с чифт насочени нагоре шипове на страните, надкрилията са удължени с паралелни
страни. Основният цвят на окраската е светлосин. На предния край на преднегръда има черно петно,
а на надкрилията – черна напречна препаска през средата и два чифта петна – едно в основата и едно
на върха на елитрите. Обитава стари широколистни гори. Развива се предимно по бук, но също по
Carpinus, Fraxinus, Ulmus, Acer, Alnus, Castanea, Crataegus, Juglands, Larix, Querqus, Salix и Tilia.
Предпочита места с просвети, огрени от слънцето. Ларвите са ксилофаги, живеят в гниещата
дървесина на стари живи или мъртви дървета и се хранят с нея. Възрастното лети през юли–август.
Активно е през деня, като през слънчевите часове на деня се наблюдава върху кората на дървета.
Яйцата се отлагат в цепнатините на кората. Цикълът на развитие е 3–4 години. Няма близки видове.
ЗАПЛАХИ: Унищожаване на горите във фаза на старост, на острови на старостта. Извършване на сеч
на биотопни дървета и маркиране на бъдещи такива. Изкореняване на пънове. Пожари. Използване
на инсектициди.
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

Мониторингът се извършва по трансектен
метод, като се проверяват подходящите
микроместообитания, в същото време се
отчитатлетящите и пълзящи екземпляри.
Подходящите микроместообитания са големи
стоящи отмиращи или мъртви дървета,
отсечени или паднали дървета. Отчитането на
екземплярите се осъществява като се огледат
добре и внимателно микрохабитатите. Отчита
се броят на индивидите в рамките на един
трансект.
Голям буков сечко (Morimus asper funereus) - Природозащитен статус: България: ЗБР –ЗБР – II,
Международен: HD – II; IUCN Red List of Threatened Species – VU; CORINE.
Разпространение: Широко разпространен вид в цялата страна, от 0 до 2000 m.
Описание на вида: Възрастните бръмбари
Бръмбарите са активни привечер и през
могат да достигнат до 4 cm, но има и подребни
ранните часове на нощта (меж-ду 20 ч. вечер и
екземпляри. Надкрилията им са покрити
3 ч. сутрин), но много често могат да се
плътно със сиви власинки, които придават
наблюдават и през деня, на сенчести и
сивия им цвят, както и с черни власинки, които
относително хладни места. Цикълът на
образуват черни кръгли петна. Антените на
развитие е 2–3 годишен. Показва много
мъжките са добре развити и надвишават
широка способност за адаптация към различни
дължината на тялото. При женските антените
надморски
височини,
типове
гора
и
не достигат до върха на надкрилията.
климатични условия.
Бръмбарите са безкрили и не могат да летят,
което обуславя слабите им разселителни
възможности. Обитава широколистни, смесени
гори и иглолистни гори. Развиват се в гниеща,
влажна дървесина (стволове, трупи, дънери,
пънове, кори от дървета), лежаща на земната
повърхност, най-често на дъб, бук, топола,
кестен, ела. Възрастните бръмбари се срещат
през април–септемврикупчини от отсечени
трупи. Женските снасят яйцата си в мъртва
дървесина с кора, с предпочитание към поголеми дънери или трупи. Ларвите се развиват
под кората, където се хранят със сърцевината
на дървесината. Пиковете в числеността на
големия буков сечко през първата половина на
май и втората половина на юни предполагат
развитие на 2 поколения през годината.
ЗАПЛАХИ: Унищожаване на горите във фаза на старост, на острови на старостта. Извършване на сеч
на биотопни дървета и маркиране на бъдещи такива. Изкореняване на пънове. Пожари. Използване
на инсектициди.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ - Идентификация и запазване на гори във фаза на старост,
на острови на старостта и тяхното опазване и изключване от лесовъдски мероприятия. Забрана за сеч
на био-топни 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 - Мониторингът се извършва по трансектен метод, като
се проверяват подходящите микроместообитания, в същото време се отчитат и пълзящите

екземпляри. Подходящите микро-местообитания са големи стоящи отмиращи или мъртви дървета,
отсечени или паднали дървета. Отчитането на екземплярите се осъществява като се огледат добре и
внимателно микрохабитатите. Отчита се броят на индивидите в рамките на един трансект.
ПЕПЕРУДИ
Глогова торбогнездница (Eriogaster catax) - Природозащитен статус: България: ЗБР – 2 и 3,
Международен: НD – II и IV; Бернска конвенция II; IUCN – DD. Разпространение: Цяла България.
Среща се из цялата страна от 0 до 1000 m н.в.
Описание на вида: Сравнително едра нощна пеперуда (32– 46 mm с разперени криле) с масивно
мъхесто тяло. Предните криле са жълтеникаво-охрени с по-светла към тялото и по-тъмна към края на
крилете част, като двете части са отделени една от друга с по-светла ивичка. В средата на предното
крило има голяма кръгла бяла точка с тъмен кант. Задните криле са едноцветни, жълтеникавоохрени. Антените и при двата пола са двойно гребе-нести, като при женските ламелите са значително
по-къси. Лети нощем през септември–октомври и се привлича от светлинни източници. Ларвите се
хранят с дива круша (Pyrus), трънка (Prunus spinosa), глог(Crataegus), дъб (Quercus), топола (Populus).
Гъсениците са мъхесто-космати, тъмни, с тънка начупена бяла странична ивица и голямо светло
гръбно петно на всеки сегмент. Яйцата са покрити с фини косъмчета, които женската отделя при
яйцеполагането. Ларвите живеят групово в паяжинно гнездо от началото на април до края на май.
Какавидират в почвата в яйцевиден симетричен пашкул. Зимуват яйцата.
ЗАПЛАХИ: Прочистването от храсти на пасища и тревисти местообитания, както и опожарявания.
Опазване на храстовата растителност и подлеса. Пожари. Подмяна на широколистни насаждения с
иглолистни и несвойствени видове. Използване на инсектициди.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ - Лимитиращ фактор е прочистването от храсти на пасища и
тревисти местообитания, както и опожарявания. 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 използване на
инсектициди (освен при крайна необходимост, и то само биологични и видовоспецифични).
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ се провежда мониторинг по трансект от 1 km
Уловът
на
възрастни
екземпляри
се
за ре-гистрация на гнездата на ларвите.
осъществява със светлинни ловилки нощем.
Използват се силни живачни лампи и лампи
със специален спектър на светлинни ловилки
тип „палатка“, захранвани от генератор с 220V
електричество. Ловилките се поставят на 200–
250 m една от друга, за да покриват по-голяма
площ и да не се конкурират. Желателно е да са
на места с различна експозиция. Ловилките се
39 проверяват периодично през цялата нощ и
за последно рано сутрин. Ловилките и лампите
се слагат по топли припечни поляни с
единични дървета или в покрайнините на
просветни дъбови гори с хранителните
растения – дива круша, трънка, глог, топола
през септември– октомври. Проверката на
ловилките става рано сутрин преди изгрев.
Отчита се броят индивиди. През април и май
Розово нощно пауново око (Perisomena caecigena) - Природозащитен статус: България: ЗБР –
3,Международен: CORINE новопредложен Разпространение: Цяла България. Среща се из цялата
страна от 0 до 1200 m н.в.

мъжки

женска

Описание на вида: Сравнително едра нощна пеперуда (60– 82 mm с разперени криле), лесна за
разпознаване. Основният цвят на крилете и при двата пола е от жълт до розов, като женските са с поинтензивно розово оцветяване. И предните, и задните криле са с напречни тъмни зигзагообразни
линии и с по едно подобно на око розово, тъмна сърцевина, овално петно в средата на крилото.
Антените при мъжките са силно перести, а при женските са гребенести. В България Perisomena
caecigena се среща най-често в покрайнините на просветни дъбови гори, предимно в южната част на
страната. Лети нощем при топло време през септември–ноември и се привлича от светлинни
източници. У нас е от малочислен до масов вид в Източните Родопи, известен е от сравнително
много находища, разпръснати из цялата страна до около 1200 m н.в. Ларвите се хранят с различни
видове дъб (Quercus), топола (Poulus), ясен (Fraxinus), круша (Pyrus) и др. Гъсениците са зелени,
фино окосмени с жълти брадавици на всеки сегмент. Ларвите се срещат от началото на март до края
на юни. Какавидират в рехав белезникав пашкул. Зимуват яйцата.
ЗАПЛАХИ: Почистване от храсти на пасища и тревисти местообитания. Извършване на голи сечи,
опожаряване и използване на пестициди. Подмяна на широколистните насаждения с иглолистни и
несвойствени видове. Използване на инсектициди.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ - Лимитиращ фактор са прочистването от храсти на пасища
и тревисти местообитания, голите сечи, опожаряванията и използването на пестициди в горското
стопанство. Забрана за подмяна на широколистни насаждения иглолистни и несвойствени видове;
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 - Уловът на възрастни екземпляри се осъществява със
светлинни ловилки нощем. Използват се силни живачни лампи и лампи със специален спектър на
светлинни ловилки тип „палатка“, захранвани от генератор с 220V електричество. Ловилките и
лампите се слагат по топли припечни поляни с единични дървета или в покрайнините на просветни
дъбови гори с хранителните растения – дива круша, трънка, глог, топола през септември–октомври.
Проверката на ловилките става рано сутрин преди изгрев. Отчита се броят индивиди.
Четириточкова меча пеперуда (Euplagia quadripunctaria) - Природозащитен статус България:
България: ЗБР – 2 Международен: HD – II, приоритетен вид.
Разпространение: Навсякъде, в планините до към 1900 m н.в. Не е рядък, нито малочислен вид, през
август може да се намери почти навсякъде, включително и в големите градове. Извършва миграции.
Описание на вида: Едра и лесна за разпознаване красива нощна пеперуда (50–62 mm с разперени
криле), разпространена в Европа и Предна Азия. Предните криле са черни, с метален отблясък и с
бели линии, две от които образуват буквата V. Задните криле са пурпурни, с четири черни точки, две
от които образуват петно. Антените и при двата пола са нишковидни. Тялото е червено отгоре, с
ивица от черни точки по средата. Пеперудата лети и се храни предимно денем през юли и август на
сенчести места край храсталаци и в покрайнините на горите, но се привлича и нощем от светлинни
източници. У нас е известна от множество находища, разпръснати из цялата страна. Новоизлюпените
ларви се хранят с глухарче (Taraxacum), Lamium (мъртва коприва), коприва (Urtica). Гъсениците
зимуват след третото линеене (събличане на кожата). Напролет, след зимуването, ларвите сменят
хранителните растения и предпочитат нокът (Lonicera), малина (Rubus idaeus), леска (Corylus).
Възрастните гъсеници са космати, черни, със светла гръбна ивица и кичури от рижави косми. Видът

се приема в Европа като парамигрант – извършващ сезонни миграции. Такъв е и у нас във високите
части на планините, а вероятно и другаде.

- Лимитиращ фактор са промяна характера на основния
хабитат на вида; редуцирането или унищожаване на микро-хабитатите на вида; пожари;
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).казания за мониторинг
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ - Спада към видовете за първа оценка. Основен метод за
установяване на вида е привличането със светлинни ловилки нощем. Използват се силни живачни
лампи със специален спектър, на светлинни ловилки, тип „палатка“, захранвани от генератор с 220V
електричество. Ловилките се поставят на 200–250 m една от друга, за да покриват по-голяма площ и
да не се конкурират. Желателно е да са на места с различна експозиция. Ловилките се проверяват
периодично през цялата нощ и за последно рано сутрин. Прилагат се и светлинните ловилки с една
8W actinic и една 8W black light луминесцентни тръбни лампи и с фотоклетка за автоматично
включване (при здрачаване) и изключване (при изгрев), захранвани от 12 V акумулатор. Ловилките и
лампите се слагат в гори и покрайнини на гори през юли, август и първата третина на септември.
Друг метод е наблюдаване и преброяване на индивидите от вида денем, по предварително набелязан
пробен трансект. По протежение на трансекта се отбелязват всички забелязани екземпляри.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ

ВКС 1.3 КРИТИЧНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ВИДОВЕ
Целта на този елемент е да осигури запазването на гори с важни концентрации на видове, които
използват дадената горска територия постоянно или само през определено време или в отделни фази
от жизнения си цикъл. Тук се включват критични места за размножаване и миграции, миграционни
маршрути и коридори (по отношение на географската ширина или надморската височина). В тази
ВКС могат да бъдат използвани съществуващите системи за определяне на територии с високи
концентрации на видове, например Орнитологично важни места, Ботаническо важни места,
Херпетологично важни места и т.н.
Примери за важни временни концентрации:
 Концентрации на мигриращи птици
 Концентрации на зимуващи птици (нощувки и др.)
 Гнездовища (колонии на птици)
 Токовища на глухари
 Колонии от прилепи
 Миграции на риби до местата за хвърляне на хайвер
 Сватбовища на елени
 Струпвания на земноводни и/или техните малки във водоеми или места за зимуване
 Концентрации на мигриращи земноводни
 Зимовища на влечуги
 Струпвания на влечуги на границата гори-открити територии



Струпвания на безгръбначни в стари хралупести дървета, стоящи мъртви и покрити с гъби дървета
и гниеща дървесина.

Списък на индикаторните видове за тази ВКС с техните минимални концентрации в България са
посочени в Приложение 2 към ръководството, като там са посочени и праговите им стойности
поотделно за всеки вид. Когато в една гора има значимо постоянно или временно съсредоточаване на
видове или е убежище от критична важност, съгласно изискванията на Приложение 2 към
ръководството, тогава гората е ГВКС.
На територията на стопанството няма.
ВКС 2. ЕКОСИСТЕМИ И МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ НА НИВО ЛАНДШАФТ.
НЕПОКЪТНАТИ ГОРСКИ ЛАНДШАФТИ, ГОЛЕМИ ЕКОСИСТЕМИ НА НИВО
ЛАНДШАФТ И МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ С ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО ИЛИ
НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, В КОИТО СЪЩЕСТВУВАТ ЖИЗНЕНИ ПОПУЛАЦИИ НА
ПОВЕЧЕТО ЕСТЕСТВЕНО СРЕЩАЩИ СЕ ВИДОВЕ В ЕСТЕСТВЕНИТЕ ИМ МОДЕЛИ НА
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ОБИЛИЕ
Гори, които съдържат жизнеспособни популации на повечето или всички местни видове, трябва да
имат голяма площ и да са сравнително неповлияни от човешка дейност и с ниско ниво на
фрагментация (% незалесени територии). Целта на определяне на тази консервационна стойност е да
бъдат включени типични ландшафти и тяхното биологично многообразие от съответния горскорастителен район.
ВКС 2 представляват значими горски територии, формиращи ландшафт от регионално и национално
значение, в които всички естествено срещащи се видове съществуват при естествени условия на
разпространение и обилие.
Отдели попадащи в обхвата на ВКС 2 на територията на ТП ДГС Пазарджик:
1-68, 77-106, 114-152, 157, 159-205, 208-218, 222-233, 261-357, 383, 405-406, 408-413
ЗАПЛАХИ:

 Намаляване на процента на лесистост на ДГС Пазарджик.
 Намаляване на процента на ГФС.
 Изчистване на насажденията от мъртва и биотопна дървесина, в т.ч. дървета с хралупи,
единични и групи със стари дървета.
 Залесяване на естествени открити пространства.
 Антропогенна фрагментираност на територията.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 2

1. Планираните лесовъдски и стопански мероприятия не трябва да водят до намаляване на
лесистостта на територията.
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. Не по-малко от 5% гори от основно представените горскодървесни видове на територията на
горскостопански единици или части от тях, включени във ВКС 2, трябва да бъдат отделяни за
превръщане в гори във фаза на старост (Old-growth forests). Подробни препоръки за стопанисване
на горите във фаза на старост са дадени в Приложение 4А, т. 15 на това ръководство.
4. Да се спазват екологични принципи и практики при планиране и извеждане на лесовъдските
мероприятия. При провеждане на лесовъдски дейности те да 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 на насажденията освен в случаите когато: 1.
След големи природни нарушения територията е оставена на естествената сукцесия. 2. Целта на
стопанисването на насаждението е възстановяване на коренни видове
7. При възстановителни дейности (залесяване) да се използват само местни видове и произходи. В
определените по ВКС 2 територии да не се внасят чуждоземнни дървесни видове и произходи с

изключение на дендрариумите и географските култури, както и животински видове извън
естественият им ареал на разпространение, с изключение на ДДС.
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, незвисисмо дали съществуващият процент е под определения
по критерий. При планиране на пътищата и инфраструктурата, трябва максимално да се запази
целостта на ландшафта. Необходимо е да се осигурят подходящи елементи, намаляващи
влиянието на фрагментираността на територията, които да подпомагат движението на живите
организми – 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 размер на територията. Количествените показатели трябва да
съответстват на посочените в таблицата за пълна оценка за всеки от определените горско-растителни
пояси.
2. Мониторингът се извършва всяка година по документи. 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, 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, влияещи
директно или индиректно върху някой от критериите. Да се провеждат консултации със
заинтересованите групи, обществеността и съответните власти, за да се осигури информираността на
всяка от страните за дейностите на другата страна и работа за смекчаване на потенциалните бъдещи
заплахи, като незаконна сеч, разработване на мини и кариери, 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. ЕКОКИСТЕМИ И МЕСТООБИТАНИЯ.
РЕДКИ,
ЗАЩИТЕНИ
ИЛИ
ЗАСТРАШЕНИ
МЕСТООБИТАНИЯ ИЛИ РЕФУГИИ

ОТ

ИЗЧЕЗВАНЕ

ЕКОСИСТЕМИ,

ВКС 3 се съсредоточава върху екосистеми, които са представителни за дадени видове гори. И тъй
като някои видове гори имат малка естествена срещаемост в страната, целта на тази ВКС е да
осигури опазването им посредством съхраняване на редките, застрашени и изчезващи екосистеми,
които ги представляват. Тук се включват най-вече видове гори, които преди са били значително пошироко разпространени или типични за по-голям регион.
За определяне на горите, отговарящи на критериите на ВКС 3, са използвани данни от ГСП на
ТП ДГС „Пазарджик”. Извършено е и теренно обследване на идентифицираните за тази
консервационна стойност типове екосистеми. Съгласно списъка към Приложение 4 на Националното
ръководство за определяне на ГВКС, за територията на ТП ДГС „Пазарджик” са идентифицирани 9
типа редки, застрашени или изчезващи екосистеми. Границите на отделните гори, представляващи
ВКС 3, не са отбелязани на терена тъй като в повечето случаи съвпадат с границите на насаждението.
G1.3155 Rhodopide Mediterranean poplar galleries (Върбово-тополови галерии в Южна България) Крайречни гори, срещащи се в равнините и низините с преходно-континентален климат в Южна
България. Заемат тесни ивици от поречията на по-големите реки (Марица и др.) и техните притоци.
Характерни растителни видове са бялата (Populus alba) и черната топола (P. nigra), бялата върба
(Salix alba) и др.
Отрицателно действащи фактори. Залесяване с екзоти и култивари, сечи, изхвърляне на отпадъци
и замърсяване на водите. Инвазия на нетипични видове (Acer negundo, Amorpha fruticosa и др.),
паразитизъм (бял и черен имел). Селскостопанската дейност – превръщането на крайречните гори в
обработваеми площи, паша. Корекции и прочистване на речните корита.

Необходими мерки за възстановяване и опазване. Провеждане на детайлни фитоценотични
проучвания, разширяване на границите на защитени територии с цел включване находища на
местообитанието. Разработване на горско-типологична схема за по-ефективно и природосъобразно
стопанисване. Картиране и мониторинг на местообитанията.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ - Това са съобщества с голямо биоразнообразие, често поддържащи уникални
растителни или животински видове. Те играят много важна защитна и противоерозионна роля, като не трябва да се пренебрегва и естетическата им
стойност. От друга страна те оказват благотворно влияние върху водните екосистеми чрез регулация на температурата и създаване на нови
местообитания. За съжаление през последните десетилетия тези гори са обект на негативно антропогенно влияние.
За да бъдат запазени се препоръчва в тези горски съобщества да се спре всякаква стопанска дейност. Ако все пак се вземе решение за стопанисване на
тези гори, то лесовъдските мероприятия трябва да се водят с внимание към отделното дърво и биогрупа. Не трябва да се водят голи и постепенни
възобновителни сечи. Дърветата и биогрупите разположени по протежението на водни течения не трябва да бъдат обект на сечи. Да се осигури
запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва дървесина, дървета с хралупи и т.н.

Да се извърши инвентаризация на териториите заети от този тип местообитания и да се разработят
планове за управление за тях. Да се възстанови на местата, където е възможно нормалния им воден
режим, което ще възпрепятства разпространението на чуждоземни видове (аморфата, американски
ясен и др.). Да се спре унищожението на върбовите пояси край реките и да търсят пътища за
постигане на баланс между площите заети от интензивни тополови култури и естествените
крайречни екосистеми, доминирани от върби, каваци, елши и др. Подпомагане естественото
възобновяване на местните видове (върби, каваци, елши). Предприемане на мерки свързани с
подобряване на охраната на горите и преустановяване на сечите на елшови дървета. Въвеждане на
забрани за редуциране на площите, заети от този тип местообитания с цел инфраструктурни и други
проекти, увеличаване на земеделските земи и т.н.
На територията на ДГС „Пазарджик” местообитанието е установено в отдели: 1 г, 6 е, 7
г, 7 ж, 7 з, 50 б, 218 ц, 218 у1, 237 а, 240 ж, 240 к1, 241 а, 244 ш, 260 ж, 347 е, 381 а, 381 в, 423 а.
G1.A4 Ravine and slope woodland (Смесени гори на сипеи, на стръмни склонове и планински
клисури) - Смесени широколистни гори разположени на стръмни и урвести места. Характерни
растителни видове са планински ясен (Fraxinus excelsior), обикновен явор (Acer pseudoplatanus),
дребнолистна липа (Tilia cordata) и едролистна липа (Tilia platyphyllos).
Местообитанието е представено от сенчести и влажни смесени първични или вторични
широколистни гори с многовидов дървесен етаж и задължително участие на Acer spp., Tilia spp. и
Fraxinus spp., с различно доминиране на видовете. Полидоминантните фитоценози най-често заемат
повече или по-малко стръмни и отвесни скални склонове, сипеи или неравни колувиални наноси, почесто на варовик. Тревният етаж е представен от видове, характерни за буковите гори. Те са се
запазили на местата където доминирането на бука е било невъзможно. Синтаксономично попадат в
съюза Tilio-Acerion и подсъюзите Lunario-Acerenion и Tilio-Acerenion. Център на разпространение на
това местообитание е континентална Европа, но то е широко разпространено от Скандинавия до
Пиренеите и в Италия. България се намира в югозападната част на ареала му.
Разпространение в България. Стара планина, Родопи, Рила, Витоша, Осоговска планина, Лозенска
планина(подтип Tilio-Acerenion), вероятно и в други планини при надморска височина от около 800
до 1400 m надм. вис.
Отрицателно действащи фактори. Сечи, опожаряване, ерозия.
Необходими мерки за опазване и възстановяване. Научни изследвания за уточняване на
разпространението и спецификите на местообитанието в България и мониторинг на състоянието му в
представителни находища.
На територията на ДГС „Пазарджик” местообитанието е установено в отдели: 3 в, 7 в,
8 а, 8 б, 8 в, 8 г, 11 з, 27 д, 29 а, 53 в, 53 г, 77 а, 77 б, 79 в, 80 а, 86 в, 91 н, 346 а, 346 ж, 347 б.
G1.6922 Southeastern Moesian neutrophile beech forests (Неотрофилни букови гори) - Мезофитни
гори с преобладание на бук, разположени на неутрални или близки до неутралните почви. Отличават
се с богат видов състав в тревния етаж. Характерни растителни видове: обикновен бук (Fagus
sylvatica), лазаркиня (Galium odoratum), бяла съсънка (Anemone nemorosa), жълта мъртва коприва
(Lamiastrum galeobdolon), дебрянка (Sanicula europea).
Неутрофилните букови гори са най-разпространените в България букови гори. Формирани са на
относително по-големи надморски височини от около 700 до около 1800 (2100) m при типичен
планински климат. Заемат предимно северни склонове, долове и клисури. Почвите са неутрални,
слабо кисели или слабо алкални, богати на хранителни вещества, влажни кафяви горски (Eutric,

Dystric и Mollic Cambisols). Тези гори се развиват при среден хидротермичен режим и се
характеризират с участието на редица бореални и средноевропейски видове, което ги прави сходни
със средноевропейските букови гори. Преобладаващ дървесен вид е обикновеният бук (Fagus
sylvatica subsp. sylvatica и Fagus sylvatica subsp. moesiaca), който понякога в по-ниските части
формира смесени широколистни гори с участие на Acer heldreichii, A. pseudoplatanus, Betula pendula,
Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Sorbus aucuparia, Ulmus glabra, а в 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, 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.
Отрицателно действащи фактори. Нерегламентирани и неправилно изведени сечи, пожари и
строителство на инфраструктурни съоръжения.
Необходими мерки за възстановяване и опазване. Картиране и мониторинг на най-запазените и
уязвими местообитания и подобряване на охраната на горите.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ - За да се осигури биологичното разнообразие в тази основна група гори трябва
да се прилага разнообразие от лесовъдски системи. Трябва да се увеличи делът на изборните сечи (групово-изборна сеч) и сечите с дълъг
възобновителен период. Те ще спомогнат за формиране на неравномерна пространствена структура, която ще осигури по-голямо разнообразие от
местообитания. Също така ще подпомогнат запазването на дендрологичното разнообразие. 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 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 – острови
на старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и т.н. Приоритетът при стопанисването на издънковите букови гори, да бъде тяхното превръщане
в семенни. При буковите дървостои, с нисък дървопроизводствен ефект да се имат предвид предимно защитните им функции. Да се ограничат
стопанските дейности при управлението на ендемичните съобщества на източен бук в Странджа. При възобновителни дейности чрез залесявания да се
използват само местни произходи и видове. Да се предприемат мерки за подобряване на охраната на горите. Приемане на забрана за разширяване на
териториите с цел инфраструктурни и други проекти за сметка на буковите гори.

На територията на ДГС „Пазарджик” 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.
Този тип гори са включени в Червена книга на България том. ІІІ Местообитания с категория
“потенциално застрашено местообитание”.
Местообитанието на територията на ДГС „Пазарджик” е установено в отдели: 3 а, 3
б, 4 а, 4 б, 4 г, 5 а, 5 б, 5 в, 5 г, 5 д, 6 а, 6 г, 8 и, 8 к, 8 л, 9 б, 9 в, 9 д, 9 з, 10 а, 10 б, 10 в, 10 г, 15 б, 16 в,
21 и, 21 л, 22 д, 22 е, 23 а, 23 б, 23 д, 23 е, 23 ж, 23 з, 24 е, 24 з, 30 а, 30 б, 30 г, 30 е, 31 б, 31 в, 31 г, 31
ж, 31 и, 31 к, 32 а, 32 в, 32 г, 32 д, 32 е, 32 з, 33 б, 33 в, 33 г, 33 д, 33 ж, 33 з, 33 и, 35 а, 35 б, 35 в, 35
г, 35 е, 36 б, 36 з, 36 и, 36 к, 37 а, 37 е, 37 ж, 37 з, 38 а, 38 б, 38 в, 39 а, 39 б, 39 е, 40 г, 40 е, 41 а, 41 в,
41 г, 41 д, 41 ж, 42 а, 42 в, 42 ж, 42 з, 42 л, 42 п, 42 у, 43 б, 43 д, 43 з, 44 в, 45 а, 45 б, 45 д, 45 з, 46 г,
46 е, 46 ж, 46 л, 46 м, 46 о, 47 к, 52 б, 52 в, 52 г, 53 д, 53 е, 54 ж, 54 з, 54 и, 55 а, 55 в, 55 г, 55 д, 55 е,
55 ж, 56 б, 56 г, 56 д, 56 ж, 56 з, 57 б, 57 в, 57 е, 57 ж, 57 з, 58 а, 58 б, 58 в, 58 е, 58 ж, 121 е, 123 д,
124 а, 125 д, 126 е, 127 д, 127 е, 127 и, 136 б, 137 а, 137 б, 137 п, 138 а, 138 б, 138 е, 138 и, 138 к, 138
л, 139 б, 139 н, 271 д, 273 и, 273 к, 274 д, 274 е, 274 ж, 274 з, 275 д, 276 а, 276 в, 276 г, 276 д, 276 е,
276 ж, 276 з, 277 б, 277 в, 277 д, 277 ж, 278 в, 278 г, 278 д, 278 е, 284 в, 284 г, 284 д, 285 б, 285 в, 285
г, 286 в, 286 г, 286 д, 287 д, 293 б, 293 г, 293 д, 293 е, 294 и, 295 г, 295 д, 295 е, 295 ж, 296 а, 296 б, 296
з, 296 и, 297 а, 297 б, 297 в, 297 ж, 298 а, 298 б, 298 г, 299 а, 299 в, 299 г, 299 д, 29 ж, 2 а, 2 б, 300 б,

301 а, 301 г, 301 и, 301 к, 301 л, 301 р, 302 а, 302 г, 302 д, 302 з, 303 а, 303 б, 303 д, 303 ж, 303 и, 303
к, 304 а, 304 б, 305 а, 305 б, 305 в, 305 г, 305 д, 305 з, 305 к, 305 л, 306 г, 306 ж, 306 з, 306 к, 306 л,
306 м, 307 в, 307 г, 307 д, 307 е, 307 ж, 309 к, 313 з, 314 а, 314 в, 314 г, 314 д, 314 ж, 314 з, 315 б, 315
г, 315 л, 316 а, 316 б, 316 д, 317 а, 317 б, 318 в, 318 д, 319 м, 319 н, 320 а, 320 в, 320 г, 320 д, 320 ж,
320 е, 321 а, 321 б, 321 в, 321 д, 321 е, 321 ж, 322 б, 322 в, 322 г, 322 д, 323 е, 323 ж, 324 д, 326 в, 326
г, 326 д, 327 г, 327 в, 328 а, 328 в, 328 г, 330 в, 330 д, 337 а, 337 ж, 338 а, 338 в, 338 г, 338 е, 338 ж,
339 а, 339 б, 339 в, 339 г, 339 д, 339 е, 339 ж, 339 з, 339 и, 340 г, 340 е, 340 ж, 340 к, 341 а, 341 е, 342
д, 346 д, 349 г, 349 д, 34 г, 34 д, 34 е, 351 б, 351 г, 351 д, 351 ж, 352 а, 352 б, 352 г, 352 е, 352 ж, 353 а,
353 в, 353 г, 353 е, 353 ж, 354 г, 354 е, 354 ж, 355 в, 355 г, 356 д.
G1.661 Middle European dry-slope limestone beech forests - Букови гори, разположени на варовикови
терени. Характерни растителни видове: обикновен бук (Fagus sylvatica), кисел трън (Berberis
vulgaris), птиче грозде (Ligustrum vulgare) и представители на сем. Orchidacea. 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, характерни за термофилните дъбови гори (Brachypodium pinnatum, Lathyrus niger,
Mycelis muralis, Physospermum cornubiense). Характерен 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 “почти
застрашено местообитание”.
Отрицателно действащи фактори. Нерегламентирани сечи, пожари, строителство на
инфраструктурни съоръжения.
Необходими мерки за възстановяване и опазване. Картиране и мониторинг на най-запазените и
уязвими местообитания и предприемане на действия, свързани с подобряване на охраната на горите.
На територията на ДГС Пазарджик местообитанието е установено в отдели: 25 а, 25
д, 26 к, 26 л, 28 а, 28 б, 28 г, 28 д, 334 г, 336 з, 336 л, 48 а, 49 г, 50 з, 51 а, 51 б, 51 в, 53 б, 54 в, 54 г,
59 а, 59 д, 60 а, 60 е, 60 ж, 61 в, 61 г, 61 е, 61 ж, 61 и, 63 е, 64 а, 64 г, 64 ж, 65 д, 66 б.
G1.69 Thermophilous Moesian beech forests - 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.
Отличават с термофилен характер, подчертан чрез присъствието на видове от съседно
разположените дъбови, липови, габърови и др. широколистни гори.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ - Тези горски екосистеми са се адаптирали към не
толкова благоприятните условия на средата, но очакваното бъдещо засушаване на климата може
усложни ситуацията в тях. За насажденията, които растат на терени с ниска продуктивност, се
изисква да се направи оценка на производствените им цели. Поради граничните условия на
месторастенето част от тези насаждения имат смесен характер. В горната част от вертикалния си
диапазон на разпространение, букът формира смесени гори с участие най-вече на обикновенния
габър и горунът. В по- ниските участъци съедификатори са предимно дървесни видове като
хиркански клен, воден габър, цер, благун, сребролистна липа и брекина. При стопанисването на тези
гори е необходимо да се прилагат лесовъдски системи, които да осигурят тяхното структурно и
видово разнообразие. Приоритет трябва да имат сечите с дълъг възобновителен период, а именно
групово-постепенната, неравномерно-постепенната и групово-изборната. Те ще спомогнат за
формиране на неравномерна пространствена структура и запазване на дендрологичното
разнообразие. Да не се прилагат краткосрочно-постепенни 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. 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.
На територията на ДГС „Пазарджик” местообитанието е установено в отдели: 2 г, 8 ж, 19 г,
21 е, 22 а, 22 г, 29 б, 33 а, 34 б, 34 в, 77 д, 78 а, 80 б, 80 г, 81 а, 81 б, 81 д, 81 ж, 81 з, 82 а, 82 г, 84 а, 89
б, 91 в, 95 а, 96 а, 96 б, 97 г, 103 ж, 104 а1, 104 м1, 104 ш, 104 ю, 115 л, 115 о, 115 п, 115 с, 115 т, 115
у, 115 х, 118 е, 118 о, 119 а, 119 в, 119 г, 119 д, 119 ж, 119 з, 119 и, 120 а, 120 б, 120 ж, 120 з, 121 б,
121 з, 121 и, 122 и, 123 б, 124 г, 124 д, 130 д, 130 е, 130 ж, 130 л, 130 м, 130 н, 132 а, 135 а, 136 в, 137
г, 137 е, 137 ж, 139 д, 139 ж, 139 к, 140 а, 140 б, 140 е, 140 ж, 144 в, 145 к, 145 л, 146 а, 15 в, 176 в,
271 а, 271 е, 271 з, 272 е, 273 а, 273 ж, 273 з, 275 а, 275 д, 277 а, 284 а, 286 а, 294 в, 294 ж, 302 б, 309
б, 309 е, 309 з, 311 л, 312 в, 319 е, 320 б, 329 а, 330 б, 344 е, 350 г, 354 д, 405 а, 405 б.
G1.7C41 Silver lime woods - Това местообитание e на горите с доминиране или съдоминиране на
сребролистна липа (Tilia tomentosa). Въпреки, че видът има ареал от Югоизточна Европа до
Югозападна Азия, самостоятелни фитоценози образува само в Южна Румъния, Източна Сърбия и
Северна България.
В България горите на сребролистна липа са разпространени основно в Дунавската равнина и
Североизточна България (Лудогорието), както и по-ограничено в Източния Предбалкан, в диапазона
от 50–60 до 800–1000 m. Срещат се в хълмистите и предпланински райони, върху льосова или
варовикова подложка. Заемат главно склоновете със северно и източно изложение, с наклон от 5 до
45°. По-рядко (в Лудогорието) се срещат по билата и на сравнително равни терени. Почвите са
кестеняви черноземи (Kastanik chernozems), файоземи (Phaeozems) и лесивирани (Luvisols). Те са с
развит хумусен хоризонт и са добре овлажнени. В тези гори няма същинска лятна суша, поради помалкото изпарение и по-ниските температури през лятото. Високият им склоп не позволява
формирането на богат тревен етаж, който допълнително би увеличил транспирацията и осушаването
на почвата. В зависимост от локалните условия, тези фитоценози могат да бъдат определени като
мезоксерофитни до ксерофитни.
Липовите гори са изразено монодоминантни. Освен основният вид – Tilia tomentosa, в дървесния
етаж участват сравнително често Acer campestre, Fraxinus ornus, Quercus cerris, Q. robur. На места,
във влажните долове предимно в Лудогорието, като съдоминанти се срещат Carpinus betulus, Quercus
frainetto, Q. petraea agg.
Единичноучастват още Acer platanoides, A. pseudoplatanus, A. tataricum, Sambucus nigra, Sorbus
torminalis, Tilia cordata. В липовите гори няма развит храстов етаж. Единствено Staphylea pinnata,
като сенкоиздръжлив вид, може да се среща по-често по склоновете на влажни долове. В някои
фитоценози, които се срещат на по-ерозирали, варовити терени, Tilia tomentosaформира смесени
съобщества с Carpinus orientalis. Другите храстови видове, които участват в състава на липовите
ценози,
са Berberis
vulgaris, Cornus
mas, C. sanguinea, Corylus
avellana, Crataegus
monogyna, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana. Тревен етаж не се развива, освен някои
сенкоиздръжливи видовe: Arum maculatum, Buglossoides purpurocaerulea, Dactylis glomerata, Hedera
helix, Geum urbanum, Melica uniflora, Melittis melissophyllum, Ruscus aculeatus, Ruscus hypoglossum.
Mного характерно е масовото развитие на пролетни ефемероиди, които на места могат да формират
кратковременен етаж с покритие до 80%.
Отрицателно действащи фактори. Мащабни голи сечи, прекомерно ползване на дървесина, паша
на домашни животни, осветляване и проникване на туфести житни треви, общото засушаване на
климата. Негативно въздействие оказва събирането на липов цвят, при което се секат цели дървета и
големи клони.
Необходими мерки за възстановяване и опазване. Флористични и фитоценотични проучвания, пошироко приложение на изборните лесовъдски системи, съобразени със съвременните схващания за
устойчиво и природосъобразно управление на биологичните ресурси, дейности по възстановяване,
картиране и мониторинг на най-запазените и уязвими фитоценози на сребролистна липа, както и
обявяването им за защитени територии.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ - В насажденията в добро състояние да се удължи

турнуса на сечта и да се провеждат подходящи отгледни мероприятия. Строг контрол при събирането на
цветовете за стопански цели и недопускане на сечта на клони и цели дървета за тази цел.

На територията на ДГС „Пазарджик” местообитанието е установено в отдели: 7 в, 8 а, 8 г,
27 д, 47 в, 94 к, 112 т1, 239 т, 346 а, 346 ж, 347 б, 372 з, 372 к.
G3.16 Moesian [Abies alba] forests - 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 (Cambisols) и тъмноцветни
планинско-горски почви (Mollic Cambisols). Извън тези оптимални характеристики 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.
По произход горите с доминиране на обикновена ела, с малки изключения, се отнасят към коренната
растителност. През последния ледников период те са се съхранили в отделни рефугиуми, откъдето
след оттегляне на ледниците са се разпространили в планините на Балканския полуостров.
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
nigrasubsp. 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.
Монодоминантните и смесените гори от обикновена ела, развиващи се на кисели субстрати, в
зависимост от количественото съотношение между едификаторите, екологичните особености и
общия флористичен състав, се отнасят към различни класове. Към клас Querco-Fagetea,
разред Fagetalia sylvaticae, съюз Fagion, асоциация Galio-Abietum и групировката Abies alba-Fagus
sylvatica спадат фитоценозите с преобладаване на обикновена ела и смесените с преобладаване на
обикновен бук и сравнително високо участие на ела. В тревния етаж доминират видове, характерни
за европейските широколистни мезофилни гори: Aegopodium podagraria,Athyrium filixfemina, Cardamine pectinata,Dentaria bulbifera, Dryopteris filix-mas, Euphorbia amygdaloides, Galium
odoratum, Glechoma
hederacea, Lamiastrum
galeobdolon, Mycelis
muralis, Sanicula
europae
и Soldanella chrysostricta.
Към
клас Vaccinio-Piceetea,
разред Piceetalia,съюз Piceion,подсъюз Abieti-Piceenion и
асоциация Veronico urticifoiliae-Abietum се причисляват горите с преобладаване на обикновен смърч
и обикновена ела и намалено участие на обикновен бук. В тревния етаж участват както видове,
характерни за европейските широколистни мезофилни гори, така и видове, характерни за
иглолистните бореални гори – Luzula luzuloides, L. sylvatica, Oxalis acetosella, Vaccinium
myrtillus, Rhytidiadelphus triquetrus и др.
Отрицателно действащи фактори. Намаляване на площите в резултат на съхнене, породено от
общото засушаване на климата, изместване на елата от бука в долната зона на разпространение,
нерегламентирани сечи, строителство на инфраструктурни съоръжения (писти, хотели, пътища).
Необходими мерки за възстановяване и опазване. Картиране и мониторинг на състоянието. Пошироко приложение на изборни лесовъдски системи, съобразени със съвременните схващания за
устойчиво и природосъобразно управление на биологичните ресурси и подобряване охраната на
горите.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ - Елата е много подходящ вид за прилагане
на изборните форми на стопанисване и сечи с дълъг възобновителен период. Прилагането на
постепенна сеч трябва да се ограничи с изключение на случаите, когато целта е постигане на
разнообразие на местообитания. Отгледните мероприятия трябва да се извършват своевременно за да

се подобри устойчивостта на младите насаждения. При планирането и извеждането на лесовъдските
мероприятия да се осигури представянето на различните фази в развитието на еловите гори. Особено
внимание трябва да се обърне за запазването на насаждения, които са достигнали “фаза на старост”
(old growth forests). Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – острови
на старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и т.н.
На територията на ДГС “Пазарджик” местообитанието е установено в отдели: 10 е, 30 д, 31
г, д, з, 36 а, в, 39 з, 40 б, 276 б.
G3.561(1) Helleno-Balkanic Pallas pine forests - Гори от черен бор с реликтен характер. Характерни
растителни видове: черен бор (Pinus nigra ssp. pallasiana). На Балканския полуостров, включително
територията на България, расте 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.
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 (Leptosols rendzic), като не е изключено и върху
канелени горски или кафяви горски почви (Cambisols), особено на силикатна скална основа. Те често
са ерозирани, слабо развити и с малка мощност.
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. На по-малка надморска височина, в
ксеротермния дъбов пояс, предимно в южните райони на страната (Хасковско, Кърджалийско,
Добростански масив), са останали отделни фрагменти от някога широко разпространени там
черноборови гори. Част от тях са монодоминантни, в други с различно обилие се срещат
ксеротермни видове дъб (Quercus frainetto, Q. pubescens), келяв габър (Carpinus orientalis), както и
Acer campestre, Fraxinus ornus, Pyrus pyraster, Sorbus torminalis и др. В храстовия синузий са
разпространени Cornus mas, Corylus avellanа, Cotinus coggygrya, Syringa vulgaris,a средиземноморски
облик им придава участието на Genista carinalis, G. rumelica, Juniperus oxycedrus и др. В тревната
покривка доминират Brachypodium pinnatum, B. sylvaticum, Festuca heterophylla, Melica uniflora, Poa
nemoralis и др. В състава им участват редки и защитени от закона видове: Anthemis rumelica, Carduus
thracicus, Fritillaria pontica, Verbascum roripifolium, V. rupestre и др.
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 явяват Quercus dalechampii, Fagus
sylvatica, Carpinus betulus,по-рядко Abies alba, Fraxinus excelsior, Picea abies, а на някои места се
среща и Abies alba subsp. 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.,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. На скалисти
терени в дерета, главно в югозападните райони на страната, черният бор формира фитоценози с
водния габър (Ostrya carpinifolia). В тревната покривка са разпространени Cephalanthera rubra, Poa
nemoralis, Scabiosa rhodopensis, Sesleria latifolia и др.

Тези типове гори са включени в Червена книга на България том. ІІІ Местообитания с категория
“уязвимо местообитание”.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ - Прилагане на разнообразни лесовъдски системи, а
не само постепенна сеч, каквато е досегашната практика. В скалните черборови гори не се провеждат
лесовъдски мероприятия. При планирането и извеждането на лесовъдските дейности 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, зони на спокойствие и т.н. Разработване на планове за
управление на защитените територии, в които са включени гори с участието на естествени черборови
гори.
На територията на ДГС „Пазарджик” местообитанието е установено в отдели: 105
д, 159 н, 159 ф, 53 а, 59 г,д, 61 к, 61 л, 62 в, 63 з.
Гори във фаза на старост (Old growth forests) - Според определението за Гори във фаза на старост
(ГФС) в Националния FSC стандарт, ГФС са гори гори в последната фаза от развитието си, в
които дървостоят е достигнал значителна възраст, не е съществено повлиян от едроплощни
природни нарушения* и антропогенни въздействия и се характеризира с неравномерна
пространствена и възрастова структура; наличие на стари живи дървета с диаметри близки до
максималните за съответния дървесен вид и месторастене; стоящи и паднали големи мъртви дървета
в различни фази на разлагане.
На основание чл. 172, ал. 1, т.14 и чл. 174, ал. 2 от ЗГ, във връзка със заповеди № РД 49421/02.11.2016 г. и № РД 49-493/13.12.2016 г. на Министъра на земеделието и храните, и
въвеждането на Национален FSC стандарт в Република България са определени 10% от площта на
горските територии - държавна собственост, представяващи гори във фаза на старост (5%) и
представителни образци от естествени екосистеми, в които няма да се извършват горскостопански
дейности, освен дейности за възтановяване до състояние близко до естественото, както следва:


№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Горски територии държавна собственост намиращи се или притежаващи потенциал за
превръщането им в Гори във фаза на старост (Old growth forests), в които не се допуска
лесовъдска намеса, освен в случаите на едроплощни природни нарушения, заемащи над 30 %
от площта на съответния отдел, стопанисвани от ТП ДГС Пазарджик
Отдел/подотдел

Площ, ха

2б
3б
5а
5д
6а
7д
8г
8ж
10 д
10 е
15 г
16 а
16 ж

13.4
13.3
26.4
12.4
9.9
3.0
15.8
13.6
13.4
5.7
4.2
1.3
2.9

16 з
16 и
30 а
30 б

8.4
0.1
17.3
11.7

Функция
Местообитание
9130
91W0
9130
9130
9130
вр.недостъпни
91Z0
91W0
9170
91ВА
9170
курортна гора
вр.недостъпни
нелесопригодна
площ
9130
9130
вр.недостъпни

Защитена зона
Яденица BG0001384
Яденица BG0001385
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
извън Натура 2000
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
извън Натура 2000

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

30 в
30 е
30 ж
30 з
31 в
31 г
31 д
31 е
31 ж
31 и
31 к
32 а
32 б
32 в
32 г
32 д
32 е
33 з
34 и
35 з
35 м
36 и
37 а
37 б
37 е
37 ж
37 к
38 г
39 а
39 б
39 е
40 г
40 д
40 е
41 в
41 ж
42 а
42 п
42 у
43 д
43 о
44 г
46 с
47 а
47 г
77 а
77 б
77 в
77 г

4.2
13.1
7.7
2.3
29.0
0.3
9.4
1.0
6.5
2.0
6.6
7.1
11.7
10.0
13.7
16.7
7.2
11.8
0.5
0.3
0.5
8.0
15.0
0.4
25.4
17.3
0.2
6.7
5.7
13.4
11.0
12.4
9.8
3.5
9.1
6.0
0.6
0.8
0.4
0.6
0.2
1.0
0.1
4.8
18.6
4.5
1.7
2.0
1.0

9130
9130
9130
9130
91ВА
91ВА
91ВА
9130
9130
9130
9130
9170
9130
9130
9130
9130
9130
9130
9130
9130
9130
9130
9130
9130
9130
9130
9130
91СА
9130
9130
9130
9130
9130
9130
9130
9130
9130
вр.недостъпни
вр.недостъпни
9170
9170
9170
-

извън Натура 2000
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
извън Натура 2000
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
извън Натура 2000
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
извън Натура 2000
извън Натура 2000
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

77 д
78 а
78 в
78 г
79 а
79 б
80 б
80 г
81 а
81 б
81 д
81 е
82 а
84 а
90 д
90 ж
90 з
90 к
91 щ
91 в1
91 г1
93 д
93 ж
93 х
119 в
120 б
120 ж
120 и
120 к
121 б
121 з
121 и
121 л
123 г
123 д
123 е
124 г
124 д
125 г
126 а
126 б
126 д
126 е
126 ж
127 а
127 б
127 г
127 к
129 в1

3.8
2.7
2.4
3.5
16.3
24.5
1.9
17.5
4.4
9.9
11.2
1.1
18.8
16.1
2.4
2.4
2.7
0.3
3.4
0.1
0.4
0.7
1.8
0.4
13.8
6.0
6.8
6.8
7.2
7.1
2.9
6.1
5.7
10.2
5.1
4.5
2.1
4.6
12.5
5.6
0.8
10.7
4.8
4.9
1.6
0.6
11.5
6.1
10.5

91W0
91W0
91M0
91M0
91M0
91W0
91W0
91W0
91W0
91W0
91W0
91W0
9170
9170
9170
9170
9170
9170
9170
91АА
91АА
91М0
91W0
91W0
91W0
9170
9170
91W0
91W0
9170
91W0
9170
91W0
9170
9170
9170
9170
91M0
91M0
9170
91W0
9170
91M0
91M0
9170
9170
-

Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
извън Натура 2000

346 е
348 а
348 б
349 б
349 в
349 г
350 в
350 г
350 д
351 а
351 б
352 а
352 ж
352 з
353 а
353 б
353 в
353 г
353 ж
353 з
353 и
354 а
354 б
354 в
354 г
354 д
354 е
355 а
355 г
356 д

3.8
8.8
11.8
12.9
18.9
24.3
19.9
3.6
24.8
9.9
12.0
10.5
6.2
3.8
22.9
9.8
8.3
8.7
0.8
11.0
24.5
3.9
4.4
11.5
21.2
0.5
9.9
3.4
3.0
5.6

91W0
91М0
9170
91М0
9170
91W0
91M0
9130
9170
9170
9130
9130
9130
9130
9130
9170
9130
9130
91CA
9130
9130
вр.недостъпни
вр.недостъпни
вр.недостъпни
91W0
91W0
91W0
вр.недостъпни
9130
9130

370 г

1.4

91М0

371 а

19.1

91АА

Бесапарски възвишения/ридове
BG0000254

371 м

2.9

91АА

Бесапарски възвишения/ридове
BG0000254

149

371 л

10.8

91М0

Бесапарски възвишения/ридове
BG0000254

150
151

374 б
374 в
374 г
378 ч
405 е
405 ж
405 з
405 к

0.3
1.0
1.7
3.4
5.7
4.5
2.7
12.5
1208.4

91М0
91М0
91М0
91М0
91М0
-

Овчи хълмове BG0000365
Овчи хълмове BG0000365
Овчи хълмове BG0000365
Река Луда Яна BG0000426
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304
Голак BG0000304

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

148

152
153
154
155
156
157
Общо ГФС:

Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Бесапарски възвишения/ридове
BG0000254

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ - Горите във фаза на старост (ГФС), със своята

специфична структура и функционалност, са местообитание на комплекс от видове от различни
екологични и таксономични групи. Поради ограничените знания за тях все още не може да се определи
колко от проучените видове са свързани единствено с тези гори, но определено може да се каже, че много
видове намират в тях оптимални условия за съществуване. Нещо повече, при сравняване на ГФС и помлади гори са отчетени съществени разлики във видовия състав и обилието, което е показател за
уникалноста на тези екосистеми.

Необходимо е най-малко 5% от територията на горскостопанската единица да бъдат отделени като
насаждения за осигуряване на гори във фаза на старост. Особено подходящи за тази цел са
естествени насаждения с възраст над 100 години, които не са били обект на стопанска дейност. При
отсъствие на достатъчно представителност на определени типове насаждения, както при
пространствено разположение, когато се фрагментират естествени насаждения, в тази група гори
могат да бъдат включени и горски култури. Препоръчително е горите във фаза на старост да бъдат
относително равномерно разпределени на територията, като площта на един комплекс от стари гори
да бъде не по-малко от 40 ха. По възможност трябва да се осигури и свързаността на тези комплекси
с коридори, които също са съставени от ГФС.
За да може да достигнат характеристиките на горите във фаза на старост определените насаждения
трябва да се оставят на естествената им динамика. В тях не се допуска лесовъдска намеса и
извличане на дървесина, освен в случаите на големи природни нарушения /ветровали и каламитети
на площи заемащи над 30 % от ГФС/. Друго изключение от това правило са горските култури. В тях
са необходими лесовъдски намеси, които да подпомогнат устойчивостта на тези насаждения и
процеса на диференциация на структурата им.
Приблизително 160 до 230 години са нужни за да се формира гора със характеристики на гора във
фаза на старост. Трансформацията от зрели гори към гори във фаза на старост е постепенна и
продължителността й зависи много от дървесния състав (видовете достигат за различно време
пределна физиологична възраст), условията на месторастене (периодът е по- кратък на добри
месторастения, отколкото на бедни) и първоначалната структура на насажденията (при хомогенна
структура е по-бавно в сравнение с хетерогенната).
 Горски територии държавна собственост, в които няма да се извършват горскостопански
дейности, освен дейности за възтановяване до състояние близко до естественото,
стопанисвани от ТП ДГС Пазарджик
№
по
ред

Отдел/подотдел

Площ, ха

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1а
1б
1в
1г
2в
2г
3в
5б
5в

13.9
16.4
24.5
0.6
21.5
13.2
15.0
1.1
5.8

10
11
12
13
14
15
16

6д
7а
7б
7в
7г
7е
7ж

21.8
10.2
25.3
7.9
25.1
0.1
13.9

Функция
Местообитание
9170
скално.урвест терен
скално.урвест терен
скално.урвест терен
91W0
9170
9130
9130
нелесопригодна
площ
9170
скално.урвест терен
91Z0
скално.урвест терен
вр.недостъпни
9170

Защитена зона
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

7з
8д
8е
8з
9е
9ж
11 д
11 е
11 ж
11 з
12 а
12 б
12 в
13 а
13 б
13 в
13 д
13 е
13 ж
13 з
14 в

2.2
1.5
6.1
5.8
1.0
7.9
18.7
7.2
10.4
8.2
19.1
17.0
2.2
18.9
20.9
8.0
1.2
0.4
1.2
2.8
21.4

38

14 г

11.6

39
40
41
42
43
44
45
46

14 д
14 е
15 б
15 в
15 д
15 е
16 е
17 а

5.2
0.4
9.5
15.1
1.4
1.3
4.3
8.1

47

17 б

20.4

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

17 ж
19 б
19 в
19 г
19 и
20 б
38 в
39 г
39 д
39 з
40 б
48 б
48 в
53 а
53 б

7.3
25.9
8.0
7.6
5.8
8.5
7.8
1.1
6.0
0.4
13.2
21.5
9.4
7.2
26.4

вр.недостъпни
защ.ивица жп линия
курортна гора
91W0
9170
9170
9170
9170
9170
9170
9170
9170
вр.недостъпни
9170
9170
вр.недостъпни
9170
9170
скално.урвест терен
скално.урвест терен
вр.недостъпни
нелесопригодна
площ
нелесопригодна
площ
вр.недостъпни
9130
91W0
вр.недостъпни
вр.недостъпни
вр.недостъпни
вр.недостъпни
нелесопригодна
площ
нелесопригодна
площ
вр.недостъпни
вр.недостъпни
вр.недостъпни
9130
91СА
91СА
91ВА
91ВА
вр.недостъпни
вр.недостъпни
вр.недостъпни
вр.недостъпни

Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

54 а
273 ж
273 з
273 и
274 г
274 д
274 е
306 г
307 а
307 б
307 в
307 г
308 в
313 е
313 ж
313 з
317 в
317 д
318 б
340 а
340 б

8.8
6.1
4.9
9.8
7.0
4.9
15.7
10.1
19.5
2.8
21.2
22.3
9.5
10.9
10.7
21.2
21.2
13.6
21.9
8.2
7.4

84
85

344 а
344 е

3.4
3.4

345 а
345 ж
345 з
346 а
346 з
347 а
347 б
347 в
347 г
347 д
347 е
348 в
348 д
349 а
350 б
350 ж
351 в
351 г
355 б
355 в
356 а
356 б
356 в
356 г

4.0
2.9
2.5
2.3
11.2
7.0
20.0
6.0
25.8
9.8
1.1
25.7
12.3
1.5
3.2
23.9
1.9
19.1
12.9
23.4
9.5
23.7
13.6
22.9
1182.5

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Общо:

скално.урвест терен
вр.недостъпни
вр.недостъпни
вр.недостъпни
курортна гора
вр.недостъпни
вр.недостъпни
вр.недостъпни
вр.недостъпни
вр.недостъпни
вр.недостъпни
вр.недостъпни
вр.недостъпни
вр.недостъпни
вр.недостъпни
вр.недостъпни
нелесопригодна
площ
вр.недостъпни
нелесопригодна
площ
вр.недостъпни
вр.недостъпни
91Z0
91Z0
вр.недостъпни
вр.недостъпни
9170
вр.недостъпни
вр.недостъпни
91Е0
9170
9170
91М0
91M0
9170
9170
9130
вр.недостъпни
91W0
вр.недостъпни
вр.недостъпни
вр.недостъпни
9170

извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000
извън Натура 2000
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386
Яденица BG0001386

 С цел достигане и запазване характеристиките на естествени екосистеми, определените
насаждения се оставят на естествената им динамика, като в тях няма да се извършват
горскостопански дейности, освен дейности за възтановяване до състояние близко до
естественото.
Общата площ на представителните образци е 2390,9 ха, в т.ч. 5 % ГФС (1208,4 ха).
ЗАПЛАХИ:

 Намаляване на процента на лесистост.
 Намаляване на процента на ГФС.
 Премахване на мъртва и биотопна дървесина, в т.ч. дървета с хралупи, единични и групи със
стари дървета.
 Изкуствено залесяване на естествени открити пространства.
 Антропогенна фрагментираност на територията.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 3

Тази част от управлението на 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. За разработването и прилагането на такава програма може да се наложат
консултации с експерти в областта на дендрологията, ботаниката и природозащитата. Консултации и
информация могат да се получат и от съответните институции (поделенията на МОСВ и ИАГ).
1. Програмата за мониторинг трябва да бъде разработена със стандартни оперативни процедури,
които да включват ясни индикатори, подходящи за целите на стопанисване. Мониторинг се
провежда най-малко веднъж годишно, но е възможно и сезонно отчитане, 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,
размерите, разположението и честотата, в която се срещат празни пространства, нивата на
фрагментация, базовата територия, наличие 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 да запознае всички с ограниченията във връзка с
наличието на ВКС и мерките за неговото опазване.
5. При извършване на мониторинга може да се окаже, че горскостопанските планове / плановете за
управление не отразяват реалното състояние на горите, заплахите и тенденциите. В такъв случай
трябва да се потърси консултация с експерти, които да определят дали има пропуски в плановете и
дали досегашния модел на стопанисване е критичен за опазването на съответната екосистема(и). 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 в защитени територии.
ВКС 4. ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ КРИТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ.
ОСНОВНИ ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ КРИТИЧНО (НЕЗАМЕНИМО) ЗНАЧЕНИЕ В
ОПРЕДЕЛЕНИ СИТУАЦИИ ВКЛ., ОПОЗВАНЕ НА ВОДОСБОРИ И КОНТРОЛ НА
ЕРОЗИЯТА НА УЯЗВИМИ ПОЧВИ И СКЛОНОВЕ
Тази ВКС се отнася до важните екологични функции на стопанисваната гора. Определени са
следните компоненти:
 Гори представляващи единствени източници на питейна вода
 Гори от решаващо значение за водосбора
 Гори с решаващо противоерозионно значение
 Гори с пожарозащитни функции
 Гори с решаващо значение за земеделието и рибарството

На територията на ТП ДГС „Пазарджик” са представени типове ГВКС, свързани с
екологичните функции на горските екосистеми. Определянето на тези консервационни стойности е
извършено по данни от лесоустройствения проект и проведени интервюта с горските служители и
местните заинтересовани страни. За всяка една от идентифицираните ВКС-та за територията на ТП
ДГС „Пазарджик” са разписани конкретни мерки за стопанисване и мониторинг.
ВКС 4.1 ГОРИ – ЕДИНСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПИТЕЙНА ВОДА
В България за ГВКС се считат всички горски територии в рамките на санитарноохранителните зони 1 и 2 на източници за питейно-битово водоснабдяване, определени по реда
на Наредба 3 от 2002 г. За ВКС се считат също и горски територии около и/или в близост до
източници за питейно-битово водоснабдяване, но без определени официални санитарноохранителни зони.
За територията на ТП ДГС „Пазарджик” в тази консервационна стойност попадат следните отдели и
подотдели, посочени в Таблицата, определени като вододайна зона, обособени с цел снабдяване на
населените места с вода за питейно - битови нужди с обща площ 470,8 ха:
Таблица: Списък на отдели и подотдели, определени като вододайни зони за ДГС Пазарджик
Списък на отдели и подотдели, Отдели
определени като вододайни зони за
ДГС Пазарджик
Каптажи с. Варвара

18 1, 19 б

Каптажи с. Семчиново

39 е

Каптажи с. Семчиново

49 б, 50 а, 54 а, 59 1, 60 е, 62 з

Каптажи с. Ветрен дол

339 д, 343 2, 346 е

Каптажи с. Дебращица

265 д, 269 б, 273 и

Горски чешми и кладенци

16 в, 23 в, 28 а, 35 в, 37 6, 48 е, 55 д, г, 56 г, 57
ж, 64 е, 65 д, 67 в, 94 л, 96 4, 126 в, 139 и, 152
л, 157 к, 199 2, 200 в, 208 д2, 272 в, г, 273 а,
285 г, 298 б, 299 в, 300 г, 311 б, 323 ж, 330 в,
336 а, 340 б, 348 1, 352 г

ЗАПЛАХИ:
 Намаляване на пълнотата на насажденията под 0,5.
 Складиране на дървесина непосредствено във водните течения.
 Извършване на подвоз и извоз на дървесина, когато почвата е мокра и/или преовлажнена.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 4.1
1. Горският стопанин е длъжен да се съобразява с режимите на стопанисване и опазване, съгласно
Наредба 3 от 2002г. за санитарно-охранителните зони около водоемите за питейно и битово
водоснабдяване.
2. Когато няма обособени санитарно-охранителни зони за източниците на питейна вода се използват
посочените в определението за ВКС 4.1. изисквания. Да се разработят специфични мерки за
стопанисване и опазване, съответстващи на изискванията на Наредба 3 от 2002г. Като общи
препоръки за лесовъдска намеса могат да се посочат:
Зоните в непосредствена близост до водоизточниците изискват повече внимание, минимално
нарушаване на земната повърхност при извоз на дървесина, дърводобив с много ниска интензивност

или липса на такъв. В случаите, когато водоизточника е каптаж или извор, поръчителна добра
практика е зоната около него да се остави без лесовъдска намеса като остров на старостта;
Да се подпомага създаването и поддържането на смесени насаждения с неравномерна
пространствена структура;
Да се използват лесовъдски системи, осигуряващи постоянно покритие на горските територии
във водосбора с гора;
Пълнотата на насажденията във водосбора да не намалява под 0.5, но и да не е по-висока от 0.8,
тъй като се увеличава процента на евапотранспирация;
Забрана за използване на голи сечи;
3. Трябва да се извършва обучение на персонала, който участва в горскостопанските мероприятия.
Обучението трябва да запознае персонала с ограниченията от наличието на ВКС и мерките за
опазване на тези стойности.
4. В процеса на учредяване на СОЗ, стопаните трябва да търсят компенсации за пропуснатите ползи
или увеличените разходи при стопанисването на тези гори.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.1

Горските стопани трябва да използват мониторинга на водите, извършван от компетентните органи –
РИОСВ или водностопанските фирми. За водоизточниците, които не са включени в горепосочения
мониторинг, се провеждат периодични консултации със съответните заинтересовани страни.
ВКС 4.2. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДНИЯ ОТТОК ВЪВ
ВОДОСБОРИТЕ
В България за ГВКС се приемат всички ГТ, които представляват:
1. ГТ попадащи във водосборите на поройни водни течения, чиято лесистост надхвърля 40%;
2. Съобщества на клек (Pinus mugo);
3. ГТ представляващи горна граница на гората (ГГГ), определени по реда на ЗГ или включени
в 200 метрова ивица под ГГГ;
4. Крайречни естествени гори от Q. pedunculiflora, Q. robur, Fr. оxycarpa, Ulmus minor, U. laevis,
Salix alba, Alnus glutinosa, Popolus alba, P. nigra, Platanus orientalis 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, Русенски Лом,
Камчия, Велека, Резовска (Българския бряг);
7. ГТ включени в санитарно-охранителна зона 3 на язовирите, чието основно предназначение е
за питейни нужди, определени по реда на Наредба 3 от 2002 г.
За територията на ДГС ”Пазарджик” са определени ГВКС, покриващи изискванията на т. 3, 4
и 6, от определението, съгласно Националното ръководство за определяне на ГВКС.
Отдели и подотдели, представляващи ВКС 4.2.3 на територията на ТП ДГС „Пазарджик”: 3,
а, б, в, г, 3 1, 2, 3, 4, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, г, 5 1, 2, а, б, в, г, д, 6 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, 7 1, 2, 3, 4, а,
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 9 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, з, 10 1,
2, а, б, в, г, д, е, 11 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, г, 14 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а, б, в, г, д, е, 15 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, 16 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, з, 17 1, 2, 3, 4,
а, б, в, г, д, е, ж, з, 18 1, 2, 3, а, б, в, г, е, ж, з, и, 19 1, а, б, в, г, д, е, ж, з, 20 1, 2, 3, а, б, в, г, 21 1, 2, 3, 4,
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 22 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, 23 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 24 1, 2, 3, 4,
а, б, в, г, д, е, ж, з, 25 1, 2, 3, а, б, в, д, 26 1, 2, 3, а, б, в, е, ж, з, 27 1, 2, а, б, в, г, д, 28 1, 2, 3, 4, а, б, в, г,
д, е, 29 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, 30 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, 31 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 32 1, 2,
3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, з, 33 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 34 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, 35 1,
2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, 36 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 37 1, 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 38
1, 2, 3, а, б, в, г, 39 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, з, 40 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, 41 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, 42
1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, у, 43 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, к, 44 1, 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, г, 45 1, 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, г, д, е, ж, з, 46 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
л, м, н, о, п, р, 47 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 48 1, 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, г, д, е, ж, з, 49 1, 2, 3, 4, а, б,

в, г, д, е, 50 1, 2, 3, 4, а, б, г, е, ж, з, 51 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, 52 1, 2, а, б, в, г, д, е, ж, 53 1, 2, 3, 4, а, б, в,
г, д, е, 54 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 55 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, 56 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, к, 57 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 58 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, 59 1, 2, а, б, в, г, д, е, 60 1, 2,
3, а, б, в, г, д, е, ж, 61 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 62 1, 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 63 1,
2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 64 1, 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 65 1, 2, а, б, в, г, д, 66 1, 2, 3, а, б, в,
г, д, 67 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, 68 1, 2, 3, а, б, в, г, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 77 1, 2, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 78
1, 2, 3, а, б, в, г, д, 79 1, 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, г, 80 1, 2, а, б, в, г, д, е, 81 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а, б, в, г, д, е,
ж, з, 82 1, 2, 3, а, б, в, г, 83 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 84 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, 85 1, 2, а, б, в, г,
д, е, 86 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, 87 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, з, 88 1, 2, а, б, в, г, д, е, 89 1, 2, а, б, в, г, д, ж, з,
90 1, 2, 3, а, в, д, ж, з, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 91 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, а, в, г, е, ж, з, и, л, м,
о, п, р, 92 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а, б, б1, в, в1, г, г1, д, д1, е1, ж1, з, з1, и, м, о, р, у, х, ш, щ, ю, я, 93 1, 2,
3, 4, 5, в, г, д, ж, з, к, м, н, о, 94 1, 2, 3, 5, а, б, в, д, з, и, к, л, м, о, с, т, у, 95 1, 2, 3, а, в, г, д, е, ж, к, м, н,
о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 96 1, 3, 4, 5, 7, а, б, в, г, д, з, к, л, м, н, п, с, т, у, ф, 97 1, 2, б, в, г, е,
ж, з, к, м, н, 98 1, а, б, г, е, ж, и, к, л, м, о, 99 а, б, в, ж, з, и, л, н, о, р, 100 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, е, ж, з, и, к,
л, м, н, о, п, 101 а, б, е, ж, з, и, н, п, р, с, т, 102 а, б, в, г, е, ж, 103 1, 2, а, е, ж, з, 104 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а,
а1, б1, в, г, г1, д, д1, ж, з, и1, к, к1, л, м, н, о, п, п1, р, р1, с, т1, х, ц1, ч, ч1, ш1, 105 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а,
б, в, г, д, и, к, л, н, о, п, р, с, ф, ц, 106 1, а, б, г, д, з, и, к, л, м, н, 107 1, 2, а, в, е, з, к, м, о, п, р, с, т, ф, ц,
ш, 108 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, а1, б, г, г1, д, е1, ж, и, и1, к1, л, м, н, о, п, р, ф, ц, ч, ш, щ, ю, я,
109 3, 4, 5, 6, а, л, о, с, 110 а, б, в, г, е, н, 111 1, 2, 3, а, а1, в, е, ж, и, к, л, с, ф, ч, щ, 112 1, 3, 4, 5, 6, 7, а,
а1, а2, б, б1, б2, в, в2, г, д, д1, д2, е, е1, е2, ж, ж1, ж2, з, з2, и, и1, и2, к, л2, м, м2, н, н1, н2, о1, о2, п,
п1, р, р1, с, у, х, ч, щ, щ1, ю, ю1, я, я1, 113 1, 2, а, а1, б, б1, в, в1, г1, д, д1, ж, з, и, и1, к, л, м1, н1, п, р,
с, т, у, ц, ч, ш, щ, я, 114 а, а1, б1, в, в1, г1, д1, е, з, и, к, л, м, р, т, у, ц, ч, ш, ю, 115 а, б, в, д, е, к, л, м, о,
р, у, ф, х, ш, щ, ю, 116 1, 2, 3, 4, а, б, б1, в, д1, е, е1, ж, ж1, з1, и1, к, к1, л, л1, м, м1, н1, п, п1, р1, с1, т,
у, у1, ф1, ц, ц1, ч1, ш1, щ1, ю, я, 117 1, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 118 1, 2, 3, 4, а, д, е, ж, з, и, к, л, м, н,
о, 119 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 120 1, 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 121 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в,
е, ж, з, и, 122 1, 2, 3, 4, б, в, г, д, е, ж, и, к, м, 123 1, а, б, в, г, д, е, 124 1, 2, а, б, в, г, д, е, 125 1, а, б, в, г,
д, 126 1, 2, а, б, в, г, д, е, ж, 127 1, 2, 3, 4, а, б, г, д, е, ж, з, и, к, 128 1, а, б, в, г, д, е, и, к, л, 129 1, 2, 3, 4,
а, б, в, г, к, л, н, с, ф, ц, ч, 130 1, 2, 3, а, г, д, е, ж, з, к, о, р, с, т, 131 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
132 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, л, п, 133 1, а, б, в, г, д, е, ж, 134 1, 2, 3, а, б, в, е, ж, и, к, л, м, н, р, 135 а,
б, в, г, д, ж, з, и, л, н, о, п, р, 136 1, 2, а, б, в, г, д, е, ж, 137 1, 2, а, б, в, г, ж, з, и, к, л, м, о, п, 138 а, б, в,
г, д, е, ж, з, и, к, л, 139 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 140 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
141 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 142 а, б, в, д, з, и, 143 1, 2, 3, 4, д, ж, з, и, 144 1, 2,
3, 4, 5, а, б, д, з, 145 1, 2, 3, а, в, г, д, е, з, и, 146 1, а, б, в, г, д, е, 147 1, 2, 3, б, в, г, д, е, ж, з, и, 148 1, 2,
3, 4, 5, 6, а, б, в, г, 149 1, 2, а, б, в, г, д, ж, з, и, м, 150 1, 2, 3, а, б, в, г, д, ж, з, и, к, 151 1, 2, 3, а, а1, б,
б1, в, в1, г, г1, д, д1, е, е1, ж1, з1, к, л, м, н, п, с, т, у, я, 152 1, 2, 3, 4, 5, а, б, д, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у,
ц, я, 154 1, 2, 3, а, а1, б, б1, в, в1, г, д, д1, е, е1, ж, ж1, з, и, к, л, м, н, о, п, р, т, у, х, ц, ч, ш, щ, ю, 155 1,
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, с, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 156 1, а, б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, 157 1,
2, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, с, т, у, 158 2, а, е, ж, з, и, к, м, о, 159 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л, н,
р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 160 1, 2, 3, б, в, ж, з, и, н, о, у, ф, ч, 161 1, 2, 3, 4, а, б, г, д, е, ж, з, и, к, м,
п, р, с, т, у, 162 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, 163 1, 2, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 164 1, а, б, в, г, д, е, ж, з, и,
к, 165 1, а, б, в, г, д, е, 166 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 167 1, 2, 3, а, б, в, г, д, з, р, с, т, у, х, ч,
168 1, 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, е, ж, з, и, к, л, м, о, п, р, с, т, у, ф, 169 1, 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, г, д, е, и, л, н, 170
1, 2, 3, 4, 5, а, а1, б1, в, в1, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, т, у, ф, х, ц, ч, щ, ю, я, 171 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 172 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 173 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, 174
1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, л, м, н, о, п, р, 175 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, з, 176 1, 2, а, б, в, г, д, е, 177
2, 3, 5, 6, 7, а, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, с, 178 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о,
179 1, а, б, в, г, 180 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 181 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, м, н, 182 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, з, 183 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, 184 1, 2, 3, 4, а, б, в, г,
д, 185 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, а, б, в, г, д, е, ж, 186 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 187
1, 2, а, б, в, 188 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 189 1, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 190 1, 2,
3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 191 1, 2, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, с, т, у, 192 1, 2, 3, а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, л, м, 193 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 194 1, 2, 3, 4, а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 195 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р,
с, т, у, ф, х, ц, ч, 196 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 197 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 198 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, ф, х, 199 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, а, б, в, г, 200 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а, в, г, д, е, ж, з, и, 201 1, 2, 3, 4, 5, б, в, г, д, е, ж, з, и, 202 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 203 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, а, б, в, г, д, е, ж, 204 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 205 1, к, л, м, 207 1, б, в, 208 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, а1, б1, в1,
г1, д, д1, е, е1, ж1, з, з1, и1, к1, л, о, п1, р1, с, т, т1, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 209 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, 210 1, 2, 3, 4, 5, 6, б, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 211 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 212 1, 2,
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 213 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, з, 214 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а, б, в, г, д, е, ж,
з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 215 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, 216 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 217 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, а, а1, б, б1, в, в1, г, г1, д,
д1, е, е1, ж1, з1, и, к, ш, щ, 218 1, а1, б, б1, в1, г1, ж1, у1, ф1, ц, ч, ш, щ, ю, я, 219 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д,
е, ж, и, к, л, 220 1, 2, 3, 4, а, б, г, д, е, и, м, 221 1, 2, 3, 4, 9, 15, 16, б, д1, е, и, ч, 222 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 223 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 224 1, 2, 3, 225 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, а, б, в,
г, д, е, ж, з, и, к, 226 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 227 1, 2, 3, а, б, в,
г, д, е, ж, з, 228 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 229 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц,
ч, 230 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, м, о, п, 231 1, 2, 3, 4, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 232 а, б, в, е, ж, з, и,
к, л, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 233 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, и, м, п, 234 3, 11, а, д, к, л, 235 а, б, г, д,
ж, з, к, л, 236 а, б, в, е, з, к, м, о, п, т, ф, 237 1, 2, а, б, в, ж, и, м, о, п, р, с, т, ц, ч, 238 а, б1, г1, д1, е1, м,
о, с, х, ц, ю, я, 239 4, 8, 9, а1, б1, в, г, д, е, к, м, н, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 240 2, 5, 6, а, а1, б, г, г1, д, д1, е, ж,
ж1, з, и, к, к1, л, л1, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 241 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 242
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
а, а1, б, б1, в, в1, г, г1, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 243 1, 2, 3, а, б, в, г, д,
е, ж, з, и, к, л, м, 244 1, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 245 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, 246 1, 2, 3, 4,
5, 6, а, б, в, 247 а, б, в, г, 248 а, б, в, 249 а, б, в, 250 а, б, в, г, д, 251 1, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 252 а, б,
в, г, д, е, ж, 253 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, 254 1, а, б, 255 1, 2, 3, а, 256 1, а, б, в, г, д, е, ж, 257 1, а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 258 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 259 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 260
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 261 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а, б, в, г, д,
е, ж, 262 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 263 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 264
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 265 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 266 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м,
267 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, 268 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, 269 1, 2, а, б, в, г, 270 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, 271 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, з, 272 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, а, б, в, г, д, е, 273 1, 2, 3,
4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 274 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а, б, в, г, д, е, ж, з, 275 1, 2, а, б, в, г, д, е, 276 1, 2, 3,
а, б, в, г, д, е, ж, з, 277 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а, б, в, г, д, е, ж, 278 1, 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, г, д, е, 279 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, а, б, в, г, д, е, 280 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, б, в, г, д, е, ж, 281 1, 3, 4,
5, 6, 8, 10, а, б, в, д, е, ж, з, 282 1, д, е, ж, з, и, к, 283 2, 3, 4, в, г, д, е, 284 1, 2, 3, а, б, в, г, д, 285 1, 2, 3,
а, б, в, г, д, 286 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, 287 1, 2, а, б, в, г, д, е, 288 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
289 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 290 1, 2, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 291 а, б, в, г, д, е, ж, 292 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, а, б, в, г, д, е, ж, з, 293 а, б, в, г, д, е, 294 1, 2, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 295 1, а, б, в, г, д, е, ж, з,
296 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 297 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 298 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, 299 1, 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 300 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, 301 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 302 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а, б, в, г, д, е, ж, з, 303 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, л, м, 304 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, а, б, в, 305 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
л, 306 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 307 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, 308 1, 2, 3, а, б, в, г, 309 1,
2, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 310 1, 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 311 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 312 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, 313 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж,
з, 314 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, з, 315 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 316 1, 2, 3, 4, а, б, в,
г, д, 317 1, 2, 3, а, б, в, г, д, 318 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, 319 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 320 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, з, 321 1, а, б, в, г, д, е, ж, з, 322 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в,
г, д, е, 323 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, 324 1, а, б, в, г, д, е, ж, 325 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 326 1, 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, г, д, 327 1,
2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 328 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, 329 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, 330 1, а, б, в, г, д,
е, 331 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, 332 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, 333 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а, б, в, г, д, е,
ж, 334 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, 335 1, 2, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 336 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 337 1,
2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, з, 338 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, 339 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, к, л, 340 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 341 1, а, б, в, г, д, е, ж, з, 342 а, б, в, г, д, е, ж, 343 1, 2, 3, 4,
5, а, б, в, г, д, е, ж, з, 344 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, 345 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, 346 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в,

г, д, е, ж, 347 1, 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, г, д, е, ж, з, 348 1, 2, 3, а, б, в, г, 349 1, 2, 3, а, б, в, г, д, 350 1, 2, 3, 4,
а, б, в, г, д, е, ж, 351 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, з, 352 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, а, б, в, г, д, е, ж,
353 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, 354 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а, б, в, г, д, е, ж, 355 1, 2, 3, а, б, в, г, 356 1, а,
б, в, г, д, 357 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а, б, в, г, 358 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 359 1, 2, 3, 4, 5, 6, 360 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 361 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а, б, в, г, д,
е, ж, з, и, к, л, м, 362 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 363 1,
2, 3, а, б, в, г, д, е, 364 1, 365 1, 2, 3, а, б, 366 1, 2, 3, 367 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 368 1,
2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, г, д, 369 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 370 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а, б, в,
г, д, 371 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 372 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 373 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 374 1, 2,
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 375 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а, а1, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п,
р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 376 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, з, 377 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 378 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а, а1, б, б1, в, в1, г, г1, д, д1, е, е1, ж, ж1, з, з1, и, к, л,
м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 379 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 380 1, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п,
381 1, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 382 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а, а1, б, б1, в, в1, г, г1, д, д1, е, е1, ж, ж1, з,
з1, и, и1, к, к1, л, л1, м, м1, н, н1, о, о1, п, п1, р, р1, с, с1, т, т1, у, у1, ф, ф1, х, х1, ц, ц1, ч, ч1, ш, ш1, щ,
ю, я, 383 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, а, а1, б, б1, в, в1, г, г1, д, д1, е, е1, ж, ж1, з, з1, и, и1, к,
к1, л, л1, м, м1, н, н1, о, о1, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 384 1, 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
л, м, н, 385 1, 2, 386 1, а, б, в, г, д, 400 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с,
т, у, ф, х, 401 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 402 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а, б, в, г, д,
е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 403 1, 2, 3, 4, 5, а, а1, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц,
ч, ш, щ, ю, я, 404 а, а1, б, б1, в, в1, г, г1, д, д1, е, е1, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю,
я, 405 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а, а1, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 406 1, 2,
3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 407 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 408 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 409 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 410 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л,
411 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 412 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л,
м, н, 413 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 414 1, 2, 3, 4, а, а1, б, б1, в, г, д, е, ж, з, и, к,
л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 415 а, б, в, г, д, е, ж, з, 416 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, а, а1, б, б1, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 417 а, б, в,
г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 418 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т,
у, ф, х, ц, ч, ш, 419 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 420 а, б, в, г, д, е, ж, з, 421 а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 422 1, а, а1, б, б1, в, в1, г, г1, д, д1, е, е1, ж, ж1, з, з1, и, и1, к, к1, л, л1, м,
м1, н, н1, о, о1, п, п1, р, р1, с, с1, т, т1, у, у1, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 423 1, а, б, в, г, д, е, ж, з, 424 а, б, в,
г, д, е, ж, з, 425 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 426 а, 427 а, б, в, г, д, 428 а, 429 а, 430 а, б, в, г, д, е, 431 1, а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, 432 а, 433 а, 434 а, б, в, г, д, е, 435 а, б, 436 а, б, в, 437 а, б, 438 а, б, в, 439 а, б, в, г,
д, 440 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 441 а, б, в, 442 а, 443 а, б, 444 1, 445 а, б, в, г, д, 446 а, б, 447 а,
б, в, г, 448 а, б, в, 449 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н.
Отдели и подотдели, представляващи ВКС 4.2.4 на територията на ТП ДГС „Пазарджик”: 1 г,
6 е, 7 г, е, ж, з, 8 в, е, 13 в, 14 г, д, е, 152 а, е, ж, з, щ, ю, я, 155 п, 156 в, м, 157 т, у, 161 п, р, 218 а, ц, ч,
я, 219 а, 221 д, е, ж, 237 а, б, в, 240 б, е, ж, и, к, к1, л, 241 а, 243 г, 347 з, 349 а, 350 б, 355 а, 356 а, 378
з1, 379 у, 380 а, о, п, 381 а, в, 414 е, ж, 423 а, б, 424 а
Отдели и подотдели, представляващи ВКС 4.2.6 на територията на ТП ДГС „Пазарджик”: 247
а, 248 а, б, 249 а, 253 4, а, б, в, г, д, е, 254 1, а, б, 255 3, а, 256 а, б, в, г, д, ж, 257 1, з, о, п, р, с, т, 258 1,
3, г, д, е, ж, 259 е, ж, з, и, к, 260 1, 2, 4, 6, 7, б, е, ж, к, л, м, н, п, т, ф, ц, ш, ю, я, а1, 430 а, б, в, г, д, 434
а, 435 б, 436 в, 437 а, б.
ЗАПЛАХИ:

 Замърсяване с битови отпадъци.
 Извършване на подвоз и извоз на дървесина, когато почвата е мокра и/или преовлажнена.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 4.2
1.Да

се картира местоположението на всички потенциални ВКС територии в горскостопанската
единица, които потенциалнно представляват ГВКС 4.2. Препоръчва се да се използва информация от

горскостопанските планове и консултации с експерти. Да се направи 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:
 Във връзка с намаляване повърхностния воден отток да се използват лесовъдски системи,
осигуряващи постоянно покритие на горските територии във водосбора с гора;
 При нужда се провеждат залесителни мероприятия за увеличаване на лесистостта на
водосбора;
 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);
4. Препоръчва се провеждане на обучение на персонала, участващ в горскостопанските
мероприятия, което трябва да го запознае с ограниченията от наличието на ВКС и мерките за
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 в 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
водностопанските фирми.
ВКС 4.3 ГОРИ С РЕШАВАЩО ПРОТИВОЕРОЗИОННО ЗНАЧЕНИЕ
В България за ГВКС се приемат всички ГТ, представляващи:
1. ГТ с наклон над 30о (или по-малък, при разположение под обработваеми земи, поляни,
голини, редини, които са с наклон над 10о и дължина по-голяма от 200 м) с площ над 1 ha и
пълнота над 0,6;
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 ГТ, включени на територията на ТП ДГС „Пазарджик” за тази консервационна стойност се
покриват определението по т.1 и 2.
Отдели и подотдели, представляващи ВКС 4.3.1 на територията на ТП ДГС „Пазарджик” 1 1,
2, 3, 4, а, б, в, 2 2, а, б, в, г, 3 4, б, в, 6 в, д, 7 б, в, д, е, м, 8 5, а, б, в, г, д, е, ж, 9 д, е, 10 а, в, д, е, 11 а, в,
г, д, е, ж, з, 12 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, 13 2, а, б, в, 14 4, 8, б, в, г, д, 15 1, д, е, 16 е, з, 17 3, а, б, 18 е, ж, 22 а,
б, в, 23 а, 24 г, 26 3, ж, 27 д, 28 а, г, 29 а, б, г, 30 а, б, в, д, е, 31 2, 3, а, б, в, г, д, е, к, л, 32 1, а, б, в, г, д,
е, з, 33 а, б, в, г, д, е, з, 34 б, г, 35 а, б, 39 а, 46 ж, з, и, к, л, м, н, о, 47 в, г, 48 5, 6, в, г, 49 б, в, 50 а, 54 1,
а, 57 а, 60 г, 62 б, в, 64 6, 78 б, в, г, д, 79 б, в, 80 а, г, 81 а, б, г, е, ж, з, 82 а, 85 1, 107 3, 108 6, 109 т, 124
2, 129 3, 143 ж, 149 д, е, ж, з, к, л, м, 150 в, з, 152 2, а, б, я, 154 д, 155 п, 156 а, м, 162 4, 163 2, 179 а,
198 4, 205 1, 2, 5, 7, 207 1, 208 1, е1, 217 12, 13, 218 ч, ш, 219 а, в, 232 ф, 233 т, 234 17, 241 ж, 273 ж, з,
и, 274 6, г, д, е, 275 а, г, д, 276 1, 2, 277 3, а, б, в, 278 а, б, 284 а, б, 286 г, 292 6, 294 2, е, ж, з, и, 295 а,
б, г, 296 а, 297 а, б, 302 в, 304 в, 306 1, а, г, д, 307 б, 308 1, а, в, г, 310 г, 311 л, 313 е, ж, 315 д, 317 в, д,
324 б, 325 с, т, у, ф, 326 а, б, 327 в, 328 д, е, 330 б, в, г, д, 333 9, 336 а, б, в, ж, з, и, к, л, 338 а, г, 340 в,
г, е, и, к, 341 а, б, в, г, д, е, ж, з, 342 в, 343 4, а, б, е, 344 а, б, г, д, е, з, 345 2, 4, а, б, в, г, д, е, 346 а, б, в,
г, д, е, ж, 347 а, б, в, г, д, е, ж, 348 2, а, б, в, 349 а, б, в, 350 а, б, в, г, д, ж, 351 а, б, г, е, ж, з, 352 а, 353
а, б, 354 а, б, 355 а, б, в, 356 а, б, в, г, д, 362 5, 7, 8, 9, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 363 3, а, б, в, д, е, 365 б,

366 1, 367 3, 368 1, 371 2, 372 1, 373 1, 2, 378 1, 380 б, о, 385 1, 386 в, 400 5, 6, 401 ф, 408 5, 8, 416 п,
420 е.
Отдели и подотдели, представляващи ВКС 4.3.2 на територията на ТП ДГС „Пазарджик” 91
6, 7, 8, 9, 10, в, г, д, е, ж, з, 92 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, а, а1, б, б1, в, в1, г, г1, д, д1, е,
е1, ж, ж1, з, з1, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 95 1, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, н, ф, х,
ц, ч, ш, щ, ю, я, 97 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 98 а, б, в, к, л, м, н, п, 99 н, 100 3, д, е, з, и, к,
101 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 102 а, б, в, г, д, е, ж, 103 1, б, в, г, д, 104 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, а, а1, б, б1, в, в1, г, г1, д, д1, е, е1, ж, ж1, з, з1, и, и1, к, к1, л, л1, м, м1, н, н1, о, о1, п, п1, р,
р1, с, с1, т, т1, у, у1, ф, ф1, х, х1, ц, ц1, ч, ч1, ш, ш1, щ, ю, я, 106 7, н, 112 1, 2, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1,
з1, и1, к1, л1, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ю, я, 113 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а, а1, б, б1, в, в1, г, г1, д, д1, е, е1, ж, ж1,
з, з1, и, и1, к, к1, л, л1, м, м1, н, н1, о, о1, п, п1, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 114 а1, б1, в1, г1, ц, ч,
ш, щ, ю, я, 115 а, б, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 116 3, 4, а1, б1, в1, о, п, ц1, я, 117 1, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л,
118 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 152 1, 2, а, б, 163 8, е, ж, з, и, к, л, 205 1, 2, 3, 4, 11, 12,
13, а, б, в, г, е, ж, 206 а, б, в, г, д, 208 4, 5, 6, 7, ф, х, ц, 209 1, 3, 4, 5, 6, а, б, в, г, д, е, ж, к, 210 1, 2, 3, 4,
5, 6, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 211 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 212 1, 2, в, г, д, е, ж, з, и, м,
215 9, 10, 11, 12, 13, 14, в, г, д, е, ж, з, и, л, 216 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 217 1, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, а, а1, б, б1, в1, г1, д1, е, е1, ж, ж1, з, з1, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч,
ш, щ, ю, я, 218 з1, 221 14, 15, 16, т, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 222 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, а, б, к, л, м, н,
о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 223 1, 5, а, б, в, г, д, е, ж, з, к, с, 224 1, 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, 226 2, 3, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, г, д, е, ж, з, и, к, л, 227 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, 228 а, б, в, г, д, е, ж, з, к, 229 1, 2, 3, а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 230 а, б, в, г, д, е, ж, 231 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, к, л, м, н, 232 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 233 1, п, р, 240 е1, о, 290 а,
ж, з, и, к, л, 291 б, в, г, е, ж, 292 2, 5, в, г, е, 306 б, 308 б, 310 1, 2, 3, 4, 5, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 311 а,
312 а, б, 313 1, 2, 3, а, б, в, г, д, 319 1, 2, 3, 4, 5, б, в, г, д, 323 б, г, 325 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, к, р, с,
т, у, ф, 336 а, б, 401 с, т, ф, 402 7, 9, р, с, т, 404 а, а1, б, б1, в, в1, г, г1, д, д1, е, е1, ж, з, и, к, л, м, н, о, п,
р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я.
ЗАПЛАХИ:

 Прилагането на лесовъдски системи при които пълнотата на насаждението да се намаля под
0,5.
 Извеждане на госкостопански мероприятия на каменливи и урвеси терени.
 Използването на техники и технологии нарушаващи почвената покривка.
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:
 Когато пред насаждение от списъка на ГВКС 4.3 са поставени допълнително една или повече
цели (напр. курортни гори), лесовъдските мероприятия трябва да постигнат баланс между тях,
но като приоритет остава осигуряване на противоерозионната функция;
 Да се използват лесовъдски системи, осигуряващи постоянно покритие на горските територии
с гора, като пълнотата на насажденията не се намалява под 0.5;
 Да се водят предимно отгледни и санитарни сечи;
 В насаждения от лесно възобновяващи се издънково дървесни видове се допуска сеч за
подмладяване на растителността;
 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).
3. Да се определят извозните пътища, временни складове и сечищата, 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 активиране на ерозионни процеси.
5. Препоръчва се провеждане на обучение на персонала, участващ в горскостопанските мероприятия,
което трябва да го запознае с ограниченията от наличието на ВКС и мерките за 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 краткосрочен и дългосрочен
мониторинг:
 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
Пожарите са част от естествената динамика на горските екосистеми. Горските пожари,
независимо дали са възникнали по естествени причини или са причинени от хора, могат да се
превърнат в унищожителни и неконтролируеми пожари, които да представляват сериозна
заплаха за живота и собствеността на хората, или да застрашат екосистеми или видове. През
последните десетина години пожарите оказват сериозно и продължително въздействие върху
горите в България. Призната е важността на опазването на всички наши гори от понататъшни поражения от пожари. Едно насаждение в ключова позиция би могло да
предотврати разпространението на пожарите в други територии. Добре развитата и гъста
широколистна гора е по-устойчива на пожари в сравнение с по-рядката широколистна или
иглолистна гора, поради сравнително по-малките количества горими материали (листата
опадали при последния листопад са в начален стадий на гниене). От друга страна, гората
трябва да е с плътно покритие на короните, така че да ограничи развитието на тревите и
храстите под склопа. Това предполага ограничаване на дейности, които намаляват
склопеността, оставят след себе си лесно запалими отпадъци и предизвикват появата и
развитието на растителни видове в долните етажи, докато гората не възстанови плътното си
покритие.
За ГВКС се приемат всички широколистни гори, разположени между иглолистни насаждения, между
иглолистни насаждения и населени места, между иглолистни насаждения и земи за селскостопанско
ползване, с 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 „Пазарджик” са идентифицирани гори, които отговарят на
определението за ВКС 4.4: 39 е, 40 г, е, 42 л, п, 43 10, 44 2, 50 1, 3, а, б, в, г, ж, 51 2, 62 4, 5, ж, з, 63
в, г, 64 3, з, 67 2, 3, д, е, 80 г, д, 83 2, 3, б, в, м, 84 4, 5, а, в, 85 1, 2, 4, а, г, д, е, ж, 86 1, 2, б, д, е, 87 1, 2,
4, 5, 6, а, б, в, г, д, 88 1, 2, а, г, д, е, 89 в, г, д, е, 90 3, 4, г, е, ж, з, и, к, т, 91 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5,
6, 7, 9, а, б, в, ж, з, н, р, с, т, 92 1, 3, 4, 5, 6, а, а1, б, г, г1, д1, е, з, с, т, х, ц, ч, я, 93 о, 94 1, 2, 4, а, в, г, д,
к, м, п, р, с, 95 3, а, и, н, р, у, ч, ш, 96 1, 4, б, у, ф, 97 1, 3, г, ж, 98 1, 2, ж, з, и, 99 1, б, и, м, 100 1, 3, б,

в, и, к, л, н, о, п, р, 101 1, 2, б, д, е, з, о, р, т, 102 б, е, ж, 103 2, е, ж, 104 1, 2, 5, 7, 8, а1, л, м1, о, р1, у, ф,
ц1, ш, ю, 105 10, 11, 4, 6, 9, е, з, м, н, о, ц, щ, 106 1, 2, 3, 7, 8, а, д, е, к, 112 5, а, п1, р1, т1, у1, ш1, 113
2, 3, 5, 6, 7, б1, ж, и1, к1, о, о1, т, 114 г, г1, д1, е1, ю, 115 д, ж, и, л, о, п, р, с, т, у, х, ю, 116 б, в, в1, г, д,
ж, з1, и1, к1, л1, м, н, р, с, с1, у, ф, х, 117 в, д, 118 г, е, к, л, 119 2, д, ж, 120 4, б, в, г, 122 г, д, е, ж, 130
а, г, о, п, р, 131 1, а, б, з, 134 1, 2, 3, а, б, в, м, н, о, п, р, 136 е, 142 в, г, д, 143 г, д, е, ж, з, к, 145 г, д, ж,
146 е, 147 1, 2, б, в, г, д, е, 148 1, 2, 3, 4, 5, 6, б, в, г, 149 1, 2, а, б, г, д, з, и, л, м, 150 1, 2, а, б, в, г, е, ж,
з, и, к, 151 1, 2, 3, а, а1, б, б1, в, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, л, м, н, т, ю, я, 152 1, 2, 3, а, в, г, д, е, ж, и, к, л, о,
п, ф, ш, 153 а, г, д, ж, з, к, м, н, 154 р, с, х, я, 155 б, е, р, ю, 156 е, з, м, н, 157 в, н, п, р, с, 158 а, б, в, г,
д, з, и, к, н, 159 а, б, ж, к, л, н, т, ш, я, 160 а, ж, и, п, ф, ц, 161 г, д, и, м, н, 162 1, г, д, 164 б, е, и, к, 165
б, 166 ж, 167 а, ч, 168 6, к, н, п, т, у, 169 и, к, м, 174 в, 177 а, п, 184 б, 191 2, б, г, з, и, к, м, 192 в, д, з, к,
л, м, 193 5, 6, б, д, м, р, 194 б, в, л, с, т, ц, 195 1, б, в, е, ж, и, к, м, с, ц, ч, 196 3, 5, а, в, д, з, и, 198 в, е,
ж, з, к, л, о, п, т, у, ф, 208 10, 7, 9, б1, г1, с1, 209 б, в, е, ж, и, к, 210 5, м, н, 211 в, з, 212 а, б, в, е, и, м,
213 а, е, ж, з, 214 а, е, з, м, н, р, с, 215 13, 5, б, в, е, з, л, м, 216 а, в, е, ж, 217 г, г1, д1, ж1, и, м, н, о, р, х,
ч, ш, щ, я, 218 б1, в, г1, е1, ж1, з1, ц, ч, ш, 219 1, а, в, д, е, 220 а, в, г, 221 10, 11, 6, б1, г, г1, д, е, ж, з, и,
л, н, о, с, у, ц, щ, 222 10, 12, 13, а, г, е, ж, з, п, с, т, у, ф, х, ц, ч, щ, 223 2, б, г, з, к, л, м, о, р, 224 а, б,
226 к, 227 а, ж, 228 в, г, е, ж, з, и, к, 229 1, б, в, г, е, з, п, х, ц, ч, 230 в, г, н, 231 г, ж, к, 232 ж, и, к, н, х,
ч, 233 б, в, г, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 235 а, з, 236 д, 237 а, п, 404 б, е1, з, о, 405 3, 4, 5, 7, а, а1, б, з, к, л,
м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 406 2, 3, а, в, е, ж, з, 408 10, 11, 6, 8, 9, г, д, е, ж, з, и, 410 2, 3, 4, 5, г, д, е, ж, з, и,
к, л, 411 и, к, 412 а, и, 413 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 423 е, 427 д.
ЗАПЛАХИ:

 Изсичането на широколистни гори в иглолистни.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 4.4

1. Трябва да се осигури целостта на гората срещу пожари. Фрагментирани гори, гори с отворен
склоп, или гори, в които е воден дърводобив с висока интензивност, са по-предразположени към
пожари.
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.
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
разпространение на запалванията и пожарите в горскостопанската единица.
4.5. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ
ДЕЙНОСТИ
(ЗЕМЕДЕЛИЕ,
РИБНИ
ЗАПАСИ)
И
ЗА
ЗАЩИТАТА
НА
ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЕКТИ
Всички гори с критични функции, от които зависят земеделието, състоянието на рибните
запаси и 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 води
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.
За територията на ТП ДГС „Пазарджик” са идентифицирани гори, които отговарят на
определението за ВКС 4.5.3, свързани със защита на иженерни съоръжения.
Отдели и подотдели, представляващи ВКС 4.5.3 за защита на автомагистрала Тракия, ж.п. линия е
газопровод с обща площ 237,2 ха са: 1 5, г, 6 4, е, 7 3, 4, г, д, е, ж, з, 8 3, 4, 5, д, 13 2, 3, 4, 5, 6, 14 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, г, д, е, 17 1, 2, 3, 4, г, д, е, ж, з, 18 2, 3, в, 105 х, 6-9, 12,112 з, м2, н2, о2, 113 1, 8, а, л,
п, п1, р, 114 в, г, д, е, ж, н, о, п, ц, ч, ш, м1, р1, ф1, х1, 116 р, у, х, а1, е1, ж1, к1, о1, ц1, т1, а2, 1, 122 3,
а, б, в, л, м, н, 125 1, а, 126 1, а, 127 1, 2, а, 128 1, г, е, ж, з, и, 129 2, 3, 4, а, г, р, с, у, х, ц, ч, 130 а, в, ж,
и, с-у, 137 з, 2, 139 ж-о, 2, 3, 142 а-ж, 154 е, ж, т, ф, д1-ж1, 344 1, 2, 3, а, б, в, 345 1, 2, 3, 5, а, е, 346 1,

2, 3, 4, а, 347 1, 2, 4, 6, а, е, ж, з, 349 1, а, 350 1, 2, а, б, 354 1, 2, 3, 4, 9, а, 355 1, а, 356 1, а, 383 д, и, к,
нп, ц, щ-я, 1, 2, 3, 4, 5, 7-10, 12, 13, 401 б, г, ж, м, с, 402 з, и, л, н-п,1-6, 404 б1, в, г, л, р, ш, щ, 407 е, ж,
к, л, т, у, ф, 3, 5, 6, 11, 414 ф, б1, 425 б, в, г, ж, 443 а, б.
ЗАПЛАХИ:

 Провишена интензивност на провежданите сечи в тези гори.
 Провеждане на сечи с малък възобновителен период.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 4.5

1. Необходимо да се оценят реалните и потенциални заплахи за ключовите горски функции от
горскостопанските дейности. След оценката да се извършат и консултации с местните общности,
съответните експерти и органи за да се получи информация за въздействието на други дейности
върху идентифицираните горски територии и да се предприемат мерки за намаляване на
потенциални бъдещи заплахи.
2. След оценката на заплахите, да се разработят мерки за запазване или възстановяване на нарушени
територии / функции.
3. В горите за защита на инженерни съоръжения отгледните сечи се водят с умерена интензивност.
Възобновителните мероприятия трябва да осигурят плавен преход между старото и новото
поколение гора, който да не намалява съществено защитните й функции – да се прилагат само сечи с
дълъг възобновителен период.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.5

За горите, представляващи ГВКС 4.5, да се организира и прилага система за годишен мониторинг,
която да отчита състоянието и измененията в ключови параметри на тези гори. Да се използват
съвременни картови материали и теренна информация.
ВКС 5. ОСНОВНИ ПОТРЕБНОСТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО.
МЕСТА И РЕСУРСИ ОТ ФУНДАМЕНТАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА
ОСНОВНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ И КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ
(ВКЛ. ПОМИНЪК, ЗДРАВЕ, ХРАНА, ВОДА), ИДЕНТИФИЦИРАНИ С ТЯХНО УЧАСТИЕ
Целта е да се запазят поминъка и сигурността на местните общности, получавани от горите – не само
за общностите, зависими от гората, но и за всяка общност, която получава значителни и незаменими
приходи, храни 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 ГВКС, ако местните общности получават от нея жизненоважни
горива, храни, фураж, лекарства или материали за строителство, 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.
В България следните ресурси могат да характеризират ВКС 5, според нивото на зависимост на
общностите 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)
Държавно горско стопанство “Пазарджик” носи името си от град Пазарджик, който е
административен център, седалище на Регионалната Дирекция по горите и на самото горско
стопанство. В границите на горското стопанство попадат три общини - община гр.Пазарджик,
община гр.Септември и община с. Лесичово.
Община Пазарджик се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област
Пазарджик. Общината има 32 населени места с общо население 114 817 жители (01.02.2011 г.).

Към община гр. Септември са включени кметствата на гр. Септември и селата Бошуля, Варвара,
Ветрен, Ветрен дол, Виноградец, Горно Вършило, Долно Вършило, Злокучене, Карабунар, Ковачево,
Лозен, Семчиново, Симеоновец и Славовица.
Към община с. Лесичово са включени кметствата на селата Боримечково, Динката, Калугерово,
Лесичово, Памидово, Церово и Щърково. Общината има 7 населени места с общо население 5 408
жители (01.02.2011 г.).
Общо за ТП ДГС “Пазарджик” годишното ползване от всички видове сечи за държавните гори
(без площта на напоителни системи, за които има отделно разработен горскостопански план) възлиза
на 47340 куб.м средно годишно, в това число от възобновителни сечи - 23651 куб.м.
В горите на ТП ДГС “Пазарджик” за десетилетието е предвидено да се изведе сеч на площ от 15837,0
ха разпределена по вид на сечта, както следва:
1. Възобновителни сечи
- 6611,8 ха - 41.8%
2. Отгледни сечи
- 5859,0 ха - 37,0%
3. Санитарна сеч
- 1131,3 ха - 7,1%
4.Техническа сеч е на площ
- 1464,6 ха - 9,2%
5.Изсичане на келявия габър в етажа с материален добив на площ - 770,3 ха - 4,9%
Всичко
- 15837,0 ха - 100,0%
Добиви и сортименти от ползваната дървесина: От предвидената за отсичане 473405 куб.м
стояща маса без клони (537595 куб.м с клони) за предстоящия ревизионен период ще се добият 416685
куб.м лежаща маса в това число: 49730 куб.м едра строителна (9%); 104455 куб.м средна строителна
(20%); 72760 куб.м дребна строителна дървесина (13%); общо строителна дървесина - 226945 куб.м
(42%), 143670 куб.м дърва (27%) и 46070 куб.м вършина (9%).
Добив на сено - В ТП ДГС “Пазарджик” не е извършван добив на сено и не е необходимо да се
предвижда занапред такъв.
Добив на гъби, билки и горски плодове - В района на ТП ДГС “Пазарджик” могат да се добиват
средногодишно по 15 тона билки, а също така и по 10 тона горски плодове (орехи, лешници, трънки,
шипки и малини) и по 10 тона диворастящи гъби. Тези количества имат характер на прогноза, тъй
като добивът им зависи от плодоносенето, годишните промени в климатичните условия,
особеностите на климатичната среда, антропогенните фактори и други.
Добив на коледни елхи и зеленина - В ТП ДГС “Пазарджик” се предвижда да се добиват коледни
елхи и зеленина от самозалесили се просеки без определено количество, което ще зависи от
конкретните условия за дадена година.
Добив на вършина - В ТП ДГС “Пазарджик” се предвижда да се добива ежегодно по 4419 куб.м.
вършина.
Паша - разрешената площ за паша е 12 995, 6 ха, което представлява 45,0 % от площта на ТП ДГС
“Пазарджик”.
Размер на площта забранена за паша ТП ДГС “Пазарджик”
Горско стопански
обща
Забране % от
участъци
площ на
общат
ха
площ
а
за паша площ
I ГСУ “Семчиново”
II ГСУ “Церово”
III ГСУ “Црънча”
ТП ДГС”Пазарджик” - общо

4723,7
17157,9
6986,2
28867,8

2524.3
9441.6
3906.3
15872.2

53.4
55.0
55.9
55.0

Забранена е пашата на селскостопански животни в:
- култури и млади насаждения от семенен произход с височина до 3 метра, като по преценка на
горското стопанство може да се допуска паша на овце в млади насаждения с височина над 1.5 м,
когато не съществува опасност от увреждането им;
- гори, пожарища и други дървопроизводителни площи със започнал възобновителен процес, в които
предстои извеждането на възобновителни сечи или е възможно естественото им възобновяване;

- защитените територии, ако това е указано в заповедта на обявяването им, както и в част от
защитните и рекреационни гори.
Горското стопанство може да разрешава паша в подотдели, предвидени за залесяване, до момента на
извършване на почвоподготовката в тях.
Разпределение на площта по ловностопански райони - Границите на ловностопанските райони са
определени съгласно заповеди на МЗГ РД 46-1436/20.08.2001г. и РД 49-170/30.10.2002г.
Дивечовъдният участък на ДГС”Пазарджик” се състои от два държавни ловностопански района ДЛР „Семчиново” и ДЛР „Црънча”, които са разделени на ловища.
Ловностопанските райони на ловните дружини са обединени по ловни сдружения, както следва:
ЛС „Сокол 1893” гр.Пазарджик: ЛСР „Сбор”, ЛСР „Цар Асен”, ЛСР „Овчеполци”, ЛСР
„Черногорово”, ЛСР „Априлци”, ЛСР „Динката”, ЛСР „Щърково”, ЛСР „Величково”, ЛСР „Сарая”,
ЛСР „Добровница”, ЛСР „Пищигово”, ЛСР „Хаджиево”, ЛСР „Говедаре”, ЛСР „Огняново”, ЛСР
„Мирянци”, ЛСР „Главиница”, ЛСР „Алеко”, ЛСР „Црънча”, ЛСР „Паталеница”, ЛСР „Звъничево”,
ЛСР „Тополница”, ЛСР „Лесичово”, ЛСР „Лесичово” БИСД, ЛСР „Боримечково” и ЛСР „Церово”.
ЛС „Марица 1999” гр. Септември: ЛСР „Варвара”, ЛСР „Ветрен дол”, ЛСР „Семчиново”, ЛСР
„Ветрен”, ЛСР „Славовица”, ЛСР „Горно Вършило”, ЛСР „Карабунар”, ЛСР „Бошуля”, ЛСР
„Виноградец”, ЛСР „Септември”, ЛСР „Ковачево” и ЛСР „Калугерово”.
ЛС „Съединение” гр. Съединение: ЛСР „Мало Конаре”.
ЗАПЛАХИ:

Бракониерство.

Замърсяване с битови отпадъци или химически вещества.

Изкореняване и повреда на растителните индивиди.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ, СВЪРЗАНИ С ВКС 5

Общи препоръки за управлението на горите в ДГС с цел съхраняване на социалната им значимост:
1. Определяне на заплахите и източниците на заплаха за определените ВКС и оценка на
потенциалния вреден ефект на дейностите, провеждани в горите върху тези ресурси.
2. Определяне на потенциалните конфликти между екологичните и социалните аспекти на ВКС.
3. Работа с общностите за определяне на конкретни територии с наличие на това ВКС, чието
стопанисване трябва да се съгласува със съответната горскостопанска единица.
4. При установяване наличието на това ВКС, да се ревизират дейностите в горскостопанските
планове и проекти и стратегиите за развитие на общините, с оглед запазване не консервационната
стойност.
5. Поради високата степен на зависимост на местното население от дърва за огрев и битови нужди,
ръководството на горското стопанство трябва да предвижда необходимите количества дърва за
добив, без обаче да бъде превишано предвиденото в горскостопанския план годишно ползване;
6. 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;
7. Да не се извършват залесявания с не-типични и не-местни видове;
8. Да не се превишават по обем и интензивност ползванията определени в горскостопанския план.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА РЕСУРСИТЕ, СВЪРЗАНИ С ВКС 5
Общи препоръки за мониторинг на управлението на горите с цел съхраняване на социалната им
значимост:
1. Определяне на текущото състояние и тенденциите за промяна на ВКС 5.
2.Отразяване на резултатите от мониторинга и преразглеждане на дейностите в горскостопансите
планове и проекти и стратегиите за развитие на общините.

ВКС 6. КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ.
МЕСТА, РЕСУРСИ И ЛАНДШАФТИ ОТ ГЛОБАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО КУЛТУРНО,
АРХЕОЛОГИЧНО ИЛИ ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ, И/ИЛИ ОТ КРИТИЧНО
(НЕЗАМЕНИМО) ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТРАДИЦИОННАТА КУЛТУРА НА МЕСТНИТЕ
ОБЩНОСТИ И КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНИ С ТЯХНО УЧАСТИЕ,
ВКЛ. КУЛТУРНО, ЕКОЛОГИЧНО, ИКОНОМИЧЕСКО ИЛИ РЕЛИГИОЗНО/ДУХОВНО
ЗНАЧЕНИЕ
Една гора може да се обяви за ГВКС, ако притежава или осигурява стойности, без които
местната общност би претърпяла драстична промяна в културата, или за които общността няма
алтернатива. Съгласно нормативната уредба в страната около 40 000 обекта на културноисторическото наследство в България имат статут на паметник на културата. Част от тях попадат в
гори или са тясно свързани с горски територии.
Такива ГВКС в България, съдържащи ВКС 6, са всички:
1. Горски територии в 500 м ивица около религиозните обекти от Приложение 7; В района на
стопанството има два манастира:
- Св. Петър и Павел, намиращ се в землището на с. Паталеница – отдел 325 „и”
- Св. Илия, намиращ се в землището на с. Калугерово – 500 – те метра ивица около него не са
държавна горска територия.
2. Горски територии в 100 м ивица около манастири и други религиозни обекти извън
Приложение 7 (църкви, параклиси, оброчища, аязма, текета и др.), древни светилища, окултни
средища, археологически паметници и разкопки и др. места важни за съхраняване на
духовността, традициите, историческата и културната памет, определени при консултациите с
местните хора;
- аязмо, оброчище – отдели: 18 б, г, д, 3
- параклис – отдели: 15 б, 2
- параклис - Св. Св. Флор и Лавър – отдел 273 „е”
3. Горски територии в границите на обекти на недвижимото културно наследство
(паметниците на културата) или в техните охранителни зони;
- паметник на културата – Бенковска поляна – отдел 140 „1”
4. Горски територии в 100 м ивица около територии, традиционно свързани с провеждането в
тях на събори, надпявания и други мероприятия, важни за съхраняване на културното
наследство и националните традиции, определени при консултациите с местните хора;
- събор, надпяване – местност Св. Илия, з-ще Лесичово – отдел 208 „д1”
- надпяване – местност Добра вода – отдели: 272 „1”, „9”, „10”
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.
- туристически маршрути към хижи Равно боре, Милеви скали и Добра вода
6.Горски територии в 50 м. ивица около туристически обекти, както и горски територии с
изключителна естетическа и рекреационна стойност (вкл. единични дървета или малки групи
дървета – напр. вековни или забележителни дървета), чешми, беседки, образователни
маршрути, и др. важни за туризма и образованието места.
7. Определени при консултациите с местните хора и активни в района туристически групи,
сдружения и компании.

ЗАПЛАХИ:

Залесяване на естествени открити пространства.

Антропогенна фрагментираност на територията.

Битови и химични замърсявания.

Пожари.

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, краткосрочнопостепенни 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.

