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БЛАГОДАРНОСТИ

Екипът, участвал в определянето на горите с висока консервационна стойност на
територията на ТП Държавно горско стопанство „Крумовград”, би желал да благодари
за подкрепата, оказана от страна на ръководството на ТП ДГС “Крумовград” при
организирането на теренните проучвания, както и на лесоустройствените групи от
“Агролеспроект” ЕООД за предоставената информация от инвентаризацията и за
съдействието при предоставянето на горскостопанския план на стопанството в цифров
вид, без която изпълнението на задачата би било невъзможно.
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УВОД

Настоящето специализирано проучване е направено като допълнителна дейност във
връзка с изпълнение на проект ” Опазване на ключови горски местообитания на
Малкия креслив орел( Aguila pomarina) в България” LIFE12 NAT/BG/001218 по
програма LIFE+ на Европейския съюз и съгласно чл. 25 на Наредба №18 за
инвентаризация и планиране на горските територии, при инвентаризацията на горските
територии в района на дейност на ТП “Държавно горско стопанство Крумовград”.
Специализираното проучване е направено по методика, описана в Практическо
ръководство ”Определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока
консервационна стойност в България”, разработено с подкрепата на WWF и работната
група по разработване на Национален FSC® стандарт, актуализирана версия от
октомври 2016 г.
През септември 2019 г. проучването е допълнено от екип на ЮЦДП – Смолян и ТП
ДГС „Крумовград“ и адаптирано към изискванията на Национален FSC стандарт за
горска сертификация (FSC-STD-BGR-01-2016 V-1).

ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ

Определянето и картирането на ГВКС, както и предписанието на мерки за тяхното
опазване и устойчиво стопанисване, са необходима, но само начална стъпка в това
направление. Основното предизвикателство си остава реалното изпълнение на
предписаните мерки. С оглед на факта, че Горскостопанския план е водещ документ за
управлението на горите съгласно националното законодателство и на него се гледа с
необходимия респект, екипът работил по проучването, препоръчва на ръководството на
ТП ДГС „Крумовград” да работи в посока повишаване на познанията на своите
служители относно ГВКС като цяло и по-конкретно: познаване на режимите за
управление на защитените територии в рамките на ДГС; познаване на редките и
застрашени представители на дивата флора и фауна; познаване на консервационно
значимите екосистеми и екосистемните функции като цяло; и познаване на процеса на
горска сертфикация и произтичащите от това задължения и отговорности към
включените и определени консервационни стойности и предписаните за тях мерки в
новия Горскостопански план на стопанството за горските територии – държавна
собственост.
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИЗПОЛЗВАН ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ
Целта на заданието е да се определят и картират горите с висока консервационна
стойност (ГВКС) на територията на ТП ДГС „Крумовград”, както и де се предпишат
мерки за адекватното им стопанисване. За постигане на така поставената цел, бяха
планирани следните специфични задачи:
 Формиране на екип за проучването в т.ч. двама експерти по биоразнообразие;
лесовъд и ГИС специалист;
 Преглед на разултатите от проучванията на ГВКС провеждани в родопския
регион до сега, както и на резултатите от проучванията на биологичното разнообразие в
района;
 Посещение на ДГС за запознаване на ръководството с ГВКС концепцията;
 Данни от Горскостопанския план (ГСП) на ДГС;
 Събиране на информация на терен;
 Определяне и картиране на ГВКС на базата на наличната информация, ГСП и
резултатите от теренните проучвания;
 Формулиране на препоръки за стопанисване на определените ГВКС;
 Използване на данни от проекта “Актуализация на картираните гнезда на горско
– гнездящи грабливи птици на територията на ТП ДГС “Крумовград”.
 Използване на данни от проекта” Картиране и оценка на ресурсите на лечебните
растения на територията на стопанството”.
 Използване на данни от проекта Измерване на стояща и лежаща мъртва
дървесина по методика “Оценка на количеството и вида на мъртвата дървесина
посредством групи от кръгови пробни площи”.
 Изготвяне на доклад от проучването.
Проучването бе проведено в периода 15 май 2017 г. – 27 април 2018 г. като
формулираните цели и задачи изискваха методология и подход, базиран на:
 Преглед и анализ на наличната информация и документи – Специализираното
проучване е направено по методика, описана в Практическо ръководство “Определяне,
стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България”,
разработено с подкрепата на WWF и работната група по разработване на национален
FSC стандарт, актуализирана версия от октомври 2016 г. Като основен източник на
информация за определяне на ГВКС беше използван Горскостопанския план на ДГС, а
самото им картиране бе извършено на базата на новия цифров модел на стопанството (в
ГИС формат) предоставен от “Агролеспроект” ЕООД. За определяне на ВКС 1 и ВКС 3,
беше използвана информация за защитените територии в района по ЗЗТ и ЗБР, както и
от други задания финансирани в региона в т.ч.: Проекта “Актуализация на картираните
гнезда на горско – гнездящи грабливи птици на територията на ТП ДГС “Крумовград”
(разработен от Георги Герджиков); Проекта “Картиране и оценка на ресурсите на
лечебните растения на територията на стопанството и определяне на възможностите за
стопанско ползване” (разработен от Славчо Савев); Проекта Измерване на стояща и
лежаща мъртва дървесина по методика “Оценка на количеството и вида на мъртвата
дървесина посредством групи от кръгови пробни площи” (разработен от инж.
Станислав Лазаров).
 Контакти и консултативни срещи със заинересованите страни – При изпълнение
на заданието, срещи и дискусии бяха основно проведени с представители на ДГС като
основна заинтересована страна. При определянето на ВКС бе търсено мнението на
представители на общинската администрация, местното население, събирачи на билки
и гъби, както и на представители на бизнеса свързан с ползването на горите.
ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност
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 Теренни посещения – Теренните проучвания на биологичното разнообразие бяха
направени през юни 2017 г. и април 2018 г., за да се намери подходящия сезон за
провеждането им, както и поради наличието на достатъчна и по количество и по
качество информация. Проведените теренни посещения имаха характера на
верификация на коректността на констатациите в ГСП и споделеното от служителите
на ДГС.
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТП ДГС „КРУМОВГРАД”
Държавно горско стопанство "Крумовград" е получило името си от гр. Крумовград,
който е общински и икономически център и е седалище на стопанството.
Намира се на територията на област Кърджали. В административно отношение
ДГС
"Крумовград" - гр. Крумовград е териториално поделение на Южно централно
държавно предприятие – гр. Смолян и се числи към Районна дирекция по горите
гр.
Кърджали.
Държавно горско стопанство "Крумовград" обхваща изцяло горите на територията на
едноименната община и числящите се към нея землища на град Крумовград и селата то
се намира между 41о21' и 41о41' северна ширина и 25o29' и 25o57' източна дължина по
Гринуич.
Заема част от Източните Родопи. Обхваща по-голямата част от водосборния басейн на
река Крумовица и част от водосбора на река Бяла река.
Общата площ на стопанството е 50 041.8 ха, от която залесена 43 748.3 ха и
незалесена 6 293.5 ха. Разпределението на площа по видове собственост е представено
в таблица 1.
ТАБЛИЦА 1: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЛОЩА НА ДГС ПО ВИДОВЕ СОБСВЕНОСТ
Вид собственост
Площ (ха)
Дял
Държавна собственост
44 375.9
88.7%
Общинска собственост
5 158.5
10.3%
Частна собственост – физически лица
501.4
1.0%
Частна собственост- юридически лица
6.0
ОБЩО: 50 041. 8
100.0%
Възстановяването на собствеността на горите на територията на ДГС на този етап се
счита за приключило. Преди национализацията на горите през 1946 – 1947 г. в района
не е имало общински гори. На общините са били предоставени гори от държавния
горски фонд (т. нар. „балталъци”) за ползване от местното население. Въстановената
собственост на
община Крумовград са бивши земеделски земи придобили
характеристика на гора, за които има решение на Върховния съд на последна
инстанция. По подобен начин в региона не е имало частни гори. Възстановените в
момента частни гори са залесени земеделски земи.
Територията на ДГС е разделена в 4 (четири) горско стопански участъка (ГСУ). На
територията му се намират Защитени територии (ЗТ) по ЗЗТ и Защитени зони (ЗЗ) по
ЗБР от европейската екологична мрежа „Натура 2000”.
ТАБЛИЦА
ПОДОТДЕЛ

2: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА

Групи гори и вид подотдел
Иглолистни гори
Широколистни високостъблени гори
Издънкови за превръщане гори
Нискостъблени гори
Незалесени дървопроизводителни площи
Недървопроизводителни площи
ОБЩО:

ДГС

ПО ГРУПИ ГОРИ И ВИД

Площ (ха)
13 224.2
4 856.2
21 373.5
4 294.4
79.1
6 214.4
50 041. 8
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26.4%
9.7%
42.7%
8.6%
0.2%
12.4%
100.0%
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ТП ДГС „Крумовград” е обособено през 1952 г., като дейностите са извършвани по
годишни стопански програми. След 1970 г. горите са стопанисвани по Лесоустройствен
проект (ЛУП). Дейностите до сега са регламентирани с изтеклия през 2017 г.
Лесоустройствен проект (ЛУП). Към настоящия момент ДГС е приключило процеса на
инвентаризация и планиране с нов ГСП, разработен от „Агролеспроект” ЕООД. Новият
ГСП е предаден в чернови вид и се очаква да бъде утвърден и приет от Експертен съвет
на ИАГ в края на 2018 г. В този ГСП е въведена и категорията ГВКС, съгласно
специализирано проучване, като допълнителна дейност във връзка с изпълнение на
проект ”Опазване на ключови горски местообитания на Малкия креслив орел (Aguila
pomarina) в България” LIFE12 NAT/BG/001218 по програма LIFE+ на Европейския
съюз. Специализираното проучване е направено по методика, описана в Практическо
ръководство Определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна
стойност в България”, разработено с подкрепата на WWF и работната група по
разработване на национален FSC стандарт, актуализирана версия от октомври 2016 г.
Определените и картирани ГВКС, са посочени върху всяко таксационно описание в
ГСП за ГТ – държавна собственост.
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8

ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност

ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС
„КРУМОВГРАД”
В Практическото ръководство за определяне на гори с висока консервационна
стойност 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 насоките за управление и
стопанисване, които ще запазят или повишат тези консервационни стойности. При
разработката на настоящият документ, екипът се е водил изцяло от определенията,
праговете и оценките посочени в Практическото ръководството. Съответните
дефиниции са адаптирани конкретно за горските територии (държавна собственост),
управлявани от ТП ДГС “Крумовград”. Посочените указания за стопанисване и
мониторинг са разработени конкретно и съобразно спецификата на горите и начина им
на управление на проучваните територии. Разработени са всички консервационни
стойности, установени на територията на горското стопанство.
ВКС 1 – РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ВИДОВЕ.
КОНЦЕНТРАЦИИ НА БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ ВКЛ. ЕНДЕМИЧНИ, РЕДКИ,
ЗАЩИТЕНИ И ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ВИДОВЕ, С ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО ИЛИ
НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
Тази ВКС е насочена към оценка на управлението на горите на територията на
ТП
ДГС “Крумовград” във връзка с опазването на биологичното разнообразие в най-широк
смисъл. Тук се оценя, както въздействието върху видовете, така и върху екосистемите и
тяхното функциониране. За България в ръководството са определени следните
компоненти:
 Защитени територии
 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 и зони, както следва:
 Горски територии (ГТ) в резервати, поддържани резервати, национални паркове,
природни паркове, защитени местности, природни забележителности, обявени по
Закона за защитените територии (ЗЗТ);
 ГТ в природни паркове попадащи в зони предназначени за опазване на
биологичното разнообразие определени с плановете за управление по реда на ЗЗТ или
паркоустройствените проекти по реда на Закона за горите (ЗГ);
 ГТ в природни паркове които нямат устройствени документи;
 ГТ попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР) – Натура 2000 зони.
На територията на ТП ДГС “Крумовград” са обявени 12 (дванадесет) обекта със
статут на защитени територии по ЗЗТ. Това са:
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1) Защитена местност (ЗМ) „Рибино”, обявена със Заповед №583/02.11.2000г. на
МОСВ, с площ 66.3 ха. Установената площ на ЗМ е от цифрови граници с актуален
статус предоставени от МОСВ на изпълнителя на инвентаризацията и ГСП на
ТП
ДГС “Крумовград” към 31.12.2017 г. Общата площ е 42.8 ха, от която 42.1 ха залесена
и 0.7 ха незалесена.
Защитена местност (ЗМ) “Рибино” обхваща следните подотдели - 692 ц, 3, 4, 5.
Документи за обявяване:
Заповед No.583 от 02.11.2000 г., бр. 99/2000 на Държавен вестник 583-2000 г.
Цели на обявяване:
1. Опазване на популации на защитени и застрашени от изчезване видове животни и
растения, в т.ч. голям подковонос, малък подковонос, южен подковонос,
средиземноморски подковонос, подковонос на Мехели, трицветен нощник, голям
нощник, пещерен прилеп, дългокрил прилеп и др.;
2. Опазването на карстов ландшафт, включващ скални масиви, извори и пещери:
Режим на дейности:
1. Забранява се строителството на пътища и всякакво ново строителство.
2. Забраняват се кариерни дейности.
3. Забранява се извеждане на голи сечи.
4. Забранява се влизане в пещерите.
5. Забранява се извличане на каквито и да е материали (камъни, глина, пещерни
образувания, гуано и др ) от вътрешността и привходните части на пещерите.
6. Забранява се благоустрояване на пещерите и използването им като места за
производствени дейности искладиране на материали или подслон но домашни
животни.
7. Забранява се Изхвърляне на отпадъци, включително в пещерите.
8. Забранява се затваряне на входовете на пещерите.
9. Забранява се употреба на пестициди.
10. Забранява се бивакуване и палене на огън.
2) Защитена местност (ЗМ) “Орешари”, обявена със Заповед №274/23.08.1999г. на
МОСВ, с площ 55.0 ха. Установената площ на ЗМ е от цифрови граници с актуален
статус предоставени от МОСВ на изпълнителя на инвентаризацията и ГСП на ТП ДГС
“Крумовград” към 31.12.2017г. Общата площ е 59.9 ха, от която 56.4 ха залесена и 3.5
ха незалесена.
Защитена местност (ЗМ) “Орешари”обхваща следните подотдели - 175 а, 1; 176 б, в,
г, л, 2, 8; 756 а, б, 1.
Документи за обявяване:
Заповед No.274 от 23.08.1999 г., бр. 78/1999 на Държавен вестник 274-1999 г.
Цели на обявяване:
1. Опазване на местообитанията и популациите на защитени видове растения и
животни, в т.ч. тис, венерин косъм, родопска горска майка, румелийски трахелиум,
черен щъркел, египетски лешояд, белоопашат мишелов, дългоух и полунощен прилеп и
др.;
2. Съхраняване на забележителен източнородопски ландшафт, включващ скални
венци, арки, пещери и тракийски скални ниши.
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Режим на дейности:
1. Забранява се строителството на пътища и масивни сгради;
2. Забранява се разкриване на кариери;
3. Забранява се извеждане на голи сечи в горските насаждения;
4. Забранява се алпинизъм и делтапланеризъм;
5. Забранява се бивакуване и палене на огън извън определените за това места;
Припокриване (частично или пълно):
1. Природна забележителност: ШЕСТ ПЕЩЕРИ В М. МОСТА
2. ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
3. ЗЗ по директивата за птиците: Мост Арда
3) Защитена местност (ЗМ) “Находище на Родопски лопен”, обявена със Заповед
№18/11.01.2013г. на МОСВ, с площ 7.97 ха. Установената площ на ЗМ е от цифрови
граници с актуален статус предоставени от МОСВ на изпълнителя на инвентаризацията
и ГСП на ТП ДГС “Крумовград” към 31.12.2017г. Общата залесена площ е 3.5 ха.
Защитена местност (ЗМ) “Находище на Родопски лопен” обхваща следните
подотедели - 392 р.
Документи за обявяване:
Заповед No.РД-18 от 11.01.2013 г., бр. 9/2013 на Държавен вестник 18-2013 г.
Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид Родопски лопен (Verbascum spatulisepalum Greuter &
Rech.f.) и неговото местообитание.
Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на
земята;
2. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
3. Забранява се строителство, с изключение на дейности, свързани с ремонт и
реконструкция на съществуващи съоръжения;
4. Забранява се внасяне на неместни видове.
Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Бяла река
4) Защитена местност (ЗМ) “Находище на дървовидна леска”, обявена със Заповед
№154/24.03.2016г. на МОСВ, с площ 3.0 ха. Установената площ на ЗМ е от цифрови
граници с актуален статус предоставени от МОСВ на изпълнителя на инвентаризацията
и ГСП на ТП ДГС “Крумовград” към 31.12.2017г. Общата залесена площ е 3.0 ха.
Защитена местност (ЗМ) “Находище на дървовидна леска” обхваща следните
подотдели- 248 л.
Документи за обявяване:
Заповед No.РД-154 от 24.03.2016 г., бр. 31/2016 на Държавен вестник
154-2016 г.
Цели на обявяване:
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1. Опазване на находище на дървовидна леска (Corylus colurna L.).
Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота;
2. Забранява се строителство;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се внасяне на неместни видове;
5. Забранява се сеч на дървесна растителност с изключение на такава, насочена към
подобряване на състоянието на вида, предмет на защита.
5) Защитена местност (ЗМ) “Момина скала”, обявена със Заповед №РД419/11.08.1995г. на МОСВ и променена със Заповед №РД-475/11.07.2001г. на МОСВ, с
обща площ 782.03 ха. Тази ЗМ се намира в ТП ДГС “Маджарово”и
ТП ДГС “Крумовград”. Установената площ на ЗМ е от цифрови граници с актуален
статус предоставени от МОСВ на изпълнителя на инвентаризацията и ГСП на ДГС
“Крумовград” към 31.12.2017г. Общата площ в ТП ДГС “Крумовград” е 436.0 ха, от
която 330.1 ха залесена и 105.9 ха незалесена. В рамките на ЗМ има и площ в ЗТ. От
инвентаризираната площ в ЗМ – 436.0 ха, общинска собственост са 20.2 ха и 0.1 ха са
частна собственост. Тази площ 20.3 ха няма да участва като ГВКС, защото
настоящето проучване е за ГТ – държавна собственост.
Защитена местност (ЗМ) “Момина скала” обхваща следните подотедил- 212 а, б, в, г,
д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 749 а, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, ц, ч, ш, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43; 751 д, е, ж, з, и, л, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Документи за обявяване:
Заповед No.РД419 от 14.11.1995 г., бр. 105/1995 на Държавен вестник
419-1995 г.
Документи за промяна:
Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-475 от 11.07.2001 г., бр. 73/2001 на
Държавен вестник 475-2001 г.
Цели на обявяване:
2. Опазване на популациите и местообитанията на защитени и застрашени от изчезване
видове растения и животни, в т. ч. пеперудовиден салеп, източен чинар, южно чапличе,
морковидна стефанофия, нежен лопен;
4. Опазване на уникални скални ландшафти
Режим на дейности:
1. Забранява се всякакъв вид ново строителство;
2. Забранява се търсенето и проучването на полезни изкопаеми със сондажни и минни
дейности в периода януари - юни включително;
3. Забранява се добива на полезни изкопаеми по открит способ;
4. Забранява се извеждането на голи сечи в горските насаждения;
5. Забранява се извеждането на отгледни и санитарни сечи в горските насаждения в
периода януари - юли;
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6. Забранява се лова и ловностопанските дейности.
7. Забранява се алпинизъма и делтапланеризъма.
Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
2. ЗЗ по директивата за птиците: Мост Арда.
6) Природна забележителност (ПЗ) “Находище на градински чай” – река Кесе дере,
обявена със Заповед №542/23.05.1984г. на КОПС, с площ 5.0 ха. Установената площ на
ПЗ е от цифрови граници с актуален статус предоставени от МОСВ на изпълнителя на
инвентаризацията и ГСП на ДГС “Крумовград” към 31.12.2017г. Общата площ в ТП
ДГС “Крумовград” е 9.3 ха, от която 8.7 ха залесена и 0.6 ха незалесена.
Природна забележителност (ПЗ) “Находище на градински чай” – река Кесе дере
обхваща следните подотдели- 639 в, г, 6.
Документи за обявяване:
Заповед No.542 от 23.05.1984 г., бр. 48/1984 на Държавен вестник 542-1984 г.
Цели на обявяване:
1. Опазване на находище на градински чай
Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на
клоните и други, които биха довели до повреждане на дърветата
2. Забранява се късането или изкореняването на растенията
3. Забранява се паша на домашни животни
4. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни
средства
5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или
яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата
6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други
дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така
и на водния и режим
7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни
8. Забранява се всякакво строителство
Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
7) Природна забележителност (ПЗ) “Находище на градински чай” – местност Дайма,
обявена със Заповед №542/23.05.1984г. на КОПС, с площ 15.0 ха. Установената площ
на ПЗ е от цифрови граници с актуален статус предоставени от МОСВ на изпълнителя
на инвентаризацията и ГСП на ТП ДГС “Крумовград” към 31.12.2017г. Общата площ е
11.3 ха, от която 1.6 ха залесена и 9.7 ха незалесена. В рамките на ПЗ има и площ в ЗТ.
От инвентаризираната площ в ПЗ – 11.3 ха, общинска собственост са 0.6 ха. Тази площ
0.6 ха няма да участва като ГВКС, защото настоящето проучване е за ГТ – държавна
собственост.
Природна забележителност (ПЗ) “Находище на градински чай” – местност Дайма
– обхваща следните подотдели - 635 у, ф, 5, 9;
Документи за обявяване:
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Заповед No.542 от 23.05.1984 г., бр. 48/1984 на Държавен вестник 542-1984 г.
Цели на обявяване:
1. Опазване на находище на градински чай
Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на
клоните и други, които биха довели до повреждане на дърветата
2. Забранява се късането или изкореняването на растенията
3. Забранява се паша на домашни животни
4. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни
средства
5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или
яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата
6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други
дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така
и на водния и режим
7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни
8. Забранява се всякакво строителство
Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
8) Природна забележителност (ПЗ) “Мандрата”, обявена със Заповед
№3796/11.10.1965г. на МГГП, с площ 0.2 ха. Установената площ на ПЗ е от цифрови
граници с актуален статус предоставени от МОСВ на изпълнителя на инвентаризацията
и ГСП на ТП ДГС “Крумовград” към 31.12.2017г. Общата залесена площ е 0.3 ха.
Природна забележителност (ПЗ) “Мандрата” обхваща следните подотедил - 233 а.
Документи за обявяване:
Заповед No.3796 от 11.10.1965 г., бр. 12/1966 на Държавен вестник 3796-1965 г.
Цели на обявяване:
1. водопад на р.Ташбунар дере
Режим на дейности:
1. Забранява се разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене на пръст и пясък
2. Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви оръжия и
експлозиви
3. Забранява се прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението или
замърсяването на водните течения
4. Забранява се косенето на тревата, късането на цветята и събирането на билки и
горски плодове
5. Забранява се палене на огън, замърсяването на района с отпадъци от храна, както и
всякакви действия, които замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада
6. Разрешава се да се провеждат залесителни мероприятия за подобряване на
ландшафта около тях
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7. Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна сечи,
с оглед подобряване украсните и защитни функции на гората
8. Разрешава се прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради,
необходими за правилното ползване и стопанисване на защитените природни обекти
9) Природна забележителност (ПЗ) “Водопада”, обявена със Заповед
№3796/11.10.1965г. на МГГП, с площ 0.2 ха. Установената площ на ПЗ е от цифрови
граници с актуален статус предоставени от МОСВ на изпълнителя на инвентаризацията
и ГСП на ТП ДГС “Крумовград” към 31.12.2017г. Общата незалесена площ е 0.1 ха. В
рамките на ПЗ има и площ във водна територия.
Природна забележителност (ПЗ) “Водопада”- 141 7.
Документи за обявяване:
Заповед No.3796 от 11.10.1965 г., бр. 12/1966 на Държавен вестник 3796-1965 г.
Цели на обявяване:
1. Опазване на водопад
Режим на дейности:
1. Забранява се разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене на пръст и
пясък
2. Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви оръжия и
експлозиви
3. Забранява се прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението или
замърсяването на водните течения
4. Забранява се косенето на тревата, късането на цветята и събирането на билки и
горски плодове
5. Забранява се палене на огън, замърсяването на района с отпадъци от храна, както
и всякакви действия, които замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада
6. Разрешава се да се провеждат залесителни мероприятия за подобряване на
ландшафта около тях
7. Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна
сечи, с оглед подобряване украсните и защитни функции на гората
8. Разрешава се прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради,
необходими за правилното ползване и стопанисване на защитените природни обекти
Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
2. ЗЗ по директивата за птиците: Крумовица
10) Природна забележителност (ПЗ) “Буреще”, обявена със Заповед
№3796/11.10.1965г. на МГГП, с площ 0.2 ха. Установената площ на ПЗ е от цифрови
граници с актуален статус предоставени от МОСВ на изпълнителя на инвентаризацията
и ГСП на ТП ДГС “Крумовград” към 31.12.2017г. Общата незалесена площ е 0.3 ха.
Природна забележителност (ПЗ) „Буреще” обхваща следните подотдели - 132 4; 133
2.
Документи за обявяване:
Заповед No.3796 от 11.10.1965 г., бр. 12/1966 на Държавен вестник 3796-1965 г.
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Цели на обявяване:
1. водопад на р.Дуран дере
Режим на дейности:
1. Забранява се разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене на пръст и пясък
2. Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви оръжия и
експлозиви
3. Забранява се прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението или
замърсяването на водните течения
4. Забранява се косенето на тревата, късането на цветята и събирането на билки и
горски плодове
5. Забранява се палене на огън, замърсяването на района с отпадъци от храна, както и
всякакви действия, които замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада
6. Разрешава се да се провеждат залесителни мероприятия за подобряване на
ландшафта около тях
7. Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна сечи,
с оглед подобряване украсните и защитни функции на гората
8. Разрешава се прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради,
необходими за правилното ползване и стопанисване на защитените природни обекти
Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
2. ЗЗ по директивата за птиците: Крумовица
11) Природна забележителност (ПЗ) “Пещери в местността Моста” – 6 бр., обявена
със Заповед №282/04.05.1979г. на КОПС, с площ 0.6 ха. Установената площ на ПЗ е от
цифрови граници с актуален статус предоставени от МОСВ на изпълнителя на
инвентаризацията и ГСП наТП ДГС “Крумовград” към 31.12.2017г. Общата незалесена
площ е 0.6 ха.
Природна забележителност (ПЗ) “Пещери в местността Моста” обхваща следните
подотдели - 176 1, 3, 4, 5, 6, 7.
12) Природна забележителност (ПЗ) “Душан”, обявена със Заповед
№3796/11.10.1965г. на МГГП, с площ 0.1 ха. Установената площ на ПЗ е от цифрови
граници с актуален статус предоставени от МОСВ на изпълнителя на инвентаризацията
и ГСП на ТП ДГС “Крумовград” към 31.12.2017г. Общата незалесена площ е 0.1 ха,
която изцяло попада в ЗТ. Тази ПЗ не е обект на ГСП на ДГС “Крумовград” и няма да
участва като ГВКС, защото настоящето проучване е за
ГТ – държавна
собственост.
Документи за обявяване:
Заповед No.3796 от 11.10.1965 г., бр. 12/1966 на Държавен вестник 3796-1965 г.
Цели на обявяване:
1. водопад на р.Душан дере
Режим на дейности:
1. Забранява се разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене на пръст и
пясък
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2. Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви оръжия и
експлозиви
3. Забранява се прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението или
замърсяването на водните течения
4. Забранява се косенето на тревата, късането на цветята и събирането на билки и
горски плодове
5. Забранява се палене на огън, замърсяването на района с отпадъци от храна, както
и всякакви действия, които замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада
6. Разрешава се да се провеждат залесителни мероприятия за подобряване на
ландшафта около тях
7. Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна
сечи, с оглед подобряване украсните и защитни функции на гората
8. Разрешава се прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради,
необходими за правилното ползване и стопанисване на защитените природни обекти

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
2. ЗЗ по директивата за птиците: Крумовица
Част от територията на стопанството е включена като защитена зона по смисъла на
ЗБР в европейската екологична мрежа „Натура 2000”. На територията на ТП ДГС
„Крумовград” са обявени части от 5 (пет) обекта със статут на защитени зони по ЗБР,
които попадат в ГT. Това са:
1) Защитена зона (ЗЗ) “Родопи - Източни” BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за
местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г.
Защитена зона (ЗЗ) „Родопи - Източни” BG0001032 включва следните
подотдели:
1 а÷в; 1÷5; 2 а÷ з; 1÷10; 3 а÷ж; 1÷4; 4 а; д; 1÷9; 5 а; б; г; д; ж÷к; 1÷18; 6 а÷в; е; 1÷8;
7 а÷д; 1÷3; 8 а÷в; 1÷11; 9 а÷г; 1÷4; 10 а÷в; 1÷3; 11 а÷з; 12 а÷г; е; з; л; н÷п; с; у; 1÷4; 13
а÷д; ж; 1÷3; 14 а÷л; 1÷11; 24 а; б; г÷з; к÷м; о; п; т; х; ш; ю; а1; б1; 1; 2; 4; 7÷9; 11; 25 а;
б; и; л; 1÷3; 26 а; в; г; е÷н; 1÷6; 27 а÷в; д÷ж; к÷о; у÷х; 1÷5; 8÷17; 20÷22; 28 а; б; 1÷7; 29
а÷г; е; ж; и; к; 1÷12; 30 а÷з; 1÷7; 31 а÷д; 1÷5; 32 а÷д; 1÷6; 33 а; б; 1÷7; 34 а; в; 1÷5; 7÷9;
35 а÷в; 1; 36 а÷в; 1÷5; 37 а÷г; 1; 38 а÷в; 1÷3; 39 а÷г; и; к; м; 1÷3; 40 а; 1÷6; 41 а÷г; 1÷4;
42 а÷ж; 1÷9; 43 а÷е; з; и; 1÷7; 44 а÷з; 1÷5; 45 а÷м; 1÷20; 46 а÷к; 1÷6; 47 а÷к; 1÷11; 48
а÷г; 1; 49 а÷в; 2; 50 б; 1; 2; 51 а÷в; 1; 52 а; б; 1; 2; 53 а; б; 1÷6; 54 а; 1; 55 а; 1; 56 а÷в; 1;
57 б; 1; 2; 58 а; б; 1; 2; 59 а÷в; 1÷3; 60 а÷е; 1÷4; 61 а÷ж; 1÷3; 6÷10; 12; 62 а÷е; з; 1; 63
а÷в; д; е; 1; 2; 4; 11; 64 б÷г; е; ж; и÷т; х; 1; 6; 65 а; г÷з; н; 1÷5; 66 в÷е; 1÷7; 67 а÷г; 1÷11;
68 б÷е; з; р; 1; 69 а; б; 1; 70 а÷в; 71 а÷в; 1; 72 а÷в; 73 а÷г; 1; 74 а÷г; и; л; м; п; р; т; ц; ш;
1÷5; 8÷10; 15; 75 а÷г; 1÷5; 76 а÷в; и; к; 1; 77 г; з; и; 3; 78 г÷е; з÷л; н; 1÷4; 79 б÷е; к; л;
1÷6; 8; 9; 80 а; в; г; 1÷11; 81 а÷в; е; ж; и; 1÷11; 82 а÷в; ж; к÷с; ф; х; 1÷5; 9÷12; 83 а; б;
г÷е; 1÷3; 5÷7; 84 а; в÷д; ж; 1÷7; 85 а; б; 1÷4; 86 а; е; 1÷6; 87 а÷в; д÷л; 1÷5; 7; 8; 88 б÷и;
1÷5; 89 а÷г; и; 1÷10; 90 а÷в; ж÷к; 1÷7; 91 а÷в; ж; з; 1÷5; 92 б÷з; 1÷4; 93 а÷г; 1÷7; 94 а÷в;
1÷5; 95 а÷в; 1÷3; 96 б; г; е; з; к÷м; п; т; 1÷3; 97 б; в; д; е; 1÷5; 98 б; г; 1÷5; 99 а÷г; 1÷3;
6; 100 а÷е; 1÷5;
101 а÷в; 1÷10; 102 а; 1÷6; 103 б÷г; 1÷6; 104 а; б; д; е; з÷р; т÷х; 1÷5;
105 а; в; д; ж; з; л÷н; 1÷5; 106 а÷в; д÷ж; 1÷10; 12÷20; 107 а; б; г÷е; и÷о; 1÷4; 108 г; 109
1; 110 1; 111 а÷е; 1÷5; 112 а; б; д÷ж; и÷п; 1÷11; 113 а÷з; 1÷7; 114 а÷л; 1÷8; 115 а÷е;
1÷11; 116 а; в÷д; 1÷7; 117 а; б; г÷з; к; 1÷7; 118 а; в÷ж; и; л÷с; 1÷6; 119 а÷д; з; и; 1÷4;
120 а÷г; з; м÷р; 1÷9;
121 а÷д; 1÷6; 122 б÷г; 1÷5; 123 а÷в; 1÷4; 124 а÷к; м; о; 1÷11; 125
д; ж; з; и; 1; 2; 126 а; б; г; д; з÷л; н; о; р÷т; ф÷ц; ш; я; б1; в1; 1÷18; 127 б÷к; о; п; с; ф; х;
ю; 1÷9; 128 а; б; д; е; 129 а÷к; м; н; р; 1÷9; 132 б; з÷п; 1÷4; 133 а÷и; л; м; о÷т; 1÷5; 134
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а÷в; д÷к; 1÷8; 135 а÷з; 1÷13; 136 а÷и; л; 1÷9; 137 а÷г; 1÷6; 138 а÷в; 1÷8; 139 а; в; г;
1÷14; 140 а; б; г; з; и; 1÷13; 141 а÷з; 1÷3; 5÷9; 142 а; б; г÷е; з÷с; 1÷13; 143 а÷в; д÷ж;
м÷е1; 1÷6; 8÷21; 144 а; в÷е; з; 1÷17; 145 а÷и; 1÷7; 146 в; е; ж; 2÷10; 147 а; в÷ж; 1÷22;
148 в; д; е; 1÷7; 149 б÷е; 1÷7; 150 а÷к; м; 1; 3÷18; 151 а÷в; д; е; з; 1÷22; 152 а; б; г; е; ж;
1; 3; 4; 6÷10; 153 а÷в; 1÷9; 11; 154 а÷е; 1÷4; 155 а÷д; 1; 2; 4÷10; 156 а÷г; з÷л; о÷р; 1÷10;
157 а÷г; 1÷10; 158 б÷г; е; з÷л; 1÷10; 159 а; б; г÷ж; 1÷6; 160 а÷в; 1÷4; 161 а÷ж; 1÷6; 162
а÷л; 1÷5; 163 а÷м; 1; 2; 164 а÷о; 1; 165 а÷л; 1÷4; 166 а÷д; з÷к; о; п; 1÷5; 7; 8; 167 а÷г; 1;
2; 168 а÷и; 1÷4; 169 а÷м; 1÷4; 170 а÷о; 1÷3; 171 а÷ж; 1; 2; 172 а; в÷к; 1÷3; 173 а÷ж; 1÷3;
174 а÷и; 1÷5; 175 а÷в; 1; 2; 176 а÷д; и÷л; 1÷9; 177 а÷г; е; и; 1÷5; 178 а÷в; е÷з; 1÷8; 179
а÷к; м÷о; 1÷5; 180 а÷и; 1÷5; 181 б; е÷з; л; м; о; 1÷12; 182 а÷г; з÷п; т; у; 1; 2; 183 а÷д; 184
а÷д; и÷у; х÷ю; 1; 2; 185 а; б; е; р; т÷ч; щ÷б1; г1÷ж1; и1; л1; н1; 1÷7; 10÷13; 186 а÷е; 1; 3;
187 а÷д; з÷к; м; н; 1÷3; 5÷9; 188 а÷з; 1÷9; 189 а÷д; ж÷р; т; 1÷12; 190 а÷е; з; и; 1÷3; 5; 191
а÷ж; 1÷6; 192 а; в; д÷ж; 1÷7; 193 а÷и; 1÷5; 194 а÷и; л; 1÷5; 195 а÷с; у; ф; 1÷4; 196 а÷д;
1÷8; 197 а÷и; 1÷3; 198 а÷и; 1÷5; 199 а÷г; 1÷3; 200 а÷л; 1÷5; 201 б÷д; 4; 6÷14; 202 а÷з;
2÷4; 7÷12; 203 а÷в; 1÷4;
204 а÷д; 1; 2; 205 а; в; 1÷4; 206 а÷в; е; ж; и; 1÷9; 12; 13; 207
а÷г; л; 1÷4; 208 а÷з; 1÷3; 209 а÷д; 1÷13; 210 а÷ж; и; н; о; 1÷5; 211 а÷в; д; и; л; н; п;
1÷14; 212 а÷д; 1÷7; 213 а; и; л; н÷с; 1; 2; 4; 8÷18; 214 а; 1; 215 а÷к; 1÷6; 216 а÷е; 1; 2;
217 а÷и; 1; 218 а÷н; п; 1÷6;
219 а÷и; 1÷9; 220 к; 221 а; б; 2; 222 а; м; 1; 223 а÷е; м÷х;
1÷3; 227 а; в÷д; ж; 1; 233 а; б; г; н; 1; 234 в; 6; 235 а÷з; л÷ц; 1÷22; 236 а; б; г÷е; 1÷5; 237
а÷в; 1÷4; 238 а÷г; 1÷4; 239 а÷з; 1; 2; 240 а; 241 е; 242 а, в; 243 б, в; 244 б; в; 1÷6; 245 а;
б; 1÷5; 246 а; б; 1÷11; 247 а÷ж; 1÷7; 248 а÷м; 1÷11; 249 а÷ж; 1; 250 а; г; д; 1; 252 а÷е;
1÷11; 253 б; д; ж÷м; о÷х; 1÷10; 254 п; х; 255 а÷м; о; 1÷15; 256 б; д; ж; 5; 7; 260 б; в; и; о;
р; с; 1÷4; 7÷9; 13; 14; 261 г; е÷н; п; с÷у; 1÷6; 262 а; г; е; 1÷8; 11÷15; 19; 20; 263 а; г; ж;
и÷м; о; р÷ф; 1; 3÷13; 264 а÷м; р; с; у; ф; 1÷8; 265 а; в; д÷ж; 1÷9; 266 а÷в; е; 1÷4; 267 а÷в;
1÷6; 268 а;269 д; з; к; п; т÷ф; д1; е1; 2; 5÷9; 271 а; к; о; р; с; 1; 276 м; 277 ж; 278 а; б; д;
и; к; 1÷4; 279 б; д; е; з÷н; 1÷14; 280 в÷м; 1÷12; 281 а; б; г; ж÷и; 1÷15; 282 а÷в; д; е; 1÷5;
283 д; ж; з; 1÷9; 284 б; 1;
285 а÷в; д; е; 1÷7; 286 а÷в; 1÷7; 287 а÷в; 1; 2; 288 б; в;
д÷и; 1; 289 б÷г; 1÷4; 290 а÷г; 1÷3; 291 а; б; 1÷3; 292 а; б; 1; 293 а÷е; з; ш; 1÷14; 294 а; г;
е; п; с; 1; 2; 4÷16; 295 а÷и; м; 1÷10; 296 а; б; 1÷6; 297 а; б; г; 1÷3; 298 а÷в; д; 1÷4; 299
а÷м; п; 1÷11; 300 б; в; е; л; м; о; п; т÷ш; 1; 2; 301 а÷е; 1; 2; 302 г; л; м; н; 1; 303 а; б; г÷з;
к; 1÷4; 304 а; б; и; к; 1; 2; 305 а; в; д÷и; м÷о; р÷у; х; ч÷а1; 1÷12; 306 а÷в; д; ж÷п; 1÷3;
307 а÷д; ж÷л; н; 1÷5; 308 а÷е; з; и; л; 1÷3; 309 в÷з; о; ф; х; 1÷7; 310 а; г÷з; 311 а; б; 1÷3;
312 а÷в; 1; 2; 313 а÷в; д÷ж; и÷м; 1÷7; 314 б÷к; 1÷3; 315 а÷з; 1÷5; 316 а; б; г÷н; 1÷7; 317
а÷е; з; и; 1÷4; 318 а÷ж; 1; 319 а÷д; ж; и; к; 1; 2; 320 а; б; д÷к; м; н; 1÷3; 321 а; в; г; 1; 2;
322 а; б; г÷и; 1÷6; 323 а÷з; к÷н; 1÷6;
324 а÷е; з; к; 1÷5; 325 а÷е; 1; 2; 326 б; е÷м; 1; 2;
327 а÷ф; 1÷3; 5÷10; 12; 328 а; в; г; е÷о; 1÷4; 329 а÷е; з÷п; с; т; 1÷7; 330 а÷е; к; н; 1; 2;
331 а÷ж; 1÷3; 332 б÷д; к÷ м; 1÷4; 333 а÷ж; 1÷4; 334 а; в÷д; 1; 335 а; б; 1; 2; 336 а÷в; 1÷3;
337 а÷д; 1÷6; 338 а÷з; к; л; н; 1÷7; 339 д÷х; 1÷5; 340 а÷ф; 1÷5; 341 а÷ж; 1÷3; 342 а÷з;
1÷3; 343 а÷д; 1÷6; 344 а÷и; 1÷3; 345 а÷е; 1÷5; 346 а÷е; 1; 2; 347 а÷в; 1÷3; 348 г÷к; 1÷4;
349 а÷ж; 1÷3; 350 б÷г; е÷к; п÷ч; 1; 351 в÷к; 1; 2; 352 а; г÷к; 1; 2; 353 а; в; д; з÷п; 1; 2;
354 в÷о; 1÷7; 355 а÷м; 1÷5; 356 а÷к; 1; 2; 357 а÷г; ж; 1÷6; 358 а÷к; 1÷8; 359 а÷з; 1; 2; 360
б÷л; 1; 2; 361 б; д÷ж; и÷ц; ш÷ю; б1; 1÷5; 362 а; д÷п; 1; 2; 363 б; в; 371 а÷ж; 1÷8; 372
а÷о; 1÷7; 373 а÷р; 1÷4; 374 а÷е; 1÷7; 375 б÷г; 1÷7; 376 а; б; г÷и; 1÷7; 377 в÷к; 1÷4; 378
б; д÷ж; и; л; 1; 2; 379 б÷г; и÷м; р; т; 1÷5; 380 а; в; е; ж; з; к; л; 1; 2; 381 в÷к; 382 г÷м; о;
с; у; 1÷4; 6; 7÷18; 20; 21; 383 а; б; 1÷3; 384 а; в÷е; 1÷5;
385 а÷в; 1÷7; 386 а÷г; 1÷7;
387 а÷е; 388 а÷и; 1; 2; 389 а÷ж; 1÷4; 6÷8; 10÷14; 390 а; б; д; 1÷8; 391 а; в÷е; л; н; п÷с;
1÷7; 392 а; в÷и; л÷о; р; 1÷7; 393 а÷д; ж; з; к÷п; 1÷7; 394 а÷н; 2÷17; 395 а÷о; 1÷8; 396
а÷е; 1÷5; 397 а÷к; п; 1÷5; 426 а÷к; 1÷ 7; 427 а÷ж; к; л; р; 1÷6; 428 а÷в; д÷з; 1÷5; 429
а÷е; 1; 2; 430 а÷д; 1÷3; 431 а÷к; 1; 2; 432 а÷к; 1÷4; 433 а÷ж; 1; 434 а÷в; 1÷3; 435 а÷д; 1;
436 а; б; 1÷3; 437 а; б; 1; 2; 438 а; б; 1; 2; 439 а; б; 1÷5; 440 а÷г; 1÷9; 441 а÷д; 1÷3; 442
а÷г; 1; 2; 443 а÷в; 1÷6; 444 а÷д; 1÷8; 445 а÷и; 1÷4; 446 а÷е; 1÷6; 447 а÷е; 1÷8; 448 а÷г;
1÷3; 449 а÷д; 1÷4; 450 а÷е; 1÷3; 451 а÷ж; 1; 2; 452 а÷д; 1÷3; 453 а÷в; 1÷5; 454 а÷л; 1÷7;
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455 б÷з; 2÷6; 456 а÷г; л; м; 1÷4; 457 г÷ж; 1÷6; 458 е; к; л; н÷п; с; ц; ю÷а1; г1; д1; з1;
1÷11; 459 а÷г; е; з; к÷т; 1; 3; 460 а; в÷д; з; к; 1÷3; 461 б÷г; е; з; к; м÷с; ф; х; ш; 1÷8; 462
а÷г; ж÷и; л; о; п; 1; 463 а; г÷ц; 1÷5; 464 а÷г; 1÷6; 465 а÷л; 1÷6; 466 б÷т; 1; 2; 467 б÷р;
1÷3; 468 а÷г; 1÷3; 469 а÷ж; 1÷9; 470 а÷з; 1÷3; 471 а÷о; с÷ш; ю; 1÷10; 472 а÷ц; 1; 2; 473
а; в÷д; ж÷к; м; п; р; у÷х; ч; ш; в1; г1; е1; и1; к1; м1; н1; р1; 1÷10; 474 а÷д; ж; з; к÷о; у; 1;
2; 475 а÷е; з÷к; н; о; с; у÷х; 1; 2; 4; 6÷13; 476 г; м÷р; у; х; ч; я; б1; в1; 1÷3; 477 и; к; 9;
479 3; 480 б; г; з÷к; с; у; ф; 1; 3; 481 а; д÷и; л; о÷р; 1÷6; 482 а; г÷з; к; м; о÷х; щ; я; а1;
1÷16; 18÷22; 483 а÷в; д; е; к÷н; р÷ф; ч; 1; 2; 484 а÷в; д÷н; п÷т; ф÷ц; ш; 1÷10; 485 а; в÷ж;
к; л; о; 1; 2; 486 а÷г; е; ж; к; м; о÷р; 1; 487 а÷в; е÷з; 1; 488 а÷ж; и; л; п; р; у; х÷ш; ю; я;
1÷5; 489 а÷ж; и; л; н; р; с; 1÷4; 490 в÷ж; к; м; о; 1; 491 а÷в; д÷ж; и÷м; 1; 2; 492 а; б; ж÷о;
р; 3÷5; 493 а÷ж; 1÷3; 494 а÷г; е÷к; м; н; 1; 2; 495 а÷и; 1÷3; 496 а; г; з÷к; м; н; п; р; 1; 497
а÷г; 1÷8; 498 г; е; ж; и; к; м; 3; 5; 500 з÷к; 501 ш; б1; в1; д1; ж1; и1; м1; 9; 505 п; т; ф; ц;
5÷7; 506 а; д; з; и; 1; 2; 5; 6; 507 а÷в; е÷и; л; н÷с; 1; 508 б; ж; л÷о; д1; ж1; 1÷8; 10; 12;
511 ж; 8; 512 а; д÷ж; л÷н; ш; я; 1÷3; 10; 11; 513 з; н÷ц; 1÷4; 514 б; з÷к; р; с; я; а1; в1÷е1;
2; 5÷9; 515 а÷в; з÷л; 1; 2; 4; 6; 8÷11; 518 а; в; д; з; и; л; м; 519 б; г; з÷л; 1÷6; 520 а÷з;
к÷м; у; ц; ш; 1÷11; 521 а; д; и; л; р; с; ф; ч÷щ; а1; 1÷3; 522 а; г; д; з; к; м; н; р÷т; 1÷3; 523
а; б; г; 1÷7; 524 в; е; и÷м; п; р; т; 1÷3; 525 а÷ж; и; л÷н; п; р; 1; 2; 4÷7; 526 в; к÷ц; 1÷9;
527 а÷г; ж÷п; 1÷5; 528 а; б; е; з÷н; р; 1÷5; 529 а÷в; ж÷и; м; н; с; у; х; ц; 1÷9; 12; 13; 530
и; л; о; р; ф; ч; щ; г1; 3; 4; 6÷8; 10; 531 е; и÷л; о; р÷у; ц÷ш; ю; б1; 1÷4; 6; 532 а; е; и; л;
о; п; у; 1; 2; 533 б; г; е; ж; н; р; с; 1÷8; 534 д; н÷р; т; ф; х; ч; я; б1; 1; 2; 535 а÷в; е÷к; 1÷4;
536 а÷в; д÷ж; 1; 537 а÷г; ж; и; 1÷7; 538 а÷к; 1; 539 а÷д; и÷л; 540 а÷в; 1; 541 а÷в; 1÷3;
542 а÷д; 1; 543 а÷е; 544 а÷и; 1÷3; 545 а÷н; 1; 3÷8; 546 а÷л; 1÷5; 547 а; б; г; е÷н; п; у;
1÷7; 548 а; в; г; е; з÷о; 1÷9; 549 а÷ж; и÷н; р÷т; 4÷10; 550 л; п; 2; 551 п; 11; 560 в; д÷ж; к;
о; р; с; у÷ч; щ÷а1; к1; 1÷3; 7÷16; 20; 561 а÷в; д; е; з; 2÷10;
562 б÷к; м; 1÷5; 563 а÷г;
1; 2; 564 а; г÷ж; и÷л; н; п; 1÷14; 565 а÷з; 1÷3; 566 ж; к; м÷о; р; т; ц; ш; щ; я÷г1; 6÷9; 567
н÷п; с; т; 2÷4; 6÷10; 574 а÷в; 575 а; д; и; 7; 8; 576 а; р; ф; 1; 2; 578 к1; м1; о1; п1; с1;
ф1; ч1; ю1÷а2; в2; д2÷ж2; к2; с2; б3; 11; 13÷16; 18; 22÷34; 37÷39; 41; 579 г; е; ж; н; о; р;
у; ж1÷л1; 1; 2; 5; 580 в÷ж; и÷с; 1÷5; 581 а÷в; ж; и; л; о÷р; т÷ц; 1÷8; 582 з; к; м÷п; у÷ц; 1;
2; 583 а; б; г; е; ж; и; к; м; п; с; 1÷4; 584 а; б; г; з÷о; 1÷5; 585 а; в; е; з÷у; 1÷3; 586 а÷д;
ж÷т; 1÷; 587 ж÷к; о÷р; 2; 3; 588 а; д÷ж; и÷н; 1÷7; 589 а÷з; 1÷4; 590 а÷з; к÷м; о; р; 1÷5;
591 г; д; к; м; н; п; 2; 593 а÷в;
594 а÷е; л; н; с; ф; ц÷ш; 595 б÷д; ж; л; н; п; р; 1÷8;
596 а÷в; з÷н; п; ф; ц; ч; 1; 597 а; в÷ж; и; к; 1÷5; 598 а÷в; д; е; 1; 599 а÷г; е÷и; л÷т; ц; щ;
я; д1; е1; з1; 1÷9; 11; 16; 17; 19; 20; 600 а÷г; е÷к; м; о÷с; 1÷9; 601 б÷о; с÷у; 1÷3; 5÷7;
10; 12; 602 б; ж; к; м; н; п; с÷у; х; 1÷7; 603 а; в; д; з; к÷п; 1; 2; 604 а; в; д; ж; з; к; л; п; р;
т÷х; 1÷4; 605 а; б; з; к; о; п; х÷б1; г1; д1; 1; 606 г; ж; з; н; 1; 2; 607 а; г; ж; з; к; м; 608 а;
в; д; ж÷л; 1÷8; 609 б; г; д; и; л; м; о; т; у; 1÷11; 610 б; з; и; о; р; т; у; 1; 2; 611 б; д; и; к; л;
н; р; т; 1÷4; 612 а; б; е÷з; к; н÷п; с; т; х; 1÷3; 613 в; е; з÷к; м÷о; р; 1; 2; 4; 6; 614 а; б; е; р;
т; у; 1÷4; 6÷11; 615 а; в; г; е; к; п; с; ч; ю; ж1; з1; к1; н1; о1; р1; 1÷13; 616 д; е; и; л; м;
о÷р; х; 1÷9; 617 д; е; и; к; м; п; 1÷8; 618 а; в÷д; к; м; н; 1÷12; 619 б; и; к; м; о; р; у; ч; ш;
ю; г1; е1; з1; м1; о1; р1÷у1; х1÷ч1; 1÷6; 8÷11; 620 а÷г; ж÷и; н÷п; 1÷7; 621 г; е; л; у; ф; ч;
ш; 1÷4; 622 б; г; к; л; т; б1; к1; л1; о1; 1÷14; 16÷21; 623 а÷г; ж÷и; л; м; о; 1÷10; 624 б÷ж;
и; к; о÷р; т; 1; 3÷15; 625 б÷е; з÷к; м; п; р; ц; ч; ю; а1; б1; г1; 1÷9; 11; 626 а; г; е; з; и; м; т;
ц÷щ; 1÷13; 627 б; е; з; к; п; р; 1÷5; 628 б; и; л÷н; с÷у; 6÷8; 10; 11; 629 г; ж÷и; л; 4÷7; 630
б÷д; 1; 2; 631 а÷в; 1; 2; 5; 6; 632 а÷в; д; е; з; л÷н; 1÷7; 633 б; г; з÷к; м÷о; с÷у; х÷щ; и1;
н1; 1÷4; 6÷8; 634 а÷г; з; и; 1÷6; 635 ж; з; л; о; п; у; ф; ц; 1÷11; 636 б; в; 1÷4; 637 в÷д;
1÷4; 6; 7; 638 е; ж; м; о; р; т; х÷ч; 1÷6; 8; 10÷13; 639 а; в÷д; ж; з; л; м; 2; 3; 6; 9; 11; 12;
640 а; в; г; е÷п; т÷х; щ; 1÷6; 9; 13÷19; 21; 22; 25; 641 а÷в; д; е; з; н÷р; х÷щ; а1; з1; 1÷8;
642 а; в; ж; и; л; м; о÷т; ф÷ц; ш÷ю; 1÷3; 8; 9; 11; 12; 14; 643 а; г; д; ж÷н; 1; 644 в; е; ж; и;
м; н; п; р; 1÷3; 645 а; б; г; ж; к÷м; о; с÷х; я; б1; 649 м; е; ж; о; у; 652 в; е; ж; з; к; 653
г; д; ж; и; к; н; т; у; ц; ю; я; г1; е1; 654 в; г; ж÷п; т÷ц; 1÷5; 655 а; в; д÷и; л÷п; с; 1÷3; 656
а; в; д; ж; и÷о; р; 1÷3; 657 а; б; г; з; к; м; о; 658 а; в÷и; л÷о; с; х; ц; 1; 659 а÷ж; и÷л; 1; 2;
660 а; в; г; е; ж÷к; 661 а; б; г; д; 662 а÷г; е; и; к; 663 а; в÷ж; и; 1; 2; 664 б; в; д; е; к÷м;
ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност

19

ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност

665 а; г; е; з; и; л; н; п÷с; 666 а; в; г; е; и; к; л; н; р; у÷х; 1; 667 ц; 668 н; 670 з; 671 л; 4;
672 щ; я; 681 в; 683 б; 684 в; г; е; з; к; о; 685 г; д; к; н; т; ч; ш; б1; г1; д1; з1; 2÷7; 9; 10;
15; 24; 26÷30; 34; 35; 686 щ; ю; 4; 687 б; 688 а; в; г; з; к; м; ц; ч; щ; я; б1; 10; 11; 14; 16;
19; 20; 689 л; м; 690 д; о; 691 е÷р; 1; 2; 692 в; г; е; ж; и÷т; х÷ч; 1÷5; 693 а÷е; м; о; п; с; т;
1÷5; 694 л; н÷р; 1; 2; 696 б; д; е; з÷р; 2÷5; 697 д1; е1; 10; 11; 698 п÷с; 3; 699 а÷в; д÷ж; к;
н; 700 а; б; е; 1; 701 а; б; 1; 4; 7; 8; 11÷13; 17; 21; 23; 25; 702 а; в÷е; и; л; м; 1; 2; 4; 6÷10;
13÷15; 17; 18; 703 а; в; е; з; л; н; п; р; 1; 2; 5; 10; 11; 12; 15; 16; 18; 19; 704 а÷л; 1; 2;
4÷13; 705 б; в; ж÷л; 1÷10; 706 б; г; з; и; л; н; п÷с; 1÷4; 6; 9; 12; 707 б; д; е; з÷м; о; р÷т;
х÷щ; я÷в1; д1; 1÷6; 708 а÷в; д; ж; з; л; н÷с; у; ф; ш÷ю; 1÷5; 709 г÷е; о÷с; у÷х; 1÷5; 7; 8;
710 д÷з; л; п; 1; 2; 5; 711 1; 712 н; о; р; ф; 10; 11; 713 е; к÷м; п; с÷ч; 6÷8; 10÷12; 714 а; б;
и; 2÷10; 715 а; б; 1÷5; 716 а÷в; д÷ж; 1÷8; 717 г; е; и; к; н; о; х÷ч; щ; ю; а1÷в1; д1; ж1;
з1; к1; м1; н1; 2÷7; 9; 11÷13; 15÷17; 19; 718 а; д; ж; и; 1÷3; 5; 6; 719 а; б; л÷н; 1; 2; 4;
8÷12; 720 а÷д; 1÷8; 721 в÷д; и÷м; о÷р; т; у; х; ц; 1÷6; 8÷10; 722 а÷г; 1; 6÷10; 723 б; в; д;
з÷о; 1÷9; 724 а÷в; ж; и; л÷р; 1÷22; 725 а; в; г; ж; 1÷4; 6; 7; 9; 10; 726 г; ж; 1; 727 б; н;
1÷6; 728 а÷е; з; 1; 2; 729 н; р; с; ч÷щ; я÷б1; г1÷ ж1; 1÷; 730 а; б; д; з÷л; 1÷5; 731 д; ж; з;
л; п; р; т÷ф; ч; 1÷5; 732 а; б; е; ж; к; н; о; с÷ф; щ; а1÷в1; д1÷ж1; л1; м1; о1; 1÷11; 733 в;
ж; о; р; т; 2÷4; 734 ж; л; п; р; т; х; щ; 1÷6; 735 в; д; е; з÷к; 1÷3; 736 а÷в; 1÷6; 737 б; и; н;
1; 740 а; д÷р; у÷ц; ш; я; б1; г1; ж1; и1; п1÷т1; ф1÷ц1; щ1; ю1; б2; 1÷5; 7; 742 г; е; и÷о; р;
ф; ц; ш; щ; а1÷в1; д1÷ж1; л1; м1; о1; р1; т1÷ф1; ч1; б2÷г2; ж2; з2; к2; м2; н2; р2; 1÷13;
15; 16; 18÷21; 743 а; б; г; д; ж; и; к; м÷с; у; ф; ц; ю÷в1; д1; ж1; и1; к1; 1; 2; 744 б÷з; к; м;
н; с; т; ч; ш; ю; а1÷ж1; и1; 1; 745 б; в; д; ж; л; о; р; с; ц; ш; д1; е1; 1÷4; 6; 746 я; е1; 2; 747
б; г; 2÷4; 6; 7; 11; 17÷19; 748 а÷д; к÷м; 1÷4; 7; 8; 10; 14÷18; 20; 22; 24; 27; 29; 30; 33; 35;
37; 40; 42; 749 а; в÷н; п; ц÷ш; 1÷43; 750 б÷д; ж; к; 1÷8; 751 а; д÷и; л; 1; 2; 4÷11; 752 а;
в÷д; ж÷л; ÷1÷8; 753 а÷п; с; т; 1÷3; 754 а÷в; 1; 2;
755 а÷в; ж; 1÷3; 756 а÷г; и; л÷о; у; ч;
а1; 1÷12; 14÷19; 757 а÷у; х; ц; в1; 1÷6; 8÷21; 758 а; в; е÷л; н; 1÷7; 759 д; з; и; м; п; т;
3÷8; 760 в; д; е; к÷н; с; т; х; ц; ш; щ; я÷г1; е1÷о1; с1÷ф1; 3; 6; 8÷10; 12÷4; 26÷29; 761 б;
д÷ж; и; м÷у; х÷ч; щ; я÷д1; ж1; и1÷н1; п1; с1; ф1; 1÷15; 762 а; г; з; м; р; с; у; ф; 1÷5;
7÷19; 21; 766 а; в; е; ж; и; л; 1÷3; 766 4; с обща площ - 38 492.2 ха

2) Защитена зона (ЗЗ) “Крумовица” BG0002012 по Директива 79/409/ЕЕС за дивите
птици (ДП), обявена със Заповед №РД - 765/28.10.1965г. на МОСВ.
Защитена зона (ЗЗ) „Крумовица” BG0002012 включва следните подотдели:
41 б÷г; 2÷4; 42 б; в; д÷ж; 4÷7; 9; 43 г÷е; з; и; 2÷7; 47 е÷и; 3; 6; 48 а÷г; 1; 49 а÷в; 1; 2; 50
б; 1; 2; 51 а÷в; 1; 52 а; б; 1; 2; 57 б; 1; 2; 58 а; б; 1; 2; 59 а÷в; 1÷3; 60 а÷е; 1÷4; 61 а÷ж;
1÷3; 6÷10; 12; 62 а÷г; з; 1; 63 а÷в; е; ж; 1; 2; 6; 7; 11; 74 а÷г; и; л; м; п; р; т; ц; ш; 1÷5;
8÷10; 15; 75 а÷г; 1÷5; 76 а÷в; и; к; 1; 77 г; з; и; 3; 82 а÷в; х; 84 а; в÷д; 1÷7; 85 а; б; 1÷4;
86 а; е; 1÷6; 87 а÷в; д÷л; 1÷5; 7; 88 г÷и; 5; 93 а÷г; 1÷7; 94 а÷в; 1÷5; 95 а÷в; 1÷3; 96 б; г;
е; з; к÷м; п; т; 1÷3; 97 д; е; 2÷5; 98 г; 99 а; б; г; 1÷3; 6; 100 а÷е; 1÷5; 101 а÷в; 1÷10; 102 а;
1÷6; 103 б÷г; 1÷6; 104 а; б; д; е; з÷р; т÷х; 1÷5; 105 а; в; д; ж; з; л÷н; 1÷5; 106 а÷в; д÷ж;
1÷10; 12÷20; 107 а; б; г÷е; и÷о; 1÷4; 108 г; 109 1; 110 1; 111 а÷е; 1÷5; 112 а; б; д÷ж; и÷п;
1÷11;
113 а÷з; 1÷7; 114 а÷л; 1÷8; 115 а÷е; 1÷11; 116 а; в÷д; 1÷7; 117 а; б; г÷з; к; 1÷7;
118 а; в÷ж; и; л÷с; 1÷6; 119 а÷д; з; и; 1÷4; 120 а÷г; з; м÷р; 1÷9; 121 а÷д; 1÷6; 122 б÷г;
1÷5;
123 а÷в; 1÷4; 124 а÷к; м; о; 1÷11; 125 д; ж÷и; 1; 2; 126 а; б; г; д; з÷л; н; о; р÷т;
ф÷ц; ш; я; б1; в1; 1÷18; 127 б÷к; о; п; с; ф; х; ю; 1÷9; 128 а; б; д; е; 129 а÷к; м; н; р; 1÷9;
132 б; з÷п; 1÷4; 133 а÷и; л; м; о÷т; 1÷5; 134 а÷в; д÷к; 1÷8; 135 а÷з; 1÷13; 136 а÷и; л; 1÷9;
137 а÷г; 1÷6; 138 а÷в; 1÷8; 139 а; в; г; 1÷14; 140 а; б; г; з; и; 1÷13; 141 а÷з; 1÷3; 5÷9; 142
г÷е; з÷с; 1÷13; 143 у÷я; б1÷д1; 1; 18÷21; 144 в÷е; з; 7÷17; 151 з; 16; 18÷22; 160 4; 162 ж;
з; л; 4; 163 д; з÷л; 2; 220 к; м; 223 а÷е; м÷х; 1÷3; 227 а; в÷д; ж; 1; 233 а; б; г; н; 1; 2; 235
а÷з; л÷о; ц; 1÷13; 22; 236 а; б; г÷е; 1÷5; 237 а÷в; 1÷4; 238 а÷г; 1÷4; 239 а÷з; 1; 2; 240 а;
241 е; 242 а÷в; 244 б; в; 1÷6; 245 а; б; 1÷5; 246 а; б; 1÷11; 247 а; 247 б÷ж; 1÷7; 248 а÷е;
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з÷м; 1÷10; 249 а÷ж; 1; 250 а; г; д; 1; 252 а÷е; 1÷11; 253 б; д; ж; з÷м; 1÷4; 10; 714 а; б; и;
1÷10; 719 б; 1÷4; 720 а; б; 1; 2; 722 а÷г; 1; 6; 723 в; з÷н; 3÷9; 761 б; д÷ж; и; м÷у; х÷ч; щ;
я÷д1; ж1; и1÷н1; п1; с1; ф1; 1÷15; 764 в; с обща площ – 5 374.2 ха.

3) 3ащитена зона (ЗЗ) “Студен кладенец” BG0002013 по Директива 79/409/ЕЕС за
дивите птици (ДП), обявена със Заповед №РД - 766/28.10.2008г. на МОСВ.
Защитена зона (ЗЗ) „Студен кладенец” BG0002013 обхваща следните
подотдели:
1 а÷в; 1÷5; 2 а÷з; 1÷10; 3 а÷ж; 1÷4; 4 а; д; 1÷9; 5 а; б; г; д; ж÷к; 1÷18; 6 а÷в; е; 1÷8; 7
а÷д; 1÷3; 8 а÷в; 1÷11; 9 а÷г; 1÷4; 10 а÷в; 1÷3; 11 а÷з; 12 а÷г; е; з; л; н÷п; с; у; 1÷4; 13
а÷д; ж; 1÷3; 14 а÷л; 1÷11; 24 а; б; ж; а1; б1; 25 а; б; и; л; 1÷3; 26 а; в; г; е÷м; 1÷6; 27 а÷в;
д; е; 1÷5; 8; 9; 28 а; б; 1÷7; 29 а÷г; е; ж; и; к; 1÷12; 30 а÷з; 1÷7; 31 а÷д; 1÷5; 32 а÷д; 1÷6;
33 а; б; 1÷7; 34 а; в; 1÷5; 7÷9; 36 в; 1; 37 а÷г; 1; 38 а÷в; 1÷3; 39 а÷г; и; к; м; 1; 2; 43 а÷в;
1;
44 а÷з; 1÷4; 45 д÷и; 7; 8; 754 а÷в; 1; 2; с обща площ – 1 552.7 ха.

4) Защитена зона (ЗЗ) “Бяла река” BG0002019 по Директива 79/409/ЕЕС за дивите
птици (ДП), обявена със Заповед №РД - 575/08.09.2008г. на МОСВ.
Защитена зона (ЗЗ) „Бяла река” BG0002019 обхваща следните подотдели:
262 а; г; 2÷8; 11÷15; 20; 263 и÷м; о; 4÷13; 264 а÷е; к÷м; р; с; у; ф; 1÷8; 265 а; в; д÷ж;
1÷9; 266 а÷в; е; 1÷4; 267 б; в; 1÷6; 280 в÷м; 1÷12; 283 д; ж; з; 1÷9; 289 б÷г; 1÷4; 290 а÷г;
1÷3; 291 а; б; 1÷3; 292 а; б; 1; 293 а÷е; з; ш; 1÷14; 294 а; г; е; п; с; 1; 2; 4÷16; 295 а÷и; м;
1÷10; 296 а; б; 1÷6; 297 а; б; г; 1÷3; 298 а÷в; д; 1÷4; 299 а÷м; п; 1÷11; 300 б; в; е; л; м; о;
п; т÷ш; 1; 2; 301 а÷е; 1; 2; 302 г; л÷н; 1; 303 а; б; г÷з; к; 1÷4; 304 а; б; и; к; 1; 2; 305 а; в;
д÷и; м÷о; р÷у; х; ч÷а1; 1÷12; 306 а÷в; д; ж÷п; 1÷3; 307 а÷д; ж÷л; н; 1÷5; 308 а÷е; з; и; л;
1÷3; 309 в÷з; о; ф; х; 1÷7; 310 а; г÷з; 311 а; б; 1÷3; 312 а÷в; 1; 2; 313 а÷в; д÷ж; и÷м; 1÷7;
314 б÷к; 1÷3; 315 а÷з; 1÷5; 316 а; б; г÷н; 1÷7; 317 а÷е; з; и; 1÷4; 318 а÷ж; 1; 319 а÷д; ж;
и; к; 1; 2; 320 а; б; д÷к; м; н; 1÷3; 321 а; в; г; 1; 2; 322 а; б; г÷и; 1÷6; 323 а÷з; к÷н; 1÷6;
324 а÷е; з; к; 1÷5; 325 а÷е; 1; 2; 326 б; е÷м; 1; 2; 327 а÷ф; 1÷3; 5÷10; 12; 328 а; в; г; е÷о;
1÷4; 329 а÷е; з÷п; с; т; 1÷7; 330 а÷е; к; н; 1; 2; 331 а÷ж; 1÷3; 332 б÷д; к÷м; 1÷4; 333 а÷ж;
1÷4; 334 а; в÷д; 1; 335 а; б; 1; 2; 336 а÷в; 1÷3; 337 а÷д; 1÷6; 338 а÷з; к; л; н; 1÷7; 339
д÷х; 1÷5; 340 а÷ф; 1÷5; 341 а÷ж; 1÷3; 342 а÷з; 1÷3; 343 а÷д; 1÷6; 344 а÷и; 1÷3; 345 а÷е;
1÷5; 346 а÷е; 1; 2; 347 а÷в; 1÷3; 348 г÷к; 1÷4; 349 а÷ж; 1÷3; 350 б÷г; е÷к; п÷ч; 1; 351
в÷к; 1; 2; 352 а; г÷к; 1; 2; 353 а; в; д; з÷п; 1; 2; 354 в÷о; 1÷7; 355 а÷м; 1÷5; 356 а÷к; 1; 2;
357 а÷г; ж; 1÷6; 358 а÷к; 1÷8; 359 а÷з; 1; 2; 360 б÷л; 1; 2; 361 б; д÷ж; и÷ц; ш÷ю; б1; 1÷5;
362 а; д÷п; 1; 2; 363 б; в; 371 а÷ж; 1÷8; 372 а÷о; 1÷7; 373 а÷р; 1÷4; 374 а÷е; 1÷7; 375 б÷г;
1÷7; 376 а; б; г÷и; 1÷7; 377 в÷к; 1÷4; 378 б; д÷ж; и; л; 1; 2; 379 б÷г; и÷м; р; т; 1÷5; 380 а;
в; е÷з; к; л; 1; 2; 381 в÷к; 382 г÷м; о; с; у; 1÷4; 6÷18; 20; 21; 383 а; б; 1÷3; 384 а; в÷е; 1÷5;
385 а÷в; 1÷7; 386 а÷г; 1÷7; 387 а÷е; 388 а÷и; 1; 2; 389 а÷ж; 1÷4; 6÷8; 10÷14; 390 а; б; д;
1÷8; 391 а; в÷е; л; н; п÷с; 1÷7; 392 а; в÷и; л÷о; р; 1÷7; 393 а÷д; ж; з; к÷п; 1÷7; 394 а÷н;
2÷17; 395 а÷о; 1÷8; 396 а÷е; 1÷5; 397 а÷к; п; 1÷5; 426 а÷к; 1÷7; 427 а÷ж; к; л; р; 1÷6; 428
а÷в; д÷з; 1÷5; 429 а÷е; 1; 2; 430 а÷д; 1÷3; 431 а÷к; 1; 2; 432 а÷к; 1÷4; 433 а÷ж; 1; 434
а÷в; 1÷3; 435 а÷д; 1; 436 а; б; 1÷3; 437 а; б; 1; 2; 438 а; б; 1; 2; 439 а; б; 1÷5; 440 а÷г; 1÷9;
441 а÷д; 1÷3; 442 а÷г; 1; 2; 443 а÷в; 1÷6; 444 а÷д; 1÷8; 445 а÷и; 1÷4; 446 а÷е; 1÷6; 447
а÷е; 1÷8;
448 а÷г; 1÷3; 449 а÷д; 1÷4; 450 а÷е; 1÷3; 451 а÷ж; 1; 2; 452 а÷д; 1÷3; 453
а÷в; 1÷5;
454 а÷л; 1÷7; 455 б÷з; 2÷6; 456 а÷г; л; м; 1÷4; 457 г÷ж; 1÷6; 458 е; к; л; н÷п;
с; ц; ю÷а1; г1; д1; з1; 2÷11; 459 а÷г; е; з; к÷т; 1; 3; 460 а; в÷д; з; 1÷3; 461 б÷г; е; з; к; м÷с;
ф; х; ш; 1÷8; 462 а÷г; ж÷и; л; о; п; 1; 463 а; г÷ц; 1÷5; 464 а÷г; 1÷6; 465 а÷л; 1÷5; 466 б÷т;
1; 2; 467 б÷р; 1÷3; 468 а÷г; 1÷3; 469 а÷ж; 1÷9; 470 а÷з; 1÷3; 471 а÷о; с÷ш; ю; 1÷6; 8÷10;
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472 а÷ц; 1; 2; 476 я; б1; в1; 482 к; м; о; щ; я; а1; 6÷10; 21; 483 а÷в; д; е; к÷н; р÷ф; ч; 1; 2;
484 а÷в; д÷н; п÷т; ф÷ц; ш; 1÷10; 488 ж; ю; я; 489 а÷ж; и; н; 1; 3; 519 г; з÷л; 2÷6; 520 а÷з;
к÷м; у; ц; ш; 1÷11; 521 а; д; и; л; р; с; ф; ч÷щ; а1; 1÷3; 522 а; г; д; з; к; м; н; р÷т; 1÷3;
523 а; б; г; 1÷7; 524 в; е; и÷м; п; р; т; 1÷3; 525 а÷ж; и; л÷н; п; р; 1; 2; 4÷7; 526 в; к÷ц;
1÷9; 527 а÷г; ж÷п; 1÷5; 528 а; б; е; з÷к; р; 2÷5; 529 а÷в; ж÷и; м; н; с; у; х; ц; 1÷9; 12; 13;
725 а; в; г; ж; 1÷4; 6; 7; 9; 10; 726 г; ж; 1; 727 б; н; 1÷6; 728 а÷е; з; 1; 2; 729 н; р; с; ч÷щ;
я÷б1; г1; д1; ж1; 1÷6; 730 а; б; д; з÷л; 1÷5; 731 д; ж; з; л; п; р; т÷ф; ч; 1÷5; 732 а; б; е; ж;
к; н; о; с÷ф; щ; а1÷в1; д1÷ж1; л1; м1; о1; 1÷11; 734 ж; л; п; р; т; х; щ; 1÷6; 735 в; д; е;
з÷к; 1÷3; 757 в1; 17÷21; 760 ц; ш; щ; с1; 12÷14; с обща площ – 11 631.6 ха
5) Защитена зона (ЗЗ) “Мост Арда” BG0002071 по Директива 79/409/ЕЕС за дивите
птици (ДП), обявена със Заповед №РД - 784/29.10.2008г. на МОСВ.
Защитена зона (ЗЗ) „Мост Арда” BG0002071 включва следните подотдели:
24 к; м; о; п; т; х; ш; ю; 4; 7÷9; 11; 145 а÷в; з; 1÷3; 7; 146 в; е; ж; 2÷10; 147 а; в÷ж; 1÷18;
20÷22; 148 в; д; е; 1÷7; 149 б÷е; 1÷7; 150 а÷к; м; 1; 3÷18; 151 а; 1÷5; 152 а; б; г; е; ж; 1; 3;
4; 6÷10; 153 а÷в; 1÷9; 11; 154 а÷е; 1÷4; 155 а÷д; 1; 2; 4÷10; 156 а÷г; з÷л; о÷р; 1÷10;
157 а÷г; 1÷10; 158 г; е; з÷к; 2; 3; 160 а; 1; 161 а÷ж; 1÷6; 162 а; б; 1; 2; 166 а÷д; 1÷5;
167 а÷г; 1; 2; 168 а÷; 1÷4; 169 а÷м; 1÷4; 170 а÷о; 1÷3; 171 а÷; 1; 2; 172 а; в÷к; 1÷3;
173 а÷ж; 1÷3; 174 а÷и; 1÷5; 175 а÷в; 1; 2; 176 а÷д; и÷л; 1÷9; 177 а÷г; е; и; 1÷5; 178 а÷в;
е÷з; 1÷8; 179 а÷к; м÷о; 1÷5; 180 а÷и; 1÷5; 181 б; е÷з; л; м; о; 1÷12; 182 а÷г; з÷п; т; у; 1;
2; 183 а÷д; 184 а÷д; и÷у; х÷ю; 1; 2; 185 а; б; е; р; т÷ч; щ÷б1; г1÷ж1; и1; л1; н1; 1÷7;
10÷13; 186 а÷е; 1; 3; 187 а÷д; з÷к; м; н; 1÷3; 5÷9; 188 а÷з; 1÷9; 189 а÷д; ж÷р; т; 1÷5;
7÷12;
190 а÷е; з; и; 1÷3; 5; 191 а÷ж; 1÷6; 192 а; в; д÷ж; 1÷7; 193 а÷и; 1÷5; 194 а÷и; л;
1÷5; 195 а÷с; у; ф; 1÷4; 196 а÷д; 1÷8; 197 а÷и; 1÷3; 198 а÷и; 1÷5; 199 а÷г; 1÷3; 200 а÷л;
1÷5; 201 б÷д; 4; 6÷14; 202 а÷з; 2÷4; 7÷12; 203 а÷в; 1÷4; 204 а÷д; 1; 2; 205 а; в; 1÷4; 206
а÷в; е; ж; и; 1÷9; 12; 13; 207 а÷г; л; 1÷4; 208 а÷з; 1÷3; 209 а÷д; 1÷13; 210 а÷ж; и; н; о;
1÷5; 211 а÷в; д; и; л; н; п; 1÷14; 212 а÷д; 1÷7; 213 а; и; л; н÷с; 1; 2; 4; 8÷18; 214 а; 1; 215
а÷к; 1÷6; 216 а÷е; 1; 2; 217 а÷и; 1; 218 а÷н; п; 1÷6; 219 а÷и; 1÷9; 221 а; б; г; 2; 749 а; в÷н;
п; ц÷ш; 1÷43; 750 б÷д; ж; к; 1÷8; 751 а; д÷и; л; 1; 2; 4÷11; 752 а; в÷д; ж÷л; 1÷8; 753 а÷п;
с; т; 1÷3; 755 а÷в; ж; 1÷3; 756 а÷г; и; л÷о; у; ч; а1; 1÷12; 14÷19; с обща площ – 5 562.9
ха.
Забележка: Цялата площ на ЗЗ по Директива 79/409/ЕЕС за дивите птици(ДП) се
припокрива със ЗЗ по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията.
С изключение на 29.9 ха, които са само ЗЗ по Директива 79/409/ЕЕС за дивите
птици(ДП) и се разделят както следва:
- Защитена зона (ЗЗ) „Крумовица” BG0002012 – отдели и подотдели: 49 1; 63 ж; 6, 7;
233 2; 714 1;719 3; 764 в; с обща площ 29.6 ха
- Защитена зона (ЗЗ) “Мост Арда” BG0002071– отдел и подотдел: 221 г; с обща площ
0.3 ха
Заплахи:
 Нарушаване на заложените режими на управление в заповедите за обявяване на
защитените територии/зони;
 Извеждане на голи сечи, с изключение на случаите, регламентирани в Закона за
горите;
ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност
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Подмяна на основния дървесен вид.

Препоръки и указания за стопанисване на ВКС 1.1
За стопанисване на така определената ВКС се препоръчва:
 До изготвянето на ПУ стопанисването да се извършва съгласно заповедта за
обявяване и съгласно разпордебите на ЗЗТ/ ЗБР, като са в сила следните допълнителни
ограничения:
 1) да не се извеждат голи сечи;
 2) не се подменя основния дървесен вид. Следва да се определят стойностите,
които се съхраняват със създаването на ЗТ, посочени в заповедта за обявяване и да се
оценят доколко режимите и горскостопанските дейности запазват или увеличават тези
стойности. Горските стопани трябва да са уверени, че не се прилагат практики на
стопанисване, които оказват отрицателно въздействие върху съществуващи или
предложени за обявяване защитени територии или зони. Тези препоръки са от особено
значение за ЗМ и ПЗ.
 Тясно да се следи процеса по обявяването на нови ЗТ и ЗЗ, които потенционално
могат да бъдат повлияни от горскостопанските дейности.
Препоръки и указания за мониторинг на ВКС 1.1
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.
Служителите на ДГС са длъжни да следят за неблагоприятни въздействия върху
ВКС на защитената територия. Съвместно с РИОСВ – Хасково 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. За пример могат да се вземат въздействия върху количеството или
качеството на водите, нарушаване на миграционни пътища на дивите животни,
повишаване на риска от пожари и др.
ВКС 1.2. - ЗАСТРАШЕНИ, ИЗЧЕЗВАЩИ И ЕНДЕМИЧНИ ВИДОВЕ
ВКС притежават териториите от горскостопанските единици, в които се среща всеки
вид от Приложение 1А и 1Б към Практическото 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.
Всички ГТ, включващи местообитания на видовете, включени в Приложение 1А и 1Б
към ръководството са ГВКС.
В тази ВКС попадат както гори – находища на застрашени и изчезващи видове, така
и гори с естествени характеристики, представляващи потенциално такова
местообитание. Това се налага поради рядкостта на видовете, както и заради нуждата
от опазване на местообитания от критично значение на тези и други видове. Видовете
са посочени в Приложение 1А и 1Б към Ръководството. Приложението е разработено
въз основа на Червения списък на IUCN (1997) с използвани категории “критично
застрашен” и “уязвим”, Червената книга на НРБ(ЧК), том I и II, ЗБР, БеК, БоК, ДХ,
CITES и Атлас на ендемичните растения в България. На базата на това приложение са
посочени видовете установени на територията на ТП ДГС „Крумовград”, както и
ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност
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потенциални такива видове, които евентуално могат да се установят в рамките на
стопанството. Дадени са конкретни за всеки вид указания за стопанисване и
мониторинг.
Извън видовете, включени в Приложение 1А и 1Б на Ръководство, екипът е посочил
и други важни растителни и животински видове за региона. Това са видове с локално
разпространение и национално значение, които стопанисващите територията трябва да
имат предвид и при необходимост да прилагат специални мерки за опазване.
Растителни видове включени в Приложение 1А към Практическото
ръководство, установени на територията на ТП ДГС „Крумовград”
Черноморска ведрица (Fritillaria pontica) Многогодишно тревисто луковично растение,
геофит. Цветовете са единични, наведени надолу.
Венчелистчетата отвън са с широка жълто-зелена
ивица, а към върха и по ръба са нечисто бледо
виненочервени. Цъфти в периода март – април, а
плодоноси от юни до юли. Размножава се семенно и
вегетативно. Среща се в широколистни и смесени
планински и низинни гори и храсталаци в Източна и
Южна България – балкански ендемит, защитен вид,
включен в ЗБР. Включен в Червена книга на
България т. 1 с категория рядък и в списъка на IUCN
с категория рядък вид (R). Български субендемит.
По време на теренните проучвания видът е
установен на територията на ТП ДГС
„Крумовград” в долината на р. Крумовица в
земеделска територия.

Заплахи:
Унищожаване на екземпляри от вида по време на горскостопанските дейности.
Събирането за букети от местното население и туристи.
Препоръки и указания за стопанисване
Инвентаризиране и картиране на други потенциални находища на вида, като това
е препоръчително да се извършва през пролетта. Дейностите могат да се извършват и
от служители на ТП ДГС „Крумовград”.
Мероприятията по маркиране на лесосечния фонд в установените находища на
черноморската ведрица да се провеждат през месеците март и април - по време на
цъфтежа й. При установяването наличие на вида, дърветата в съседство се запазват и не
подлежат на сеч. При дейностите да се внимава да не се повредят индивидите на
ведрицата. Склопеността да не пада по 0,7.
Препоръки и указания за мониторинг
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Проверка състоянието на находището на вида да се извършва ежегодно – брой
индивиди, определяне на възрастовата структура на ценопопулацията (брой цъфтящи
или плодоносещи индивиди), здравословно състояние (наличие на повреди или
вредители). Да се извършва предварително планиране и оценка на лесовъдските
мероприятия, преди началото на дейностите в близост до находищата на вида, с цел да
не се нарушат условията на средата.
Остролистен джел (Ilex aquifolium) - снимка
Вечно зелен храст или ниско
дърво, фанерофит, с кожести листа,
повече или по-малко ясно назъбени и
бодливи. Плодът е червен и се
запазва и през зимата. Цъфти през
май-юни, плодоноси през юли-август.
Възобновяването му е трудно и
заради това се среща предимно като
единични индивиди или на малки
групи във влажни, сенчести долове в
горите
(най-често
букови),
в
планинските региони. Включен в
Червена книга на България т. 1 с
категория „рядък” и с категория „застрашен”, включен в ЗБР и в Червен списък на
флората в България. Терциерен реликт.
Само за сведение по време на теренните проучвания са установени 2(два) броя
на територията на ТП ДГС „Крумовград” в отдел /заличен/ – общинска
собственост.
Заплахи:
Унищожаване на екземпляри от вида по време на горскостопанските дейности.
Унищожаване на дърветата в съседство и промяна на микросредата.

Препоръки и указания за стопанисване
Инвентаризиране и картиране на други потенциални находищата на вида, като това е
препоръчително да се извършва през зимата, когато растението може да бъде
идентифицирано отдалеч по вечнозелените листа. Дейностите могат да се извършват и
от служители на ТП ДГС „Крумовград”.
При установяването наличие на вида, дърветата в съседство се запазват и не
подлежат на сеч, с оглед да не се променят условията на микросредата. Да се извършва
предварително планиране и оценка на лесовъдските мероприятия, преди началото на
дейностите в близост до находищата на вида, с цел да не се нарушат условията на
средата.
Препоръки и указания за мониторинг
Проверка състоянието на находището на вида (минимум на 5 години) – брой
индивиди, определяне на възрастовата структура на ценопопулацията, здравословно
състояние (наличие на повреди или вредители, окастрени клони и др.).
ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност
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Тис (Taxus baccata) - снимка
Двудомно дърво или храст, фанерофит. Листата са игловидни, плоски, отгоре лъскави
тъмнозелени, а отдолу бледозелени матови. Захващат се за клонките с къси дръжчици.
Семето е обвито с червено сочно образувание (арилус). Възобновява се трудно със
семена и вегетативно. Среща се предимно поединично или на малки групи във влажни,
сенчести долове в широколистни (най-често букови) и иглолистно-широколистни гори,
в планинските региони. Включен в Червена книга на България т. 1 и в Червен списък на
флората в България с категория
„застрашен”, включен в ЗБР.
По време на теренните проучвания
видът е установен на територията на
ТП ДГС “Крумовград” в отдели/заличен/.
Заплахи:
Унищожаване на екземпляри от
вида по време на горскостопанските
дейности.
Унищожаване на дърветата в
съседство и промяна на микросредата.
Препоръки и указания за стопанисване
Инвентаризиране и картиране на други потенциални находища на вида, като това е
препоръчително да се извършва през зимата, когато растението може да бъде
идентифицирано отдалеч по вечнозелените листа. Дейностите могат да се извършват и
от служители на ТП ДГС „Крумовград”.
При установяването наличие на вида, дърветата в съседство се запазват и не
подлежат на сеч, с оглед да не се променят
условията на микросредата. Да се извършва
предварително планиране и оценка на лесовъдските
мероприятия, преди началото на дейностите в
близост до находищата на вида, с цел да не се
нарушат условията на средата.
Препоръки и указания за мониторинг
Проверка състоянието на находището на вида
(минимум на 5 години) – брой индивиди,
определяне на възрастовата структура на
ценопопулацията, здравословно състояние (наличие
на повреди или вредители, окастрени клони и др.).
Родопска горска майка (Lathraea rhodopea
Dingler) - снимка
ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност
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Многогодишно тревисто растение – паразит по корените на леска, смърч, бук, елша
и др. дървета – балкански ендемит. Цветовете са розови, цъфти през март-април,
плодоноси през юни-юли. Паразитира върху корените на леските, бука, смърча, белия
бор, елшите и други дървесни видове. Среща се във влажни гори и храсталаци до 2000
м.н.в. Включен е в Червена книга на България, т. 1, с категория „рядък” и е оценен по
проект Червен списък на флората на България като „почти застрашен”. В списъка на
IUCN с категория рядък вид (R).
Заплахи:
Унищожаване на дърветата в съседство и тези, върху които паразитира;
Препоръки и указания за стопанисване
Инвентаризиране и картиране на потенциални находища на вида, като това е
препоръчително да се извършва през периода март-април (по време на цъфтежа),
когато растението може да бъде идентифицирано най-лесно. Дейностите могат да се
извършват и от служители на ТП ДГС „Крумовград”.
При установяването наличие на вида, дърветата в съседство се запазват и не
подлежат на сеч, с оглед да не се променят условията на микросредата. Склопеността
да не пада под 0.6.
Препоръки и указания за мониторинг
Проверка състоянието на находищата на вида (минимум на 5 години) – брой
индивиди, определяне на възрастовата структура на ценопопулацията, здравословно
състояние (наличие на повреди или вредители и др.). Да се извършва предварително
планиране и оценка на лесовъдските мероприятия, преди началото на дейностите в
близост до находищата на вида, с цел да не се наранят дървета-гостоприемници и да не
се нарушат условията на средата.
Източен чинар (Platanus orientalis)
Дърво от първа величина, фанерофит. Цъфти
през май, а плодоноси от август до септември.
Размножава се семенно и вегетативно. Формира
монодоминантни и участва в смесени крайречни
съобщества, на алувиални почви в Южна
България. Включен в Червена книга на България
т. 1 с категория “рядък” и в Червен списък на
флората на България с категория “почти
застрашен”.
По време на проведените проучвания на
територията на ТП ДГС „Крумовград”, е
установено, че видът е представен в ГТ в отдели
/заличен/.
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Заплахи:
Механични повреди на индивидите при горскостопанските дейности. Отсичане на
индивиди от вида.
Препоръки и указания за стопанисване
Заради наличието на вида във ГТ, се препоръчва служителите на ДГС да следят за
недопускане на механични повреди и дейности нарушаващи хидрологичния режим.
Препоръки и указания за мониторинг
Ежегодна проверка състоянието на здравословно състояние (наличие на повреди или
вредители).
Растителни видове включени в Приложение 1А към Практическото
ръководство, с потенциално разпространение на територията на ТП ДГС
„Крумовград”
Кръглолистна вълча ябълка (Aristolochia rotunda) - снимка
Многогодишно тревисто растение, с
подземна грудка, геофит. Цветовете са
зеленикаво жълти с тъмно виолетово
езиче, разположен поединично в
пазвите на листата. Цъфти в периода
април – май, плодоноси от май до юни.
Има
ограничена
възобновителна
способност. Среща се поединично в
ксеротермни, светли дъбови гори
главно в Източни Родопи и ограничено
в Тракийска низина и Струмска
долина. Включен в Червена книга на
България т. 1 с категория рядък и в
Червен списък на флората на България
с категория “застрашен”, включен в
ЗБР.
Заплахи:
Унищожаване
съседство;

на

дърветата

в

Промяна на условията на средата;
Механично повреждане на индивидите на кръглолистната вълча ябълка.
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Препоръки и указания за стопанисване
Инвентаризиране и картиране на потенциалните находища на вида, като това е
препоръчително да се извършва през пролетта и началото на лятото. Дейностите могат
да се извършват и от служители на ТП ДГС „Крумовград”.
Мероприятията по маркиране на лесосечния фонд в установените находища на
кръглолистната вълча ябълка да се провеждат през месеците май и юни - по време на
цъфтежа й. При установяването наличие на вида, дърветата в съседство се запазват и не
подлежат на сеч. При дейностите да се внимава да не се променят условията на средата
и да не се повреждат индивидите на кръглолистната вълча ябълка.
Препоръки и указания за мониторинг
Проверка състоянието на находището на вида (минимум на 5 години) – брой
индивиди, определяне на възрастовата структура на ценопопулацията (брой цъфтящи
или плодоносещи индивиди), здравословно състояние (наличие на повреди или
вредители).
Да се извършва предварително планиране и оценка на лесовъдските мероприятия,
преди началото на дейностите в близост до находищата на вида.

Сръбски ранилист (Stachys serbica)
Едногодишно тревисто растение, терофит.
Цветовете са събрани по 4-6 във връхно
главесто съцветие. Венчето е двуустно,
пурпурно, едва подаващо се извън чашката.
Цъфти през май-юни, плодоноси през юлиавгуст. Среща се в светли дъбови гори и
храсталаци до 1000 м.н.в., предимно на
варовити терени. Балкански ендемит. Включен е
в Червена книга на България, т. 1, с категория
„рядък” и в Червен списък на флората на
България с категория „застрашен”.
Заплахи:
Унищожаване на дърветата в съседство и
промяна на условията на микросредата;
Утъпкаване на находищата на вида.
Препоръки и указания за стопанисване
Инвентаризиране и картиране на потенциалните находища на вида, като това е
препоръчително да се извършва през периода май-юни (по време на цъфтежа), когато
растението може да бъде идентифицирано най-лесно. Дейностите могат да се
извършват и от служители наТП ДГС „Крумовград”.
При установяването наличие на вида, дърветата в съседство се запазват и не
подлежат на сеч, с оглед да не се променят условията на микросредата. Склопеността
да не пада под 0.3 и да не бъде над 0.6.
ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност
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Препоръки и указания за мониторинг
Проверка състоянието на находищата на вида (минимум на 5 години) – брой
индивиди, определяне на възрастовата структура на ценопопулацията, здравословно
състояние (наличие на повреди или вредители и др.).
Грудков здравец (Geranium tuberosum)

Многогодишно тревисто растение с подземна грудка. Стъблото е разклонено в горната
си част. Листата са силно разделени и нарязани. Цветовете са по два, разположени
върху обща съцветна дръжка. Цветните дръжки са покрити с прости власинки.
Венчелистчетата са по-дълги от чашелистчетата, като на върха на 1/3 височина са
дълбоко разделени, розово-лилави, стъмнолилави жилки. Плодът е суха разпадлива
кутийка. Плодните дялове в горната си част са със странична жилка, със запазващи се
след узряване на семената дъговидно извити осили. Цъфтеж: април–май, плодоносене:
май–юни. Включен в Червена книга на България, т. 1, с категория Застрашен. Среща се
в дъбови гори, в храстови съобщества с преобладание на келяв габър в покрайнините на
обрбаотваеми площи. Разпространение: До 800 m н.в. по Черноморското крайбрежие,
Източна Стара планина, Знеполски район, Славянка, Източни Родопи, Тракийска
низина, Тунджанска хълмиста равнина.
Заплахи
Унищожаване на дърветата в съседство;
Промяна на условията на микросредата;
Механично увреждане на индивиди от вида.
Препоръки за стопанисване
Инвентаризиране и картиране на потенциалните находища на вида, като това е
препоръчително да се извършва през месеците на цъфтеж. Дейностите могат да се
извършват и от служители на ДГС с помощта на определители. При установяването
наличие на даден вид, дърветата в съседство се запазват и не подлежат на сеч, с оглед
да не се променят условията на микросредата.
ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност
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Препоръки за мониторинг
Проверка състоянието на находищата (минимум на 5 години) –брой индивиди,
определяне на възрастовата структура на ценопопулацията (брой цъфтящи или
плодоносещи индивиди), здравословно състояние (наличие на повреди или вредители).
Растителни видове извън приложение 1, но установени на територията на
ДГС „Крумовград”.
Родопски силивряк (Haberlea rhodopensis)

Многогодишно тревисто растение. Рядък вид. Балкански ендемит. Терциерен
реликт. Среща се по силикатни и варовити скални терени, най-вече по пукнатини на
скални разкрития предимно на засенчени места с висока въздушна влага. Популациите
са с добра численост. Има голяма семенна продукция, но се възобновява главно
вегегативно.
Други растителни видове с важен природозащитен статус, разпространени на
територията на ТП ДГС „Крумовград”.
ТАБЛИЦА

3: РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ С ВАЖЕН ПРИРОДОЗАЩИТЕН
РАЗПРОСТРАНЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС „КРУМОВГРАД”
Наименование на
вида
Limodorum
abortivum
Ruta graveolens
Anthemis rumelica
Astracantha thracica
Romulea
bulbocodium
Verbascum

СТАТУС

Българско
наименование

ЗБР – Приложение
№3

Червена
книга

Недоразвит лимодорум
Седефче
Румелийско подрумиче
Тракийски клин

Защитен
Защитен
Защитен
Защитен
Защитен

Защитен
Застрашен
Уязвим
Уязвим

Луковична пролетка
Родопски лопен

Защитен

ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност

Рядък
Застрашен
31

ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност

spathulisepalum

Забележка: Родопския лопен е установен в ГТ в отдел /заличен/- ЗМ “Находище
на Родопски лопен”

Заплахи:
Унищожаване на дърветата в съседство и
промяна на условията на микросредата; Утъпкване
на находищата на вида.
Препоръки и указания за стопанисване
Инвентаризиране и картиране на потенциалните
находища на видовете, като това е препоръчително
да се извършва през месеците на цъфтеж.
Дейностите могат да се извършват и от служители
на ДГС с помощта на определители. При
установяването наличие на даден вид, дърветата в
съседство се запазват и не подлежат на сеч, с оглед
да не се променят условията на микросредата.
Препоръки и указания за мониторинг
Проверка състоянието на находищата (минимум на 5 години) – брой индивиди,
определяне на възрастовата структура на ценопопулацията (брой цъфтящи или
плодоносещи индивиди), здравословно състояние (наличие на повреди или вредители).

Животински видове включени в Приложение 1Б към Практическото
ръководство, установени на територията на ТП ДГС „Крумовград”
Видра (Lutra lutra)
Видът е включен в Червената
книга в категория “Уязвим” и
включен в ЗБР като защитен вид,
както и в Световната Червена книга
като
“Близко застрашен”.
На
територията
на
ТП
ДГС
„Крумовград” видът се среща
повсеместно по речните течения.
Заплахи:
Изсичане на крайречните дървета
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Препоръки и указания за стопанисване
Да се увеличи контрола с оглед избягване на случаи на бракониерски отстрел на
видри. Да не се секат крайречните дървета. Да се зарибяват реките с цел подобряване
на хранителнат база. Да не се допускат стопански дейности.
Препоръки и указания за мониторинг
Да започне мониторинг на вида с оглед установяване на приблизителния размер на
популацията. За целта може да се потърси научна експертна помощ, а резултатите да се
подават към РИОСВ – Хасково за целите на Националната програма за мониторинг на
биологичното разнообразие.
Черен щъркел (Ciconia nigra)
Вид включен в Червена книга
на България т. 2 с категория
„Уязвим”. Рядък вид, гнездещ в
отдалечени от човека области,
най-често по скали или големи
дървета, защитен вид - ЗБР.
Застрашен вид в Европа, включен
в европейската Директива за
птиците. На територията на ДГС
видът
е
установен
при
проучванията на реките в района
проведени
от
проект
“Актуализация на картираните
гнезда на горско – гнездящи грабливи птици на територията на ТП ДГС “Крумовград”.
Гнездата на вида са установени на територията в отдел 1002 “б” - Резерват “Вълчи
дол” и в земеделска територия от община Крумовград. Това са гнезда №13 и 14 от
проекта, разработен от Георги Герджиков.
Заплахи:

Загуба на горски местообитания;
Преследване в рибни стопанства;
Замърсяване и пресушаване на влажните зони.
Препоръки и указания за стопанисване
В отделите, където са установени двойки през гнездовия период, да не се извеждат
интензивни сечи – реконструкции, голи сечи, възобновителни сечи на големи площи. За
отделите с гнездата – да не се сече в радиус от 500 м около гнездото през гнездовия
период - 15.03.- 01.09. (и 200 м извън този период). Да не се сече крайречната
естествена растителност.
Препоръки и указания за мониторинг
Установяване на точните местонахождения на разможителните двойки, на техните
гнезда с цел опазване на съответните горски участъци.
Черна каня (Milvus migrans)
Вид включен в Червена книга на България т. 2 с категория „критично застрашен”.
Рядък вид, гнездещ в отдалечени от човека области, най-често по скали или големи
дървета, защитен вид - ЗБР. Застрашен вид в Европа, включен в европейската
ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност
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Директива за птиците. На територията на ДГС видът е установен при проучванията на
реките в района проведени от проект “Актуализация на картираните гнезда на горско –
гнездящи грабливи птици на територията на ТП ДГС
“Крумовград”. Гнездото на вида е установено в отдел
/заличен/ - в горската територия на ТП ДГС
“Крумовград”.
Заплахи:
Изсичане на крайречна естествена растителност;
Изсичане на големи стари дървета, в районите с
регистрирано присъствие на вида.
Препоръки и указания за стопанисване
В отделите, където са установени двойки през
гнездовия период, да се не се извеждат интензивни сечи
– реконструкции, голи сечи, възобновителни сечи на
големи площи. За отделите с гнездата – да не се сече в
радиус от 200 м около гнездото през гнездовия период 01.03.- 01.08. (и 150 м извън този период). Да не се сече
крайречната естествена растителност. Да се запазват
големи стари дървета (особено в близост до водни басейни), където е регистрирано
присъствие на вида, тъй като те са потенциални места за гнездене.
Препоръки и указания за мониторинг
Установяване на точните местонахождения на разможителните двойки, на техните
гнезда с цел опазване на съответните горски участъци. Ежегоден мониторинг на
състоянието им.
Скален орел (Aquila chrysaetos)
Включен в Червена книга на България т. 2 с категория “уязвим”. Застрашен от
изчезване в европейски мащаб, защитен вид по ЗБР.
Заплахи: Безспокойство на вида по време на гнездовия период
Препоръки и указания за стопанисване
Да не се извеждат сечи близо до гнездовата скала – в зона от 500 м през гнездовия
период - 01.03.- 01.09 (и 300 м. извън него). Ако се установи и в други горски отдели да се ограничи сечта и човешкото присъствие в тях до минимум. Опазване на
столетните дъбове и други стари дървета.
Препоръки и указания за мониторинг
Търсене на двойки на вида, които евентуално гнездят в горски масиви.
Гнездата на вида са установени на територията в отдел /заличен/ - Резерват
“Вълчи дол” и в горска територия от ДГС Крумовград – отдел /заличен/.
Това са гнезда №6 и 4 от проекта разработен от Георги Герджиков.
По време на инвентаризацията и изпълнението на проектите по съпътстващите
дейности, бяха установени други горско-гнездящи грабливи птици като: Обикновен
мишелов (Buteo buteo), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) Осояд (Pernis apivorus),
без да са установени техните гнезда. Осояда и Късопръстия ястреб са включени в
ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност
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Приложение 1Б към Ръководството. Ето защо в препоръките са включени и тези
видове.
Препоръки и указания за стопанисване и мониторинг
На база направените проучвания, представяме следните препоръки за опазване и
мониторинг на горско-гнездящи грабливи птици и черен щъркел на територията на
ТП ДГС „Крумовград“.
Указания за опазване (заимствани от Практическото ръководство
„Определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна
стойност в България“, октомври 2016 г).
Черен щъркел (Ciconia nigra). В радиус от 500 м около гнезда на вида да не се
извършват стопански дейности през гнездовия период 15.03 – 01.09. През останалото
време зоната без сечи да е с радиус 200 м. В подотделите с регистрирани гнезда на вида
да не се извеждат интензивни сечи.
Черна каня (Milvus migrans). Да се запазват големи стари дървета (особено в близост
до водни басейни), където е регистрирано присъствие на вида, тъй като те са
потенциални места за гнездене. В радиус от 200 м около гнезда на вида не се
извършват стопански дейности през гнездовия период 01.03 – 01.08. През останалото
време на годината зоната без сечи е с радиус 150 м.
Обикновен мишелов (Buteo buteo). Указанията за опазване са взаимствани от
очерците на таксономично близкия Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) и Малкият
креслив орел (Clanga pomarina), който има много сходни екологични изисквания към
местообитанията и гнездовите територии на обикновените мишелови за потенциални
като такива и за него. В радиус от 300 м. около гнезда на вида да не се извършват
стопански дейности през гнездовия период 01.03-01.08. През останалото време на
годината зоната без сечи е с радиус 150 м. В подотделите с регистрирани гнезда на вида
да не се извеждат интензивни сечи.
Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) - Да се запазват дървета с гнезда и големи стари
дървета в отделите, където е регистрирано присъствие на вида, тъй като те са
потенциални места за гнездене. В радиус от 300 м около гнезда на вида не се
извършват стопански дейности през гнездовия период 01.03 – 01.08. През останалото
време на годината зоната без сечи е с радиус 150 м. В подотделите с регистрирани
гнезда на вида не се извеждат интензивни сечи.
Скален орел (Aquila chrysaetos) - Да се запазват дървета с гнезда и големи стари
дървета в отделите, където е регистрирано присъствие на вида, тъй като те са
потенциални места за гнездене. В радиус от 500 м около гнезда на вида (вкл. ако
гнездото е на скали) не се извършват стопански дейности през гнездовия период 01.03
– 01.09. През останалото време на годината зоната без сечи е с радиус 300 м. В
подотделите с регистрирани гнезда на вида не се извеждат интензивни сечи.
Осояд (Pernis apivorus) - В отделите, в които е регистриран вида, да се запазват стари
и силно разклонени дървета, както и дървета с гнезда (вкл. гнезда на други видове, тъй
като осоядът често използва стари гнезда на други птици, например врани). В радиус
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от 200 м около гнезда на вида не се извършват стопански дейности през гнездовия
период 01.03 – 01.08.
1. При извършване на стопански сечи да се запазват стари и силно разклонени
дървета, тъй като те са потенциални места за гнездене на грабливи птици.
2. Да се запазват новооткрити дърветата с гнезда, да се проследи през гнездовия
сезон дали те са заети и да се прилагат ефективно препоръките от т. 1.
3. Да не се допуска палене на стърнища и храсти, защото така се унищожава
хранителната база на всички видове грабливи птици, обект на опазване в СЗЗ и
респективно на територията на ТП ДГС „Крумовград“.
4. Да не се разорават малкото налични ливади и пасища – хранителни
местообитания на обитаващите района грабливи птици.
5. Ежегоден мониторинг на гнездата в периода 01.05–31.07. Картиране на нови
гнездови находища, ако такива бъдат установени, и регулярно следене (през гнездовия
сезон всяка година) на тяхното състояние.
6. Обратна връзка относно активните находища на грабливи птици и черен
щъркел на територията на стопанството с експерти по биоразнообразие, което
гарантира по-ефективното опазване на тези редки и застрашени видове на национално
равнище.
Животински видове включени в Приложение 1Б към Ръководството, с
потенцално разпространение на територията на ТП ДГС „Крумовград”
Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi)
Един от редките кълвачи както за
България, така и в европески мащаб.
Хабитатните му изисквания са
насочени към старите букови гори
(80-140
годишни)
в
които
антропогенното
въздействие
е
сведено до минимум. Видът не е
наблюдаван
по
време
на
проучванията,
но
най-вероятна
причина за това е силния вятър,
който компрометира възможността
за ефективни имитации с цел привличането му. Местообитанията на вида във високите
части са запазени и твърде вероятно няколко двойки гнездят там, още повече в съседни
райони на Родопите със сходни условия видът доказано гнезди. Защитен вид по ЗБР и
Застрашен в т.2 на Червената книга.
Заплахи: Унищожаване на старите букови гори.
Препоръки и указания за стопанисване
Провеждане на проучване за наличието на вида като се търси с помощта на звук.
Препоръчва се на територията на ДГС да бъдат оставени „острови” от зрели
насаждения, които да играят ролята на консервационни зони на спокойствие, както за
белогърбия кълвач, така и за други важни видове. В тези не бива да се допуска човешка
дейност в т.ч. извеждането на лесовъдски мероприятия.
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Санитарните сечи лишават вида от дървета за гнездене и от храна и за това в гората
трябва да се оставят определен брой съхнещи, хралупести дървета дори и извън
картираните острови на спокойствие.

Препоръки и указания за мониторинг

Точно установяване разпространението на вида. Ако се установи вида,
местообитанието му в горските територии да се обособят като гори във фаза на старост.

Пъстър смок (Elaphe sauromates)

Вид включен в приложения 2 и 3 на ЗБР - защитен, както и в Червената книга на
България т. 2 с категорията застрашен.
Заплахи:
Безспокойство
върху
екземплярите от вида; унищожаване на
екземплярите от вида
Препоръки и указания за стопанисване
Да не се извеждат лесоъдски мероприятия в
подотделите в които е установен вида, както и
съседните от 2 до 5 подотдела с подходящи
местообитания. Да не се събират, местят или
убиват индивидите от вида. След горски пожар
да не се разорава опожарената територия. По
възможност да се оставят подотдели с подлес в
периферията на горските масиви. Екотонните зони (зони между гората и откритите
пространства) да не се почистват от храсти.

Препоръки и указания за мониторинг

Точно установяване разпространението на вида.

Насекоми (Insecta)

Бръмбари (Coleoptera)
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1. Заплетен карабус (Carabus intricatus)

Няма природозащитен статус според Закон за биологичното разнообразие, но в
IUCN попада в група „Под заплаха – NT (WCMC 1996).
Биология: Влаголюбив горски вид. Предпочита сенчести широколистни гори със
стари и паднали дървета.
Заплахи
Лимитиращ фактор е изсичането и подмладяването на горите. Нуждае се от стара
мъртва дървесина за убежища на възрастното насекомо при зимуване. Нарушаванания
на горите в речните дерета.
Препоръки и указания за опазване
Опазване на дървесна растителност по реките и в деретата в ДГС, включително
недопускане или силно редуциране на мероприятия по прочистване на речните брегове.
Препоръки и указания за мониторинг
Тъй като този вид спада към видовете за крайна оценка, мониторингът се
извършва само от специалисти-ентомолози.
2. Еленов рогач (Lucanus cervus)
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Природозащитен статус: България: ЗБР – II, III. Международен: HD – II; IUCN European
Red List of Saproxylic Beetles – NT; BC – III
Биология: Предпочита широколистни, просветлени гори на малка и средна надморска
височина.
Широко разпространен в целия изследван регион.
Заплахи
Според Nieto and Alexander (2010.) L. cervus е заплашен главно от намаляването
на средната възраст на дърветата в горите, което се дължи главно на интензивното
управление и прекомерна експлоатация, особено в Източна Европа. Последствие от
това е загубата на мъртва дървесина и на стари дървета, които са необходими
местообитания за бръмбарите, където те да осъществят своя жизнен цикъл.
Препоръки и указания за опазване
Идентификация и запазване на гори във фаза на старост и на острови на
старостта, 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.
Препоръки и указания за мониторинг
Спада към видовете за първа оценка. Мониторингът се извършва по трансектен
метод, като се проверяват подходящите микроместообитания (паднали дървета, пънове
и др.), в същото време се отчитат и летящите и пълзящи екземпляри. Отчита се броят на
индивидите в рамките на един трансект (участък от горски път) със стандартна
дължина (500 м дължина) и преброяване на всички възрастни. Тъй като видът е нощно
активен, се препоръчва мониторингът да се провежда по здрач (19-20 ч.). Този трансект
се изпълнява от един оператор за около 15 минути преди здрач и 15 мин след здрач.
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(Bardiani et al. 2017). За записване на данните се използват приложенията Горски
спътник (WWF) или SmartBirdsPro (БДЗП).
3. Голям сечко (Cerambyx cerdo)

Природозащитен статус: България: ЗБР – II, III. Международен: HD – II, IV;
IUCN – VU; IUCN European Red List of Saproxylic Beetles – NT; BC – II; CORINE
Биология: Местообитанията на C. cerdo са равнинни и хълмисти гори, състоящи
се от различни видове Quercus. Видът е относително чест и широко разпространен в
Източни Родопи.
Заплахи
През изминалия век европейската популация на C. cerdo е претърпяла
драматичен спад в цялата централна част Европа. Това се дължи главно на спада в броя
на старите дъбови дървета, разположени в открити или полуоткрити местообитания,
което представлява основната заплаха за този вид (Redolfi De Zan et al. 2017).
Препоръки и указания за опазване
Идентификация и запазване на гори във фаза на старост и на острови на
старостта, 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.
Препоръки и указания за мониторинг
За мониторинг се препоръчва използването на капани с привличаща течност
(смес от плодове, вино и бира) ((Redolfi De Zanet al. 2017). Но този метод е трудоемък и
не може да бъде използван от горските служители без допълнително утежняване на
ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност
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работата им. Затова за целите на горската сертификация и мониторинг препоръчвам да
се използва същата методика както при Lucanus cervus.
4. Алпийска розалия (Rosalia alpina)

Природозащитен статус: България: ЗБР – II, III. Международен: HD – II, IV; IUCN –
VU; IUCN European Red List of Saproxylic Beetles – LC; BC – II; CORINE. Приоритетен
за опазване вид.
Биология: Широко разпространен в цялата страна, от 0 до 1500 m. Предимно в
планините, но се среща и по Черноморието. Въпреки това, в Източни Родопи е
относително рядък вид и с изолирани находища.
Заплахи
Основните заплахи за R. alpina, водещи дори до локално изчезване на популации
са: 1) изоставянето на традиционните практики за управление на горите и интензивното
им използване; залесяване на горските пасища, което намалява наличието на дървета,
изложени на слънце; (2) отстраняване на мъртва дървесина или дървета ветерани, което
води до значително намаляване на подходящите микрохабитати за размножаване и
развитие и отрицателно влияе върху оцеляването на R. alpina; Старите или мъртви
дървета могат всъщност да приютяват голям брой ларви и възрастни и по този начин да
представляват "ключови" дървета "за дадена популация или сапроксилна общност“; (3)
практика на подреждане на изсечените дървета в горите, които привличат женски да
снасят яйца, и представляват екологичен капан, когато тези дървета се отстраняват и
използват от човека преди възрастните да са го напуснали и 4) горски пожари
(Campanaro et al. 2017).
Препоръки и указания за опазване
Идентификация и запазване на гори във фаза на старост и на острови на
старостта, тяхното опазване и изключване от лесовъдски мероприятия. Забрана за сеч
на биотопни дървета, маркиране и опазване на бъдещи такива. Забрана за изкореняване
на пънове. Запазване на пасищата в горите. Максимално бързо извозване на отсечените
ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност

41

ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност

дървета, така че да не се позволи снасянето на яйца от женските индивиди. Изготвяне
на планове за противопожарна защита и предотвратяване на пожари.
Препоръки и указания за мониторинг
Мониторингът се извършва подобно на този при Lucanus cervus, с тази разлика
че R. alpina е най-активна в обедните часове (12-15 ч.). За улеснение на горските
служители, трансектът може да бъде провеждан около натрупаните на временен склад
дървета, които привличат екземпляри от вида и значително улесняват неговото
намиране и отчитане.
5. Голям буков сечко (Morimus asper funereus)

Природозащитен статус: България: ЗБР –ЗБР – II. Международен: HD – II; IUCN Red
List of Threatened. Species – VU; CORINE.
Биология: Широко разпространен вид в България, включително в Източни Родопи. Но
тъй като при него липсват криле, разселителните му възможности са малки и е много
вероятно отделните му популации да са разпокъсани и изолирани една от друга.
Заплахи
Основните заплахи са свързани със загубата на подходящи местообитания,
тяхната фрагментация, както и горските пожари . Както и при R. alpinа, за него проблем
и реален капан е практиката за натрупване на отрязана дървесина около сечищата
(Hardersen et al. 2017).
Препоръки и указания за опазване
Идентификация и запазване на гори във фаза на старост и на острови на
старостта, 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. Максимално бързо извозване на дървесината от сечищата.
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Препоръки и указания за мониторинг
Мониторингът се извършва подобно на този при Lucanus cervus, с тази разлика
че M. asper е активен почти целодневно, като все пак предпочита по-хладните части на
деня (сутрин и привечер). За улеснение на горските служители, трансектът може да
бъде провеждан около натрупаните на временен склад дървета, които привличат
екземпляри от вида и значително улесняват неговото намиране и отчитане.

Пеперуди (Lepidoptera)
1. Eriogaster catax

Природозащитен статус: България: ЗБР - 2 и 3; международен: НD - II и IV;
Бернска конвенция II; IUCN – DD.
Биология: В България E. catax се среща по топли припечни поляни с единични
дървета или в покрайнините на просветни дъбови гори. Лети нощем през септемвриоктомври и се привлича от светлинни източници. Ларвите се хранят с дива круша
(Pyrus), трънка (Prunus spinosa), глог (Crataegus), дъб (Quercus), топола (Poulus).
Ларвите живеят групово в паяжинно гнездо от началото на април до края на май.
Какавидират в почвата в яйцевиден симетричен пашкул. Зимуват яйцата.
Заплахи
Основна заплаха е прочистването от храсти на пасища и тревисти
местообитания, както и опожарявания.
Препоръки и указания за опазване
Мерки за опазване: Забрана за подмяна на широколистни насаждения с
иглолистни и несвойствени видове. Изготвяне на планове за противопожарна защита и
ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност
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предотвратяване на пожари. Забрана за използване на инсектициди (освен при крайна
необходимост и то само биологични и видовоспецифични).
Препоръки и указания за мониторинг
Уловът на възрастни екземпляри се осъществява със светлинни ловилки нощем,
както е написано в ръководството (Бекчиев et al. 2017). Ловилките и лампите се слагат
по топли припечни поляни с единични дървета или в покрайнините на просветни
дъбови гори с хранителните растения - дива круша, трънка, глог, топола през
септември-октомври. Проверката на ловилките става рано сутрин преди изгрев.
Отчитат се брой индивиди. През април и май се провежда мониторинг по трансект от 1
км за регистрация на гнезда та ларвите.
2. Apatura metis

Природозащитен статус: България: ЗБР – 3; Целеви вид от Основни райони за
опазване на пеперудите в България; международен: CORINE; HD – IV; Бернска
конвенция, II; Европейската червена книга на дневните пеперуди LR(nt); Европейският
червен списък на дневните пеперуди – LC
Биология: Apatura metis e пеперуда с бърз и енергичен полет и обикновено лети
високо по короните на върбите и рядко каца на кални места по земята, мърша и
изпражнения, от където смуче минерали. Има две поколения годишно от май до август.
Гъсениците се хранят с листа от върба. Какавидира по листата на хранителното
растение. Този вид е включен в ръководството с цел опазването на крайречни галерии
от върби.
На територията на ТП ДГС „Крумовград“ видът е установен в следните отдели и
подотдели: /заличен/.

Заплахи
Основна заплаха за Apatura metis са голи сечи, засушаване, отводняване,
корекции на речни корита.
Препоръки и указания за опазване
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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
Наблюдаване и преброяване на индивидите от вида по предварително набелязан
пробен трансект от май до август, както е указано в ръководството (Бекчиев et al. 2017).
Определянето и отчитането на екземплярите се осъществява като се улавят екземпляри
с ентомологична мрежа с дълга над 2 м дръжка. Всички резултати се записват в полеви
дневник.
3. Dolbina elegans

Природозащитен статус.: България: няма; международен: CORINE новопредложен.
Биология: В България Dolbina elegans се среща най-често в лонгозни и заливни гори с
Fraxinus oxycarpa. Лети рано нощем, непосредствено след мръкване и се привлича от
светлинни източници. Има вероятно 2-3 поколения или едно продължително поколение
от април до септември. У нас е от малочислен до масов вид в лонгозните гори на
Ропотамо и Камчия. За биологията на вида почти нищо не се знае, не са известни и
предимагиналните стадии. Предпполага се, че ларвата се храни с листата на Fraxinus
oxycarpa. Местообитанията са влажни сенчести гори, но екземпляри са намрани и по
сухи голи места в Източните Родопи и Сакар.
Този вид е включен в ръководството с цел опазването на заливни и лонгозни
гори.
Заплахи
Основна заплаха са голи сечи, отводняване на заливни гори, корекции на речни
корита.
Препоръки и указания за опазване
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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
Уловът на възрастни екземпляри се осъществява със светлинни ловилки нощем,
както е указано в ръководството (Бекчиев et al. 2017). Ловилките и лампите се слагат в
сенчести заливни гори с хранителното растение - Fraxinus oxycarpa от май до август.
Проверката на ловилките става рано сутрин преди изгрев. Отчитат се брой индивиди.
4. Perisomena caecigena

Природозащитен статус: България: ЗБР – 3; международен: CORINE новопредложен.
Биология: В България Perisomena caecigena се среща най-често в покрайнините на
просветни дъбови гори, презимно в южната част на страната. Лети нощем при топло
време през септември-номври и се привлича от светлинни източници. У нас е от
малочислен до масов вид в Източните Родопи, известен е от сравнително много
находища, разпръснати из цялата страна до около 1200 м.н.в. Ларвите се хранят с
различни видове дъб (Quercus), топола (Poulus), ясен (Fraxinus), круша (Pyrus) и др.
Заплахи
Основна заплаха е прочистването от храсти на пасища и тревисти
местообитания, голи сечи, опожарявания и използване на пестициди в горското
стопанство.
Препоръки и указания за опазване
Забрана за подмяна на широколистни насаждения с иглолистни и несвойствени
видове. Изготвяне на планове за противопожарна защита и предотвратяване на пожари.
Забрана за използване на инсектициди (освен при крайна необходимост и то само
биологични и видовоспецифични).
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Препоръки и указания за мониторинг
Уловът на възрастни екземпляри се осъществява със светлинни ловилки нощем,
както е написано в ръководството (Бекчиев et al. 2017). Ловилките и лампите се слагат
по топли припечни поляни с единични дървета или в покрайнините на просветни
дъбови гори с хранителните растения - дива круша, трънка, глог, топола през
септември-октомври. Проверката на ловилките става рано сутрин преди изгрев.
Отчитат се брой индивиди.
5. Dioszeghyana schmidtii

Природозащитен статус: България: България: ЗБР – 2 и 3; международен: HD - II
и IV.
Биология: В България D. schmidti обитава покрайнините на просветни дъбови
гори с Acer tataricum (вид явор, известен като „мекиш”). Лети нощем през март – април
– началото на май и се привлича от светлинни източници. Привлича се също на
хранителни примамки от вино и захар. Ларвите се хранят с Acer tataricum, но могат да
се отглеждат и по дъб (Quercus). Видът е намиран и на места без Acer tataricum, където
вероятно използва като хранително растение дъб или други видове явор.
Заплахи
Основна заплаха са промяна характера на основния хабитат на вида; редуциране
или унищожаване на микрохабитатите на вида; пожари; замърсяване с битови,
строителни и други отпадъци; използването на пестициди в горското стопанство; голи
сечи, светлинно замърсяване.
Препоръки и указания за опазване
Опазване на храстовата растителност и подлеса. Забрана за подмяна на
широколистни насаждения с иглолистни и несвойствени видове. Изготвяне на планове
за противопожарна защита и предотвратяване на пожари. Забрана за използване на
инсектициди (освен при крайна необходимост и то само биологични и
видовоспецифични).
Препоръки и указания за мониторинг
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Уловът на възрастни екземпляри се осъществява със светлинни ловилки нощем,
както е указано в ръководството (Бекчиев et al. 2017). Ловилките и лампите се слагат по
покрайнини и просеки в ксеротермни дъбови гори и редколесия през март и април, до
първата четвърт на май. Проверката на ловилките става рано сутрин преди изгрев.
Отчитат се брой индивиди.
6. Euplagia quadripunctaria
Природозащитен статус: България: България: ЗБР – 2; международен: HD – II,
приоритетен вид.

Биология: Пеперудата лети и се храни предимно денем през юли и август на
сенчести места край храсталаци и в покрайнините на горите, но се привлича и нощем
от светлинни източници. Новоизлюпените ларви се хранят предимно с глухарче
(Taraxacum), Lamium (мъртва коприва), коприва (Urtica), но могат да се приемат и за
всеядни. Гъсениците зимуват след третото линеене (събличане на кожата). На пролет
след зимуването ларвите сменят хранителните растения и се хранят с Lonicera (нокът),
малина (Rubus idaeus), леска (Corylus). Видът се приема в Европа като парамигрант извършващ сезонни миграции.
Заплахи
Основна заплаха е промяна на характера на основния хабитат на вида;
редуциране или унищожаване на микрохабитатите на вида; пожари; замърсяване с
битови, строителни и други отпадъци; използването на пестициди в горското
стопанство; голи сечи, светлинно замърсяване.
Препоръки и указания за опазване
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
ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност

48

ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност

Уловът на възрастни екземпляри се осъществява със светлинни ловилки нощем,
както е указано в ръководството (Бекчиев et al. 2017). Ловилките и лампите се слагат по
покрайнини и просеки в ксеротермни дъбови гори и редколесия през март и април, до
първата четвърт на май. Проверката на ловилките става рано сутрин преди изгрев.
Отчитат се брой индивиди. Ловилките и лампите се слагат в гори и покрайнини на гори
през юли, август и първата третина на септември.
Друг метод е наблюдаване и преброяване на индивидите от вида денем по
предварително набелязан пробен трансект и в подходящи местообитания, както е
указано в ръководството (Бекчиев et al. 2017).
Клас Земноводни (Amphibia), Опашати земноводни (Caudata)
Саламандри (Salamandridae)
1. Южен гребенест тритон (Triturus ivanbureschi )

Природозащитен статус: В България е защитен с Приложения II и ІІІ на ЗБР. В
IUCN фигурира като „Слабо засегнат“ – LC. Попада в Приложение II на Бернската
конвенция, както и в Приложения II и IV на HD.
От групата на големите гребенести тритони това е най-често срещаният вид у
нас. Отсъства от Северозападна България, не е намиран и в близост до р. Дунав. В
планините обикновено достига до около 1300 m н. в. (като изключение и по-високо).
Активен е от края на март до началото на ноември. Размножителният период е през
април–май, след което повечето тритони напускат водата. Ларвите наподобяват
възрастните тритони, но имат външни хриле от двете страни на главата.
Метаморфозата настъпва след около три месеца, като хрилете изчезват, след което
младите тритони напускат водата. Прекарва зимата на сушата във вцепенено състояние,
скрит под паднали листа, под камъни или в дупки, като често се събират голям брой
тритони на едно и също място. Местата на зимуване обикновено са отдалечени до
около 100 m от водоема.
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Предпочита 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.
Заплахи
Пресушаване, замърсяване или зарибяване на водоеми, в които се среща и
размножава видът, както и изсичане на горите около самите водоеми.
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. Вида е
силно уязвим при зарибяване на водните басейни със хищна риба, като костур и щука.
Препоръчително е малките водоеми да не се зарибяват с нетипична хищна риба.
Препоръки и указания за мониторинг
Вида е изключително труден за мониториране от неспециалисти. Препоръчваме
мониторинга да се извършва от специалисти херпетолози. Мониторинга трябва да се
извършва по време на размножителния период на вида (30 март – 30 април), когато
животните са във водата. Да се използват живоловни капани. Събирането на данните се
извършва посредством мобилното приложение и платформата SmartBirds.
Безопашати земноводни (Anura), Бумки (Bombinatoridae)
2. Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)

Природозащитен статус: В България е защитен с Приложения II и ІІІ от ЗБР. В
IUCN фигурира като „Слабо засегнат“ – LC. Попада в Приложение II на Бернската
конвенция, както и в Приложения II и IV от HD.
В България се среща в голяма част от страната с изключение на големите низини
и равнини, където са установени само няколко изолирани находища (Stojanov et al.
2011). Не е намирана в близост до Черноморското крайбрежие (източната четвърт на
страната), а за Странджа има само едно непотвърдено съобщение. В планините
обикновено достига до около 1500 м н. в., но е намирана и по-високо (до 2100 m н. в. в
Средна Стара планина според Бешков & Нанев (2002).
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Активността е предимно дневна и на смрачаване, но през размножителния
период животните са активни и нощем. Годишната активност продължава от март до
октомври. Младите, метаморфозирали жаби са много мобилни и това е определящо при
завземането на нови водоеми. По отношение на местообитанията видът е опортюнист и
може да бъде наблюдаван във и в близост до водоеми от всякакъв тип: потоци, езера,
разливи, реки, локви, язовири, коловози по черните пътища и други. Презимуването
става на сушата.
Заплахи
Пресушаване и замърсяване на водоеми, в които се среща и размножава видът,
както и изсичане на горите около самите водоеми.
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
В петте стопанства се среща само, жълтокоремната бумка. Вида лесно се
разпознава и мониторинга може да бъде извършван от неспециалисти. Мониторинга
трябва да се извършва по време на размножителния период на вида (30 март – 15 юни).
Обхождат се малки горски реки и потоци, като се отчитат всички регистрирани
екземпляри. Събирането на данните се извършва посредством мобилното приложение и
платформата SmartBirds.
Клас Влечуги (Reptilia), Костенурки (Testudines)
Водни костенурки (Emydidae)
1. Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)
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Природозащитен статус: В България е защитен от Приложения II и ІІІ на ЗБР.
Вписан е в IUCN като „Почти застрашен“ – NT. Попада също в Приложение II на
Бернската конвенция и Приложения II и IV на HD.
Разпространена е във водоемите в цяла България от морското равнище до 1100
m н. в. (Лозенска планина). Среща се повсеместно в района на Източни Родопи, като
липсва в най-високите части на Гюмюрджински снежник и Мъгленишки рид.
Силно привързан към водата вид с дневна активност, но понякога, особено по
време на копулация и пълнолуние, може да бъде наблюдаван и през нощта. Животното
предпочита богати на растителност участъци от водоемите с наличие на тинесто дъно.
По отношение на предпочитаните водоеми видът е изключително гъвкав и може да
бъде наблюдаван във водоеми от почти всякакъв тип: реки, канали, езера, язовири,
рибарници, потоци, разливни зони, блата, бракични води и лимани по морския бряг и
други. Костенурката не е толкова тясно привързана към водата и може да бъде
наблюдавана на много големи разстояния от наличните в даден район водоеми. Това
помага на животното активно да търси нови възможности за разселване или оцеляване
при продължителни периоди на засушаване. Характерно е поведението на припичане
на големи групи – агрегиране. Зимува под водата, но ако водоемът пресъхне, се заравя
и може да презимува и на сушата. Времето за чифтосване обикновено е през април и
май в зависимост от особеностите на годината и мястото на находището.

Заплахи
Събиране и убиване от хората. Пресушаване и замърсяване на водоеми, в
които се среща и размножава видът, както и изсичане на горите около самите водоеми.

Препоръки и указания за опазване
Да не се събират, местят или убиват индивидите от вида. Да не се водят сечи в
горите в радиус от най-малко 50 m около водните басейни, където е регистрирано
присъствие на вида. Да не се пресушават водните тела, използвани от вида. Да не се
премахват падналите гниещи дървета в радиус от най-малко 50 m около водните
басейни, където е регистриран видът.

Препоръки и указания за мониторинг
Вида е труден за мониториране от неспециалисти. Препоръчваме мониторинга
да се извършва от специалисти херпетолози. Мониторинга трябва да се извършва след
втората седмица на април (15 април) и завършва най-късно до 15 юни. Събирането на
данните се извършва посредством мобилното приложение и платформата SmartBirds.

2. Южна блатна костенурка (Mauremys rivulata)

ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност

52

ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност

Природозащитен статус: В България е вписан в Червената книга като уязвим
(VU). Защитен е с Приложения II и ІІІ от ЗБР. Попада в Приложение II на Бернската
конвенция, както и в Приложения II и IV на HD.
Видът се среща в най-южните части на България: Петричко-Санданската
котловина, най-източните части на Родопите, Маричината долина в Свиленградско,
Сакар, Дервентските възвишения (изолирани популации) и Черноморския бряг, южно
от Ропотамо. Установена е до 375 m н. в. (Източни Родопи, в района на с. Костилково).
В Източни Родопи се среща в притоците на Луда и Бяла река и прилежащите влажни
зони – Ивайловградско, Свиленградско и едно изолирано непотвърдено находище до
мотел Клокотница – Хасковско.
Топлолюбив, дневно активен вид. Обича също да се припича на брега, върху
паднали във водата дървета, камъни и др., като при опасност незабавно се гмурка.
Понякога се отдалечава на големи разстояния от водните басейни – до 650 m. Зрялост
настъпва на 10–11 годишна възраст. Зимува на дъното на водоема, по-рядко на сушата
– обикновено в случаите, когато водоемът пресъхне през есента. Обитава блата,
микроязовири, рибарници, малки реки, разливи на големи реки, речни устия (бракични
и полусолени води), термални извори и други застояли води с богата водна
растителност. Среща се и в реки и потоци в каменисти дерета с оскъдна растителност.
По време на проучването видът не е установен, като има стари данни от 2012 г.
за района на с. Долни Юруци и с. Ботурче, ДГС „Крумовград“.
Заплахи
Събиране и убиване от хората. Пресушаване и замърсяване на водоеми, в
които се среща и размножава видът, както и изсичане на горите около самите водоеми.
Препоръки и указания за опазване
Да не се събират, местят или убиват индивидите от вида. Да не се водят сечи в
горите в радиус от най-малко 50 m около водните басейни, където е регистрирано
присъствие на вида. Да не се пресушават водните тела, използвани от вида. Да не се
премахват падналите гниещи дървета в радиус от най-малко 50 m около водните
басейни, където е регистриран видът.
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Препоръки и указания за мониторинг
Вида е труден за мониториране от неспециалисти. Препоръчваме мониторинга
да се извършва от специалисти херпетолози. Мониторинга трябва да се извършва след
втората седмица на април (15 април) и завършва най-късно до 15 юни. Събирането на
данните се извършва посредством мобилното приложение и платформата SmartBirds.
Сухоземни костенурки (Testudinidae)
1. Шипоопашата сухоземна костенурка (Eurotestudo hermanni)
Природозащитен статус: В България: Червена книга – застрашен (ЕN); ЗБР –
Приложения II и ІІІ Международен: IUCN – NT; CITES – Приложение II; Бернска
конвенция – Приложение II; HB – Приложения II и IV
Среща се в цяла България от морското равнище до 1450 m н. в. Отсъства от
големи територии в Добруджа и високите полета в Западна България. Поради
интензивното земеделие днес почти е изчезнала в Тракийската низина. Среща се
повсеместно в района на Източни Родопи, като липсва в най-високите части на
Гюмюрджински снежник и Мъгленишки рид.
Предпочитаните местообитания са хълмистите части на предпланините в пояса
до 500–600 m н. в., като животните могат да бъдат наблюдавани в различно
структурирани техни части: открити поляни, покрайнини на гори, каменисти ждрела с
храстова растителност, разредени широколистни гори, дерета и др., като нерядко
навлизат и в различен тип културни площи: лозя, ниви, градини и други.
Размножителният период трае от средата на април до края на май, а в отделни случаи и
по-дълго. Летните и есенните копулации също не са изключение. Женските могат да
отлагат от 2 до 3 люпила на година. Яйцата са с продълговата форма и броят им варира
най-често от 3 до 5, в отделни случаи до 8 (Stojanov et al. 2011). Излюпването на
малките става в края на август – началото на октомври. Презимуването става в
самостоятелно изкопани в земята дупки, достигащи дълбочина от 30 до 90 см (Бешков
& Нанев 2002), както и в такива от други животни.

ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност

54

ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност

Заплахи
Събиране и убиване от хората. Обезлесяване и изсичане на храсти в екотонните
зони, разораване на опожарени територии, както и пожари.
Препоръки и указания за опазване
Да не се събират, местят или убиват индивидите от вида. След горски пожари да
не се разорава опожарената територия. По възможност да се оставят подотдели с
подлес в периферията на горските масиви. Екотонните (зони между гората и откритите
пространства) зони да не се почистват от храсти.
Препоръки и указания за мониторинг
Вида е труден за мониториране от неспециалисти, въпреки това могат да бъдат
обучени горски експерти. Съществена трудност е определянето на двата вида
костенурки, както техния пол. Мониторинга трябва да се извършва след втората
седмица на април (15 април) и завършва най-късно до 15 юни. Извършват се маршрути
с дължина 1 km в подходящи територии за вида. Събирането на данните се извършва
посредством мобилното приложение и платформата SmartBirds.
2. Шипобедрена сухоземна костенурка (Testudo graeca)
Природозащитен статус: В България е вписан в Червената книга като застрашен
(ЕN). Попада в Приложения II и ІІІ на ЗБР. Вписан е в IUCN като „Почти застрашен“
NT. Фигурира в Приложение II на CITES, както и в Приложение II на Бернската
конвенция и Приложения II и IV на HB.

ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност

55

ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност

Разпространена е в цяла България с изключение на затворените високи полета в
Западна България, като отсъства или е много рядка на северозапад от линията гр.
Никопол – с. Главаци (Врачанско); от този район са известни само три находища.
Поради интензивното земеделие днес почти е изчезнала в Тракийската низина и поголяма част от Дунавската равнина. В планините се среща до 1300 m н.в. Среща се
повсеместно в района на Източни Родопи, като липсва в най-високите части на
Гюмюрджински снежник и Мъгленишки рид.
Сухоземен вид с изцяло дневна активност. Храни се предимно с растителна
храна, но яде гъби, мекотели, безгръбначни, както и мърша. Достига полова зрялост на
12–14 г. Женските снасят 1–4 пъти в годината от май до юли по 3–7 бели, леко
издължени яйца, които заравят в изкопани от тях дупки по склонове с южно изложение.
Инкубацията продължава 70–100 дни. Зимува в рохкава почва на сухи склонове, като
издълбава наклонени дупки с дълбочина 30–90 сm.
Най-често се среща в нископланински и хълмисти райони, обрасли с храсти и
разредени широколистни гори. За разлика от шипоопатата сухоземна костенурка,
предпочита по-открити пространства с тревиста и храстова растителност и е по-добре
приспособена за живот в сухи, каменисти местообитания.
Заплахи
Събиране и убиване от хората. Обезлесяване и изсичане на храсти в екотонните
зони, разораване на опожарени територии, както и пожари.
Препоръки и указания за опазване
Да не се събират, местят или убиват индивидите от вида. След горски пожари да
не се разорава опожарената територия. По възможност да се оставят подотдели с
подлес в периферията на горските масиви. Екотонните (зони между гората и откритите
пространства) зони да не се почистват от храсти.
Препоръки и указания за мониторинг
Вида е труден за мониториране от неспециалисти, въпреки това могат да бъдат
обучени горски експерти. Съществена трудност е определянето на двата вида
костенурки, както и техния пол. Мониторинга трябва да се извършва след втората
седмица на април (15 април) и завършва най-късно до 15 юни. Извършват се маршрути
с дължина 1 km в подходящи територии за вида. Събирането на данните се извършва
посредством мобилното приложение и платформата SmartBirds.

Общи препоръки и указания за стопанисване на ВКС 1.2
1. Необходимо е извършването на периодични консултации със специалисти за
установяване на потенциално присъствие на малко познати, но застрашени, изчезващи
или ендемични видове на територията на горскостопанската единица.
2. За всеки вид с ВКС да се определи ключовата информация. Тя трябва да включва:
сегашно състояние (популация и разпространение) в страната и в локален контекст;
основни тенденции и заплахи; въздействия на стопанисването. Информацията е за
конкретната ГВКС, но трябва да се съобразява и с другите места в района където се
среща вида.
3. В зоните, определени съгласно праговете посочени в Приложението се извършват
само мероприятията, предвидени в Националните планове за действие на вида(НПДВ),
където са налични.
4. При липса на НПДВ за вида, заради който е определена конкретната ВКС, до
утвърждаването на такъв се изготвя план за стопанисване на ГВКС, който се съобразява
ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност
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със специфичните изисквания на идентифицираните ВКС. Планът за стопанисване се
изготвя задълително с участието на експерт по съответния на конкретната ВКС вид.
Препоръки и указания за мониторинг на ВКС 1.2
1. Да се спазват препоръките за мониторинг на съответните видове растения и
животни.
2. Горският стопанин трябва да е запознат с промените в опазването на ВКС на
ландшафтно и национално ниво.
3. Когато ВКС включва части от естествени екосистеми, които се намират в
значително променен ландшафт, трябва да се провежда мониторинг на признаците,
които помагат за запазване на тези ВКС в границите на ландшафта (например коридори
и буферни зони)
ВКС 1.3. - КРИТИЧНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ВИДОВЕ
Списък на индикаторните видове за тази ВКС с техните минимални концентрации в
България са посочени в Приложение 2 към ръководството, като там са посочени и
праговите им стойности поотделно за всеки вид. Когато в една гора има значимо
постоянно или временно съсредоточаване на видове или е убежище от критична
важност, съгласно изискванията на Приложение 2 към ръководството, тогава гората е
ГВКС.
На територията на ТП ДГС „Крумовград” тази ВКС не е установена. Въпреки
това съществува потенциал за реалното и проявяване по отношение на чапли и
щъркели.
На територията на ТП ДГС „Крумовград“ съществуват и сватбовища на лопатари, но
те са извън територията на държавния горски фонд.
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
ВКС 2 представляват значими горски територии, формиращи ландшафт от
регионално и национално значение, в които всички естествено срещащи се видове
съществуват при естествени условия на разпространение и обилие. При формиране на
критериите за разпространение на горите, отговарящи на ВКС 2 е взето под внимание
географското разпространение на обширните горски масиви на територията на
страната. Горите отговарящи на тази консервационна стойност се обособяват по
критериите - естественост, фрагментираност и площно покритие – в зависимост от типа
на насажденията, географското им разпространение и жизнено проявление на
популациите на естествено срещащи се видове. Идентифицираните по тези критерии
горскостопански единици са представени в отделно Приложение 3 към ръководството.
Съгласно горецитираното приложение, за територията на ТП ДГС „Крумовград“ са
идентифицирани следните отдели, представляващи ГВКС 2: 1-14, 24-129, 132-223,
227-363, 371-397, 426-766
Заплахи:
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1. Намаляване на лесистостта на територията.
2.Нарушаване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове.
3. Увреждания от мащабни горски пожари, засягащи големи площи от територията.
Препоръки и указания за стопанисване:
1.Планираните лесовъдски и стопански мероприятия не трябва да водят до
намаляване на лесистостта на територията.
2. Да се използват лесовъдски системи, които да поддържат видовото, възрастовото
и структурното разнообразие в насажденията и на ниво ландшафт. Да се прилагат
природосъобразни и разнообразни лесовъдски системи в съответствие с особенностите
на конкретното насаждение.
3. Не по-малко от 5% гори от основно представените горскодървесни видове на
територията на горскостопански единици или части от тях, включени във ВКС 2,
трябва да бъдат отделяни за Гори с висока консервационна стойност 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, коитода 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:
1. При провеждане на мониторинга се следят и количествените показателина 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
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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, общественосттаи 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

ГВКС представляват всички ГТ, включени в списъка на Приложение 4 към
ръководството. За ВКС се считат и гори, притежаващи характеристики, отличаващи ги
като гори във фаза на старост (Old growth forests), които със своята възрастова
структура и степен на естественост представляват местообитание на комплекс от
видове от специфични екологични и таксономични групи. За определяне на горите,
отговарящи на критериите на ВКС 3, са използвани таксационните описания и картен
материал от ГСП на ТП ДГС „Крумовград”. Направено е и теренно обследване на част
от съобществата, съгласно списъка към Приложение 4. Списък на горскостопанските
единици, на чиято територия са разположени съответните съобщества, са представени в
Таблица 4.
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ТАБЛИЦА 4: РЕДКИ, ЗАЩИТЕНИ ИЛИ ЗАСТРАШЕНИ ЕКОСИСТЕМИ И МЕСТООБИТАНИЯ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС „КРУМОВГРАД” – ВКС 3
№
1

2

EUNI
S
G1.69
21/
G1.69
31

G1.69
22

Наименовани
е
Southeastern
Moesian and
Balkan Range
acidophilous
beech forests

Кратка
характеристика
Гори с преобладание
на бук, разположени
на бедни кисели и
влажни почви.
Характерни
растителни видове:
бук (Fagus sylvatica),
бледа светлика
(Luzula luzuloides),
горски вейник
(Calamagrostis
arundinacea), орлова
папрат (Pteridium
aquilinum).
Съюз Fagion Мезофитни гори с
преобладание на
sylvaticae
Luquet 1926, бук, разпо-ложени
на неутрални или
Southeastern
близки до
Moesian
неутралните почви.
neutrophile
Отличават се с богат
beech forests
видов състав в
тревния етаж.
Характерни
растителни видове:
Fagus sylvatica,
Galium odoratum,
Anemone nemorosa,
Lamiastrum
galeobdolon,
Sanicula europea.

Отдели в ДГС
„Крумовград”
674 ж;

347б(3.5 ха.), 348к(19.4
ха.), 356и(24.8 ха.),
383а(10.9 ха.),
385а(26.5 ха.), 386а(0.5
ха.), 386б(43.5 ха.),
437б(39 ха.), 438а(27.1
ха.), 438б(39.6 ха.),
439б(45.7 ха.), 440а(19
ха.), 440б(22.8 ха.),
440в(19.2 ха.),
440г(23.2 ха.), 442а(1.4
ха.), 443а(39.9 ха.),
444г(17.3 ха.), 445з(34
ха.), 446е(26.1 ха.),
447б(37.3 ха.),
447в(20.2 ха.), 447г(0.9
ха.), 447д(0.8 ха.),
447е(17.1 ха.), 448г(5.8
ха.), 343е(23.8 ха.),
346а(24.7 ха.), 346б(8.4
ха.), 347в(25.5 ха.),
349б(22.5 ха.),
351к(23.3 ха.),
355з(19.5 ха.), 355л(0.2
ха.), 356ж(4.3 ха.),
356к(12.3 ха.),
357г(18.9 ха.), 358з(1
ха.), 383б(36.4 ха.),
385б(28.8 ха.), 386г(1.8
ха.), 431к(9.5 ха.),
433ж17.3 ха.),
434в(75.7 ха.),
436б(46.1 ха.),

ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност

Площ
0,6 ха

1175,5
ха.

60

ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност

437а(15.5 ха.),
442б(36.4 ха.), 443в(8.2
ха.), 446д(19.2 ха.),
343д(3.7 ха.), 353п(1.1
ха.), 358к(8.6 ха.),
384д(25.6 ха.), 388б(2.8
ха.), 443б(7.2 ха.),
444а(0.5 ха.), 444б(0.3
ха.), 444в(28.4 ха.),
448в(18.9 ха.),
449д(10.1 ха.)
3

G1.69

Thermophilous Чисти и смесени
Moesian beech гори от обикновен
бук (Fagus sylvatica
forests
ssp.
moesiaca),
разположени
при
надморска височина
от 100 до 1000
(1300) m,
при
условия на умереноконтинентален
и
преходноконтинентален
климат. Характерни
растителни видове:
Fagus sylvatica ssp.
moesiaca, Carpinus
betulus,
Quercus
dalechampii,
Quercus
fraineto,
Quercus cerris .

227в (13.5 ха.), 327к Обща
(2.3 ха.), 340о (2.3 ха.), площ:23
340с (9.3 ха.), 341г (3.7 83,9 ха.
ха.), 342е (21.8 ха.),
343г (6 ха.), 344и (7.5
ха.), 345в (3.5 ха.),
346в (8.7 ха.), 346е1.1
ха.), 347а (31.5 ха.),
348з (12.3 ха.), 348и
(0.6 ха.), 349д (7 ха.),
349е (6.8 ха.), 349ж (2.1
ха.), 350е (0.6 ха.), 350т
(3.6 ха.), 350ф (1.4 ха.),
351д (1.4 ха.), 351е (8.8
ха.), 351ж (5.9 ха.),
351з (7.3 ха.), 351и (3.7
ха.), 352е (36.3 ха.),
352ж (4.2 ха.), 352з (1.8
ха.), 352и (4.9 ха.),
355и (0.3 ха.), 356б (3.3
ха.), 356в (3.1 ха.),
356г (8.4 ха.), 356д (0.5
ха.), 356е (3.1 ха.), 357б
(0.3 ха.), 358б (15.7
ха.), 358д (5.4 ха.),
358ж (5.2 ха.), 358и
(20.5 ха.), 377в (0.5
ха.), 377г (16.2 ха.),
378б (14 ха.), 380а (0.7
ха.), 380в (4 ха.), 380е
(4.2 ха.), 381в (32.8
ха.), 382г (1.9 ха.), 388е
(6.4 ха.), 392о (2 ха.),
393ж (7.5 ха.), 393з (8.3
ха.), 397к (23 ха.), 426б
(30.9 ха.), 426е (17.4
ха.), 426и (13.5 ха.),
426к (14.6 ха.), 427ж
(6.2 ха.), 427л (18.5
ха.), 427р (6.3 ха.),
428б (0.4 ха.), 428е (7.5
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ха.), 428з (13.7 ха.),
429б (14.8 ха.), 429в
(8.8 ха.), 430г (13 ха.),
431е (3.5 ха.), 431з (5.9
ха.), 431и (14.4 ха.),
432з (23.2 ха.), 433б (1
ха.), 433г (5.1 ха.), 433д
(26.9 ха.), 435б (16.9
ха.), 436а (3.9 ха.),
441д (21.3 ха.), 442г
(4.5 ха.), 445г (23.9
ха.), 447а (4.7 ха.),
448б (16.5 ха.), 449б
(15.1 ха.), 449г (20.2
ха.), 450г (4.8 ха.), 450е
(26 ха.), 452д (7.1 ха.),
538з (2.6 ха.), 539к (1.1
ха.), 539л (3.9 ха.),
565ж (23.1 ха.), 580к
(4.9 ха.), 580л (2.5 ха.),
583п (4.8 ха.), 583с (0.8
ха.), 586в (18.4 ха.),
586г (1.5 ха.), 586д (0.4
ха.), 586з (0.3 ха.), 586л
(3 ха.), 586о (3.9 ха.),
586п (5.5 ха.), 586с (4.3
ха.), 589б (4.9 ха.), 589г
(1.5 ха.), 660а (3.3 ха.),
661б (17.1 ха.), 661г
(15.8 ха.), 661д (17.8
ха.), 662е (10.5 ха.),
665а (2.8 ха.), 665г
(10.1 ха.), 665з (6.8
ха.), 665и (21.2 ха.),
665л (0.5 ха.), 665н
(13.5 ха.), 743н (1 ха.),
3а (4.9 ха.), 3в (10.3
ха.), 3е (6.7 ха.), 126ш
(6.7 ха.), 166п (1.1 ха.),
227д (0.3 ха.), 339к (1.8
ха.), 339л (3.2 ха.),
340п (7.4 ха.), 340т (1.1
ха.), 340у (6 ха.), 341д
(5.8 ха.), 341ж (2.2 ха.),
344ж (0.7 ха.), 344з
(20.8 ха.), 345б (21 ха.),
348г (4.2 ха.), 348д (0.7
ха.), 348е (8.4 ха.),
348ж (1.1 ха.), 349в
(4.6 ха.), 349г (6.4 ха.),
350з (24.1 ха.), 350у
(1.1 ха.), 352д (14 ха.),
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352к (0.9 ха.), 353м
(19.2 ха.), 353н (2.1
ха.), 355в (9 ха.), 355д
(5.3 ха.), 355е (2.4 ха.),
355ж (1.8 ха.), 355м
(0.3 ха.), 357а (8.6 ха.),
358в (0.8 ха.), 359е (5.7
ха.), 359ж (5.8 ха.),
377д (5.9 ха.), 381д
(12.7 ха.), 384г (19.9
ха.), 387в (22.5 ха.),
391л (0.9 ха.), 391н (8.8
ха.), 397п (14.7 ха.),
429а (16.4 ха.), 430а
(0.8 ха.), 430в (11.6
ха.), 431в (19.3 ха.),
431ж (3.1 ха.), 432а
(2.8 ха.), 432в (9.2 ха.),
432ж (0.7 ха.), 432и
(0.3 ха.), 432к (4 ха.),
434б (1.7 ха.), 435а
(11.7 ха.), 435в (6.8
ха.), 435д (2.2 ха.),
445а (16.2 ха.), 446а
(11.5 ха.), 446в (13 ха.),
448а (6.4 ха.), 449а (5
ха.), 449в (1.2 ха.),
450д (0.9 ха.), 451в (0.5
ха.), 451д (5.9 ха.),
530г1 (3.7 ха.), 538а
(5.9 ха.), 538г (22.3
ха.), 538и (14.6 ха.),
538к (10 ха.), 539а (6.5
ха.), 539б (17.7 ха.),
539в (12.6 ха.), 539и
(18.2 ха.), 540а (21.3
ха.), 540б (19.9 ха.),
541в (29.7 ха.), 542б
(2.1 ха.), 542д (5.9 ха.),
560ю (0.9 ха.), 560я
(9.1 ха.), 560а (3.7 ха.),
565а (13.8 ха.), 565в
(13.5 ха.), 565е (0.8
ха.), 565з (8.1 ха.),
567н (0.7 ха.), 567о (0.5
ха.), 567п (20.4 ха.),
567т (8.7 ха.), 580е (0.1
ха.), 580ж (20.8 ха.),
580и (16.3 ха.), 580м
(1.1 ха.), 580н (5.2 ха.),
580о (11.4 ха.), 580р
(15.8 ха.), 581и (11.2
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ха.), 581о (7 ха.), 583м
(0.8 ха.), 584и (15.3
ха.), 584к (6.2 ха.),
584л (1.6 ха.), 585з (6.3
ха.), 585к (7.6 ха.),
585л (3.7 ха.), 585м
(3.2 ха.), 585н (0.7 ха.),
585о (3.1 ха.), 585п (3
ха.), 585с (2.2 ха.), 585т
(3 ха.), 585у (2.1 ха.),
586а (7.6 ха.), 586м (1.4
ха.), 586н (4.5 ха.),
586р (3.7 ха.), 586т (2.8
ха.), 588и (0.2 ха.),
588к (8.2 ха.), 588л
(18.6 ха.), 588н (9.1
ха.), 589в (28.2 ха.),
589д (4.7 ха.), 589е
(22.6 ха.), 589ж (17.5
ха.), 589з (2.6 ха.), 590б
(12.8 ха.), 590в (9 ха.),
590д (13.5 ха.), 590л
(18 ха.), 590м (3.3 ха.),
590р (2.7 ха.), 591м
(1.3 ха.), 591п (0.8 ха.),
658х (1.4 ха.), 659б (8.4
ха.), 659в (14.7 ха.),
659г (2.1 ха.), 659д (6.7
ха.), 659е (2.1 ха.),
659ж (5.5 ха.), 659и
(4.3 ха.), 659к (2.9 ха.),
659л (16.3 ха.), 660в
(19.2 ха.), 660г (13.2
ха.), 660е (6.7 ха.),
660ж (3.5 ха.), 660з (4.7
ха.), 660и (7.1 ха.),
660к (1.6 ха.), 661а (7.7
ха.), 662и (8.9 ха.),
664е (1.4 ха.), 664к (4.1
ха.), 664м (0.2 ха.),
665р (3.4 ха.), 665с (0.8
ха.), 666к (1 ха.), 666л
(12.3 ха.), 666н (0.6
ха.), 666р (5.5 ха.),
666у (13 ха.), 740п (8.7
ха.), 740р (1.1 ха.),
740с (0.4 ха.), 740т (1.3
ха.), 740ф (0.5 ха.),
740щ (3.9 ха.), 743а
(0.9 ха.), 743б (0.6 ха.),
743у (8.3 ха.), 743ф (1.2
ха.), 743ц (1.5 ха.),
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4

G1.66
1

Middle
European dryslope limestone
beech forests

Букови
гори,
разположени
на
варовикови терени.
Характерни
растителни видове:
Fagus
sylvatica,
Berberis
vulgaris,
Ligustrum vulgare, и
представители на
сем. Orchidaceae

5

G1.11
12

Eastern
European
poplar-willow
forests

Кратко
заливаема
върбова
гора;
Средно
заливаема
върбова
гора;
Продължително
заливаема върбова
гора;
Заливна
върбово-тополовоелшова
гора;
Чернотополова
заливна
гора;
Заливна гора от бяла
топола;
Черноелшова
заливна гора;

7

G3.56
1 (1)

Гори от черен бор с
Hellenoреликтен характер.
Balkanic
Pallas’
pine Характер-ни
растителни видове:
forests
черен бор (Pinus
nigra
ssp.

743в1 (0.7 ха.), 743к1
(0.1 ха.), 744н (3.6 ха.),
744с (5.5 ха.), 744т
(15.5 ха.), 744ш (6.8
ха.), 744ю (1.9 ха.),
744а1 (0.5 ха.), 744в1
(0.9 ха.), 744г1 (1.9
ха.), 567е (7.7 ха.),
567ж (0.1 ха.), 567и
(5.6 ха.), 567к (0.2 ха.),
567л (0.3 ха.), 567м
(0.2 ха.), 567у (4.5 ха.),
568л (2.9 ха.), 568о (1
ха.), 579м (5.9 ха.),
591б (4.2 ха.), 591и (0.2
ха.), 674ж (0.6 ха.),
740л1 (2.8 ха.), 740м1
(0.2 ха.), 740о1 (2.3
ха.), 740а2 (0.1 ха.
543в (29.9 ха.), 543г 147,8 ха.
(15 ха.), 544в (19.3 ха.),
544з (0.7 ха.), 544и (4.9
ха.), 545к (4.3 ха.),
545л (2.6 ха.), 562м
(6.9 ха.), 564а (14.1
ха.), 566в1 (0.8 ха.),
566г1 (9 ха.), 588д (2.9
ха.), 544б (9.8 ха.), 544е
(9.6 ха.), 545и (3.4 ха.),
563в (14.6 ха.)
217а (1, 1 ха), 465е (0, 5 3,8 ха.
ха), 550п (1 ха), 551п
(1, 1 ха), 635ц (0, 1 ха).

62з (1.3 ха.), 260в (1.5 16,7 ха
ха.), 473д (1 ха.), 535а
(1.3 ха.), 549м (0.9 ха.),
604д (0.6 ха.), 653я (1.5
ха.), 653г1 (1.8 ха.),
653е1 (0.4 ха.), 687б
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8

G1.73
7

Eastern subMediterranean
white
oak
woods

pallasiana).

(0.2 ха.), 688г (2.5 ха.),
708н (0.4 ха.), 232т (0.5
ха.), 254л (0.8 ха.),
256а (0.5 ха.), 258б (0.3
ха.), 258д (1.2 ха.)

Гори от космат дъб
(Quercus pubescens)
– чисти или смесени
с други термофилни
видове.

8а ( (11.9 ха), 8б (15.3 1269,2 ха
ха), 9а (6.7 ха), 9в (2.2
ха), 10а (1.2 ха), 10в
(6.8 ха), 11в (2.7 ха),
12б (0.3 ха), 12п (1.1
ха), 13б (1.6 ха), 13г
(15.3 ха), 13д (3 ха),
14л (7.5 ха), 25а (2.8
ха), 25б (6.6 ха), 25л
(1.5 ха), 26а (1.9 ха),
26г (0.1 ха), 26е (0.8
ха), 26ж (11.6 ха), 26з
(19.6 ха), 26и (0.3 ха),
26к (10 ха), 27а (13.2
ха), 27д (8.3 ха), 27е
(1.2 ха), 27ж (0.4 ха),
27к (5.1 ха), 27н (1.3
ха), 27о (0.3 ха), 27ф
(7.8 ха), 28а (5.3 ха),
28б (24.4 ха), 29а (3.7
ха), 29б (2.2 ха), 29к
(23.2 ха), 30ж (1.8 ха),
30з (1.3 ха), 32д (1 ха),
33а (30.3 ха), 33б (0.8
ха), 34а (11.5 ха), 35а
(15.2 ха), 35б (15 ха),
35в (0.7 ха), 37б (8.2
ха), 37в (0.3 ха), 37г
(0.8 ха), 38а (0.2 ха),
39а (0.2 ха), 9б (1.2 ха),
39м (0.7 ха), 41а (16.3
ха), 41в (7.3 ха), 42д
(0.5 ха), 42е (0.4 ха),
43а (2.2 ха), 43б (0.4
ха), 43з (0.1 ха), 43и
(0.1 ха), 44б (15.6 ха),
44в (0.6 ха), 44г (0.7
ха), 45а (3.7 ха), 45б
(5.6 ха), 45в (1.4 ха),
45г (0.6 ха), 45д (0.1
ха), 45е (0.4 ха), 45ж
(0.6 ха), 45з (20.1 ха),
45и (4.6 ха), 46б (4 ха),
46г (11.7 ха), 46д (1.1
ха), 46е (12.8 ха), 47а
(5.5 ха), 47б (0.2 ха),
47к (0.2 ха), 48а (5.3
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ха), 48б (1.3 ха), 48в
(3.2 ха), 48г (1.8 ха),
49б (3.2 ха), 51а (0.8
ха), 51б (2.5 ха), 51в
(0.8 ха), 52а (2.1 ха),
52б (4.1 ха), 53б (2.2
ха), 58б (1.3 ха), 62е
(0.6 ха), 63д (1.1 ха),
64б (1.4 ха), 73в (11.9
ха), 74г (4.3 ха), 74и
(1.9 ха), 74л (1 ха), 74п
(1.3 ха), 74ц (1.4 ха),
74ш (0.2 ха), 80г (0.2
ха), 81ж (1 ха), 83а (1.2
ха), 86е (0.2 ха), 89и
(0.1 ха), 94б (17.4 ха),
95а (7.4 ха), 95в (12.8
ха), 107л (1 ха), 107м
(0.7 ха), 107н (2.6 ха),
107о (1.6 ха), 112д (0.3
ха), 112к (8.6 ха), 112л
(0.9 ха), 112н (0.6 ха),
112о (2 ха), 113а (23.9
ха), 113б (3.8 ха), 113е
(0.5 ха), 113ж (0.7 ха),
113з (0.8 ха), 115г (11.3
ха), 124д (8.2 ха), 124ж
(0.5 ха), 124з (1.4 ха),
124м (2.8 ха), 127ф (1.3
ха), 137г (4.7 ха), 142б
(0.5 ха), 142г (0.2 ха),
142д (0.6 ха), 142з (3.8
ха), 142и (21.5 ха),
142л (21.5 ха), 142м (1
ха), 142о (0.3 ха), 143е
(1.2 ха), 143с (1.5 ха),
143ч (1.8 ха), 143ш (2.3
ха), 43щ (0.1 ха), 143ю
(0.2 ха), 143я (11.1 ха),
143г1 (0.7 ха), 143д1
(0.7 ха), 144в (33.1 ха),
144г (6.7 ха), 145а (0.2
ха), 145б (8.7 ха), 145г
(3.9 ха), 145е (6 ха),
145з (6.1 ха), 146в (0.1
ха), 146ж (8.2 ха),
147в (16.5 ха), 147г
(9.6 ха), 147д (20 ха),
147е (3.2 ха), 147ж (0.7
ха), 150а (1 ха), 150г
(1.6 ха), 150д (4.7 ха),
150ж (2.7 ха), 150з (0.3
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ха), 152г (16.8 ха), 152е
(8 ха), 153а (18.6 ха),
154е (2.5 ха), 155в (3.7
ха), 156з (0.2 ха), 156и
(0.3 ха), 156к (2.1 ха),
175в (19.7 ха), 177г
(1.7 ха), 181о (0.9 ха),
185щ (2.3 ха), 210а (8.8
ха), 211д (2.4 ха), 211и
(22.7 ха), 211л (1.1 ха),
211н (18.8 ха), 212д
(38.8 ха), 213а (2.7 ха),
213р (8.8 ха), 215з (2.2
ха), 248б (2.4 ха), 248г
(21.4 ха), 248ж (2.9 ха),
248к (1.5 ха), 248м (1.2
ха), 64ф (0.6 ха), 266а
(25.4 ха), 267б (9.3 ха),
267в (29.6 ха), 277ж
(4.2 ха), 278д (2.8 ха),
279л (1.6 ха), 280к (8.2
ха), 280л (2 ха), 283д
(0.6 ха), 283ж (23 ха),
283з (19.3 ха), 308л
(10.7 ха), 507е (2.4 ха),
641п (5.9 ха), 642ю (1.6
ха), 704а (0.4 ха), 721л
(3.6 ха), 721м (0.5 ха),
721о (0.9 ха), 721п (1.3
ха), 721р (2 ха), 721т
(2.2 ха), 724л (0.6 ха),
751д (3.6 ха), 751е (4.4
ха), 751и (8.3 ха), 753а
(0.4 ха), 756и (16.8 ха),
756л (3.3 ха), 756у
(21.4 ха), 759т (7.4 ха),
760с1 (24.7 ха)

Въпреки, че по данни от ГСП не бяха установени, се счита, че на територията на
ТП ДГС „Крумовград” – главно по поречието на река Крумовица извън ГТ (държавна
собственост) се среща и хабитат 92A0 - G1.3155 Rhodoride Mediterranean poplar
galleries Крайречни тесни ивици, доминирани от бяла или черна топола (или смес от
двете), с върби и други крайречни видове, срещащи се край реките в Южна България
при преходно средиземноморски климат. Характерни растителни видове: Populus nigra,
Populus alba, Salix alba
Препоръки и указания за стопанисване на ВКС 3


За хабитатите с преобладание на бука:
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G1.6921/G1.6931 Southeastern Moesian and Balkan Range acidophilous beech
forests - Гори с преобладание на бук, разположени на бедни кисели и влажни почви.
G1.69 Thermophilous Moesian beech forests - Чисти и смесени гори от обикновен
бук (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), разположени при надморска височина от 100 до
1000 (1300) m, при условия на умерено-континентален и преходно-континентален
климат. Характерни растителни видове: Fagus sylvatica ssp. moesiaca, Carpinus betulus,
Quercus dalechampii, Quercus fraineto, Quercus cerris.
G1.6922 - Southeastern Moesian and Balkan Range neutrophile beech forests Мезофитни гори с преобладание на бук, разпо-ложени 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.
G1.661 - Middle European dry-slope limestone beech forests - Букови гори,
разположени на варовикови терени. Характерни растителни видове: Fagus sylvatica,
Berberis vulgaris, Ligustrum vulgare, и представители на сем. Orchidaceae.
Условията в тези букови гори позволяват да се прилага разнообразие от лесовъдски
системи, които трябва да осигурят тяхното структурно разнообразие и разнообразието
на фази на развитие. Все пак приоритет трябва да имат сечите с дълъг възобновителен
период, а именно групово-постепенната, неравномерно-постепенната и груповоизборната. Те ще спомогнат за формиране на неравномерна пространствена структура,
която ще осигури по-голямо разнообразие от местообитания и ще спомогнат за
запазването на дендрологичното разнообразие. Препоръчително е да се избягва
прилагане на краткосрочни постепенни сечи, тъй като това води до формиране на
едновъзрастни млади насаждения с хомогенна структура. Отгледните мероприятия в
стопанисваните млади насаждения трябва да се извършват навреме за да се подобри
тяхната устойчивостта и качествените им параметри.
При възникване на едроплощни природни нарушения /ветровали, каламитети и
пожари/ е препоръчително част от засегнатата площ да не се залесява, а да се остави на
естествената сукцесия. Това ще допринесе за повишаване на структурното и видовото
разнообразие на територията.
Приоритет при стопанисването на издънковите букови гори, трябва да бъде тяхното
превръщане в семенни.
При планирането и извеждането на лесовъдските мероприятия да се осигури
пространственото представяне на различните сукцесионни фази, както и отделните
етапи в развитието на буковите съобщества. Особено внимание трябва да се обърне за
запазването на насаждения, които са достигнали “фаза на старост” (old growth forests).
Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва
дървесина, острови на старостта, дървета с хралупи и т.н.
Забрана за намаляването на площа на насажденията с цел инфраструктурни и други
проекти.


Естествени крайречни гори доминирани от върби, тополи или елши:

ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност

69

ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност

G1.3155-Rhodoride Mediterranean poplar galleries - Крайречни тесни ивици,
доминирани от бяла или черна топола (или смес от двете), с върби и други крайречни
видове, срещащи се край реките в Южна България при преходно средиземноморски
климат. Характерни растителни видове: Populus nigra, Populus alba, Salix alba.
G1.1112 - Eastern European poplar-willow forests - Кратко заливаема върбова гора;
Средно заливаема върбова гора; Продължително заливаема върбова гора; Заливна
върбово-тополово-елшова гора; Чернотополова заливна гора; Заливна гора от бяла
топола; Черноелшова заливна гора;
Това са съобщества с голямо биоразнообразие, често поддържащи уникални
растителни или животински видове. Те играят много важна защитна и
противоерозионна роля, като не трябва да се пренебрегва и естетическата им стойност.
От друга страна те оказват благотворно влияние върху водните екосистеми чрез
регулация на температурата и създаване на нови местообитания.
За съжаление през последните десетилетия тези гори са обект на негативно
антропогенно влияние. То е особенно интензивно през изминалите две години, в
резултат на изискванията за почистване на речните корита. За съжаление на много
места тези изисквания се изпълняват не с оглед осигуряване на нормален воден отток
на реките, а с явно комерсиална цел. Това на практика води до унищожаване на тези
изключително важни за речните екосистеми гори.
За да бъдат запазени се препоръчва в тези гори да се спре всякаква дейност с
изключение на отстраняване на част от сухите дървета. При това мероприятие все пак
трябва да се осигури и запазването на ключови елементи на биоразнообразието –
мъртва дървесина, дървета с хралупи и т.н
При необходимост от прилагане на мероприятието “почистване на речните корита”
да се дефинират конкретни параметри на намесата. Допустимо е да се премахват само
дървета в рамките на речното легло, които при екстремни нива на водите има реална
опасност да бъдат изкоренени или пречупени.
Да се извърши инвентаризация на териториите, заети от този тип местообитания. На
местата където тези горски екосистеми са изчезнали или деградирали е необходимо да
се приложат възстановителни мерки, които могат да включват подпомагане
естественото възобновяване на местните видове (върби, каваци, елши) и изкуствено
залесяване с местни видове.
Не се допуска трансформация на тези гори в интензивни култури и да се се търсят
пътища за постигане на баланс между площите, заети от интензивни тополови култури
и естествените крайречни екосистеми,
доминирани от естествената крайречна
растителност.
Необходимо е да се предприемат мерки за подобряване охраната на горите и
преустановяване на незаконните сечи на крайречни дървета.
Въвеждане на забрани за редуциране на площите на този тип местообитания с цел
инфраструктурни и други проекти, увеличаване на земеделските земи и т.н.


Естествени гори от черен бор:
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G3.561 (1) - Helleno-Balkanic Pallas’ pine forests - Гори от черен бор с реликтен
характер. Характер-ни растителни видове: черен бор (Pinus nigra ssp. pallasiana).
Прилагане на разнообразни лесовъдски системи, а не само постепенна сеч, каквато е
досегашната практика. В скалните черборови гори не се провеждат лесовъдски
мероприятия. При планирането и извеждането на лесовъдските дейности да се осигури
представянето на различните фази в развитието на черборовите гори. Разработване на
противопожарни мерки. Да се осигури запазването на ключови елементи на
биоразнообразието – острови на старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и
т.н. Разработване на планове за управление на защитените територии, в които са
включени гори с участи-ето на естествени черборови гори.


Естествени гори доминирани или съдоминирани от различни видове дъб

G1.737 - Eastern sub-Mediterraneanwhite oak woods - Гори от космат дъб (Quercus
pubescens) – чисти или смесени с други термофилни видове.
Да не се извършват голи сечи в тези съобщества и да се ограничава максимално
пашата на домашни животни в тях. Трябва да се увеличи делът на сечите с дълъг
възобновителен период, с оглед форми-ране на неравномерна пространствена
структура и разнообразен видов състав. 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 различ-ните сукцесионни фази, както и отделните етапи в развитието на дъбовите
съобщества. Приоритетно да се запазят равнинните дъбови гори, които се явяват
естествени острови на биоразнообразието в равнините (Чирпанска и Айтоска кория и
др.) Да се осигури запазването на ключови елементи на би-оразнообразието – острови
на старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и т.н. Приоритетът при
стопанисването на издънковите дъбови гори, да бъде тяхното превръщане в семенни.
Прекратя-ване на реконструкциите на нископродуктивни месторастения и даване
приоритет на естествената растителност и сукцесионни процеси. Този тип гори са
силно уязвими от антропогенна намеса и не трябва да им се поставят
дървопроизводителни цели. Да се даде предимство на естественото въз-обновяване, а
при залесяване да се използват местни видове и произходи. Предприемане на мерки
свързани с подобряване на охраната на горите. Не се препоръчва намаляването на
териториите с цел инфраструктурни и други проекти, увеличаване на земеделските
земи и т.н.
Гори във фаза на старост (Old growth forests)
Горите във фаза на старост (ГФС),
със своята специфична структура и
функционалност, са местообитание на комплекс от видове от различни екологични и
таксономични групи. Поради ограничените знания за тях все още не може да се
определи колко от проучените видове са свързани единствено с тези гори, но
определено може да се каже, че много видове намират в тях оптимални условия за
съществуване. Нещо повече, при сравняване на ГФС и по-млади гори са отчетени
съществени разлики във видовия състав и обилието, което е показател за уникалноста
на тези екосистеми.
Според определението за Гори във фаза на старост (ГФС) в Националния FSC
стандарт, ГФС са:
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 Гори в последната фаза от развитието си, в които дървостоят е достигнал
значителна възраст;
 Горите не са съществено повлияни от едроплощни природни нарушения и
антропогенни въздействия;
 Гори характеризиращи се с неравномерна пространствена и възрастова
структура;
 Наличие на големи живи дървета с диаметри близки до максималните за
съответния дървесен вид и месторастене;
 Стоящи и паднали големи мъртви дървета, които са в различни фази на
разлагане;
На територията на ДГС са регистрирани гори в последната фаза на своето развитие
/фаза на старост/, както и такива неотговарящи на определението за гора във фаза на
старост. Това до голяма степен се дължи на сравнително добре развитата пътна мрежа и
достъпността на горите, което е позволило всички насаждения да бъдат стопанисвани.
Като такива са определени следните отдели и подотдели: 10 б; в; 24 з; к÷м; о; т; х; 25
б; л; 32 а; б; 33 а; 34 а; 36 б; 37 а; в; 56 а; 94 б; 95 в; 106 а; д; 113 а; в; д; 114 а; и; 217
а; 248 г; 293 а; б; е; 294 а; с; 295 б; 296 а; 303 ж; к; 309 г; д; 312 в; 313 а; 314 е; з; и;
315 в; 316 а; 317 а; 318 д; е; 322 а; з; 327 к; 329 з; 331 а; 334 г; 335 б; 338 а; е; 339 ф;
342 е; 345 а; 346 г; 350 е; 351 з; 352 е; 353 н; 356 а; з; 357 ж; 358 е; 362 а; д; 372 ж; 373
н; 374 е; 376 б; 377 г; е; 380 а; в; 381 в; 382 г; 387 г; 389 в; 392 а; в; д; 393 г; з; к; н;
394 а; з; н; 395 н; 397 а; 426 е; 428 б; 429 б; 431 е; 432 к; 433 е; 434 б; 435 а; б; д; 436
а; 441 а; д; 442 г; 444 д; 448 б; 449 г; 450 г; 451 а; 455 б; д; 467 г; к; 476 я; 481 ж; 538
з; 539 д; л; 550 п; 560 ж; 562 з; 565 ж; 578 о1; п1; 579 г; е; 580 к; л; 585 в; 586 ж; л;
587 и; п; 589 а; б; 590 р; 593 а; в; 594 л; ш; 595 б; г; д; н; р; 596 а; в; 597 а; в; 598 в;
д; е; 599 а; в; г; е÷з; 602 п; у; х; 603 д; 605 щ; д1; 608 в; 609 б; г; 610 и; 612 с; т; 638
о; 652 в; з; к; 653 и; к; т; у; ю; 654 м; н; п; т; ф; х; ц; 655 д÷и; н; о; с; 656 а; к÷н; р;
657 а; б; г; з; к; о; 658 ж; и; л; м; о; 659 б; в; 663 а; в÷ж; и; 666 и÷л; р; у÷х; 670 з; 685
б1; 694 н; р; 696 д; 708 л; 723 м; 724 о; 725 а; в; г; 727 н; 731 р; 732 а; а1; 740 а; д;
к÷м; п; р; у; ш; я; г1; ж1; и1; ц1; 743 н; 744 б; е÷з; к; м; а1; ж1; и1; 745 с; 751 е; з; и;
л; 754 а; б; с обща залесена площ – 2 265.0 ха

За да може да достигнат характеристиките на горите във фаза на старост
определените насаждения трябва да се оставят на естествената им динамика. В тях не
се допуска лесовъдска намеса и извличане на дървесина, освен в случаите на
големи природни нарушения /ветровали и каламитети на площи заемащи над
50% от ГФС/. Друго изключение от това правило са горските култури. В тях са
необходими лесовъдски намеси, които да подпомогнат устойчивостта на тези
насаждения и процеса на диференциация на структурата.
Приблизително 160 до 230 години са нужни за да се формира гора с характеристики,
на гора във фаза на старост. Трансформацията от зрели гори към гори във фаза на
старост е постепенна и продължителността й зависи много от дървесния състав
(видовете достигат за различно време пределна физиологична възраст), условията на
месторастене (периодът е по-кратък на добри месторастения, отколкото на бедни) и
първоначалната структура на насажденията (при хомогенна структура е по-бавно в
сравнение с хетерогенната).
Заплахи:
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1. Използването на лесовъдски системи, които нарушават неравномерна
пространствена структура на насажденията и дендрологичното разнообразие.
2. Извършване на горскостопански дейности в горите във фаза на старост.
3. Премахване на мъртва и биотопна дървесина, в т.ч. дървета с хралупи, единични и
групи със стари дървета.
4. Изкуствено залесяване на естествени открити пространства.
5. Антропогенна фрагментация на територията.
Препоръки и указания за мониторинг на ВКС 3
Мониторинга на тези ВКС 3 включва изършване на периодични наблюдения и
анализ на състоянието на вида гора, чрез теренни наблюдения и разработване и
прилагане на отделна програма за всеки вид гора.
 Програмата за мониторинг трябва да бъде разработена със стандартни
оперативни процедури, които да включват ясни индикатори, подходящи за целите на
стопанисване. Тя може да се провежда веднъж или повече годишно, ако е необходимо
сезонно отчитане, т.е. ако в горскостопанската единица настъпват значими събития
само през определени месеци.
 При теренната работа да се извършва наблюдение на показатели като жизненост
на отделните дървета, структура на насаждението, здравословно състояние, наличие
на дегенеративни процеси,
честотата,
размери и разположение на празните
пространства, нивата на фрагментация, базовата територия, наличието на сукцесия и
нейната посока и т.н. и/или интерпретация на дистанционно получени данни.
 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.
 За успешно прилагане на процедурите по мониторинг е необходимо обучение на
персонала, участващ в горскостопанските мероприятия, което трябва да запознае
всички с ограниченията предизвикани от наличието на ВКС 3 и мерките за неговото
опазване.
 При извършване на мониторинга може да се окаже, че плановете за управление
не отразяват реалното състояние на горите, заплахите и тенденциите. В такъв случай
трябва да се потърси съвет от специалисти, които да определят дали има пропуски в
плановете и дали досегашния модел на стопанисване е критичен за опазването на вида
екосистема. При установяване необходимост от промяна към по-строг режим на
стопанисване, териториите с наличие на ВКС 3 могат да бъдат включени в План за
действие за опазване на биоразнообразието в рамките на по-голям ландшафтен обект
или могат да бъдат включени в защитени територии.

ВКС 4. ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ КРИТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ.
ОСНОВНИ ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ КРИТИЧНО(НЕЗАМЕНИМО)
ОПЕДЕЛЕНИ СИТУАЦИИ ВКЛ., ОПАЗВАНЕ НА ВОДОСБОРИ И КОНТРОЛ НА

ЗНАЧЕНИЕ В
ЕРОЗИЯТА НА

УЯЗВИМИ ПОЧВИ И СКЛОНОВЕ

Тази ВКС се отнася до важните екологични функции на стопанисваната гора.
Определени са следните компоненти:




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

ВКС 4.1. ГОРИ – ЕДИНСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПИТЕЙНА ВОДА
В България за ГВКС се считат всички ГТ попадащи в рамките на санитарноохранителните зони 1 и 2 на източници за питейно-битово водоснабдяване, определени
по реда на Наредба 3 от 2000 г. За ВКС се считат също и ГТ попадащи в близост до
източници за питейно-битово водоснабдяване, но без определени официални
санитарно-охранителни зони.
На територията на ТП ДГС „Крумовград” тази ВКС не е установена.
ВКС 4.2. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДНИЯ
ОТТОК ВЪВ ВОДОСБОРИТЕ

В България за ГВКС се приемат всички ГТ, които представляват:
 ГТ попадащи във водосборите на поройни водни течения, чиято лесистост
надхвърля 40%;
 Съобщества на клек (Pinus mugo);
 ГТ представляващи горна граница на гората (ГГГ), определени по реда на ЗГ или
попадащи в 200 метрова ивица под ГГГ;
 Крайречни естествени гори от Q. pedunculiflora, Q. robur, Fr. оxycarpa, Ulmus
minor, U. laevis, Salix alba, Alnus glutinosa, Popolus alba, P. nigra, Platanus orientali,
попадащи в заливаемата тераса на речното течение;
 Горите между дигата и десния бряг на р. Дунав, горите на островите и 200
метровата ивица от високия бряг на реката;
 Гори в 100 метровата ивица на реките Марица, Тунджа, Места, Струма, Арда,
Лом, Цибрица, Огоста, Скът, Искър, Янтра, Вит, Съзлийка, Стряма, Осъм,
Русенски Лом, Камчия, Велека, Резовска (Българския бряг);
ГТ попадащи в санитарно-охранителна зона 3 на язовирите чието основно
предназначение е за питейни нужди, определени по реда на Наредба 3 от 2000 г.
 Крайречни естествени гори от Q. pedunculiflora, Q. robur, Fr. оxycarpa, Ulmus
minor, U. laevis, Salix alba, Alnus glutinosa, Popolus alba, P. nigra, Platanus orientalis,
попадащи в заливаемата тераса на речното течение;


G1.1112 Eastern European poplar-willow forests
Кратко заливаема върбова
гора; Средно заливаема върбова гора; Продължително заливаема върбова гора;
Заливна върбово-тополово-елшова гора; Чернотополова заливна гора; Заливна
гора от бяла топола; Черноелшова заливна гора;



217а (1, 1 ха), 465е (0, 5 ха), 550п (1 ха), 551п (1, 1 ха), 635ц (0, 1 ха).

На територията на ТП ДГС “Крумовград” ВКС 4.2 са насажденията определени,
като гори с решаващо значение за водния оток. По-конкретно тук се вклюват следните
отдели и подотдели, като гори във 100 метровата ивица на река Арда:
8 а, 1, 2, 3, 4, 5; 10 б, 1, 2, 3; 731 р, т, 3; с обща площ 80.2 ха
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Заплахи:

1. Замърсяване с битови отпадъци.
2. Извършване на подвоз и извоз на дървесина,
преовлажнена.

когато почвата е мокра и/или

3. Намаляване на покритието с гора на горските територии във водосбора.

Препоръки и указания за стопанисване на ВКС 4.2

1. Установените гори с водоохранни и водорегулиращи функции се картират.
2. Планирането и стопанските дейности в ГВКС се съобразяват с поддържане и
подобряване на ВКС 4.2. Като общи допълнителни препоръки за лесовъдска намеса
могат да се посочат:
 За намаляване повърхностния воден отток да се използват лесовъдски системи,
осигуряващи постоянно покритие на горските територии във водосбора с гора;
 При нужда се провеждат залесителни мероприятия за увеличаване лесистостта на
водосбора;
 В насаждения с влошени структурни параметри и устойчивост да се планират и
прилагат възстановителни мероприятия;
 Подпомага се създаването и поддържането
неравномерна пространствена структура;

на

смесени

насаждения

с

 Пълнотата на насажденията във водосбора да не намалява под 0.5;
 Забрана за използване на голи сечи;
 Използват се технологични схеми и техника,
осигуряващи минимално
нарушаване на земната повърхност при извоз на дървесина;
 След прекратяване на стопанските дейности се извършва рехабилитация на
нарушените терени (напр. извозни горски пътища);
3. Препоръчва се провеждане на обучение на персонала,
участващ в
горскостопанските мероприятия, което трябва да го запознае с ограниченията
предизвикани от наличието на ВКС и мерките за опазване.
Препоръки и указания за мониторинг на ВКС 4.2
За горите, представляващи ВКС 4.2., да се използва мониторинга на водите
извършван от компетентните органи – РИОСВ,
басейновите дирекции или
водностопанските фирми. Като допълнение се организира мониторинг на параметри,
характеризиращи водорегулационните функции на гората,
като динамика на
лесистостта, ерозионните процеси, степен на повреди по крайречната растителност и
др.
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ВКС 4.3. ГОРИ С РЕШАВАЩО ПРОТИВОЕРОЗИОННО ЗНАЧЕНИЕ
В България за ГВКС се приемат всички ГТ, представляващи:
 ГТ с наклон над 30о (или по-малък, при разположение под обработваеми земи,
поляни, голини, редини, които са с наклон над 10о и дължина по-голяма от 200 м) с
площ над 1 ha и пълнота над 0, 6;
 Гори създадени по технически проекти за борба с ерозията, корекционни,
брегозащитни и колматажни горски пояси,
 Гори предпазващи населени места или комуникации, разположени на пътя на
паднали до момента лавини по данни от Планинската спасителна служба, гори в
снегосборна област с наклон над 20о, както и такива разположени под обезлесена
снегосборна област с дължина над 200 м. и наклон над 20о;
От ГТ на територията на ДГС „Крумовград” за тази консервационна стойност се
покрива с определението по т. 1 и 2. Територии от ТП ДГС „Крумовград” покриващи
определението по т. 3 не са открити. ГТ, отговарящи на критериите за ВКС 4.3,
определени по данни от ГСП и след проведените с горските стопани интервюта на
територията на ТП ДГС „Крумовград” са представени в Таблица 5.
ТАБЛИЦА 5: СПИСЪК НА ОТДЕЛИ И ПОДОТДЕЛИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ЗА ВКС 4.3 ЗА ТП
ДГС „КРУМОВГРАД”
Гори отговарящи на
Отдели и подотдели
определението за ВКС
4.3
Точка 1. ГТ с наклон над
1 а; б; 1; 3; 4; 2 г; 5; 4 а; 1; 2; 5 а; и; к; 8÷10; 12; 14; 6
о
30
б; в; е; 7 а; 1; 2; 8 а; 1÷5; 9; 10; 10 в; 3; 12 б; 13 в; 14 а; 26
ж; 27 л; у÷х; 12; 16; 28 1; 4; 29 6; 7; 37 а; б; 38 в; 39 к; 42 7;
9; 53 а; 1; 54 1; 57 2; 59 1÷3; 62 г; 65 к; л; 66 д; е; 6; 7; 74
а÷в; 77 и; 82 л÷о; 5; 83 б; 1; 85 б; 88 в÷и; 104 д; 115 4; 6; 117
3; 118 о; 119 а; г; 120 в; 2; 121 г; д; 123 а; б; 1; 2; 126 б;
ф÷ц; 3; 7; 12; 126 16; 127 2; 3; 6; 132 1; 3; 133 1÷3; 134 4;
142 5; 8; 143 у; 20; 148 2÷4; 149 5; 152 6; 153 1; 156 р; 157 г;
2; 158 5; 160 1; 161 а; 166 п; 168 з; 2; 169 1; 3; 170 1; 2; 172 а;
ж; 173 д÷ж; 2; 175 а; 1; 176 а÷г; л; 1÷7; 177 г; 1; 178 а; 3;
184 2; 192 4; 192 5; 194 4; 195 в; 199 2; 3; 200 1÷3; 201 11; 203
2; 204 1; 205 1; 3; 4; 206 9; 209 а; 211 а÷в; 1; 212 б; в; 1; 2;
4; 5; 213 н; 214 1; 215 3; 4; 216 в; 223 3; 233 8; 235 17; 19÷21;
238 б; в; 1; 2; 239 е; 246 а; 248 4; 10; 251 г; 253 1; 4; 257 з;
260 с; 303 ж; к; 307 ж; з; 308 е; з; л; 309 е; 309 2÷4; 310 д÷з;
313 а; 3; 318 д; 321 а; 332 б; в; 333 б; 357 ж; 383 2; 3; 385 а;
385 2; 426 е; 426 к; 435 б; в; 436 а; б; 442 г; 444 д; 8; 446 4; 447
б; в; е; 467 г; 469 б; 475 х; 480 к; 502 5; 6; 503 6; 7; 506 6; 507 а;
б; 507 ж; с; 508 4; 9; 11; 510 ж; 1; 511 1; 2; 7; 512 ф; х; 3; 515 з;
8; 515 9; 10; 516 а; ч; 518 и; м; 520 з; 528 4; 548 в; 551 б; 6; 554
б; 1; 555 а; г; 560 д; е; ц; 1; 561 а; б; 563 а; в; г; 575 у; ф; ч; щ;
д1; 2; 6; 576 1; 2; 594 е; 597 е; 600 6; 611 б; д; к; н; 613 в; е; м;
2÷6; 614 а; 616 е; 617 1; 620 г; и; 4; 623 в; 624 б÷д; 3÷8; 11; 627
р; 628 т; 6÷8; 631 1; 632 л; н; 6; 633 ш; н1; 3; 6; 635 ж; з; п;
1÷10; 636 б; 639 а; 641 2; 642 ц; 12; 14; 650 е; о; т; 657 а; 660 е;
662 е; 665 г; н; 678 б; 681 в; 691 2; 693 3; 5; 694 б; г; о; с; т; 695
з; 6; 9; 696 л; м; о; 696 п; 698 п; с; 3; 699 в; 704 б; е; 13; 705 5;
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708 с; ю; 709 е; 7; 8; 716 2; 717 17; 719 5; 720 а; 2; 721 1; 723 м;
4; 6; 8; 731 р; у; 738 в; з; н; 742 6; 743 н; к1; 1; 13; 41; 750 3;
751 5; 752 к; 2; 5; 7; 756 1÷3; 756 8; 15; 17; 18; 762 а; 17; 763 ж;
и; о; л1; п1; ш1; 12;
Точка 2. Гори създадени
по технически проекти за
борба
с
ерозията,
корекционни,
брегозащитни
и
колматажни
горски
пояси

1 а; б; 1÷5; 2 а÷з; 1÷10; 3 а÷ж; 1÷4; 5 а; б; г; д; ж÷к; 1; 4; 8;
11÷13; 17; 6 а÷в; е; 1÷8; 7 а÷д; 1÷3; 8 а÷в; 1÷11; 9 а÷г; 1÷3; 10
а÷в; 1÷3; 11 а÷з; 12 а; в; г; е; з; л; н; о; с; у; 1÷3; 13 а÷д; ж; 276
а÷ж; и; к; м; р; 1÷3; 277 а; б; г÷ж; 1÷5; 278 а; б; д; и; к; 1÷4;
279 б; д; е; з÷н; 1÷14; 281 а; б; г; ж; и; 1÷15; 282 а÷в; д; е; 1÷5;
287 а÷в; 1; 2; 288 б; в; д÷и; 1;

Заплахи:
1. Развитие на ерозионни процеси, по време и след горскостопанските дейности;
2. Извеждане на сечи с висока интензивност;
3. Използването на техники и технологии нарушаващи почвената покривка.
Препоръки и указания за стопанисване на ВКС 4.3
Стопанисването на гори,
представляващи ВКС 4.3. трябва да е съгласно
изискванията на Закона за горите със специално предназначение и с насока към
ограничаване опасността от развитие на ерозионни процеси.
Планирането на стопанските дейности в ГВКС се съобразяват с ВКС 4.3. Като общи
препоръки за лесовъдска намеса могат да се посочат:
В горите с решаващо противоерозионно значение:
 Да се използват лесовъдски системи, осигуряващи постоянно покритие на
горските територии с гора, като пълнотата на насажденията не се намалява под 0.5;
 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 водят предимно отгледни и санитарни сечи;
 В насаждения от лесно възобновяващи се издънково дървесни видове се допуска
сеч за подмладяване на растителността;
 Подпомага се създаването и поддържането на смесени насаждения с
неравномерна пространствена структура;
 При много стръмни терени (31-45о) не се водят голи и краткосрочно постепенни
сечи;
 При каменливи и урвести терени (над 45о) да не се провеждат стопански
мероприятия;
 При извеждането на сеч да се използват техника и технологии, с които в
минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка;
 При нужда се провеждат залесителни мероприятия, като с предимство се
използва коренната горскодървесна растителност.
В горите с решаващо значение против формиране на срутища и сипеи:
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 Не се допуска извеждането на сечи;
 Провеждат се мероприятия за подпомагане на допълнително настаняване на
растителност;
 Предвиждат се мероприятия за заздравяване устойчивостта в основата на склона
при водни течения (включва изграждането на технически съоръжения за формиране на
профил на равновесие).
Да се определят и картират пътищата и временни складове които имат нужда от
рехабилитация. След провеждането на дърводобива задължително се извършват
необходимите възстановителни мероприятия, съобразно нарушенията на терена.
Да се разработят планове или правила за рехабилитация на нарушени или други
територии, заплашени от ерозия и/или, в които мониторингът показва повишени нива
на ерозия.
Препоръчва се провеждане на обучение на персонала,
участващ в
горскостопанските мероприятия, което трябва да го запознае с ограниченията
предизвикани от наличието на ВКС и мерките за неговото опазване.
Препоръки и указания за мониторинг на ВКС 4.3
За горите представляващи ВКС 4.3. да се организира и прилага подходяща система
за мониторинг. Препоръчително е да се осъществят контакти и консултации със
специалисти от РИОСВ.
За горите с решаващо противоерозионно значение да се извършва два вида
мониторинг – краткосрочен и дългосрочен:
 краткосрочен – наличие на прояви на съвременна ерозия (засегната площ).
Наблюдение – всяка година;
 дългосрочен – правят се измервания на мощността на почвения профил и
мъртвата горска постилка (МГП). Наблюдение – през 10 г.
За горите с решаващо значение против формиране на срутища и сипеи се отчита
динамиката на следните параметри:
 При формиран сипей се отчита обема на отложените материали;
 Площна динамика на свлачището;
 Площна (обемна) динамика на зоната на разрушаване;
Наблюденията се извършват всяка година.
ВКС 4.4. ГОРИ,

КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БАРИЕРА ЗА
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОЖАРИ

За гори от тази категория се приемат всички широколистни гори разположени между
иглолистни насаждения, между иглолистни насаждения и населени места, между
иглолистни насаждения и земи с различно селскостопанско ползване, имащи ширина
на насаждението минимум 100 м и максимум 250 м. и състав, включващ всички
широколистни видове без бреза, акация и тополови култивари. На територията на ДГС
Крумовград тази стойност не е установена.
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ВКС 4.5. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ (ЗЕМЕДЕЛИЕ, РИБНИ ЗАПАСИ)
И ЗА ЗАЩИТАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЕКТИ

Всички гори с критично въздействие върху горските функции, от които зависят
земеделието, състоянието на рибните запаси, защитата на инженерни съоръжения са
ГВКС, когато представляват:
 Ивично разположени гори, в съседство с обработваеми земи, създадени или
функциониращи като полезащитни горски пояси, когато широчината на горската
ивица не е по-голяма от 100 м;
 Крайречни гори доминирани от различни представители на род Salix по брега на
река Дунав и нейните острови, заливани при високи водни стоежи на реката, както и
по бреговете на реките Марица, Тунджа, Места, Струма, Арда, Лом, Цибрица,
Огоста, Скът, Искър, Янтра, Вит, Съзлийка, Стряма, Осъм, Русенски Лом, Камчия,
Велека, Резовска (Българския бряг).
 Гори създадени за защита на инженерни съоръжения.
На територията на ТП ДГС „Крумовград” насажденията – Защитна ивица (до 200м)
около язовир “Студен кладенец” - гори създадени за защита на инженерни съоръжения
отговарят на определението за ВКС 4.5. По-конкретно тук се вклюват следните отдели:
5 а; б; г; д; 1÷5; 7; 6 в; 1÷4; 7 а; 1; 8 а; 1÷5; 9 а; 10 б; в; 1÷3; 13 а; ж; 14 а; в÷е; з;
2÷4;
Заплахи:
1. Намаляване площите на крайречните гори;
2. Извеждане на сечи с висока интензивност.
Препоръки и указания за стопанисване на ВКС 4.5
Препоръчва се в тези гори отгледните сечи да се водят с умерена интензивност.
Възобновителните мероприятия трябва да осигурят плавен преход между старото и
новото поколение гора, при което да не се намаляват съществено защитните функции.
Това изисква прилагане на сечи с дълъг възобновителен период.
1. Необходимо е да се оцени релните 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 ГТ и да се предприемат
мерки за намаляване на потенциални бъдещи заплахи.
2. Да се разработят мерки за запазване или възстановяване на нарушени
територии/функции.
3. 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.
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Препоръки и указания за мониторинг на ВКС 4.5
За горите представляващи ВКС 4.5, да се организира и прилага система за годишен
мониторинг, която да отчита състоянието и измененията в ключовите 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, както и след провеждане на лесовъдски
мероприятия е необходимо да се следи за изменения във състоянието и изпълнението
на функциите на гората като защитен фактор.
ВКС 5. ОСНОВНИ ПОТРЕБНОСТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО
МЕСТА

И РЕСУРСИ ОТ ФУНДАМЕНТАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА
ОСНОВНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ И КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ (ВКЛ.
ПОМИНЪК, ЗДРАВЕ, ХРАНА, ВОДА), ИДЕНТИФИЦИРАНИ С ТЯХНО УЧАСТИЕ

Тази ВКС се различава от биологичните и екологични стойности по участието
на местните общности в ползването и управлението на гората. При определянето е
оценена потенциалната зависимост на местното население от ресурсите, които им дава
гората.
Една гора може да има статут на гора с ВКС, ако местните хора получават от
нея жизненоважни горива,
храни,
фураж,
лекарства,
или материали за
строителството, без да имат леснодостъпни алтернативи за тяхното набавяне. В такива
случаи високата консервационна стойност изрично се определя като една или повече от
тези основни потребности. Ако хората от някоя общност получават приходите си
единствено от дадена гора и нямат алтернативен източник на доходи, то тази гора има
ВКС.
Съгласно националното ръководство за определяне на ГВКС, в България
следните ресурси могат да характеризират ВКС 5, според нивото на зависимост на
местното население от тях,
наличието на лесно достъпни заместители и
взаимодействието с други ВКС:





Дърва за огрев и битови нужди
Паша и фураж – сено и листна маса
Недървесни продукти – гъби, лечебни растения, горски плодове, охлюви,
продукти от лов и други (недървесни горски продукти, с които може да се
търгува, включително уловени животни, смоли, плодове, и т.н.)
Водоснабдяване (вода за пиене и за всекидневни нужди – виж ВКС 4.1)

ТП ДГС „Крумовград” обхваща изцяло горите на едноименната община и
числящите се към нея землища на град Крумовград и селата Аврен, Багрилци, Бараци,
Благун, Бойник, Бряговец, Бук, Вранско, Голяма чинка, Голям девисил, Голямо
Каменяне, Горна Кула, Горни Юруци, Гривка, Гулийка, Гулия, Девисилица,
Девисилово, Джанка, Доборско, Долна кула, Долни Юруци, Дъждовник, Егрек,
Едрино, Звънарка, Златолист, Калайджиево, Каменка, Кандилка, Качулка, Ковил,
Кожухарци, Котлари, Красино, Къклица, Лещарка, Лимец, Луличка, Малка Чинка,
Малко Каменяне, Малък Девисил, Метлика, Морянци, Овчари, Орешари, Падало,
Пашинци, Пелин, Перуника, Подрумче, Полковник Желязово, Поточница, Рибино
Рогач, Ручей, Самовила, Сбор, Синигер, Скалак, Сладкодум, Сливарка, Стари Чал,
Странджево, Студен Кладенец, Сърнак, Тинтява, Токачка, Тополка, Хисар,
Храстово, Чал, Черничево, Чернооки, Стражец и Съдиево.
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Таблица 4: Диференциация по собственост и фондова принадлежност на горите и
земите в ДГС Крумовград
В т.ч.Горски
територии

Общо
В
т.ч.залес.
площ

Обща
площ
ха

Вид
собственост

Обща
площ ха

%

Държавна
собственост

44 375, 9

88, 7

38 212, 3

87, 4

Общинска
собственост

5 158, 5

10, 3

5 116, 1

11, 7

177, 3

Физически
лица

491, 3

1, 0

404, 4

0, 9

312, 6

Юридическ
и лица

6, 0

Всичко

50 031, 7

%

43 738, 2

41 683, 98, 9
8

Обща
площ
ха

100

42 174,
6

%

2 692, 1

34, 3

0, 4

4 981, 2

63, 3

0, 7

178, 7

2, 3

5, 1

0, 1

7 857, 1

100

0, 9

5, 4
100

%

В
т.ч.Земеделски
територии

100

Абиотичните фактори на територията на стопанството са свързани с ползването
от горския фонд (сечите), залесяванията, прокарване на нови горски пътища, пашата
от дребен и едър домашен добитък, построяването на изкуствени водоеми, сезонното
събиране на билки, цвят, горски плодове, добив на сено и др., които в своята
съвкупност дават пряко или косвено отражение върху популациите от лечебни
растения. Като цяло състоянието на популациите от лечебни растения на територията
на стопанството се преценява като добро, макар да се срещат някои застрашени от
изчезване местни видове.


Ползване на дървесни ресурси, дърва за огрев и битови нужди

Растителността в района на стопанството е разнообразна. Ниските места са
обрасли предимна с дъбови формации от благун, зимен дъб, цер и космат дъб. В
състава на тези формации участват понякога с висок процент: келяв габър, мъждрян,
клен, мекиш, сребролистна липа, габър, воден габър и други.
Ползването на дървесина по ЛУП за последните 5 години с натрупване е 306 724
м . Продажбите от промишлен дърводобив през последните 5 години е 279636 м3.
Продажбите за физически лица е в размер на 27 088 м3.
3

Дърводобив и дървообработка на територията на община Крумовград се
извършва от редица фирми, които се разпределят в няколко категории:
 Фирми за добив и продажба на дърва за огрев – 11 броя;
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 Фирми за добив и преработване на дървесина – 3 броя;
По-голямата част от фирмите продават дърва за огрев и дървен материал. Малка
част от дървесината се обработва на територията на общината.
Таблица 1: Годишно ползване на дървесина на територията на ТП ДГС
Крумовград за последните 5 години с натрупване (в пл.м3)
Годишно ползване на дървесина в ТП ДГС Крумовград за последните 5 години
2015
2016
2017
2018
2019 Общо
Предоставяне на сечища
3136
2827
316
5371
11650
Местно население
6287
4960
7183
7058
1600
27088
Предварителна продажба
15642
7782
2065
213
528
26230
Пряко договаряне
32789 67456 55938 57459 28114 241756
Дърводобив общо
57854 83025 65502 64730 35613 306724
Общо КЛФ
3898 39700 39800 43700 45002 172100
От данните се вижда, че промишления дърводобив е най-голям. Не е малък и
дела на физическите лица, които закупуват дървесината. През петте години ползването
на дърва се променя, като увеличението на ползването на дървесина е свързано с
настъпилите природни бедствия в следствие на обилния снеговалеж през месец март
2015 година -/снеголом и снеговал/ и в последствие на нападение от корояди на
пострадалата дървесина, както и на засягане на дървостоя от фитопатогенен вредител
гъба- S.sapinea.


Паша и фураж – сено и листна маса

Територията на стопанството се използва за паша. Представена е информация по
населени места за ползването на пасищата по плановете за паша за последните 2
години.
Таблица 6: По плановите за паша на територията за последните две години
средногодишно за ТП ДГС Крумовград
Община

Населено място
ЕРД

Крумовград
Маджарово
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград

гр.Крумовград
гр.Маджарово
с.Аврен
с.Багрилци
с.Бараци
с.Белополци
с.Благун
с.Бряговец
с.Бук
с.Вранско
с.Г.Каменяне
с.Г.Кула

438
50
17
120
33
13
40
8
101
294
97
69

Вид и брой на животните
Овце
Кози
Кон, магаре
803
0
215
0
126
0
53
200
0
0
170
189

80
0
0
0
0
0
0
6
60
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
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Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград
Крумовград

с.Г.Чинка
с.Г.Юруци
с.Гулийка
с.Д.Кула
с.Д.Юруци
с.Девесилово
с.Джанка
с.Доборско
с.Егрек
с.Зиморница
с.Каменка
с.Кандилка
с.Качулка
с.Ковил
с.Котлари
с.Красино
с.Къклица
с.Лещарка
с.Луличка
с.М.Девесил
с.Морянци
с.Овчари
с.П.Желязово
с.Падало
с.Пашинци
с.Перуника
с.Подрумче
с.Поточарка
с.Поточница
с.Раличево
с.Рибино
с.Ручей
с.Самовила
с.Сбор
с.Синигер
с.Скалак
с.Ст.Кладенец
с.Стари чал
с.Стражец
с.Странджево
с.Сърнак
с.Тинтява
с.Тополка
с.Токачка
с.Хисар
с.Храстово
с.Чал
с.Черничево
с.Чернооки
Общо:

151
19
52
690
41
1
189
145
6
22
18
48
217
139
68
224
23
10
92
1
693
10
18
44
76
87
10
26
26
36
10
7
214
4
129
5
84
351
128
30
26
134
15
3
2
61
217
85
26
5980

654
26
66
687
20
286
339
98
210
124
0
224
295
390
0
131
170
24
120
141
1112
0
320
0
30
0
0
50
308
0
0
0
0
130
116
0
114
273
0
280
165
0
76
18
10
440
71
165
0
9439

0
0
0
15
0
65
16
0
116
0
0
55
67
232
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
48
0
300
20
0
0
0
4
0
0
1
0
1173

1
0
0
0
0
0
3
3
3
0
0
0
0
1
0
9
0
0
0
1
17
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
9
0
56
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Недървесни продукти

Месторастенията на лечебните растения се определят от почвените (типовете
месторастения) и климатичните условия, наличието на естествена и изкуствена
хидрогравска мрежа, надморската височина, наклона на терена, и други биотични и
абиотични фактори. По ЛУП не е предвиден възможен добив на лечебни растения
билки и др./, в резултат на което за последните 3 години не са издадени разрешителни
за добив на гъби билки сено и др.


4. Ползване на дивеча

Основните видове дивеч на територията на стопанството са: Дива свиня, Сърна,
Елен лопатар, Благороден елен, Див заек, Вълк, Мечка, Катерица, Чакал, Лисица,
Белка, Черен пор, Язовец, Златка, Видра, Невестулка, Яребица, Пъдпъдък, Гривек,
Гургулица, Гугутка, Глухар, Планински кеклик, Тракийски кеклик, Зеленоглава
патица, Зимно бърне, Лятни бърне, Горски бекас, Обикновенна бекасина, и др.
ЗАПЛАХИ:
1. Бракониерство.
2. Замърсяване с битови отпадъци или химически вещества.
3. Преексплоатация на находищата.
Препоръки и указания за стопанисване на ресурсите, свързани с ВКС 5
 Общи препоръки за управлението на горите в ДГС с цел съхраняване на
социалната им значимост:
 Изготвя се оценка на социалното въздействие на управлението на горите при
което са идентифицирани засегнатите групи, проведени са консултации с техни
представители,
идентифицирани
са
основните
въздействия
на
горскостопанските дейности върху тези групи и са разработени и консултирани
мерки за намаляване на идентифицираните негативни въздействия.
Предписаните мерки се вземат предвид при горскостопанското планиране и
вземането на управленски решения.
 Ръководството на ДГС осъществява ежегодни срещи с представителите на
засегнатите групи. Жителите на местните общности трябва да имат възможност
да обсъждат всички притеснения, свързани с горскостопанските дейности в
социален и екологичен аспект, с директора на ДГС през приемните му дни.
 Поради високата степен на зависимост на местното население от дърва за огрев и
битови нужди, този елемент и в бъдеще ще бъде ключов по отношение
определяне на отношението на местните хора и общински администрации към
управлението на горите в стопанството. Ръководството на горското стопанство
трябва да предвижда необходимите количества дърва за добив, без обаче да бъде
превишано предвиденото в горскостопанския план годишно ползване;
 Да се ползват възможностите за допълнителни приходи от събиране на такси по
съответните тарифи за ползване на недървесни горски продукти и извършване
на туристически дейности в земите от горския фонд;
 Да не се извършват голи сечи и подмяна на естествената горска растителност;
 Да не се извършват залесявания с не-типични и не-местни видове;
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 Да не се превишават по обем и интензивност ползванията определени в
горскостопанския план.
Препоръки и указания за мониторинг на ресурсите, свързани с ВКС 5
 Общи препоръки за мониторинг на управлението на горите с цел съхраняване на
социалната им значимост:
 Периодично да се извършва консултация с местната власт и населението за
проверка социалната значимост на ресурсите на територията на стопанството
съгласно определението за ВКС 5;
 Ежегодно да се извършва контрол по дейностите предвидени в горскостопанския
план, като те се съобразяват с препоръките и указанията за стопанисване на
ресурсите, свързани с ВКС 5.
ВКС 6. КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
МЕСТА,
РЕСУРСИ,
МЕСТООБИТАНИЯ И ЛАНДШАФТИ ОТ ГЛОБАЛНО ИЛИ
НАЦИОНАЛНО КУЛТУРНО, АРХЕОЛОГИЧНО ИЛИ ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ, И/ИЛИ ОТ
КРИТИЧНО(НЕЗАМЕНИМО) ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТРАДИЦИОННАТА КУЛТУРА НА МЕСТНИТЕ
ОБЩНОСТИ И КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНИ С ТЯХНО УЧАСТИЕ, ВКЛ.
КУЛТУРНО, ЕКОЛОГИЧНО, ИКОНОМИЧЕСКО ИЛИ РЕЛИГИОЗНО/ДУХОВНО ЗНАЧЕНИЕ
Една гора може да се обяви за ГВКС, ако притежава или осигурява стойности, без
които местната общност би претърпяла драстична промяна в културата, или за които
общността няма алтернатива. Съгласно нормативната уредба в страната около 40 000
обекта на културно-историческото наследство в България имат статут на паметник на
културата. Част от тях попадат в гори или са тясно свързани с горски територии.
Такива ГВКС в България, съдържащи ВКС 6, са всички:
 ГТ попадащи в 500 м ивица около религиозни обекти от Приложение 7;
 ГТ попадащи в 100 м ивица около параклиси, оброчища, аязма, текета и други
религиозни обекти извън приложения списък в Приложение 7, определени при
консултации с местните хора;
 ГТ попадащи в границите на обекти на недвижимото културно
наследство(паметниците на културата) или в техните охранителни зони, определени по
реда на Закона за Паметниците на Културата (ЗПК);
 ГТ попадащи в ивица от 100 м 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
консултации с местните хора;
 ГТ 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;
 ГТ в 50 м ивица около туристически обекти, както и ГТ 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;
На територията на община Крумовград се намира Тюрбето на Ямур баба в с.
Дъждовник включено в списъка по Приложение 7 към Ръководство за определяне на
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ГВКС. По КВС, гробницата, както и територията на 500 м около обекта не е част от
горска територия.
За ВКС 6 може да се счита и следния обект от културно-историческото наследство:
Археологическа недвижима културна ценост ”Рудник за добив на злато от късната
бронзова епоха”, местност Ада тепе, землище на село Овчари, община Крумовград
попадаща в ГТ, обявена със заповед № РД- 9Р- 4/09.04.2015г. на Министерството на
културата( ДВ бр. 36/2015г.) с обща площ – 13.6 ха, от която 13.4 ха залесена и 0.2 ха
незалесена .
ТАБЛИЦА 6: СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ
ТЕРИТОРИЯТА НА ДГС „КРУМОВГРАД”
Местност
Ада тепе
Ада тепе
Ада тепе
Ада тепе
Ада тепе
Ада тепе
Ада тепе
Ада тепе
Ада тепе

ОТГОВАРЯЩИ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА

Отдел , подотдел
600 – р
600 - с
600 – 7
601 – з
401 – и
601 – с
601 – т
601 – у
601 - 10

ВКС 6

НА

Площ
3.8
0.4
0.1
1.7
1.0
1.1
5.3
0.1
0.1

Заплахи:
Извършване на горскостопански мероприятия, водещи до промяна на ландшафта и
културно-историческите стойности на обекта
Препоръки и указания за стопанисване на ВКС 6
 Да не се извършват мероприятия (сечи), в горите определени като ВКС 6 с
изключения на сечи за отстраняване на опасни за безопасността на хората дървета, без
да водят до понижаване стойностите на гората като ВКС.
 Стопанисването да се извършва съобразно режимите на паментниците на
културата, определени в техните заповеди.
 За тези за които няма уредени със заповед режими, стопанисването да се
извършва съгласно ГСП, които са съобразени с изискванията на ЗГ и ЗПК.
 Ако се вземе решение за провеждане на лесовъдски мероприятия същите се
съгласуват с местните общности и експерти, за да се определят и запазят естетическите
характеристики на гората. Не се планират мероприятия водещи до промяна на
ландшафта, облика на местностите и понижаване стойностите на гората като ВКС.
Особено внимание да се обърне на запазване и по възможност подобряване на
естетическите и защитни функции на гората чрез запазване на мъртви стоящи и лежащи
дървета, живи единични и групи дървета с интересни интериорни качества, дървета с
хралупи, стари дървета и др.
 През туристическите сезони и периоди на провеждане традиционните събори,
панаири или културни, исторически, религиозни мероприятия на местното население,
в отделите на провеждането им да не се извършват дърводобивни, извозни и други
горскостопански дейности,
нарушаващи духа и спокойното протичане на
мероприятията.
ТП ДГС „Крумовград” – Гори с висока консервационна стойност
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Препоръки и указания за мониторинг на ВКС 6
 Да се извършва проверка дали ГВКС запазва критична значимост съгласно
определението за ВКС 6 през пет годишен период (консултации с представители на
местните общности и експерти – културолози, историци, експерти по туризма и др.).
 Ежегодно да се извършва контрол по спазването на режимите на паментниците на
културата, определени в техните заповеди.
 Ежегодно да се извършва контрол по дейностите предвидени в ГСП и съобразени
с препоръките и указанията за стопанисване на определените ВКС 6.
 Препоръчително е мониторингът да включва и документална проверка и снимков
материал.
ОБЩИ БЕЛЕЖКИ
При определянето на горите с висока консервационна стойност на територията на ТП
ДГС „Крумовград”, участие взеха:
- Лесоустройствени групи от “Агролеспроект” ЕООД, с ръководители инж. Свилен
Андреев и инж. Иван Иванов – извършили инвентаризацията и автори на ГСП.
- инж. Тодор Гигов от “Агролеспроект” ЕООД - автор на Ловностопанския план.
- инж. Бойко Грозданов от “Агролеспроект” ЕООД - GIS специалист и ръководител на
екипа изработил специализираните карти на определените ГВКС.
- Георги Герджиков, автор на проекта “Актуализация на картираните гнезда на горско
– гнездящи грабливи птици на територията на ТП ДГС “Крумовград” – експерт
орнитолог.
- д-р инж. Славчо Савев, автор на проекта ”Картиране и оценка на ресурсите на
лечебните растения на територията на стопанството и определяне на възможностите за
стопанско ползване” - експерт по биоразнообразие.
- д-р инж. Тома Тончев– експерт измерване мъртва дървесина и биоразнообразие.
- д-р инж. Мартин Борисов, консултант и ръководител екип на проекта за определяне
на горите с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС „Крумовград”
– експерт опазване и управление на горите, одитор по горска сертификация.
Докладът за ГВКС на територията на ТП ДГС „Крумовград“ е допълнен през
септември 2019 година от екип служители на ЮЦДП – Смолян и ТП ДГС
„Крумовград“, съгласно изискванията на най-актуалното ръководство за определяне на
ГВКС, версия октомври 2016 година.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: КАРТИ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ВКС
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