ДОКЛАД ЗА ГОРИ С ВИСОКА
КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ
на територията на ДГС”Селище”
Актуален към 17.08.2018год.
Проучването се извършва във връзка с определяне на горите с висока
консервационна стойност/ГВКС/ за територията на дадено ДГС и в
изпълнение на принцип 9 от стандарта за сертификация управлението на
гори по схемата на горската сертификация.Инвентаризацията и
проучванията ще се извършват съгласно указанията на Националното
ръководство за определяне на гори с висока консервационна стойност,
изготвено от WWF-DCP.
В Националното ръководство е дадена дефиниция за ГВКС,
включваща в себе си шест различни характеристики на гората или
комбинации от тях, които определят нейната консервационна стойност.В
общ план ръководството дава и насоки за управление и стопанисване,
които ще запазят или повишат тези консервационни стойности.
При разработка на настоящия документ, екипът да се води изцяло от
определенията, праговете и оценките посочени в Националното
ръководство.Ще бъдат посочени указания за стопанисване и мониторинг,
които са разписани конкретно и съобразно спецификата на горите и начина
на управление на проучваната територия.
При промени в горскостопански план на ДГС да се интегрират
резултатите от изследването и препоръчаните горскостопански
мероприятия в него.Това ще допринесе за адекватно стопанисване на
горските екосистеми в района и за изпълнение изискванията на
стандартите за горска сертификация.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Общата площ на териториите управлявани от ДГС „Селище” в
ха/държавен горски фонд 16 208,40 ха.
ТП ДГС”Селище” е получило името от местността Селище където е
седалището на неговата администрация.Намира се в най-южната част от
територията на Пазарджишка област.Обхваща цялата територия на
Община Сърница.Разположено е върху землищата на с.Медени

поляни,с.Побит камък и гр.Сърница.На североизток граничи с
ДЛС”Чепино”,ДГС”Родопи” и ДЛС”Широка поляна”-числящи се към
РДГ-Пазарджик; на югоизток-ДГС „Доспат” към РДГ Смолян; на югозапад
с ДЛС „Дикчан”,ДГС ”Гърмен” и ДГС „Места” към РДГ Благоевград.През
територията на стопанството преминава третокласен път ВелинградСърница –Доспат.
ТП ДГС”Селище” е разположено между 23°46',2400 източна дължина и
4144,4153 северна ширина.Намира се в западни Родопи и заема цялата
горна половина/на северозапад от линията на Кървав дол,Бърдуче/ на
Доспатската долина, през която протича р.Доспат.Това са северните
склонове на родопския дял „Дъбраш” и склоновете на вододела на
р.Доспат /приток на р.Места/ и водосбора на р.Марица.Формата му
представлява силно издължен правоъгълник, с дълга страна около 36 км в
посока северозапад-югоизток и средна ширина около 6 км.Релефа е
типичен планински.По голяма част от територията на стопанството
основната скала е южнобългарски гранит.Освен гранити на територията на
ДГС Селище се срещат и конгломерати, брекчоконгломерати и чакъли.
Според климатичната класификация на България от Л.Събев и
СВ.Станев-1959 територията на ТП ДГС „Селище” е в Европейскоконтинентална
климатична
област,
преходно-континенталната
подобласт.Планински климатичен район-среднопланинска част-1000до
2000 м.н.в.
Съгласно възприетото”Горско растително райониране на НРБ” от
проф.Захариев и колектив 1979 района на ДГС-то попада в Тракийската
горско растителна област, в средния планински пояс, среднопланинския
подпояс на горите от бук, ела и смърч/97,5%/ и в подпояса на горско
планинските смърчови гори/2,5%/ от дърво производителната площ.Найразпространени са бялборови дървостой чисти или смесени със смърч.Има
и смесени формации от бял бор,смърч,ела и бук.
ВКС 1. РАЗНООБРАЗИЕ НА ВИДОВЕ.
КОНЦЕНТРАЦИИ НА БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ ВКЛ. ЕНДЕМИЧНИ,
РЕДКИ, ЗАЩИТЕНИ И ЗАСТРАШЕТИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ВИДОВЕ С
ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

При определянето на тази ВКС се прави оценка на управлението на
ДГС „Селище” свързано с опазването на биологичното разнообразие и
защитените територии и зони.Извършва се инвентаризация на важните за
района видове с природозащитна стойност, както и въздействието на
лесовъдските дейности върху тях и техните местообитания.
На национално ниво в ръководството за страната са определени
следните компоненти:

 Застрашени територии и защитени зони
 Застрашени , изчезващи и ендемични видове
 Критични концентрации на видове
ВКС 1.1 ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ
В България за ГВКС се смятат всички защитени територии, както
следва:

1.Земи и гори от горския фонд/ЗГГФ/ в резервати,
подържани резервати, национални паркове,защитени
местности,природни забележителности, обявени от ЗЗТ;
2.ЗГГФ в природни паркове попадащи в зони
предназначени за опазване на биологичното разнообразие
определени
с
планове
за
управление
или
паркоустройствените проекти по реда на Закона за
горите/ЗГ/;
3.ЗГГФ в природни паркове които нямат устройствени
документи;
4.ЗГГФ попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за
биологичното разнообразие/ЗБР/.
Гори и горски територии в резервати, подържани резервати,
национални паркове, защитени местности и природни
забележителности обявени по ЗЗТ.
На територията на ТП ДГС „Селище” попадат следните защитени
територии:
ПЗ”Жабата”,ЗМ”Чибуците” Вековни дървета –Бяла мура.
Таблица1.Данни за защитени територии, попадащи в границите на ДГС”Селище”
Защитена територия

Природна
забележителност
”Жабата”

Пл
ощ
/ха/

Отдел/
подотд
ел

Землище

Заповед за обявяване
/ограничения

0,1

23”3”

с.Медени
поляни

№448/25.04.1984год.
но КОПС
Ограничения:
1.Късане или
изкореняване на
растения
2.Паша на домашни
животни
3.Разкриване на
кариери.
4.Всякакво
строителство,освен
предвиденото по
проект

Заповед
за
прекатего
ризация

Цел на
обявява
не
Опазване
на
скален
феномен

ПЗ”Жабата”

Защитена
местност”Чибуците”

5,7

254”а”

Гр.Сърница

№ 25/09.01.1989 год. на КОПС
1.Сечене, чупене,кастрене и
повреждане на дървета.
2.Късане или изкореняване на
растения.
3.Паша на добитък по всяко
време и от всякъв вид.
4.Палене на огън извън
определените места.
5.Извеждане на сечи освен
ландшафтни след съгласуване на
РИОСВ.
6.Преследване ,ловуване и
убиване на всякакви видове
животни.
7.Замърсяване на водите.
8.Всякакво строителство, освен
предвиденото по проект.

Опазване
на
ендемит

ЗМ ”Чибуците”
Таблица2. Списък на вековни дървета на територията на ДГС „Селище” обявени със заповед
на КОПС
Вековни дървета
Бяла мура

Заповед за
обявяване
№450/25.04.1984г
на КОПС

Землище/местност

Години

Отд.164”а”

300

Височини
24

Обиколка
2

Съгласно последните действия по изграждането на Национална
екологична мрежа на територията на страната са идентифицирани
защитени зони по смисъла на закона за биологичното разнообразие на
територията на стопанството:
Цялата територия на ДГС „Селище” е включена като защитена зона в
европейската екологична мрежа-Натура-2000.Тя е общоевропейска
мрежа,съставена от защитени територии, целяща да осигури
дългосрочно оцеляване на най-ценните и застрашени видове и
местообитания в съответствие с основните международни
договорености в областта на опазването на околната среда и
биологично разнообразие.Зоните, попадащи в екомрежата се определят
от две основни за опазването на околната среда Директиви на

Европейския Съюз:-Директива-92/43/ЕЕС-за запазване на природните
местообитания на дивата флора и фауна,така наречената/Директива на
хабитатите/ и Директива -79/409/ ЕЕС-за съхранение на дивите птици
или/Директива за птиците/.
Защитена зона за местообитанията по Директива 92/43/ЕЕС
Защитена зона„ Родопи-Западни”-BG 0001030 е обявена съгласно
чл.6, ал.1 т.3 и т.4 от ЗБР.Общата и площ съгласно РМС
№811/16.11.2010 год.е 272 851,4 ха.
Цели на опазване на защитените зони са:
1.Запазване на площта на природните местообитания и
местообитанията на видовете и техните популации, предмет на опазване
в рамките на защитената зона.
2.Опазване на естественото състояние на природните местообитания
и местообитанията на видовете 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 опазването.
За територията на зоната има
определени 20 типа горски
местообитания, част от който попадат на територията на стопанствотонапр.Бук на бедни почви,Мезофил.бк.гори,Мизия елови гори,Бялборови
гори и Смърчови гори.
Като в обхвата в ДГС „Селище” попадат 16 208,40 ха ГТ от
териториалния обхват и засяга отдели и подотдели по собственост както
следва:
- Държавни горски територии
1а,б,и,м,т,у,ф,х,1.2е,з,и,к,л,н,о,п,р,с,1.3а,б,г,д,е,и,к,л,м,н,1,2.4а,б,в,г,д,е,з,
и,к,л,м,п,х,ц,ч,1,2,3.5а,б,в,д,ж,к,л,м,н,о,п,р,с,т.6а,б,в,г,д,е,ж,к,р,с,т,у,1,2,3
,4,5,6,7,8,9.7б,г,д,е,з,л,п,р,с,т,у,ч,ш,1,2,3,4,5,6,7.8а,ж,и,к,л,н,о,п,р,1,2,3,4,
5,6,7,8,9,10,11,12.9а,в,г,д,е,ж.10в,д,з,и,к,л,м,н,о,1.11е,ж,к,л,м,н,о,п,х,ц,ч,
ш,1,2,3,4,5.12д,е,и,п,р,ф,х,ц,щ,ю,2,3,5,6.14б,в,е.15х,ц,4.16б,г,д,ж,м,н,о,3,
4,5,6,7,8,9,10.17а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.18а,б,в,г,
д,е,ж,з,и,к,,л,н,о,1,2,3,4,5,6,7.19а,а1,б1,в1,г1д1,е1,ж,ж1,з,з1,и,и1,к,к1,л,л1
,м1,н,п,р,с,т,,уф,х,ц,ч,щ,ш,я,1,2,3,4,5,6,7.20д,з,и,к,л,м,о,п,р,у,ф,х,1,2,3,4.2
1а,б,в,г,д,е,1,2,3,4,5.22а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,1,2,3,4.23а,б,в,г,д,е,1,2,3.24а,
б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,1,2,3,4,5.25а,б,в.26а,б,в,г,д,е,ж,1,2.27а,б,в,г,д,е,ж,1.28а,
б,в,г,д,1.29а,б,в,г,,д,е,ж,з,и,к,1,2,3.30а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,1.31а,б,в,г,д,1,2.3
2а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,1,2,3,4,5.33а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,1,2,3,4.34а,б,в,г,
д,е,ж,з,и,к,1,2,3,4.35а,б,в,г,1,2,3,4,5,6,7.36а,б,в,г,3д,е,1,2,3,4,5.37а,б,в,г,д,
е,1.38а,б,в,г,д,1,2,3,4.39а,б,в,г,1,2,3,4,5,6.40а,б,в,г,д,е,ж,з1,2,3,4,5.41а,б,в,
г,д,е,ж,,з1,2,3,4,5,6.42а,б,в,г,д,е,1,2.43а,б,в,г,д.44а,б,в,г,де,ж,з,и,1,2.45а,б,
в,г,д,е,ж,1.46л,м,н,о,п,у,ф,5,6,7.47з,и,к,л,м,н,х,3,4,5,6,7,8,9.48г,д,е,ж,з,и,к

,н,1,2,3.49б,е,н,т,у,2,3.50к,л,м,н,о,п,р,с,т,у,ф,1,2,3,4,5,6,7,8.51а,б,в,г,д,1,2,
3.52а,б,в,г,д,е,ж,1,2.53а,б,в,г,д,е,ж,1,2.54а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1,2.55а,б,в,г,д,
е,ж,з,.56а,б,в,г,д,е,ж,1.57а,б,в,г,д,е,ж,з,1.58а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2,3,4.59а,б,в,г,
д,е,ж,з,и,к,1,2.60а,б,в,г,д,е,1,2.61а,б,в,г,д,е,ж,1,2.62а,б,в,г,д,е,1,2.63а,б,в,г
,1,2,3,4,5,6.64а,б,в,г,д,1,2,3.65а,б,в,г,д,1.66а,б,в,г,д,еж,з,и,1.67а,б,в,г,д,е,ж
,з,и,к,л,м,н,о,п,рс,т,у,ф,х,ц,ч,ш,1,2,3,4,5,6,7.68а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2,3,4.69а,б,
в,г,д,е,з,ж,170а,б,в,г,д,1.71а,б,в,г,д,е,1,2.72а,б,в,г,д,е,ж,1,2,3.73а,б,в,г,д,е,
ж,з,и,к,л,1,2,3,4,5,6,7,8.74а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,1,2,3,4.75а,б,в,г,д,е,ж,з,1.76а
,б,в,г,д,е,з,ж,и,к,1,2,3,4,5.77а,б,в,г,д,е,1,2.78а,б,в,г,д,е,ж,1,2,3,4.79а,б,в,д,г
,е,ж,з,и,к,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,115,16,17,20,21,22,23.80а,б,в,г,д,
е,ж,з,1,2,3,4,5,6.81а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,1,2.82а,б,в,г,д,е,ж,з,и.83а,б,в,г,д,е
,ж,з,1.84а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,1,2,3.85а,б,в,г,д,е,ж,з1.86а,б,в,г,д,е,ж,з,и,
1,2,3,4,5,6.87а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1,2,3.88а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2,3,4,5,6.89а,б,в,г,д,
е,ж,з,и,1,2,3.90а,б,в,г,д,е,ж,1,2.91а,б,в,г,1,2.92а,б,в,г,1,2.93а,б,в,г,д,е,ж1,2
.94а,б,в,г,д,е,1,2,3,4.95а,б,в,г,д,е,1,2.96а,б,в,г,д,1,2,3,4,5,6,7.97а,б,в,г,д,е,1
.98а,б,в,г,д,е,ж,1.99а,б,в,г,1,2,3,4.100а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1,2,3.101а,б,в,г,д,1,2,
3,4.102а,б,в,г,д,1,2,3.103а,б,в,г,д,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,1,2,4,5,6,7,8.104а,б,в,г,д
,е,ж,з,1,2,3,4.105а,б,в,г,д,е,ж,1,2,3,4.106а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,1,2,3,4,15.10
7а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,т,у,1,2,3,4,5.108а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1,2,3,4.1
09а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2,3,4.110б,в,г,д,е,ж,з,и,к,2,3,4,5,6.111а,б,в,г,д,е,ж,з,1,3,
4,5.112а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1,2,3.113а,б,в,г,д,е,ж,зи,к,л1,2.114а,б,в,г,д,е,ж,з,
и,1,2,3,4.115а,б,в,г,д,1,2,3,4.116а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2,3,4,5.117а,б,в,1,2,3.118а
,б,в,г,д,1.119а,б,л,в,г,д,е,1,2,3,4,5,6.120а,б,в,1.121а,б,1,2.122а,б,в,г,д,е,ж,з
,1,2,3.123а,б,в,г,д,е,1,2,3,4,5,6.124а,б,в,1,2,3,4,5.125а,б,в,г,1,2,3.126а,б,в,г
,д,е,ж,з,и,к,л,1,2,3,4,5,6.127а,б,в,г,д,е,ж,1,2,3,4.128а,б,в,г,д1,2,3.129а,б,в,г
,д,е,ж,1.130а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1.131а,б,в,г,1.132а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,1.133а,б,
в,г,д,1,2,3,4,5,6,7,8.134а,б,в,г.135а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2.136а,б,в,г,д4,5,6.137а,
б,в,г,д,е,ж,1,2,4,6,7,10.138а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1,2.139а,б,в,г,д,е,1,2.140а,б,в,
г,д,е,ж,з,и,к,1,2,3,4.141а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к.142а,б,в,г,д,е,ж,1,2,3.143а,б,в,г,д
,е,ж,з,и,к,л,1,2,3,4.144а,б,в,г,е,ж,з,и,к,л,м,1,2.145а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н1,
2,3,4,5.146а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2,3.147а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1.148а,б,в,г,д,1.149а,б,
в,г,д,е,з,ж,и,к,1,2,3,4,5,6.150а,б,в,1,2,3,4.151а,б,в,г,д,е,ж,1.152а,б,в,д,г,е,з
1,2,3.153а,б,в,г,д,е,ж,з,и,,к,л,м,1,2,3,4,5,7,8.154а,б,в,г,д,е,ж,1,2,3,4,155а,б,
в,г,д,1.156а,б,в,г.157а,б,в,г,д,1.158а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,1,2.159а,б,в,г,
д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,1.160а,б,в,г,д,е,1.161а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к.162а,б,в,г,д,е
,1,2,3,4,5,7.163а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2,3.164а,б,в,г,д,е.165а,б,в,г,де,ж,з,и,к,л,1,2,
3.166а,б,в,г,д,е,1.167а,б,в,г,д,1,2,3.168а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,1,2,34,5,7,
8,9,10.169а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1,5,6.170а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1,2,171а,б,в,г,д,е,ж,з,1,
2,3,4,5.172б,в,г,д,е,ж,з,и,3,4,5,6.173а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,1,2,3.17
4а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,1,2,3.175а,б,в,г,д,.176а,б,в,г1,2.177а,б,в,г,д,1,2,178а,
б,в,г,д,е,ж,з,и,1,2,3,179а,б,в,1.180а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2,3,4,5.181а,б,в,г,д,е,ж,1
,2.182а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2.183а,б,в,г,1,2.184а,б,в,г,д,е,1,2,3,4.185а,б,в,г,1,2.1
86а,б,в,г,д,1.187а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,т1,2,3.188а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к

,л1.189а,б,вг,д,е,ж,з,и,к,л,м,н1,2,3.190а,б,в,г,д,ж,з,е,и,к,л,1,2,3.191а,б,в,г,
д,е,ж,з,к,и,1,2,3,4,5,6.192а,б,в,1,2,3,4.193а,б,г,д,ж,з,1,2,3,4.194а,б,в,г,д,е,
ж.195а,б,в,г.196а,б,в,д,ж,з,и,1.197а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1,3.198а,б,в,г,д,е,ж,з,и,
1,2,3,4,5,6.199а,б,зд,е,ж,з,и,к,л,1,2.200а,б,в,г,д,е,1,2,3,4.201а,б,в,г,д,е,ж,з,
1.202а,б,в,г,д,е,ж,1,2,3.203а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,1.204а,б,в,г,1.205а,б,в,г,д
,е,ж,з,и,к,л,м,н,1.206а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п.207а,б,в,е,ж,з,и,к,н,1,2,3,4
,5,6.208а,д,е,ж,з,и,к,1,2.209а,б,в,г,д,ж,и,к,л,м,н,п,р,с,т,у,ф,1,2,3,4.210б,в,г
,д,е,ж1,2,211а,б,в,г,д,е,1.212а,б,в,г,д,е,з,и.213б,в,г,д.214а,б,в,г,д,е,ж,з.215
а,б,в,г.216а,б,в,г,д,е,1.217а,б,в,г,д,е,ж,1,2.218а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1,2,3.219а,б,
в,г,д,е,ж.220а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,1.221а,б,в,д,ж,з,1.222а,в,д,ж,з,и,к.223
а,б,в,г,д,1.224а,б,в,г,д.225а,ж,з,и,к,л.226а,б,в,г,д,е,ж,з,к,1,2.227а,б,в,г,д,е,
ж.227а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1.229а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2,3,4,5.230а,б,в,г,д,е,ж,1.231
а,б,в,г,д,е,з,ж,и,к.232а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,1.233а,б,в,г,д,1,2,3.234а,б,в,г,д,е,
1.235а,б,1.236а,б,в,г,1,2,3.237а,б,в,г,д,е,ж,1,2.238а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2,3.239а,
б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,1,2.240а,б,в,г,д,1,2.241а,б,в,г,д,е,1.242а,б,в,г,1,2
.243а,б,в,г,д,е,1,2,3.244а,б,в,г,д,1,2,3.245б,в,г,д,е,ж,з,и,1,2.246а,б,в,г,д,1,2
.247а,в,г,д,е,ж,1,2,3,4.248а,в,г,ж,з,1,2.249а,б,в,г,1,2,3,4.250а,б,в,г,1,2,3.25
1а,б,в,г,д,е,ж1,2,3.252а,б,в,г.253а,б,г,д,е,ж,з,и,1,2,3.254а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,
л,м,н,о,п,р,с,1,2,3,4,5,6.255а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1,2.256а,б,в,г,д,и,е,ж,з,и,к,л,1.
257а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1,2,3.258а,в,г,д,е,ж,з,и,1.259а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л1,2.2
60а,б,в,г,д,е,ж,1,2.261а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,1,2,3,4,5,6,8,10.262а,б,в,г,д,
1,2,3.263а,б,в,г,д,1,2,3.264а,б,в,г,д,е,1,2.265а,б,в,е,ж,з,и,1,2,3,4.266а,б,в,г,
д,е,ж,з,1,2,3.267а,б,в,г,д,е,1.268в,г,д,1.269а,б,вд,е,ж,з,1,2,3.270а,б,в,г,д,е,
ж,1,2,3.271а,б,в,г,д.272а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1,2.273а,б,в,г,д,ж,1,2.274а,б,в,г,д,е
,ж,з,1,2,3,4.275а,б,в,г,д,е,ж,з,м,п,р,с,т,у,ф,х,ц,1,2,3,4.276а,б,вг,д,е,ж,з,и,к,
л,м,1,2.277а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,1,2,3.278а,б,в,г,д,е,л,м,р,с,т,1.279а,б,в,г,д,е,
ж,з,к,л,1.280а,б,в,г,д,1.281а,б,в,г,д.282а,б,в,г,д,е,1,2,3,4.283а,б,в,г,д,е,ж,1,
2,3,4,5,6,7,8.284а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,о,1,2,3,4,6,7,9.285а,б,в,г,д,е,з,1.286а
,б,в,г,д,е,1,2,3,4.287а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1,2,3,4,5.288а,б,в,г,д,е,1,2.289а,б,в,г,
д,1,2,3.290а,б,в,д,з,и,к,л,м,о,р,1,2,3.291а,б,в,г1.292а,б,в,г,д,е,з,и,к,л,м,т,у,
ц,ч,1,2.293а,б,е,ж,з,и,к,л,м,1,2,3,4,5.294а,б,в,г,з,1,2.295б,в,г,д,1,2,3,4.296а
,б,в,г,,1,2,3,4,5.297а,б,в,г,д,е,ж,1,2,3,4,5,6.298а,б,в,г,д,е,1,2.299а,б,в,г,д,е,
ж,1,2,3.300а,б,в,г,д,е,1.301а,б,в,г,д,е,ж,1,2.302б,в,г,д,е,4,5.303а,а1,б,б1,в,
в1,е1,и,м,р,у,ф,ц,ш,ю,я,1,3,4,5,6.304а,б,в,г,д,е,1,2.305а,б,в,г,д,е,ж,1,2,3,4.
306г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,1,3,4,5,6,7.307а,б,в,г,д,е,ж,з1,2,3,4.308а,б,в,г,д,е,ж,з
,и,к,1,2,3.309а,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н,о2,4,5,6,7,8,9,10,11.310а,б,в,г,д,е,ж,з,2,3,
5,6,7.311а,б,в,г,д,е,ж,з,и,1,2,3,4,5,6.312а,б,в,г,д,1,2,3,4,5.313а,б,в,г,д,е,1,2,
3,4.314а,б,1,2,3.315а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2,3,4,5,6,7,8.316а,б,в,г,д,е,ж,1,2,3,4.31
7,а,б,в,г,д,е,ж,з,1.318а,б,в,г,д,1.319а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1,2,3,4,5.320а,б,в,г,д,
1,2,3,4,5,6.321а,б,в,г,д,1,2.322а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2,3.323а,б,в,г,д,е,ж,1,2,3.32
4а,б,в,г,д,е,ж,з,1,2 - с обща площ 15953.3 ха, от която залесена 15288.4
ха и незалесена 664.9 ха.
Защитена зона за птиците по Директива 79/409/ЕЕС

Защитена зона„Западни- Родопи-BG 0002063 е обявена съгласно
чл.6, ал.1 т.3 и т.4 от ЗБР, Заповед № РД-835/17.11.2008 год.бр.108/2008
г. на ДВ променена с Заповед РД №890/26.11.2013год. бр.103/2013г на
ДВ.В Общата и площ съгласно последната заповед е 133384,8 ха.
Цели на опазване на защитените зони са:
1.Опазване и поддържане на местообитанията на посочените във
заповедта видове птици за постигане на тяхното благоприятно
природозащитно състояние.
2.Възстановяване на местообитания на видове птици по заповед за
които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.
Съгласно горецитираната заповед в границите на защитената зона се
забранява :
1.Залесяването на пасища и мера както и превръщането им в
обработваеми земи и в трайни насаждения.
2.Използването на пестициди и минерални торове в пасищата.
Като в зоната попадат 12326,3ха горски територии от териториалния
обхват на ДГС „Селище” и засяга отдели и подотдели по собственост
както следва:
- Държавни горски територии
8 а, ж, и, к, л, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 9 а, в, г; 19 а, з,
и, к, л, н, п, р, с, щ, 1, 2, 3, 4; 20 д, з, и, к, т, у, ф, х, 1, 2, 3, 4; 26 а, б, в, 1,
2; 27 а, б, 1; 28 а, 1; 29 а, б, в, г, 1, 2; 30 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1; 31 1; 33 в, г,
3, 4; 37 а, е, 1; 38 1; 41 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5; 42 а, б, в, г, д, е, 1, 2;
43 а, б, в, г, д; 44 а, б, в, г, з, и; 71 е; 74 з, к; 75 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1; 76 з,
и, к, 5; 77 г, д, е; 78 г; 79 и, 9, 11, 12; 81 а, б, в, г, д, з; 82 а, б, в, г, д, е, ж,
з, и; 83 а, б; 86 б; 87 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3; 88 а, б, в, г, д, е, ж, з,
1, 2, 3, 4, 5, 6; 89 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3; 90 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2; 91
а, б, в, г, 1, 2; 92 а, б, в, г, 1, 2; 93 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2; 94 а, б, в, г, д, е, 1,
2, 3, 4; 95 а, б, в, г, д, е, 1, 2; 96 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 97 а, б, в, г, д,
е, 1; 98 а, б, в, г, д, е, ж, 1; 99 б, 1, 2; 100 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3; 101
а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4; 102 а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 103 а, б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м,
н, о, п, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; 104 а, б, в, г, ж, з, 1, 4; 107 а, б, в, д, т, 1, 2, 3; 108
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4; 109 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4; 110 б, в,
г, д, е, ж, з, и, к, 2, 3, 4, 5, 6; 111 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 3, 4, 5; 112 а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3; 113 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2; 114 а, б, в, г, д, е,
ж, з, и, 1, 2, 3, 4; 115 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4; 116 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3,
4, 5; 117 а, б, в, 1, 2, 3; 118 а, б, в, г, д, 1; 119 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
120 а, б, в, 1; 121 а, б, 1, 2; 122 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3; 123 а, б, в, г, д,
е, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 124 а, б, в, 1, 2, 3, 4, 5; 125 а, б, в, г, 1, 2, 3; 126 а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 127 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4; 128 а, б, в,
г, д, 1, 2, 3; 129 а, б, в, г, д, е, ж, 1; 130 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1; 131 а, б, в,
г, 1; 132 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1; 133 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
134 а, б, в, г; 135 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2; 136 а, б, в, г, д, 4, 5, 6; 137 в, г,

е, ж, 1, 6; 138 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2; 139 а, б, в, г, д, е, 1, 2; 140 а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4; 141 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к; 142 а, б, в, г, д, е,
ж, 1, 2, 3; 143 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4; 144 а, б, в, г, д, е, ж, з,
и, к, л, м, 1, 2; 145 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5; 146 а, б, в,
г, д, е, ж, з, 1, 2, 3; 147 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1; 148 а, б, в, г, д, 1; 149 а,
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 150 а, б, в, 1, 2, 3, 4; 151 а, б, в, г, д, е,
ж, 1; 152 а, б, в, г, д, е, з, 1, 2, 3; 153 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3,
4, 5, 7, 8; 154 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4; 155 а, б, в, г, д, 1; 156 а,б, в, г;
157 б, в, г, д, 1; 158 в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2; 159 а, б, в, г, д, е, ж,
з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1; 160 а, б, в, г, д, е, 1; 161 в, г, д, е, ж, з, и, к; 162 д,
е; 163 е, ж, з; 164 а, б, в, г, д, е; 165 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3; 166
а, б, в, г, д, е, 1; 167 б, в, г, д, 3; 168 к, л; 169 е, ж, з, и, 6; 170 г, д, е, ж, з,
и, 1, 2; 171 ж, з; 172 г, д, е, ж, з, и, 3, 5, 6; 173 б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м,
н, о, п, р, с, 1, 2, 3; 174 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3; 175 а, б, в, г, д, е;
176 а, б, в, г, 1, 2; 177 а, б, в, г, д, 1, 2; 178 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3;
179 а, б, в, 1; 180 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5; 181 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2;
182 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2; 183 а, б, в, г, 1, 2; 184 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4;
185 а, б, в, г, 1, 2; 186 а, б, в, г, д, 1; 187 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о,
п, р, с, т, 1, 2, 3; 188 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1; 189 а, б, в, г, д, е, ж, з, и,
к, л, м, 1, 2, 3; 190 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3; 191 а, б, в, г, д, е, ж,
з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 192 а, б, в, 1, 2, 3, 4; 193 а, б, г, д, ж, з, 1, 2, 3, 4; 194
а, б, в, г, д, е, ж; 195 а, б, в, г; 196 а, б, в, д, ж, з, и, 1; 197 а, б, в, г, д, е, ж,
з, и, 1, 3; 198 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 199 а, б, д, е, ж, з, и, к,
л, 1, 2; 200 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4; 201 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1; 202 а, б, в, г,
д, е, ж, 1, 2, 3; 203 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1; 204 а, б, в, г, 1; 205 а, б,
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1; 206 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п; 207
а, б, в, е, ж, з, и, к, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 208 а, д, е, ж, з, и, к, 1, 2; 209 а, б, в,
г, д, ж, и, к, л, м, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3, 4; 210 б, в, г, д, е, ж, 1, 2; 211 а, б,
в, г, д, е, 1; 212 а, б, в, г, д, е, з, и; 213 б, в, г, д; 214 а, б, в, г, д, е, ж, з;
215 а, б, в, г; 216 а, б, в, г, д, е, 1; 217 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2; 218 а, б, в, г,
д, е, ж, з, и, 1, 2, 3; 219 а, б, в, г, д, е, ж; 220 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м,
н, 1; 221 а, б, в, д, ж, з, 1; 222 а, в, д, ж, з, и, к; 223 а, б, в, г, д, 1; 224 а, б,
в, г, д; 225 а, ж, з, и, к, л; 226 а, б, в, г, д, е, ж, з, к, 1, 2; 227 а, б, в, г, д, е,
ж; 228 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1; 229 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5; 230 а,
б, в, г, д, е, ж, 1; 231 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к; 232 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,
л, 1; 233 а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 234 а, б, в, г, д, е, 1; 235 а, б, 1; 236 а, б, в, г,
1, 2, 3; 237 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2; 238 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3; 239 а, б, в,
г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2; 240 а, б, в, г, д, 1, 2; 241 а, б, в, г, д, е,
1; 242 а, б, в, г, 1, 2; 243 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3; 244 а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 245
б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2; 246 а, б, в, г, д, 1, 2; 247 а, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4;
248 а, в, г, ж, з, 1, 2; 249 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4; 250 а, б, в, г, 1, 2, 3; 251 а, б,
в, г, д, е, ж, 1, 2, 3; 252 а, б, в, г; 253 а, б, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3; 254 б, в, г,
д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 255 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1,

2; 256 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1; 257 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3; 258
а, в, г, д, е, ж, з, и, 1; 259 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2; 260 а, б, в, г, д, е,
ж, 1, 2; 261 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10; 262 а, б, в,
г, д, 1, 2, 3; 263 а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 264 а, б, в, г, д, е, 1, 2; 265 а, б, в, е, ж,
з, и, 1, 2, 3, 4; 266 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3; 267 а, б, в, г, д, е, 1; 268 в, г,
д, 1; 269 а, б, д, е, ж, з, 1, 2, 3; 270 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3; 271 а, б, в, г, д;
272 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2; 273 а, б, в, г, д, ж, 1, 2; 274 а, б, в, г, д, е, ж,
з, 1, 2, 3, 4; 275 а, б, в, г, д, е, ж, з, м, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3, 4; 276 а,
б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2; 277 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3; 278
а, б, в, г, д, е, л, м, р, с, т, 1; 279 а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, 1; 280 а, б, в, г, д,
1; 281 а, б, в, г, д; 282 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4; 283 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9; 284 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, о, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9; 285 а,
б, в, г, д, е, з, 1; 286 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4; 287 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1,
2, 3, 4, 5; 288 а, б, в, г, д, е, 1, 2; 289 а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 290 а, б, в, д, з, и,
к, л, м, н, о, р, 1, 2, 3; 291 а, б, в, г, 1; 292 а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, т, у, ц,
ч, 1, 2; 293 а, б, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5; 294 а, б, в, г, з, 1, 2; 295 б, в,
г, д, 1, 2, 3, 4; 296 а, б, в, г, 1, 2, 3, 4, 5; 297 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
298 а, б, в, г, д, е, 1, 2; 299 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3; 300 а, б, в, г, д, е, 1;
301 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2; 302 б, в, г, д, е, 4, 6; 303 а, а1, б, б1, в, в1, е1, и,
м, р, у, ф, ц, ш, ю, я, 1, 3, 4, 5, 6; 304 а, б, в, г, д, е, 1, 2; 305 а, б, в, г, д, е,
ж, 1, 2, 3, 4; 306 г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 3, 4, 5, 6, 7; 307 а, б, в, г, д, е,
ж, з, 1, 2, 3, 4; 308 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3; 309 а, г, д, е, ж, з, и, к,
л, м, н, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 310 а, б, в, г, д, е, ж, з, 2, 3, 5, 6, 7; 311 а,
б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 312 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5; 313 а, б, в, г,
д, е, 1, 2, 3, 4; 314 а, б, 1, 2, 3; 315 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
316 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4; 317 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1; 318 а, б, в, г, д, 1;
319 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5; 320 а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 321
а, б, в, г, д, 1, 2; 322 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3; 323 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3;
324 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2 - с обща площ 11950.7 ха, от която залесена
11554.4 ха и незалесена 396.3 ха.
Поетите ангажименти на Р
България по изпълнение на директивите 92/43 и 79/409 съгласно
прякото действие на двете директиви посочените по горе защитени зони
подлежат на превантивни мерки на опазване и защита.Предвидените
лесовъдски дейности на територията на защитените зони трябва
стриктно да следват изискванията на ЗБР за превенция и подържано на
благоприятно природозащитно състояние на местообитанията и
видовете.
ЗАПЛАХИ

1. Намаляване на площта на природните местообитания и
местообитанията на видовете и на техните популации в резултат на
човешка намеса.
2. Нарушаване на естественото състояние на природните
местообитания и местообитанията на видове.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 1.1

1. Да се извършват горскостопански дейности само съгласно
Плановете за управление на защитените територии или зони, описани
по-горе, и техните буферни зони.
2. В случаите, когато няма приети планове за управление на
съответните защитени територии или зони, 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. Да не се водят краткосрочнопостепенни
сечи
в
насажденията
от
сенкоиздръжливи
видове.Санитарните сечи и изваждането на мъртвата дървесина и стари
дървета, се водят само в случаите когато има големи природни
нарушения/ ветровали, снеговали ,пожари или каламитети/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.
3. Да се проверява периодично за създаването на нови защитени
територии или зони, или за предложения за създаването им, които
потенциално могат да бъдат повлияни от горскостопанските дейности.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 1.1

1. В плановете за управление на защитените територии или зони е
посочена системата за мониторинг, който е необходимо да се извършва.
Горските стопани трябва да идентифицират онези показатели, които
касаят наблюдението върху горскостопанските дейности и да
извършват мониторинга съгласно посочените схеми, срокове, критерии
и методи на оценка.
2. В случаите когато няма приети планове за управление на
съответните защитени територии или зони, 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 пожар.
ВКС 1.2 ЗАСТРАШЕНИ, ИЗЧЕЗВАЩИ И ЕНДЕМИЧНИ ВИДОВЕ
ВКС притежава териториите от горскостопанските единици,
които се среща всеки вид от приложение 1 от ръководството. Това
са видове с толкова голяма консервационна значимост, че е
достатъчно наличието на един такъв вид, постоянно обитаващ
горскостопанската единица, за да представлява тя ГВКС.Всяка
ЗГГФ, включваща местообитания на видовете, включени в
приложение 1 към ръководството е ГВКС.
В тази консервационна стойност попадат както гори –находища на
застрашени и изчезващи видове така и гори с естествени
характеристики представляващи потенциално такова местообитание.
Това се налага поради редкостта на видовете,както и заради нуждата от
опазване на местообитания от критично значение на тези и други
видове.Видовете са посочени в приложение 1 от Националното
ръководството.Приложението е разработено въз основа на червения
списък на IUCN/1997/ с използвани категории „критично застрашен” и
„уязвим”,Червената книга на РБ том I и II,Атлас на ендемичните
растения в България.
При теренните проучвания на територията на ТП ДГС”Селище”
извършени от лесоустройтелите не са установени находища на видове
попадащи в приложение 1 от Националното ръководството.
Преди години е имало наличие на застрашен от изчезване тревен вид
Сплескан
дифазиаструм
(Сплеснат
плаун)
Diphasiastrum
complanatum (L.) Holub Diphasium complanatum (L.) в района от
м.Крушата до м.Бардуче.

Сплескан дифазиаструм (Сплеснат плаун)
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub Diphasium complanatum (L.)
Rothm., Lycopodium complanatum L. Сем. Lycopodiaceae – Плаунови
Описание на вида Многогодишно тревисто растение. Има вилужно
разклонено пълзящо и приповдигащо се стъбло, достигащо 1,5 m
дължина. Изправените клонки са зеленикави и силно сплескани.
Листата са разположени на кръст в 4 реда по разклоненията на
клонките. Спороносните класчета са цилиндрични, събрани по 2 или 3 и
разположени на дълги до 12 cm дръжки. Размножава се вегетативно
чрез издънки от наземното стъбло и чрез спори. Период на спороносене
Спороносене: август–септември Природозащитен статут Включен в
Червена книга на България, т. 1, с категория Регионално изчезнал, и в
Закона за биологичното разнообразие. Местообитания У нас е
установен по силикатни скали, главно на влажни и сенчести места в
иглолистни гори от смърч и бял бор. В Северното полукълбо се среща в
различни местообитания с различни екологични условия, включително
и по открити горски поляни и пасища. Разпространение в България
Установен е в диапазона 1400– 1600 m н.в. в Западни Родопи, северно
от Доспат, около гр. Сърница. Наличието на вида не е потвърждавано от
1934 г.

ЗАПЛАХИ

1. Намаляване на площта на природните местообитания и
местообитанията на видовете и на техните популации в резултат на
човешка намеса.
2. Нарушаване на естественото състояние на природните
местообитания и местообитанията на видове.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ

Инвентаризиране и картиране на потенциалните находища на вида.
Дейностите могат да се извършват от служителите на горските или
ловните стопанства. При установяване наличие на вида да се
преустановят лесовъдските дейности в горскостопанската единица
(отдел или подотдел). Да се потърси консултация от специалисти за
провеждането на бъдещите дейности.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ

При установяване на вида се провежда наблюдение на покритието на
вида, заеманата площ и общо състояние на находището.
Животинските видове включени в Приложение 1 към Националното
ръководство, установени на територията на ТП ДГС „Селище”
Кафява мечка-/Ursus arctos/

До края на XIX в. е обитавала всички планини и в Лудогорието. След
30-те години на XX в. се запазва само в Централна Стара планина и
Рило-Родопския масив. Около 1980 г. числеността е 600 индивида [2],
през 1992 г. – към 800, но е преувеличена. Обитава територия с площ
1,1 млн. ha; в Централна Стара планина към 2007 г. 150–190 индивида (с
малките), в Рило-Родопския масив – 300–360 [3, 4, 5, 6, 7, Б. Киров –
непубл. доклад.]. В съседните планини скитат 25–30, главно млади
мечки. В двете метапопулации полово зрелите индивиди са 55–70 и
115–140 (включително тези от гръцките Родопи). Оценката на А. Дуцов
(лично съобщ. – 2007 г.) за числеността в България е сходна – 415–555
индивида. От 1988 г. има случаи на преминали в Западна Стара планина
мечки, от изток или най-вероятно от Сърбия (Анкета с горските
стопанства, 1989 г.). Видът е защитен от 1993 г. с изключения за
нанасящи щети мечки. Включен в ЧКБ (1985). Обявяване на НП
Централен Балкан, Рила и Пирин, и ПП Рилски манастир, Българка и
Витоша, където се намира 20–25 % от популацията. Национални и
международни програми за опазване на вида.
ЗАПЛАХИ

1. Горскостопански дейности – сечи.
2. Бракониерство.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ

Обявяване на природни паркове в Западни Родопи, Средна гора,
Западна Стара планина, Осоговска планина и разширяване на НП Пирин.
Създаване на буферни зони около националните паркове Осигуряване на
коридори между популациите, включително в съседни държави.
Дългосрочна програма за увеличаване на площта на старите гори .
Въвеждане на ефикасна система за обезщетяване на вредите от мечката.
Развитие на популацията до 800–850 индивида.В ТП ДГС „Селище”
кафявата мечка е само преминаващ животински вид .За сега не са открити
действащи бърлоги.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ

Да се наблюдават броя на наличните индивиди от вида и да се
мониторира числеността им по наличните коридорите. Могат да се
ползват и следите, пътечки и екскременти, като указание за присъствие на
вида.
- Видра (Lutra lutra)
Вид, включен в Червената книга на България с категорията уязвим.
Включен и в Приложение 2 и 3 на ЗБР.
Среща се в равнините, по морското крайбрежие и в планините до
1100 - 1500 m н. в. Обитава естествени речни течения и стоящи водоеми с
изобилна крайбрежна растителност – лонгози, елши и тръстики,

разнообразна рибна фауна, раци, жаби, гръбначни, мекотели. Най-често е
регистрирана в различни по размер и пълноводие реки, канали, рибарници,
езера, блата, микроязовири, язовири и др. Заема индивидуална територия с
размери 2 - 6 km от теченията на реките. Територията на един мъжки може
да припокрива тази на една или повече женски. Бърлогите са в корените на
крайбрежни дървета. Малките (2 - 4) се раждат през март - август и следват
майка си година. Рибата заема до 93% от плячката. Храни се също с ракообразни, жаби, бозайници, птици, влечуги. По време на миграция може да
измине повече от 20 km.

Сн. Karan Little (treknature.com)
ЗАПЛАХИ

1. Горскостопански дейности – сечи.
2. Намаляване дебита на водните басейни и рибните запаси.
3. Бракониерство.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ

Опазване на крайречната дървесна растителност по реките в ДГС
Селище, вкл. недопускане на мероприятия по така нареченото
“прочистване“, изгребване на инертни материали и коригиране на речните
корита. Опазване на рибните ресурси. При наличие на известни обитаеми
леговища да се осигури спокойствие в съответния речен участък, като на
не по-малко от 300 м 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 мониторира числеността им. Могат да се ползват и следите,
видровите пътечки и екскременти, като указание за присъствие на вида.

Фиг. 1. Следи на видра (Lutra lutra).
Златка (Martes martes)
Вид, включен в Червената книга на България с категорията
застрашен. Включен и в Приложение 3 на ЗБР.
Обитава главно стари, планински иглолистни (особено смърчови) и
букови гори над 1200 m, по-рядко дъбови и габърови гори. Разгонва се
през лятото. Бремеността трае 230 - 270 дни. Обикновено животните
започват да се размножават през третата година. Малките са средно 3 - 5.
При разселване младите могат да се отдалечат до 60 km. В Средна Европа
териториите на зрелите женски са средно 1.5, а на мъжките – 2.3 km2 и
могат да обхванат тези на повече от една женска. Основната храна са
мишевидни гризачи, птици, катерици (Големански 2011).
Следи от златка са установени на цялата територия на ТП ДГС
”Селище” в смърчови насаждения.

Сн. Terry Witха kker

Фиг. 13. Следи на златка (Martes martes) в III-ти ГСУ”Сърница”

ЗАПЛАХИ

1. Горскостопански дейности – сечи.
2. Бракониерство.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ

В отделите, където е установен вида, да се извеждат само сечи с
дългосрочен възобновителен период, като се запазва значителен процент
стари дървета (на групи). В отделите с доказани леговища да не се
извършват сечи в радиус от 300 м около предполагаемите леговища.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ

Установяване на точните местонахождения на леговищата и
дългосрочен мониторинг на броя/присъствието на вида.
Лещарка-/Bonasia bonasia/

Лещарката е голям отшелник и уседнала птица. Тя много неохотно
прелита над просеките на високоволтовите линии, през рекички или
открити полянки и малки блата. Тя обича прорастналите с млада гора
сечища, смесените млади гори близо до рекички и неголеми блата, както и
високите, но редки, с гъст подлез горски масиви. Всяка лещарка има свой
любим участък – тук тя се храни, тук нощува в най-закътаното и глухо
кътче. Тези участъци на дължина и ширина се простират на 300-500 метра.
Собственикът им ревностно ги пази от нашествието на други лещарки.
Тази птица обича да посещава прорастнали, изоставени или рядко
излолзвани горски пътища и пътеки, пясъчни сипеи и бреговете на малки

рекички, където кълве мъничките камъчета, необходими за нейното
храносмилане. Навсякъде, където има поне малко храсти с черна
боровинка, клюква (северно блатно растение с червени кисели зърнести
плодове – б.р.) и особено червена боровинка, във всеки момент може да се
очаква шумното излитане на лещарката или нейното мелодично
подсвиркване. Особено успешен е ловът от края на август до ноември (в
зависимост от времето). През есента лещарката се храни с ресните на
брезите, лови малки бръмбарчета и мекотели, кълве плодовете на
хвойната. Младите птички понякога се ровят в мравуняците. Гласовете на
мъжките и женските се отличават един от друг. При самците той е повисок като тон, по-чист и песента му е по-дълга. Вид, включен в Червената
книга на България с категорията „застрашен от изчезване вид” Включен и
в Приложение 2 и 3 на ЗБР.Среща се на цялата територия на ДГС Селище .
ЗАПЛАХИ

1. Горскостопански дейности – сечи.
2. Бракониерство.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ

Тъй като почти винаги гнезди на земята, лещарката е много уязвима
по време на мътене. През гнездовия период 01.04-01.08. не се извършват
стопански дейности в участъци , където е регистрирано присъствие на
вида.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ

Да се картират гнездовите находища на вида и ежегодно да се следи
за тяхното състояние.
Черен кълвач (Dryocopus martius)
Вид, включен в Червената книга на България с категорията уязвим.
Включен и в Приложение 2 (Приложение 1 на Директивата за птиците на
ЕС) и 3 на ЗБР.
Обитава стари планински букови, смесени и иглолистни гори, порядко нископланински и равнинни гори. Гнезди в издълбани от него
хралупи. Снася през май. Мътенето продължава 12-14 дни. Малките
напускат гнездото на 27-28 дневна възраст. През зимния период се среща и
в равнинни гори и в обширни паркове. Храни се с яйца, ларви и възрастни
короеди, ликоеди, хоботници, сечковци, листояди, мравки и др., по-рядко
семена на различни широколистни и иглолистни дървета (Нанкинов и кол.
1997).

Сн. Tomi Muukkonen (birdphoto.fi)
ЗАПЛАХИ

1. Горскостопански дейности – сечи.
2.Отсичане и премахване на сухи/мъртви/дървета и дървета с
изградени вече хралупи
3.Обеспокояване от местно население,туристи работници и др.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ

Препоръчително е подотделите с установено присъствие на вида да
се обособят като гори във фаза на старост. Ако все пак в тях се планират
сечи при провеждането им задължително се запазват всички стоящи и
паднали мъртви дървета, дърветата с хралупи, както и дървета с видими
признаци на заболяване и гнилота. Части от насажденията се запазват като
острови на старостта (без никакви лесовъдски мероприятия). В отделите не
се допуска провеждането на санитарни сечи и събиране на суха и паднала
маса с изключение на големи природни нарушения (ветровали, снеголоми)
или при доказан каламитет. Горепосочените мерки важат и за съседните
пододели.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ

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

ВИДОВЕ БРЪМБАРИ,ПЕПЕРУДИ,ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ С
ПОТЕНЦИАЛНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ДГС”СЕЛИЩЕ”.
Еленов рогач (Lucanus cervus)
Сем. Lucanidae -(Рогачи)
Най-едрият български бръмбар (4,5–9,0 cm). Среща се
из цялата страна от 0 до 1500–1700 m в широколистни
гори. Възрастното насекомо най-често се наблюдава
през ранното лято. Мъжките летят по здрач, докато
женските пълзят по земята или по дърветата. Ларвата
се развива най-често 5–6 години в гнила дървесина на широколистни
дървета. Среща се в широколистните гори до 1700 м на територията на
цялото стопанство.
ЗАПЛАХИ

1. Извеждане на сечи без да се оставя достатъчно мъртва гниеща
дървесина от широколистни дървета за развитие на ларвите.
2. Изкореняване на пънове.
3. Евентуални пожари.
4. Използване на инсектициди в непосредствена близост до горските
територии
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

Да се картират местонахожденията на вида и ежегодно да се следи за
тяхното състояние.
Трионест сечко (Prionus coriarius и Prionus besicanus)
Сем. Cerambycidae (Сечковци).
Двата вида са разпространени почти в цяла България,
от 0 до 2100–2400 m. Възрастните се срещат по стари,
полугнили или мъртви дънери и стъбла. Ларвата се
развива в продължение на три и повече години в

дървесината на стари, болни и мъртви широколистни и иглолистни
дървета. Срещат се на територията на цялото стопанство.
ЗАПЛАХИ

1. Извеждане на сечи без да се оставя достатъчно мъртва гниеща
дървесина от широколистни дървета за развитие на ларвите.
2. Изкореняване на пънове.
3. Евентуални пожари.
4. Използване на инсектициди в непосредствена близост до горските
територии
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.

Да се картират местонахожденията на вида и ежегодно да се следи за
тяхното състояние.
Алпийска розалия (Rosalia alpina)
Сем. Cerambycidae (Сечковци)
Широко разпространен в цялата страна, от 0 до 1500
m, предимно в планините, но и по Черноморието.
Обитава стари широколистни гори, предимно букови.
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. Среща се в буковите
гори на територията на цялото стопанство.
ЗАПЛАХИ

1. Извеждане на сечи без да се оставя достатъчно мъртва гниеща
дървесина от широколистни дървета за развитие на ларвите.
2. Изкореняване на пънове.
3. Евентуални пожари
4. Използване на инсектициди в непосредствена близост до горските
територии.

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

Да се картират местонахожденията на вида и ежегодно да се следи за
тяхното състояние.
Голям буков сечко (Morimus asper funereus)
Сем. Cerambycidae (Сечковци)
Широко разпространен вид в цялата страна, от 0 до
2000 m. Обитава широколистни, смесени гори и
иглолистни гори. Развива се в гниеща, влажна
дървесина, лежаща на земната повърхност. Ларвите
се развиват под кората, където се хранят със
сърцевината на дървесината. Среща се на територията на цялото
стопанство.
ЗАПЛАХИ

1. Извеждане на сечи без да се оставя достатъчно мъртва гниеща
дървесина от широколистни дървета за развитие на ларвите.
2. Изкореняване на пънове.
3. Евентуални пожари.
4. Използване на инсектициди в непосредствена близост до горските
територии.
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

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

Четириточкова меча пеперуда (Euplagia quadripunctaria)
Едра и лесна за разпознаване красива нощна пеперуда
(50–62 mm с разперени криле). Среща се в цялата страна,
в планините до към 1900 m н.в. Пеперудата лети и се
храни предимно денем през юли и август на сенчести
места край храсталаци и в покрайнините на горите. Среща се на
територията на цялото стопанство.
ЗАПЛАХИ

1. Редуцирането или унищожаване на микрохабитатите на вида.
2. Пожари.
3. Замърсяване с битови, строителни и други отпадъци.
4. Използване на инсектициди в непосредствена близост до горските
територии.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ

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

Да се картират местонахожденията на вида и ежегодно да се следи за
тяхното състояние.
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)
Широко разпространен вид за Централна и Западна
България, в районите с надморска височина между 500 и
2000 m. Най-често се среща в мътна вода, но може да
бъде открита и в бързотечащи потоци. Обитава реки,
езера, язовири, блата, канали и дори наводнени коловози по черни пътища.
Среща се на територията на цялото стопанство.
ЗАПЛАХИ

1.Човешка намеса –
пресушаване на водни тела.

убиване

и

нараняване

на

индивиди,

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ

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

Да се картират находищата на вида и ежегодно да се следи за
тяхното състояние.
Южен гребенест тритон (Triturus ivanbureschi)
Видът се среща почти в цялата страна, до 1500 m н.в.
Обитава плитките и обраснали с водна растителност
стоящи водоеми. Среща се в бавните течения на реки,
разливи, напоителни и отводнителни канали, езера,
блата и други застояли водоеми и техните околности.
Среща се на територията на цялото стопанство.
ЗАПЛАХИ

Човешка намеса – убиване и нараняване на индивиди, пресушаване
на водни тела.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ

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

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

ВКС 1.3 КРИТИЧНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ВИДОВЕСписък 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 по
отделно 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.

Глухар Tetrao urogallus
Природозащитен статус В България: Застрашен вид EN B – 1, ЗБР
– II Международен: ДП – I, БеК – III

Описание на вида Най-едрата кокошева птица, с ясно изразен полов
диморфизъм. Дължина на тялото 60–87 cm. Общото оперение при
мъжките е тъмносиво до черно, със синьо-зеленикав метален блясък.
Коремът е черно- кафяв, със слаб метален блясък. Опашните пера са
черни, с бели петна по средата. Над окото има червена вежда без
оперение. При женските общото оперение е кафяво, по гърба с кафяви и
сиво-бели препаски. Коремът е ръждиво жълт с кафяви препаски.
Краката са сиво-кафяви.
Биология Полигамна птица. Брачните игри се извършват на едни и
същи токовища години наред. Женските гнездят най-често до повалено
дърво, до ствола на дърво или под храст. Само женските се грижат за

поколението. Малките са гнездобегълци. Храни се предимно с пъпки и
листа на бял бор, смърч, боровинки, плодове на хвойна- та, а също и с
насекоми, мекотели и др.
Местообитания Предимно стари иглолистни и смесени гори с
преобладаващ бял бор. Обитава и смърчови гори.
Разпространение в България Постоянен вид. При тежки зими е
възможно да прави вертикални миграции. Основната популация на вида
в България е в Западни Родопи, Рила и Пирин, малка част в Западна
Стара планина.
В ТП ДГС „Селище” при теренните наблюдения от ВКС 1.2 Застрашени, изчезващи и ендемични видове,(обитания на глухар –
“застрашен вид”, съгласно “Националното ръководство за определяне
на гори с висока консервационна стойност” /Наличие на токовище на
глухар* (Tetrao urogallus) с 2-5 мъжки птици, зона 500м Наличие на
токовище с повече от 5 токуващи мъжки, зона 700 м./
, включва следните отдели и подотдели:65д ;66и; 91 а; 96 г, д; 114 д; 115
д; 119 б, в; 121 а; 122 в, д; 194 ж; 219 д; 232 д; 238 а; 259 и, к; 270 в; 282
а; 290 а; 300 г, д, е; 301 д; 311 а, б; 313 а; 313 а; 322 в; 324 з ,- с обща
площ 288.0 ха, от която залесена 279.8 ха.
Заплахи
Основни заплахи за вида са фрагментация и промяна на структурата
на местообитанията, антропогенен натиск, унищожаване на токовищата,
липса на достатъчно хранителна база, интензивни горскостопански
мероприятия по време на размножителния период и нерегламентиран
острел.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ

Да се сведе до минимум фрагментацията на местообитанията в
отделите, в които е установен видът. В идентифицираните токовища да не
се извеждат сечи. Да не се допуска събирането на горски плодове и билки в
периода на токуване, мътене и отглеждане на малки. В радиус от 600 m от
центъра на токовището да не се извеждат голи сечи, реконструкции,
застрояване, прокарване на пътища и други дейности, водещи до промяна в
ландшафта. Да се ограничат посещенията от туристи в районите на
токуване.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ.

Ежегоден мониторинг на птиците в периода на токуване. Оценка на
антропогенното въздействие в районите, в които се среща глухарят, и
при нужда свеждането му до минимум.

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 известни видове, трябва да имат голяма площ и да са
сравнително неповлияни от човешка дейност и с ниско ниво на
фрагментация /% незалесена територия/.Целта на определяне на тази
консервационна стойност е да бъдат включени типични ландшафти и
тяхното биологично многообразие от съответния горско-растителен
район.
ВКС 2 представляват значими горски територии, формиращи
ландшафт от регионално и национално значение, в които всички
естествено срещащи се видове съществуват при естествени условия на
разпространение и обилие.
Цялата територия /от отдел № 1 до отдел № 324/ на ТП
ДГС”Селище” попада във ВСК 2.
ЗАПЛАХИ

1. Намаляване на процента на лесистост на територията на ТП ДГС
„Батак”.
2. Намаляване на процента на ГФС.
3. Изчистване на насажденията от мъртва и биотопна дървесин, б т.ч.
дървета с хралупи, единични и групи със стари дървета.
4. Залесяване на естествени открити пространства.
5. 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 природо съобразни и разнообразни
лесовъдски системи в съответствие с особеностите на конкретното
насаждение.
3. Не по-малко от 5% гори от основно представените горско
дървесни 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 да се поддържат определено количество мъртва
дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични и групи стари
дървета.
5. Да се дава приоритет на естественото възобновяване. Да се
прилагат лесовъдски системи, които осигуряват естествено
възобновяване.
6. Не се допуска смяна на коренния дървесен състав 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 чуждоземни дървесни видове и произходи с изключение на
дендрариумите и географските култури, както и животински видове
извън естественият им ареал на разпространение, с изключение на ДЛС.
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,
независисмо дали съществуващата фрагментация е под определения
граничен процент. При планирането на пътища и инфраструктура,
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. ЕКОСИСТЕМИ И МЕСТООБИТАНИЯ.
РЕДКИ, ЗАЩИТЕНИ ИЛИ ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ
ЕКОСИСТЕМИ, МЕСТООБИТАНИЯ ИЛИ РЕФУГИИ.
За България ГВКС представляват всички горски територии,
включващи екосистеми от списъка на Приложение 4 към
ръководството. За ВКС се считат и гори, притежаващи
характеристики, отличаващи ги като гори във фаза на старост (ГФС,
Old-growth forests), които със своята възрастова структура и степен
на естественост представляват местообитание на комплекс видове
от специфични екологични и таксономични групи.
Тези гори включват наличие на :
1.Големи живи дървета с диаметри близки до максималните за
съответния дървесен вид.
2.Дървета с изсъхнали , деформирани или счупени върхове и клони
3.Дървета с масивни живи клони/често с диаметър по-голям от
25см./.
4.Дървета с белези от пожар или дървета с хралупи.
5.Големи мъртви дървета които са все още на корен.
6.Паднали големи мъртви дървета, който са в различни фази на
разлагане.
7.Неравномерна пространствена структура.
За определяне на горите , отговарящи на критериите на ВКС 3,са
използвани данни от ГСП на ТП ДГС „Селище”.Извършено е и
теренно обследване на идентифицираните за тази консервационна
стойност типове екосистеми.Съгласно списъка към приложение 4

на Национналното ръководство за определяне на ГВКС, за
територията на ТП ДГС „Селище” са идентифицирани 3 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.
G3.1E1 Southeastern Moesian [Picea abies] forests Монодоминанти и с
преобладание на смърч гори в Родопите (Витоша, Рила, Пирин и
Родопи).
В долната част на разпространението си /1200-1800 м.н.в./горите от
обикновен смърч са по-често смесени с участие на обикновенна ела
/Abies alba/, бял бор/ Pinus silvestris/ и обикновен бук/ Fagus sylvatica/.В
тревния етаж участват както видове характерни за европейските
мезофитни гори така и видове характерни за иглалистните бореални
гори.Тези гори се отнасят към подсъюз Abieti-Piceenion и асоциация
Veronico urticifoiliae-Abietum. Смърчовите насаждения са изключително
подходящи за прилагане на изборните форми на стопанство и сечи с
дълъг възобновителен период, които да осигурят неравномерната
пространствена структура. Трябва да се забрани прилагането на
постепенната сеч, с изключение на случаите когато целта е постигане на
разнообразие на местообитания. Отгледните мероприятия трябва да се
извършват навреме за да се подобри устойчивостта на младите
насаждения. При планирането и извеждането на лесовъдските
мероприятия да се осигури представянето на различните фази в
развитието на смърчовите гори. 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.
Предприемане на мерки за възстановяване на местообитанията в площи
незаети от гори или незалесени лесопригодни територии.
Този тип гори са включени в Червената книга на България том III
местообитания с категория „потенциално застрашено местообитание”.
G1.6921/ G1.6931 Southeastern Moesian and Balkan Range acidophilous
beech forests Гори с преобладание на бук, разположени на бедни
кисели и влажни почви. Характерни растителни видове: Fagus
sylvatica,Luzula luzuloides, L. sylvatica,Calamagrostis arundinacea,
Pteridium aquilinum,Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Poa nemoralis
Гори с преобладание на бук, разположени на бедни кисели и влажни
почви. Местообитанието включва ацидофилни широколистни и смесени
широколистно-иглолистни гори с основен едификатор обикновен бук
(Fagus sylvatica). Развиват се на сравнително бедни (понякога

ерозирали), кисели кафяви светли горски почви и ранкери, формирани
главно върху диорит, гранит, риолит, пясъчници, кристалинни шисти и
др. Заемат най-често стръмни склонове с различни изложения - както
сенчести, така и слънчеви. Имат голям вертикален диапазон - от 700 до
1700 m надм. вис. В долната част на този диапазон (700-1100 m надм.
вис.) горите са монодоминантни букови и смесени широколистни със
сравнително голямо участие на обикновен габър (Carpinus betulus) и
зимен дъб (Quercus dalecха mpii), а на места и на бяла бреза (Betula
pendula). На по-големи надморски височини (1300-1700 m надм. вис.)
обикновеният бук формира както чисти, така и смесени гори с
обикновена ела (Abies alba) и обикновен смърч (Picea abies). Единично
участие имат офиката (Sorbus aucuparia), трепетликата (Populus
tremula), бялата бреза и белият бор (Pinus sylvestris). Ацидофилните
букови гори имат добре развит тревен синузий с преобладаване на
видове, чието разпространение е свързано с кисели почви. В някои
съобщества се формира мъхова покривка. В синтаксономично
отношение ацидофилните букови гори се отнасят към клас QuercoFagetea, разред Fagetalia sylvaticae и съюз Luzulo-Fagion. На
територията на ТП ДГС "Селище"са представени типичните
ацидофилни букови гори от асоциация Luzulo luzuloidis-Fagetum
sylvaticae.
Към този подтип се отнасят голяма група ацидофилни букови гори, с
широко разпространение в България - Стара планина, Средна гора,
Осоговска планина, Западни Родопи, Врачанска планина, Васильовска
планина и Беласица. Развиват се най-често в диапазона 1000-1500 m
надм. вис. и заемат предимно стръмни склонове с различни изложения.
Почвите са сравнително плитки и бедни кисели кафяви горски
ненаситени, ранкери, и по-рядко кафяви горски наситени. Константни и
доминиращи видове са Luzula luzuloides и Descха mpsia flexuosa. Други
често срещащи се видове са Calamagrostis arundinacea, Hieracium
murorum gr., Mycelis muralis, Poa nemoralis. В отделни фитоценози
доминанти и субдоминанти са Bruckentха lia spiculifolia, Calamagrostis
arundinacea, Juniperus communis, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea,
Veronica officinalis, както и някои мъхове - Leucobrium glaucum,
Pleurozium schreberi, Polytrichum juniperinum и др. (Димитров 2011).
Този тип гори са включени в Червена книга на България том. 3
Местообитания с категория “уязвимо местообитание” и в приложение 1
на ЗБР (Бисерков и др. /ред./ 2011).
G1.6922/ G1.6923/ G1.6932/ G1.6933 Southeastern Moesian and Balkan
Range neutrophile beech forests 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: Fagus sylvatica, Galium odoratum, Anemone nemorosa,
Lamiastrum galeobdolon, Sanicula europea.
Неутрофилните букови гори са най –разпространените н България
букови гори.Формирани са на относително по големи надморски
височини от около 700м.н.в. до около 1800/2100м.н.в./ при типичен
планински климат.Заемат придимно северни склонове,долове и
клисури.Почвите са неутрални, слабо кисели или слабо алкални, богати
на хранителни вещества,влажни кафяви-горски.Тези гори се развиват
при среден хидротермичен режим и се характеризират с участието на
редица бореални и средноевропейски видове, което ги прави сходни със
средноевропейските букови гори.Преобладаващ дървесен вид е
обикновения бук/Fagus sylvatica subsp. sylvatica и Fagus sylvatica subsp.
moesiaca/който понякога в по-ниските части формира смесени
широколистни гори със участие на Acer heldreichii, A.pseudoplatanus,
Betula pendula, Carpinus betulus, Fraxinus exelsiorr, Populus trimula,
Sorbus aucuparia, Ulmus glabra, А в по високите части на планините
образува смесени широколистно-иглолистни гори с Abies alba, Picea
abies и Pinus silvestris.Храстов етаж обикновено не се
формира.Мезофилните букови гори се отличават със богат и
разнообразен по флористичен състав и обилен тревен етаж сравнение с
останалите буковни гори в България.
Този тип гори са включени в Червената книга на България том III
местообитания/Бисерков идр.2011/ с категория „почти застрашено
местообитание”.
Гори във фаза на старост / Old growth forest/
Гори във фаза на старост / Old growth forest/ е територия в която
Гората е достигнала значителна възраст /турностна и по-голяма/, не е била
обект на големи природни и антропогенни нарушения, не е ползвана едно
и повече десетилетия, и са представени следните характеристики:
1.Големи живи дървета с диаметри близки до максималните за съответния
дървесен вид
2.Дървета с изсъхнали, деформирани или счупени върхове и клони
3.Дървета с масивни живи клони/често с диаметър по-голям от 25 см/
4.Дървета с хралупи
5.Големи мъртви дървета, които са все още на корен
6.Паднали големи мъртви дървета, които са в различни фази на разлагане
7.Неравномерна пространствена структура
Гори във фаза на старост / ГФС/, със своята специфична структура и
функционалност, са местообитания на комплекс от видове от различни
екологични и таксономични групи.Поради ограничените знания за тях все
още не може да се определи колко от проучените видове са свързани
единствено с тези гори, но определено може да се каже, че много видове

намират в тях оптимални условия за съществуване.Нещо повече, при
сравняване на ГФС и по-млади гори са отчетени съществени разлики във
видовия състав и обилието, което е показател за уникалността на тези
екосистеми.ГФС доказано съхраняват и около два пъти повече въглероден
двуокис /карбон/ от колкото интензивно ползваните гори и горските
култури.
Анализ на горите във фаза на старост, определени във ВКС 3
Горите във фаза на старост на територията на ТП ДГС”Селище”
представляват 1398,9 ха или 9% от общо залесената площ горска територия
държавна собственост. Тези гори отразяват всички екосистеми на
територията на стопанството, като са представени абсолютно всички
типове хабитати - дървесни видове и стопански класове.Приложения
списък е достатъчно представителен и не е необходимо определяне на
допълнителни гори във фаза на старост
На територията на ДГС /ДЛС гори във фаза на старост и
представителни екосистеми са определени отдели/подотдели:
СПИСЪК НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ГОРИ ВЪВ ФАЗА НА
СТАРОСТ В ТП ДГС”СЕЛИЩЕ”

№ по ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Отдел/подотдел
51г
52д
53г
55е
55ж
56б
56е
58з
59е
59и
59з
59к
61ж
62г
62д
62е
65а
65б
65в
65г
65д

Площ, ха

Д. вид, бонитет

14,7
14,9
11,3
9,8
2,7
6,3
3,2
8,3
11,3
8,1
4,4
7,8
5,1
4,7
24,7
3,4
7,4
20,7
3,2
15,1
4,7

бб9-ІІІ
бб9-ІІ
бб7-ІІ
бб8-ІІ
см4-І,бк4-ІІ
бк8-І
см4-ІІ
бб10-ІІІ
бк6-ІІ
бб4-ІІ
бк7-ІІ
бб6-ІІ
бк5-І
бк5-ІІ
бб7-ІІ
бб8-ІІ
бб6-ІІ,см4-І
бб8-ІІ
бк6-І
бб8-ІІ
бб7-ІІІ

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
67
68
69

66д
66ж
67к
67н
70а
70б
70г
70д
71г
71д
71е
75г
75е
75ж
75з
155а
156а
156б
156в
156г
157д
158з
158к
158м
159а
159в
159е
159л
159м
159н
160а
160б
160в
161г
161д
161е
161ж
161з
161и
161к
163ж
164б
165а
165в
165ж
165к
168л
168л

8,3
23,8
4,1
2,6
10,9
8,2
11,1
3,0
6,1
13,7
8,9
7,7
4,7
11,0
3,2
5,6
6,7
13,7
12,3
6,2
23,4
6,4
14,3
9,1
9,2
8,3
7,4
6,7
3,1
1,2
8,6
25,1
2,4
3,2
9,5
3,9
2,6
2,6
5,0
4,5
5,0
3,0
7,0
10,0
2,9
9,7
2,0
2,0

бб9-ІІ
бб9-ІІ
бб7-ІІ
бб7-ІІ
бк4-І
бб10-ІІ
бб6-ІІ,см4-ІІ
см4-І
бб10-ІІ
бб5-І,см4-І
бб8-ІІ
см5-ІІ
см5-І
бб5-ІІ
см4-ІІ,ела4-ІІ
ела5-ІІ,бк4-ІІ
ела5-ІІ
бб5-ІІ
см7-ІІ
см10-ІІ
бб7-ІІ
см-ІІ
бб8-ІІ
см8-ІІ
см10-ІІ
см10-І
см10-ІІ
см7-ІІ
бм-І
см9-І
бк7-І
см6-ІІ
см9-ІІ
бб6-ІІ,см4-ІІ
см4-ІІ
см5-ІІ
бб6-ІІ
бк8-ІІ
см4-ІІ,бк4-ІІ
см6-ІІ
бб9-ІІІ
бб10-ІІ
бб6-ІІ
см10-ІІ
см10-ІІ
см10-ІІ
бб8-ІІ
бб8-ІІ

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
116
117

169з
169и
170д
170е
170ж
170з
170и
171з
174з
174и
175в
175г
178ж
178з
180д
181г
181е
183в
203ж
217в
249а
249в
249г
250а
250б
250в
252в
253е
254г
254д
255а
255б
255д
257з
258з
259з
259ж
260г
260д
275б
293з
293и
294а
294г
294з
295б
295в
295г

3,7
11,7
8,1
7,5
9,3
5,4
2,0
14,2
10,2
8,8
13,6
4,8
15,6
15,7
14,5
2,3
10,9
8,9
1,6
2,5
7,5
20,1
4,8
18,7
20,2
9,8
8,3
14,4
13,4
8,9
7,0
25,8
9,3
9,5
4,5
2,5
4,8
8,3
14,5
5,5
10,6
6,7
12,2
2,6
0,7
19,8
9,0
13,5

бк5-ІІ
бб7-ІІ
бк4-ІІ
бб8-ІІ
бб8-ІІ
см6-ІІ,бб4-ІІІ
см10-ІІІ
бб4-ІІ,см4-ІІ
бб10-ІІІ
бб8-ІІ
бб8-ІІ
бб10-ІІ
бб8-ІІ
бб9-ІІ
бб7-ІІ
бб9-ІІ
бб8-ІІ
бб7-ІІІ
см10-ІІ
см10-ІІ
бб9-ІІ
см9-І
бб6-І,см4-І
см9-І
см10-І
бб6-ІІ,см4-ІІ
бб7-ІІ
бб6-І
бб9-ІІ
бб7-ІІ
ела6-ІІ
ела6-ІІ
см6-ІІ
ела7-ІІ
см7-І
ела8-ІІ
бб8-ІІ
ела4-ІІІ
бб6-ІІ
бб10-ІІ
ела5-ІІ,см4-ІІ
ела8-ІІІ
бб9-ІІ
бб8-ІІІ
см10-І
см6ІІ
бб8-ІІ
бк6-ІІ

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
127
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

295д
297а
297б
297ж
298б
298г
298д
299б
299г
299д
299е
300г
300е
301а
301б
301д
302б
302в
302д
303в1
306и
307е
307ж
307з
308з
308к
309г
309е
309и
309з
309л
310б
310в
310г
310е
311з
317г

Обща площ-

2,6
17,5
17,8
2,6
21,1
14,3
7,7
11,4
14,6
12,0
17,7
3,1
24,2
6,0
11,5
11,2
8,8
15,2
6,9
5,0
14,0
5,2
8,4
5,2
16,3
4,8
4,2
13,3
5,0
4,9
7,7
7,5
11,6
2,8
1,3
8,4
6,6

1398,9ха

см5-І,ела5-І
см7-І
бк5-ІІ
ела4-ІІ
см4-ІІ,бк4-ІІ
бк7-ІІ
см5-І
бб9-І
см5-ІІ
см5-ІІ
бб8-І
см9-ІІ
бб6-ІІ,см4-І
см7-ІІ
бб6-ІІ,см4-ІІ
см8-І
бб8-ІІ
бб7-ІІ
см6-ІІ,бб4-ІІ
см8-І
см7-І
см9-І
см5-ІІ
см9-І
см7-ІІ
см6-І,бб4-І
см10-І
см8-І
бб6-ІІІ,см4-І
см7-І
см7-І
см7-ІІ
см8-І
бб6-ІІ,см4-І
см6-І,бб4-І
бб7-ІІ
бб9-ІІ

СПИСЪК НА ПРЕДСТАВЕТЕЛНИТЕ ЕКОСИСТЕМИ В КОЙТО НЯМА ДА СЕ
ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ,ВКЛЮЧИТЕЛНО И ГОРИТЕ ВЪВ ФАЗА НА
СТАРОСТ В ДГС „СЕЛИЩЕ”

Тип горски екосистеми

Бял борови гори-91 СА:
Свежа борово-смърчова гора с
боровинки;Борово-елова гора с
боровинки;Свежа борово-букова
гора;Борова гора с горун на кафяви почви;Свежа до суха борова
гора с борвинки;Борова гора на
сухи хумусно-карбонатни почви;
Каменлива борова гора;Боровосмърчова гора на сфагнум;
Скална борова гора;

№
Отдел и Площ ха
по
подотдел
ред

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
33
34
35
36

51-г
52-д
53-г
55-е
58-з
59-к
62-д
62-е
65-а
65-б
65-г
65-д
66-д
66-ж
67-к
67-н
70-б
70-г
71-г
71-д
71-е
75-ж
156-б
157-д
158-к
161-г
161-ж
163-ж
164-б
165-а
168-л
169-и
170-е
170-ж
174-з
174-и

14.7
14.9
11.3
9.8
8.3
7.8
24.7
3.4
7.4
20.7
15.1
4.7
8.3
23.8
4.1
2.6
8.2
11.1
6.1
13.7
8.9
11
13.7
23.4
14.3
3.2
2.6
5
3
7
2
11.7
7.5
9.3
10.2
8.8

% от
площа
на типа
еко
система

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
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

175-в
175-г
178-ж
178-з
180-д
181-г
181-е
183-в
249-а
249-г
250-в
252-в
253-е
254-г
254-д
259-ж
260-д
275-б
294-а
294-г
295-в
299-б
299-е
300-е
301-б
302-б
302-в
309-и
310-г
311-з
317-г
231-б
274-в
276-б
278-а
278-б
278-в
279-б
279-в
281-б
284-г
284-д
286-б
297-в
303-я

Общо за борови гори

Смърчови гори-9410

1
2

56-е
70-д

13.6
4.8
15.6
15.7
14.5
2.3
10.9
8.9
7.5
4.8
9.8
8.3
14.4
13.4
8.9
4.8
14.5
5.5
12.2
2.6
9
11.4
17.7
24.2
11.5
8.8
15.2
5
2.8
8.4
6.6
17.1
14.3
10.5
1.2
0.5
2.7
1.6
0.4
14.7
6.7
13.6
13.9
2.4
13.1
788.6
3.2
3

6.85

Долинна смърчово-елова гора;
Смърчова гора със заешки киселец
Смърчова гора със зелени мъхове
и боровинки;Смърчова гора с нис
ки треви на петна;Високопланин
ска смърчова гора с боровинки и
светлика;Високопланинска смър
чова гора сборовинки и брусници
Високопланинска смърчово-муро
ва гора;Смърчово-черномурова
гора;Субалпийска смърчова гора

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
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

75-г
75-е
156-в
156-г
158-з
158-к
159-а
159-в
159-е
159-л
159-м
160-б
160-в
161-д
161-е
161-к
165-в
165-ж
165-к
170-з
170-и
203-ж
217-в
249-в
250-а
250-б
255-д
258-з
294-з
295-б
297-а
298-д
299-г
299-д
300-г
301-а
301-д
302-д
303-в1
306-и
307-е
307-ж
307-з
308-з
308-к
309-г
309-е
309-з

7.7
4.7
12.3
6.2
6.4
9.1
9.2
8.3
7.4
6.7
1.2
25.1
2.4
9.5
3.9
4.5
10
2.9
9.7
5.4
2
1.6
2.5
20.1
18.7
20.2
9.3
4.5
0.7
19.8
17.5
7.7
14.6
12
3.1
6
11.2
6.9
5
14
5.2
8.4
5.2
16.3
4.8
4.2
13.3
4.9

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

309-л
310-б
310-в
310-е
318-в
131-а
217-в
248-з
256-л
258-е
303-ф
304-г
304-д
306-к

1
2
3
4
5
6
7
8

156-а
255-а
255-б
257-з
259-з
260-г
293-з
293-и

1

55-ж

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

59-и
70-а
75-з
155-а
161-и
171-з
295-д
297-ж
298-б
216-в

Общо за смърчови гори

Елови гори-91ВА:
Долинна елова гора с папрати;
Елова гора със заешки киселец;

Общо за елови гори

Смесени иглолистни и
иглолистношироколистни гориСмесени иглолистни и широколист
но-иглолистни гори без преобладе
ние на дървесния вид;

Общо за смесени гори

Букови гори-9130/9110
Букови гора със светлика;Букова
гора на каменливи склонове;Буко
ва гора с брустници;Букова гора с
мъхове и лишеи;Свежа букова
гора с борвинки; и др.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

56-б
59-е
59-з
61-ж
62-г
65-в
160-а
161-з
169-з
170-д
295-г

7.7
7.5
11.6
1.3
16.6
20.9
2.5
25.7
5.7
6.7
23.4
6
4.8
4.6
563.5
6.7
7
25.8
9.5
2.5
8.3
10.6
6.7
77.1
2.7
8.1
10.9
3.2
5.6
5
14.2
2.6
2.6
21.1
19.4
95.4
6.3
11.3
4.4
5.1
4.7
3.2
8.6
2.6
3.7
8.1
13.5

16.04

17.98

19.99

12
13
14

297-б
298-г
259-в

Общо за букови гори

Мурови гори-95АО
Общо за мурови гори
Общо
Обща залесена площ-държавна

1

159-м

17.8
14.3
4
107.6
3.1
3.1
1635.3
16208.4

42.3
0.1
10.09

Обща площ-1635,3ха,представляваща-10,09% от общата залесена площ на
ТП ДГС „Селище”
ЗАПЛАХИ НА ВКС 3

1. Намаляване на процента на лесистост на ДГС „ Селище”.
2. Намаляване на процента на ГФС. ВКС
3. ЕКОСИСТЕМИ И МЕСТООБИТАНИЯ. РЕДКИ, ЗАЩИТЕНИ ИЛИ
ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ЕКОСИСТЕМИ, МЕСТООБИТАНИЯ ИЛИ РЕУГИИ.

Изчистване на насажденията от мъртва и биотопна дървесина, в т.ч.
дървета с хралупи, единични и групи със стари дървета.
4. Залесяване на естествени открити пространства.
5. Антропогенна фрагментираност на територията.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 3
След определяне на горските екосистеми, представляващи ВКС 3, и
разпространението им на територията на горскостопанската единица, те
трябва да се стопанисват по начин, който да поддържа и/или подобри
природозащитното им състояние. Препоръки за стопанисване на отделните
видове горски екосистеми, представляващи ВКС 3, са представени в
Приложение 4А от Ръководството.
На територията на ТП ДГС „Селище”в тези насаждения не са предвидени
мероприятия.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 3
Тази част от управлението на ГВКС включва извършване 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., ОПАЗВАНЕ НА ВОДОСБОРИ И
КОНТРОЛ НА ЕРОЗИЯТА НА УЯЗВИМИ ПОЧВИ И СКЛОНОВЕ.
Тази ВКС се отнася до важните екологични функции на стопанисваната
гора.Определени са следните компоненти:







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

ВКС 4.1 ГОРИ – ЕДИНСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА
ПИТЕЙНА ВОДА
В България за ГВКС се считат всички горски територии попадащи
в рамките на санитарно-охранителните зони 1 и 2 на източници за
питейно-битово водоснабдяване, определени по реда на Наредба 3
от 2002г.
За ВКС се считат също и горски територии попадащи в близост до
източници за питейно-битово водоснабдяване, но без определени
официални СОЗ.
За територията на ДГС”Селище” в тази консервационна стойност
попадат следните отдели и подотдели
ДГС/ДЛС
Вододайни
зони гр/с….
Водохващания
за питейни
цели
Вододайна
зона на река
Каптажи
гр.Сърница
Каптажи
с.Побит камък
Горски чешми
и кладенци

Отдели

Площи на
отделите

231,248,255,256,259,274,276,297,298,303,306,307

653,4

131

32,1

6,11018,22,23,54,79,163,136,142,144,145,189,263,284,287,293,297,299,3
02,303,310,312,316

1343,3

ВКС 4.1 Гори единствени източници за питейна вода, съгласно
„Националното ръководство за определяне на гори с висока
консервационна стойност”, включва следните отдели и подотдели:
131 а; 216 в; 217 в; 231 б; 248 з; 255 б; 256 л; 258 е; 259 в; 274 в; 275
б; 276 б; 278 а, б, в; 279 б, в; 281 б; 284 г, д; 286 б; 297 в; 298 б; 299 б;
302 в; 303 ф, я; 304 г, д; 306 и, к, м; 307 г - с обща площ 332.3 ха, от
която залесена 332.3 ха.
Включените горскостопански единици са определени въз основа на
интервюта с персонала на стопанството.
ЗАПЛАХИ ЗА ВКС 4.1

1. Намаляване на пълнотата на насажденията под 0,5.
2. Складиране на дървесина непосредствено във водните течения.
3. 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 санитарноохранителните 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

1. Горски територии във водосборите на поройни водни течения,
чиято лесистост надхвърля 40%;
2. Съобщества на клек (Pinus mugo);
3. Горски територии, представляващи горна граница на гората
(ГГГ), определени по реда на ЗГ или включени в 200 метровата
ивица под ГГГ;
4. Крайречни естествени гори от Quercus pedunculiflora, Q. robur,
Fraxinus оxycarpa, Ulmus minor, U. laevis, Salix alba, Alnus glutinosa,
Populus alba, Populus nigra, Platanus orientalis, попадащи в
заливаемата тераса на речното течение;
В ТП ДГС „Селище” няма наличие на това ВКС.
ВКС 4.3 ГОРИ С РЕШАВАЩО ПРОТИВОЕРОЗИОННО ЗНАЧЕНИЕ
Потенциална опасност за развитие на ерозионни процеси
съществува при горски територии от посочените райони и почвени
типове.
Райони с потенциални ерозионни процеси: Билна част и южни
склонове на Стара планина, Родопи, Рила, Пирин, Витоша,
Беласица, Огражден, Малашевска, Огосовска и Конявска планини.
Лавиноопасни райони: Склонове на Централна Стара планина,
Рила, Пирин, Витоша, Осогово и Западни Родопи
Почвени типове (Използва се класификацията, по която се
извършва лесоустройството): канелени горски почви, кафяви
горски почви, планинско-горски тъмноцветни почви, планинсколивадни почви, хумусно-карбонатни почви, алувиални и
делувиални почви, антропогенни почви, неразвити и деградирали
почви
За територията на ДГС Селище са определени ГВКС, покриващи
изискванията на т.1 от определението, съгласно Националното
ръководство за определяне на ГВКС
ЗГГФ с наклон над 30° /или по-малък, при разположение под
обработваеми земи, поляни, голини,редини,които са с наклон над 10° и
дължина по-голяма от 200м/ с площ над 1 ха и пълнота 0,6
Гори с наклон над 30°-отдели/подотдели, площите им :

ВКС 4.3.1 Гори с решаващо противоерозионно значение,
съгласно „Националното ръководство за определяне на гори с висока
консервационна стойност”, включва следните отдели и подотдели:
57е,ж,.60в,д,е.64в,68д,ж,з,154 г, д, е, ж; 155 а, б, в, г; 163 ж, з; 164 а,
б, в; 175 в, г; 179 б, в; 180 г, д, ж; 181 в, г, д, е, ж; 182 д, з; 183 в; 185
в; 187 и, к, л; 188 б, в, г; 245 е, ж, з; 246 в, г; 247 г, д, е; 251 г, д; 252 в;
253 е; 254 г, д; 257 з; 258 ж, з; 259 е, ж, з; 260 г, д, е; 270 ж; 293 з, и;
296 а, б, в; 306 з, и; 307 е, ж, з; 311 д, е, з; 315 а, б; 316 в, г; 317 г, е;
318 а, б, в; 319 а, б, в; 323 г, д; 324 г, д - с обща площ 873.3 ха, от
която залесена 870.1 ха и незалесена 3.2 ха.
ЗАПЛАХИ ЗА ВКС 4.3

1. Прилагането на лесовъдски системи, при които пълнотата на
насаждението да се намаля под 0,5.
2. Извеждане на госкостопански мероприятия на каменливи и урвеси
терени.
3. Използването на техники и технологии нарушаващи почвената
покривка.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 4.3
1. Стопанисването на гори, представляващи ГВКС 4.3, трябва да е
съгласно изискванията на ЗГ по отношение на 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 необходимост 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 допълнителното
настаняване на растителност;
- Предвиждат се мероприятия за заздравяване устойчивостта в основата
на склона при водни течения (включва изграждането на технически
съоръжения за формиране на профил на равновесие). В горите с
решаващо значение за защита от лавини:
- Наложителна е оценка на стабилността на насаждението и мерки за
нейното подобряване при необходимост;
- При необходимост от провеждане на лесовъдски мероприятия се
препоръчва внимателна намеса с ниска интензивност;
- Не се допуска извеждането на голи сечи;
- При извеждане на възобновителни сечи не трябва да се отварят
пространства с големи размери, както и такива разположени по посока
на склона;
- Формиране и поддържане на разновъзрастни насаждения, с групова
структура и максимална пълнота.
- Провеждат се мероприятия за подпомагане допълнителното
настаняване на растителност;
- Не се допускат никакви стопански мероприятия в клековите
формации.
3. Да се определят извозните пътища, временни складове и
сечищата, които имат нужда от рехабилитация. След провеждането на
дърводобив задължително се извършват необходимите възстановителни
мероприятия, съобразно нарушенията на терена.
4. Да се разработят планове или правила за рехабилитация на
нарушени или други територии, застрашени от ерозия и/или в които
мониторингът показва активизиране на ерозионни процеси.
5. Препоръчва се провеждане на обучение на персонала, участващ в
горскостопанските мероприятия, което 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 с експерти 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.
4. За горите с решаващо значение против формиране на лавини се
отчита наличието на лавина дейност. Наблюденията се извършват всяка
година.
ВКС 4.4. ГОРИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БАРИЕРА ЗА
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОЖАРИ
За ГВКС се приемат всички широколистни гори разположени между
иглолистни насаждения, между иглолистни насаждения и населени
места, между иглолистни насаждения и земи с различно
селскостопанско ползване, имащи ширина на насаждението минимум
100м. и максимум 250м. и състав включващ всички широколистни
видове без бреза, акация и тополови култивари.
В ТП ДГС „Селище” няма наличие на това ВКС.
ВКС 4.5 ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ/ЗЕМЕДЕЛИЕ, РИБНИ ЗАПАСИ/ И ЗА
ЗАЩИТА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

Всички гори с критично въздействие върху горските функции,
от които зависят земеделието, състоянието на рибните запаси,
защитата на инженерните съоръжения са ГВКС, които
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
100м.
2.Крайречни гори доминирани от различни представители на
р.Salix по брега на река Дунав и неговите острови, заливани при
високи водни стоежи на реката, както и по Искър, Янтра, Вит,
Съзлийка, Стряма , Осъм, Русенски Лом, Камчия, Велека,
Резовска/Български бряг/
3.Гори създадени за защита на инженерни съоръжения

За територията на ДГС Селище са идентифицирани гори, които
отговарят на определението за ВСК 4.5 свързани със защита на
инженерни съоръжения.
4.5.3 Защитни ивици (25-50 метра) край второкласен път Велинград
– Сърница - Доспат, отделени сьгласно чл.5, ал.2, от ЗГ и чл.43, ал.4, т.3
от наредба №18, отдели и подотдели: 103 е; 283 10; 284 н, 8; 285 ж; 286 ж;
292 с, ф, х - с обща площ 2.6 ха, от която залесена 1.8 ха и незалесена 0.8
ха.
4.5.3 Защитни ивици (200 метра) край язовир “Доспат”,отделени
сьгласно чл.5, ал.2, от ЗГ и чл.43, ал.2, т.2 от наредба №18, отдели и
подотдели: 283 10; 284 н, 5; 285 ж; 290 п; 292 н; 298 4; 302 а, 1, 2; 303 г, д,
е, ж, з, к, л, н, о; 306 а, 2; 309 б, в, о, 1, 3; 310 1, 4; 316 5, 6 - с обща площ
13.7 ха, от която залесена 9.0 ха и незалесена 4.7 ха.
ЗАПЛАХИ ЗА ВКС 4.5.3

1. Повишена интензивност на провежданите сечи в тези гори или
провеждане на семи с малък възобновителен период.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 4.5
1. Необходимо да се оцени 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. За горите, създадени или функциониращи като полезащитни
горски пояси, с най-добър ефект в практиката се утвърждава ажурният
(продухваем) тип полезащитен пояс. Би следвало стопанисването да е
насочено към оформянето и подържането именно на такъв тип пояси,
чрез формиране на дървесен (горен) етаж и храстов (долен) етаж, като
ажурността по цялата височина е не по-малка от 50% при равномерно
разположение по дължина.
4. В крайречните гори от значение за рибните популации, се
препоръчва да не се планират и провеждат стопански мероприятия. При
необходимост се планират и провеждат дейности за възстановяване на
крайречните горски съобщества
5. 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. Необходимо е да
се следи за изменения на добивите в обработваемите земи и на рибните
ресурси в съответните територии.
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.

По принцип няма но да се извадят и да се предоставят следните
данни:
-информация от ГСП за годишно ползване на дървата /през последните
три години 2015-2016-2017/ : 22 400 м3,продажбите от промишления
дърводобив -155 048 м3. ,продажбите на физически лица включително по
тарифа на корен за последните три години: 21735 м.
-по плановете за пашата-какво е дадено по ГСП площта и брой животни
по землища от „Плановете за паша” за последните три години :
Медени поляни-2648,0 ха,714бр. едър добитък и 7044 броя дребен
Побит камък-3643,0 ха,1006бр едър добитък и 10093 броя дребен
Сърница-6677,0ха,3057бр.едър добитък и 11456 броя дребен.Това са
разрешени площи за паша и допустимия добитък за всяка от последните
три години.
-билки ,гъби и други странични ползвания-какво е дадено по ГСП:
гъби-14-тона и сено 80тона,и какви разрешителни сте издали през
последните три години: 2015 г.- гъби 0,700 тона, сено - 3,820 тона,
2016г.- гъби, 2,264 тона,сено 12,400тона, 2017г-.гъби 1 ,640 тона, сено 2
тона.Регистрирани изкупвателни пунктове-фирма, землище-няма
регистрирани изкупвателни пунктове.
-за лова основни данни от Ловоустроиствения проект-видове
дивеч,брой ловни дружинки и взаимоотношението с тях.В ловно
стопанско отношение по-голяма част от територията на стопанството се
стопанисва от ТП ДЛС „Чепино”. В Района има обособена една ловна
дружинка в град Сърница.Взаимоотношенията с тях са добри и до
момента нямаме проблеми.

Заплахи за ВКС 5
-Незаконни -сечи , добив на растения ,гъби и билки.
-Бракониерство.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 5
Препоръки за стопанисване
и ползване на горите в ТП
ДГС”Селище „ с цел съхранение на социалната им значимост
може да се каже:
- Поради високата степен на зависимост на местното население от
дърва за огрев и битови нужди, ръководството на ТП
ДГС”Селище” годишно предвижда необходимите количества
дърва за огрев за предлагане на местното население като се
съобразява с количествата по ГСП без да ги превишава.
- Да се ползват възможностите за допълнителни приходи от
събиране на такси по съответните тарифи за ползване на
недървесни горски продукти от горските територии.
- Да не се извършват залесявания с нетипични и не местни видове.
- Мероприятията да се провеждат равномерно по цялата територия
на горскостопанските единици.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 5
- Веднъж на пет години да се извършва консултация със местната
власт и населението за проверка социалната значимост на
ресурсите на територията на ТП ДГС „Селище” съгласно
определението за ВКС 5.
- Ежегодно да се извършва мониторинг и контрол
ВКС 6. КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ.
МЕСТА, РЕСУРСИ, МЕСТООБИТАНИЯ И ЛАНДШАФТИ ОТ ГЛОБАЛНО
ИЛИ НАЦИОНАЛНО КУЛТУРНО, АРХЕОЛОГИЧНО ИЛИ ИСТОРИЧЕСКО
ЗНАЧЕНИЕ, И/ИЛИ ОТ КРИТИЧНО (НЕЗАМЕНИМО) ЗНАЧЕНИЕ ЗА
ТРАДИЦИОННАТА КУЛТУРА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ И КОРЕННОТО
НАСЕЛЕНИЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНИ С ТЯХНО УЧАСТИЕ, ВКЛ. КУЛТУРНО,
ЕКОЛОГИЧНО, ИКОНОМИЧЕСКО ИЛИ РЕЛИГИОЗНО/ДУХОВНО
ЗНАЧЕНИЕ

Една гора може да се обяви за ГВКС, ако притежава или
осигурява стойности, без които местната общност би претърпяла
драстична промяна в културата, или за които общността няма
алтернатива. Съгласно нормативната уредба в страната около 40
000 обекта на културно-историческото наследство в България имат
статут на паметник на културата. В същото време в горски
територии съществуват и важни за културата и историческата

памет на местните общности места, които не са описани от
държавните органи.
Поради спецификата на социално-икономическите условия в
България, развитието на разнообразни форми на туризъм
(екотуризъм, познавателен туризъм, пешеходен туризъм, фотолов и
др.), пряко свързани с горските територии е от ключово значение за
много от местните общности, вкл. за поощряване и запазване на
местните традиции и култура. В този смисъл във ВКС 6 са
включени и горски територии от значение за туризма, когато той
подпомага и поощрява запазването на местните традиции, бит и
култура.
ГВКС в България, съдържащи ВКС 6, са всички:
1. Горски територии в 500 м ивица около религиозните обекти от
Приложение 7;
2. Горски територии в 100 м ивица около манастири и други
религиозни обекти извън Приложение 7 (църкви, параклиси,
оброчища, аязма, текета и др.), древни светилища, окултни
средища, археологически паметници и разкопки и др. места важни
за съхраняване на духовността, традициите, историческата и
културната памет, определени при консултациите с местните хора;
3. Горски територии в 100 м ивица около територии,
традиционно свързани с провеждането в тях на събори, надпявания
и други мероприятия, важни за съхраняване на културното
наследство
и националните
традиции,
определени
при
консултациите с местните хора;
4. Горски територии в границите на обекти на недвижимото
културно наследство (паметниците на културата) или в техните
охранителни зони;
5. Горски територии непосредствено разположени (в 30 м. ивица/
по 15 м от всяка страна на пътеката) по протежение на официално
маркирани туристически маршрути и немаркирани, но често
използвани туристически пътеки.
6. Горски територии в 50 м. ивица около туристически обекти,
както и горски територии с изключителна естетическа и
рекреационна стойност (вкл. единични дървета или малки групи
дървета – напр. вековни или забележителни дървета), чешми,
беседки, образователни маршрути, и др. важни за туризма и
образованието места, определени при консултациите с местните
хора и активни в района туристически групи, сдружения и
компании.
В ТП ДГС „Селище” няма наличие на това ВКС.

