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Първоначалното проучване е извършено в периода февруари 2013 – юли 2013г. в 

рамките на изпълнение на проект „Осогово в  Балканския Зеления пояс – фаза 3“. 

Екипът на Българска фондация Биоразнообразие е заложил като една от ключовите 

дейности „Определяне на гори с висока консервационна стойност за територията на ТП 

ДЛС „Осогово“. Изпълнението на тази дейност от една страна ще подпомогне 

конкретната проектна цел, а именно - Подкрепа и демонстриране на добри практики, 

които са в полза на опазване на биоразнообразието и устойчивото ползване на природни 

ресурси и тяхното популяризиране, а от друга ще подпомогне при покриване на 

изискванията на принципите и критериите на горската сертификация за добро 

управление. 

Инвентаризацията и проучванията са направени съгласно указанията на 

Националното ръководство за определяне на гори с висока консервационна стойност, 

изготвено от WWF-DCP. В Националното ръководство е дадена дефиниция за ГВКС, 

включваща в себе си шест различни характеристики на гората или комбинации от тях, 

които определят нейната консервационна стойност. В общ план Ръководството дава и 

насоки за управление и стопанисване, които ще запазят или повишат тези 

консервационни стойности. При разработката на настоящия документ, екипът се е водил 

изцяло от определенията, праговете и оценките посочени в Националното 

ръководството. Посочените указания за стопанисване и мониторинг са разписани 

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

Разработени са всички консервационни стойности, установени на територията на ТП 

ДЛС „Осогово“. Инвентаризацията на ГВКС, свързани с наличието на наличието на 

редки, застрашени и изчезващи видове е продължителен процес излизащ извън рамките 

на един сезон. Препоръчва се информацията за разпространението на тези ВКС да бъде 

постоянно актуализирана от служителите на ловното стопанството въз основа на 

периодични техни наблюдения. 

Основната част от горите на ТП ДЛС „Осогово“ са включени в различните 

категории ВКС. В някои случаи един и същи подотдел попада в повече от една 

консервационна стойност. Това прави гората в този подотдел особено значима за 

поддържане и повишаване на всички идентифицирани консервационни стойности. В 

такива случаи се прилагат препоръките и ограниченията за стопанисване и мониторинг, 

които имат най-строг режим по отношение на прилагането на горскостопанските 

дейности. 

При изработване на горскостопански план (ГСП) 2019г. на ТП ДЛС „Осогово“ са 

интегрирани резултатите от изследването и препоръчаните горскостопански 

мероприятия в него. Това допринася за по-добро и екологосъобразно стопанисване на 

горските екосистеми в района. 



3 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ТП ДЛС „ОСОГОВО“   

 

ТП Държавно ловно стопанство “Осогово” се намира в Западна България и обхваща 

северозападната част на Осоговска планина, както и най-южните склонове на планинска 

верига Краище. 

Релефът на територията на държавно ловно стопанство “Осогово” е твърде 

разнообразен. 

 

В южната си част стопанството попада в Осоговска планина, която се характеризира 

със силно пресечен релеф. Склоновете в този дял на Осогово са много стръмни, а на 

места урвести и скалисти. Билото Ждрапаница - връх Руен - Велбъждки проход до 

границата между България и Северна Македония и централното било - връх Руен - 

Човека - Кюнеца - Памука - Богослов - Хисарлъка, са главните била, които очертават 

скелета на планината в района на стопанството. От централното било на север към 

главните водни течения в този район - реките Бистрица и Банщица се спускат стръмни 

била, долове и склонове. 

 

На юг от централното било релефът се очертава от водосборните басейни на реките 

Елешница и Новоселска. Разлатото било Кюнеца - Трите буки - Черни връх - Предела е 

вододел между тези два водосбора. 

В горната си част билата са заоблени, дълги и с по-малък наклон, като стръмно се 

спускат в близост до водните течения, като обуславят стръмни до урвести склонове. 

 

На север от Осогово релефът се очертава от планинските възвишения, известни под 

общото име “Краище”. Между реките Банщица и Бистрица се издига възвишението 

“Лисец”, което е дял от Краището. Главното му било се издига заоблено от долината на 

река Бистрица при село Ръсово до връх Лисец и на изток постепенно преминава в 

Кюстендилското поле, като част от него е граница с ТП ДГС “Кюстендил”. Релефът е 

очертан от заоблени била и склонове с общ хълмист характер. 

По границата със Северна Македония и Югославия релефът е хълмист и се очертава 

от Копривлянския и част от Ломнишкия дялове на Краището. 

 

Най-ниската точка на стопанството е 480 м н.в. (подотдел 872-а), а най-високата - 

1845 м н.в. (подотдел 313-у, ф; 541-в и др.). В съседство се намира връх Руен - 2251 м 

н.в. Данните сочат, че превишението между най-ниската и най-високата точка на 

стопанството е 1365 м. 
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Общата площ на ТП ДЛС “Осогово” е 27358.3ха. Залесената площ е 25979.0ха, което 

е 95% от устроената площ. Най- голям е делът на насажденията. Общата им площ е 

19070.1ха, или 73.4% от залесената площ. По група гори преобладават иглолистните - 

42.6% от залесената площ, следвани от широколистните високостъблени - 40.7%. 

Незалесената дървопроизводителна площ е 254.4 ха, или 0.9% от общата площ. 

Преобладават голините - 194.8ха. Сечищата са 54.9 ха, а пожарищата - 4.7 ха. 

Общо дървопроизводителната площ на горското стопанство е 26233.4 ха, или 

95.9% от общата площ. 

Недървопроизводителната площ на ловното стопанство е 1124.9ха, или 4.1% от 

общата площ. Най-голям е делът на поляните (1.1%) следвани от лесонепригодните 

голини, лесонепригодните площи, просеките и др. 

Залесената площ на горите със защитни и специални функции е 22099.5 хектара, 

което е 84.9% от общата залесена площ на стопанството. 

 

Средните таксационни показатели по функции, стопански класове и общо за 

гората – държавна собственост са представени в Таблица 2. 

 

Средната лесистост за района на стопанствата е 57.2%, което е значително над 

средната за страната - 35.0%.  

 

Разпределениета на площта по видове собственост е посочена в Таблица 1. 

 

Таблица 1. Разпределение на инвентаризираната площ по собственост  ГСП 2019г. 

вид собственост 

Oбщо 

в т.ч. 

Горски 

територии 

в 

т.ч.Земеделски 

територии 

в т.ч. 

Водни 

територии 

Гори по 

чл. 83 от 

ЗГ 

обща 

площ 

в т.ч. 

залес. 

площ 

обща 

площ 
обща площ 

обща 

площ 

обща 

площ 

ха ха ха ха ха ха 

Държавна  19761.1 18501 18732 1022.4 6.7 - 

Общинска  3562.1 3499.4 2264.7 1296 1.4 - 

Частна - физически 

лица 
3900.4 3847.8 2732.3 1168.1 - 158.6 

Частна - 

юридически лица 
134.7 129.3 85.5 8.6 40.6 1 

Всичко 27358.3 25977.5 23814.5 3495.1 48.7 159.6 
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Таблица 2. Средни таксационни показатели по функции, стопански класове и общо 

за гората съгласно ГСП 2019г. 

Държавна собственост 

Стопански 

класове 

Залесена 

площ 

Средна 

възраст 

Среден 

бонитет 

Средна 

пълнота 

Среден 

запас 

на 1 ха 

Среден 

прираст 

на 1 ха 

Общ 

среден 

прираст 

Общ дървесен 

запас 

Надлесни 

запас 

без 

клони 

с 

клони 

без 

клони 

с 

клони 

ха % години     куб.м/ха куб.м/ха куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м 

А. Горски територии със Защитни и специални функции 

Бялборов В 266.9 1.4 54 II (2.0) 0.77 196 3.96 1057 52315 62965 295 330 

Бялборов СрН 3442.7 18.6 42 III (3.3) 0.76 166 3.56 12269 571325 693955 770 835 

Черборов СрН 363.3 2.0 66 III (3.1) 0.78 305 5.01 1821 110890 131245 40 40 

Смесен Иглол. В 965.3 5.2 54 II (1.8) 0.88 310 6.11 5898 299365 354745 185 200 

Бялборови 

култури 
1272.9 6.9 51 IV (3.9) 0.69 190 3.85 4896 242110 290330 50 55 

Черборови 

култури 
740.2 4.0 63 IV (3.8) 0.77 289 4.56 3378 213555 254760 50 55 

Буков В 2350.1 12.7 117 II (2.0) 0.71 304 3.06 7185 713790 814260 930 1010 

Буков Ср 4052.0 22.0 103 III (3.0) 0.73 247 2.73 11073 1001390 1159535 1155 1275 

Буков Н 1483.2 8.0 102 IV (4.2) 0.59 146 1.45 2149 216710 260800 85 85 

Дъбов СрН 403.3 2.2 82 V (4.5) 0.60 94 1.13 455 37690 47155 190 240 

Церов 149.1 0.8 100 V (4.5) 0.55 122 1.61 240 18150 22885 80 80 

Широколистен В 247.7 1.3 49 III (3.0) 0.73 132 2.91 720 32700 37955 10 10 

Буков В П 893.9 4.8 79 II (2.0) 0.78 198 2.58 2309 176830 201795 105 125 

Буков СрН П 559.1 3.0 61 III (3.4) 0.73 127 2.26 1265 71135 86300 125 135 

Дъбов СрН П 976.7 5.3 59 IV (4.0) 0.65 98 1.80 1757 95800 106945 115 140 

Церов П 234.2 1.3 62 IV (4.1) 0.68 102 1.79 419 23965 26740 15 15 

Ак. 

противоерозионен 
100.4 0.5 23 IV (4.2) 0.67 43 2.00 201 4330 4650 55 60 

Всичко горски 

територии със 

ЗСпФ 

18501.0 100.0 77 III (3.1) 0.72 210 3.08 57092 3882050 4557020 4255 4690 

Б. Горски територии със стопански функции 

Всичко горски 

територии със 

СтФ 

- - - - - - - - - - - - 

ОБЩО 18501.0 100.0 77 III (3.1) 0.72 210 3.08 57092 3882050 4557020 4255 4690 
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ВКС 1. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, В КОИТО СА СЪСРЕДОТОЧЕНИ 

ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧИМИ 

СТОЙНОСТИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО (НАПР. ЕНДЕМИЗЪМ, 

ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ, РЕФУГИИ) 

При определянето на тази ВКС се прави оценка на управлението, свързано с 

опазването на биологичното разнообразие и защитените територии и зони. Извършва се 

инвентаризация на важните за района видове с природозащитна стойност, както и 

въздействието на лесовъдските дейности върху тях и техните местообитания.  

На национално ниво в ръководството за страната са определени следните 

компоненти: 

 Защитени територии и защитени зони 

 Застрашени, изчезващи и ендемични видове 

 Критични концентрации на видове 

 

ВКС 1.1 ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 

 

В България за ГВКС се смятат всички защитени територии, както следва: 

1. Горски територии в резервати, поддържани резервати, национални 

паркове, защитени местности и природни забележителности, обявени по ЗЗТ; 

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

опазване на биологичното разнообразие, определени с плановете за управление по 

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

3. Горски територии, в природни паркове които нямат устройствени 

документи;  

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

биологичното разнообразие (ЗБР) – Натура 2000 зони. 

 

Съгласно инвентаризацията на държавните и недържавни горски територии 

при изготвянето на горскостопанския план 2019г. - Гори и земи в защитени територии, 

обособени съгласно Закона за защитените територии /ДВ бр.133 от 11.11.1998 г./, както 

и на основание чл.12 ал.6 във връзка с чл.6 ал.1 т.3 и т.4,  и чл.8 ал.1 т.2 от ЗБР /Закона за 

биологичното разнообразие/, са с обща площ 15422.0 ха, от която залесена 14489.7ха  

1.1.1 Горски територии (ГТ) в резервати, поддържани резервати, 

национални паркове, защитени местности, природни забележителности, обявени 

по ЗЗТ; 

На територията на ТП ДЛС „Осогово“ има обявени три защитени територии (ЗТ), които 

отговарят на т.1 от ВКС 1.1. По смисъла на Закона за защитените територии има обявени 
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две защитени местности.  ЗМ Зеления рид включва територията на бившата буферна 

зона на резерват Църната река. Резерват Църната река се управлява от Регионална 

инспекция по околна среда и води гр. Перник и не се води в териториалния обхват на ТП 

ДЛС „Осогово“. На територията на стопанствата има обявена и една природна 

забележителност (ПЗ). Защитените територии са с обща площ 94,7 ха, от която залесена 

91.6 ха. Обобщени данни за защитените територии са посочени в Таблица 3. Обявените 

преди години вековни дървета, понастоящем са включени в защитени територии. 

Таблица 3. Данни за защитените територии, попадащи в границите на ТП 

ДЛС „Осогово“  

Защитена 

територия 

Площ 

/ха/ 

Отдел/ 

подотдел 

Землище Заповед за 

обявяване 

Цел на обявяване 

Природна 

забележителност  

„Ючбунар” 

0.5 399 л с.Богослов 26/09.01.1989г. 

обявява за природна 

забележителност 

вековни дървета 

Запазване на група 

дървета от 

Sequoiadendron 

giganteum 

Защитена местност 

„Вековна  букова 

гора” 

1.2 884 и с.Граница РД-420/14.11.1995 г 

обявява за Защитена 

местност вековна 

букова гора 

Опазване на 

естествена букова 

гора 

Защитена местност 

„Зеления рид” 

93.0 561 в; г; 562 б; в; 

563 б; в; г; д; 2; 3; 4; 

5; 567 а; б; 568 а; 1 

с. Цървена 

ябълка, с. 

Сажденик 

РД-503/12.07.2007 г. Буферна зона 

около резерват 

Църна река 

 

Резерват ЦЪРНАТА РЕКА  (Управлява се от РИОСВ гр. Перник) 

Площ: 196.43 хектара 

Местоположение: Област: Кюстендил, Община: Кюстендил, Населено място: с. 

Сажденик 

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и 

водите (РИОСВ) Перник  

Попада на територията на РДГ Кюстендил: ДЛС „Осогово“  

Документи за обявяване: Заповед № 876 от 25.11.1980 

Документи за промяна: Промяна в площта - намаляване със Заповед No.РД-834 от 

20.09.2010 

Цели на обявяване: Опазване на първични букови съобщества. 

Режим на дейности: В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на:  

1. тяхната охрана;  

2. посещения с научна цел;  

3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;  
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4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за 

възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи 

нарушения в екосистемите; 

 

Защитена местност ЗЕЛЕНИЯ РИД 

Площ: 93.0 хектара 

Местоположение: Област: Кюстендил, Община: Кюстендил, Населено място: с. 

Сажденик 

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и 

водите (РИОСВ) Перник  

Попада на територията на РДГ Кюстендил: ТП ДЛС „Осогово“ 

Документи за обявяване: Заповед № РД-503 от 12.07.2007 

Режим на дейности: 

1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа; 

2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения облик 

на местността; 

3. Забранява се използване на химически средства за растителна защита; 

4. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места; 

5. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове; 

6. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение; 

7. Съществуващите гори със специално предназначение запазват своя статут; 

8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия; 

9. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с 

лесоустройствения проект пасищни площи и в поземления фонд; 

10. Разрешава се косене на сено и селскостопанска дейност традиционно провеждана в 

района. 

 

Защитена местност ВЕКОВНА БУКОВА ГОРА (Общинска собственост) 

Разположена е в местността Света гора в близост до манастира “Св. Лука” над с. 

Граница непосредствено до гр. Кюстендил.  

Площ: 1.3 хектара 

Местоположение: Област: Кюстендил, Община: Кюстендил, Населено място: с. 

Граница 

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и 

водите (РИОСВ) Перник  

Попада на територията на РДГ Кюстендил: ТП ДЛС „Осогово“ 

Документи за обявяване: Заповед № 420 от 14.11.1995 

Цели на обявяване: Опазване на букова гора 
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Режим на дейности: 

1. Забранява се строителство, разкриване на кариери, изземване на инертни материали, 

корекция на речните корита, както и други дейности, променящи естествения облик на 

местността или водния є режим; 

2. Забранява се извеждане на реконструкционни сечи и залесяване с неприсъщи 

дървесни видове; 

3. Забранява се увреждане, изкореняване и унищожаване на естествената растителност, 

бране на цветя за букети, събиране на билки; 

4. Забранява се пашата на кози; 

5. Забранява се замърсяване с битови, промишлени и строителни отпадъци. 

 

Природна забележителност ГРУПА СЕКВОИ - ЮЧБУНАР 

Площ: 0.5 хектара 

Местоположение: Област: Кюстендил, Община: Кюстендил, Населено място: с. 

Богослов 

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и 

водите (РИОСВ): Перник  

Попада на територията на РДГ Кюстендил: ТП ДЛС „Осогово“ 

Документи за обявяване: Заповед №26 от 09.01.1989 

Цели на обявяване: Опазване на вековни дървета от гигантска секвоя. 

Режим на дейности:  Забранява се кастренето,чупенето на клони, нараняването на 

стъблата и всякакви други действия, които биха довели до повреждане или 

унищожаване на вековните дървета 

 

1.1.4. Горски територии попадащи в защитени зони обявени по реда на 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

 Съгласно последните данни за Националната екологична мрежа „Натура 2000” на 

територията на страната, към ВКС 1.1. т.4 за територията на ТП ДЛС „Осогово“ са 

идентифицирани са три защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие. Две от тях са обявени съгласно Директива 92/43/ЕЕС от 21 май 1992 

година, за запазването на природните местообитания на дивата флора и фауна (наричана 

за кратко Директива за местообитанията) и една е обявена съгласно  Защитени зони 

обявени по Директива 79/409/ЕЕС от 2 април 1979 година, за опазването на дивите 

птици (наричана за кратко Директива за птиците).  
 

1.1.4.1. Защитени зони обявени по Директива 92/43/ЕЕС от 21 май 1992 

година, за запазването на природните местообитания на дивата флора и фауна  

1. Защитена зона “Кършалево” BG 0000294 - за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, обявена по Директива 92/43 ЕЕС (Директива 
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за местообитанията), съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие 

и РМС № 122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.) с обща площ 1 062.0 ха от която 1039.4 ха 

е залесена и 22.6 ха незалесена. 

 Целите на опазване на защитената зона са:  

1. Запазване площта на природните местообитания и местообитанията на видовете и 

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

2. Опазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията 

на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на 

естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на 

средата. 

3. Възстановяване при необходимост на на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации 

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

 За територията на зоната има определени 8 типа горски местообитания, част от 

които попадат на територията на стопанството. 

 Стандартният формуляр за зоната със списък на местообитанията и видовете е на 

страницата http://natura2000bg.org/natura/UserFiles/File/SDF/SDF_BG0000294.pdf 

 Отдели и подотдели от ЗЗ "Кършалево", попадащи на територията на ТП ДЛС 

„Осогово“ са: 103: я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, 

7, 8, 9, 10, 11, 14; 104: д,н, о, п, р, с, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1,г1,д1,е1,ж1,з1,и1,к1,л1,м1,н1, 

о1,п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, 2, 3, 4, 6, 7; 105; 106; 107: щ,б1, в1,г1, д1, е1, ж1,з1,и1, к1, л1, 

м1,н1,о1, п1, х1, д2, е2, ж2,з2,4; 108: ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1,з1, и1, к1, л1,о1,п1, р1, 

с1, т1, е2,з2; 109: з, и, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я,а1, б1,в1, г1, д1, е1,ж1,з1, 

и1, к1, л1,м1,н1, о1, п1, 1, 2; 110: з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х,з2, и2, к2, л2, м2, н2, 

о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ч2, ш2, 5, 6, 7, 8; 111; 112: д1, е1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, 

р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, 4, 5, 6, 9, 10; 113: н, 

о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, ш1, щ1, а2, б2, в2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, 

к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, а3, б3, в3, д3, 1, 2; 114: м, 

н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ; 152: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц; 

155: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к; 156: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 

б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1; 157; 158: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 

х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, н1, о1, п1, 1; 159: а, б, в, г, д, е; 160: а, 

б, в, г, д, е, ж, з, и, с, т, у, ф, х, ц, 1; 161: а, и; 173; 174; 175: а, б, в, г, д, ж, л, м, н, в1; 177: 

1; 180: р1, с1, т1, и2, к2, л2, м2, н2, о2, 7, 9, 10; 194: н3, о3, ж6; 195: д, л, м, н, о, п, р, с, т, 

у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ю1, я1, 1, 2, 3, 4, 5, 8; 196: 

5; 250: 9; с обща площ 1 062.0 ха от която 1039.4 ха е залесена и 22.6 ха незалесена. 

 

2. Защитена зона „Осоговска планина” BG0001011 - за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, обявена по Директива 92/43 ЕЕС (Директива 

за местообитанията), съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие 
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и РМС № 611/16.10.2007 г. (ДВ бр. 85/2007 г.) с обща площ 12 606.1 ха от която 

11 729.1ха е залесена и 877.0ха незалесена. 

 Целите на опазване на защитената зона са:  

1. Запазване площта на природните местообитания и местообитанията на видовете и 

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

2. Опазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията 

на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на 

естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на 

средата. 

3. Възстановяване при необходимост на на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации 

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

 За територията на зоната има определени 13 типа горски местообитания, част от 

които попадат на територията на стопанството. 

 Стандартният формуляр за зоната със списък на местообитанията и видовете е на 

страницата: http://natura2000bg.org/natura/UserFiles/File/SDF/SDF_BG0001011.pdf 

 Отдели и подотдели от ЗЗ "Осоговска планина", попадащи на територията на ТП ДЛС 

„Осогово“ са:  268: л2, м2, н2, о2, п2, к3; 276: л1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, ц1, ш1, щ1, 

ю1,13,14,15,16; 277; 278; 279:д,р,с,т,у,ф,х,ц,ч,ш,щ,ю,я,а1,б1,в1,г1,д1,л1,м1,н1,о1,п1, 

р1,6,7,8; 280; 281; 282; 283:я,б1,в1,г1,д1,е1,ж1,з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, 

ф1, х1, ч1, ш1, щ1, ю1, в2, 8, 9; 284: ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3; 285: о, п, р, 

с, т, у, ф, х, г1, д1, 1, 2, 3, 4, 5; 286: г, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 2, 3, 4, 5; 287: о, п, р, с, т, 

у, ф, х, ц, я, 2; 288: т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, 3, 4, 5; 289; 290; 

291; 292; 293; 294; 295: г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10; 296: е, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, г1, е1, ж1, п1, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9; 297: м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, я, 2, 3; 298: г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 

п, р, с, т, у, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 299; 300: в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1; 301: ж, з, и, к, л, м, н, о, 

п, р, с, 1; 302: з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3; 303: к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 

ц, ч; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 

321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335: к2, л2, н2, о2, р2, 

с2, т2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2; 336: щ, ю, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1; 352; 353; 354: з, к, л, 

м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5, б, 7; 355: м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 2, 3, 4, 5; 356: з, 

и, к, л, м, 2, 3; 357; 358; 359; 360; 361; 362: з, и, к, 2; 363: е, ж, з, и, к, л, м, н; 364; 365: с, т, 

ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 1, 2; 366; 367; 368: м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 4; 370: в, г, 

д, е, ж, з, и, к, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 

380; 381; 382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390: г, д, е, ж, ц, ш, а1, б1, в1, 1, 2, 4, 5, 6; 

391: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, ж1,1,2,5; 392; 393; 394: а, б, в, г, д, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 

а1,б1,1,2,3,4,5; 409:х,ц; 410:а; 411:а,б,в,г,д;412:б,в,г;414:а,в; 415:а,б,в,я,а1,б1,1,4,16,18,20; 

416:а,б,ч,1,2; 17:а,б,в,г,ж1,з1,и1,к1,м1;  418:а,б,в,г;420; 421: н, о, п, р, 3; 422: к, л; 425: щ, 

ю, я, а1, б1, в1, е1; 426; 427: о, п, р; 428: а, б, в, г, д, е, ж, л, м, о, п; 429: т, у, ф, х, ц, ч, ю, 

я, б1, е1, ж1; 430: ю, 2; 431: м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ю, 1, 2; 432: у, ф; 434: м, н, о, п;  435: 

http://natura2000bg.org/natura/UserFiles/File/SDF/SDF_BG0001011.pdf
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ю, б1, в1, г1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1; 436: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, г1, д1, и1, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 8, 9; 437: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, н, о, п, л1; 438: л, м, н, 10, 18, 19; 445: в, г, к, л, 

м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 

453: а, б, л, м, н, 1, 3, 6, 7; 454: а, б, в, е, ж, п, р, 1; 455: а, г, л; 456: а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, 

м, н, о, 1, 2, 3, 4; 457; 458; 459: а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

460: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2; 461: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 

ф, 1, 2, 3, 4, 5; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 470; 471; 472; 473: а, в, г, 1; 474: е, 

ж, 1; 475: а, б, в, г, з, и, 1, 2, 3; 476; 477; 478; 479; 480; 481: а, б, в, г, д, е, з, к, 1; 482: а, б, 

в, г, д, е, ж, з, я, а1, б1, 1, 2; 483: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4; 484; 485; 486; 

487; 488; 489; 490; 491: м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, 

г2, д2, е2, ж2, з2, о2, 5, 6, 7; 492: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, т, 2, 3, 4; 493: а; 494: 

а, е; 495: в, г, л, м, н, 1, 2; 496: а, м, 4; 497: у1, ф1, х1, ц1, ч1, 7; 498: а, б; 500: л, м; 501: к, 

л; 502; 503: а, б, в, г, д, е, ж, о1, п1, 3; 505: ц, ч, ш, щ, а1, 1, 7, 8, 9, 10; 506: а, б, 1; 507: а; 

508: а, б; 512: а, б, в, 1; 514: а; 519; 520; 521; 522; 523: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 

с, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5; 524; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 531; 532; 533; 534; 535; 536; 

537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 552; 553; 554; 555; 556; 

557; 558; 559; 560; 561; 562; 563; 567; 568; 569; 570; 571; 572; 573; 574; 575; 576; 577; 

578; 579; 580; 581; 582; 583; 584; 585; 586; 587; 588; 589; 590; 591; 592; 593; 594; 595; 

596; с обща площ 12 606.1ха от която 11 729.1ха е залесена и 877.0ха незалесена. 

 

1.1.4.2. Защитени зони обявени по Директива 79/409/ЕЕС от 2 април 1979 година, за 

опазването на дивите птици (наричана за кратко Директива за птиците): 

Защитена зона Осогово BG0002079 - за опазване на дивите птици, обявена по 

Директива 79/409 ЕЕС (Директива за птиците), съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за 

биологичното разнообразие и Заповед № РД - 780/29.10.2008 г. (ДВ бр. 103/2008 г.) с 

обща площ 13 594.0ха от която 12 706.3ха залесена и 887.7ха незалесена. 

 

Местоположение:  

1. Област: Кюстендил, Община: Кюстендил, Населено място: с. Богослов, с. Вратца, с. 

Грамаждано, с. Гърляно, с. Гюешево, с. Жиленци, с. Каменичка Скакавица, с. Ново село, 

с. Преколница, с. Раненци, с. Савойски, с. Сажденик, с. Слокощица, с. Цървена ябълка 

2. Област: Кюстендил, Община: Невестино, Населено място: с. Пелатиково, с. Раково, 

с. Страдалово, с. Чеканец 

 

 Документи за обявяване:  Постановление на Министерски съвет  № 

122/02.03.2007 г. и Заповед № РД-780 от 29.10.2008 

Стандартният формуляр за зоната със списък на местообитанията и видовете е на 

страницата: http://natura2000bg.org/natura/zones_info_b.php?id=295 

 

 Цели на обявяване: 

1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за 

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info_b.php?id=295
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2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо 

подобряване на природозащитното им състояние. 

Предмет на опазване (видове и местообитания): 

1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Бял щъркел (Ciconia ciconia), Осояд (Pernis apivorus), 

Скален орел (Aquila chrysaetos), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Сокол скитник 

(Falco peregrinus), Планински кеклик (Alectoris graeca), Лещарка (Bonasa bonasia), 

Ливаден дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Сив 

кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач 

(Dendrocopos medius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига 

(Lullula arborea), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Ястребогушо коприварче 

(Sylvia nisoria); 

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб 

(Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) 

(Falco tinnunculus). 

 Режим на дейности: 

1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и 

групи дървета), при ползването на земеделските земи като такива; 

2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения; 

3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 

4. Забранява се намаляването площта на крайречните гори от местни дървесни видове. 

Отдели и подотдели, попадащи в Защитена зона Осогово BG0002079 от Директивата за 

опазване на птиците: 276: м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, б2, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; 277: б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 278; 279; 

280; 281; 282; 283: щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, 

т1, у1, ф1, х1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, в2, г2, 8, 9; 284: б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 

у, ф, х, 1, 2, 3, 4; 285: л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш,г1, д1, ж1, 1, 2, 3, 4, 5; 286; 287: г, 

д, ж, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 1, 2; 288: г, ж, з, и, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 

а1, б1, в1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, 1, 3, 4, 5; 289; 290; 291; 292; 293; 294; 295: в,г, д, е, ж,з, и, 

к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 296: и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 

у, ф, ц, ч, щ, ю, п1, 4, 5, 6; 297: м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 1, 2, 3; 298: в, г, д, 

е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 299; 300; 301: г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 

п, р, с, 1; 302: з, и, у, ф, х, ц, 1, 3; 303: у, ф, х, ц; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 

312; 313;314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 

331; 332; 333; 334: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 2, 3, 5; 352; 353; 354: б, в, д, е, 

ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ц, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 355: з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 

1, 2, 3, 4, 5; 356: д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3, 4; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 

365: г, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 1, 2; 366; 367; 368: ж, к, л, м, 
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н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 3, 4; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381 ; 

382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390: г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 

ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 391: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, ж1, 1, 2, 

3, 5; 392: в, г, д, е, ж, з, и, 2, 3, 4; 393: к, 3; 394: а1, б1, 4, 5; 408: п, р, с, т, у, 3; 409: а, б, н, 

о, т, у, ф, х, ц, 2, 3; 410: а, б, в, г, д, е, ж, з, у, х, ц, ч, ю, 5, 6, 7; 411: а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л, 

м, н, ш, щ, ю, 1, 2, 3, 4, 5; 412: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, у, ф, х, ц, ч, 1; 413: а, б, в, г, 

д, е, ж, л, 1, 2; 414; 415: а, б, в, г, д, е, ж, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 416: а, б, в, г, д, е, ж, и, к, ц, ч, 1, 2; 417: а, б, в, г, д, е, 

ж, з, и, к, л, р,с, т, у, и1, к1, 1, 5; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429: а, г, д, е, 

ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1; 430: 

б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, 

з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, 1, 2; 431; 432: в, г, д, ж, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 

ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, 1, 2; 434: к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф; 435: т, у, 

ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, 

в2, г2, д2, е2, ж2, л2, 3; 436: м, и1; 444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 454; 

455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 470; 471; 472; 

473; 474; 475; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483; 484; 485; 486; 487; 488; 489; 490; 491 

: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, ш, ю, я, а1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, 

т1, у1, ф1, х1, п2, 8, 9; 494: г, д; 496: 1, 2, 3, 4; 497; 498; 499; 500; 501; 502; 508: щ, ю, а1, 

ж1, л1, 5, 6, 9, 10; 509; 510; 511 ; 512; 513; 514; 519; 520: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, ц, 

ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9; 521: д, е, б1; 522: х; 523: а, б, в, г, д, р, 1, 2, 3; 

524; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 531 ; 532: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 

ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 

533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 552; 

553; 554; 555; 556; 557; 558; 559; 560; 561; 562; 563; 567; 568; 569; 570; 571; 572; 573; 

574; 575; 576; 577; 578; 579; 580; 581; 582; 583; 584; 585; 586; 587; 588; 589; 590; 591; 

592; 593; 594; 595; 596: а, в, г, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; с обща площ 13 594.0ха от която 

12 706.3ха залесена и 887.7ха  незалесена. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ 

1. За защитените територии в границите на ТП ДЛС „Осогово“ няма изготвени и приети 

планове за управление. До тяхното изготвянето, стопанисването да се извършва 

съгласно Закона за защитените територии, заповедта за обявяване, като са в сила 

следните допълнителни ограничения: 

 Не се извеждат голи сечи, с изключение в интензивните горски култури; не се 

подменя основния дървесен вид.  

 Трябва да се определят стойностите, които се съхраняват със създаването на 

защитените територии или зони, посочени в целите в заповедите за обявяване и да се 
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оценят доколко режимите и горскостопанските дейности запазват или увеличават тези 

стойности.  

 Не се допускат стопански практики, които оказват отрицателно въздействие върху 

съществуващи или предложени за обявяване защитени територии или зони.  

2. Прилаганите лесовъдски мероприятия да се съобразяват с естествената динамика на 

горските екосистеми и сукцесионните процеси. 

3. Да се проверява периодично за създаването на нови защитени територии или зони, 

или за предложения за създаването им, които потенциално могат да бъдат повлияни от 

горскостопанските дейности.  

4. По линия на превенцията, прилаганите горскостопански дейности да бъдат изцяло 

съобразени с поддържането и подобряването на благоприятното природозащитно 

състояние на горските видове и местообитания. 

5. Лесовъдските дейности в защитените зони по Натура 2000 се съобразяват с 

препоръките в разработката „Режими за устойчиво управление на горите в НАТУРА 

2000”. 2011. Изд. Изпълнителна агенция по горите. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

1. Поради липсата на изготвени и приети планове за управление на представените 

защитени територии и защитените зони е необходимо да се следи за неблагоприятни 

въздействия върху ВКС. Съвместно с РИОСВ Перник трябва да се определи режима на 

мониторинг на стандартните процедури и индикаторите, с цел предотвратяване на 

отрицателните въздействия от дейностите върху ВКС на защитените територии и зони.  

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. 

 

 

 

 

 

ВКС 1.2 ЗАСТРАШЕНИ, ИЗЧЕЗВАЩИ И ЕНДЕМИЧНИ ВИДОВЕ 

 

ВКС притежават териториите от горскостопанските единици, в които се среща 

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

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

постоянно обитаващ горскостопанската единица, за да представлява тя ГВКС. 

Всяка ЗГГФ, включваща местообитания на видовете, включени в Приложение 1 

към ръководството е ГВКС. 
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В тази консервационна стойност попадат както гори – находища на застрашени и 

изчезващи видове, така и гори с естествени характеристики, представляващи 

потенциално такова местообитание. Това се налага поради редкостта на видовете, както 

и заради нуждата от опазване на местообитания от критично значение на тези и други 

видове. Видовете са посочени в Приложение 1 към Националното ръководство. 

Приложението е разработено въз основа на Червения списък на IUCN (1997)с 

използвани категории “критично застрашен” и “уязвим”, Червената книга на НРБ, том I 

и II, Атлас на ендемичните растения в България. При теренните проучвания на 

територията на ТП ДЛС „Осогово“ са определени част от видовете попадащи в 

Приложение 1. На базата на хронологични данни са посочени  и потенциални  видове от 

приложението, които евентуално могат да се установят в рамките на държавното ловно 

стопанство. Дадени са конкретни за всеки вид указания за стопанисване и мониторинг.  

 

Растителни видове включени в Приложение 1А  към Националното 

ръководство, с потенциално разпространение  на територията на  ДЛС „Осогово“  

 

1. Обикновена кандилка (Aquilegia nigricans Baumg./A. vulgaris L.)  

Многогодишно тревисто растение, хемимкриптофит. Стъблото е слабо 

разклонено, достигащо на височина до 1 m. Листата са сложни тройни. Цветовете са 

сини, едри, актиноморфни. Околоцветникът е двоен с 5 ярко оцветени чашелистчета и 5 

венчелистчета образуващи дълги извити шпори. Плодът е сборен от 5 мехунки. Цъфти 

през май–юни, плодоноси юли–септември. Среща се в дъбови и букови гори и 

храсталаци, предимно на варовик. Включен е в ЗБР и „Червена книга на НР България, 

том 1 (Велчев и др. 1984), с категория „рядък” 
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ЗАПЛАХИ  

 Нанасяне на механични повреди. Палене на стърнища.  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ  

Мероприятията по маркиране на лесосечния фонд в установените находища на 

кандилката да се провеждат през месеците май и юни по време на цъфтежа. При 

установяване наличието на вида, при провеждане на лесовъдските мероприятия да не се 

нанасят механични повреди на индивидите на обикновенната кандилка. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  

Проверка състоянието на находищaта 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. 

 

2. Шарпланински ранилист (Betonica scardica Griseb./Stachys scardica (Griseb.) 

Hayek) 

Многогодишно тревисто растение. Коренището е късо, хоризонтално. Стъблото е 

високо 60–80 cm, изправено, неразклонено. Листата са удълженояйцевидни, най-широки 

в сърцевидната основа, дълги 4–9 cm, широки 2–4 cm, по ръба едро, остро или 

закръглено дълбоконазъбени, отгоре рядковлакнести, отдолу гъстовлакнести до 

напластено бяло звездовидновлакнести; долните листа с дръжка, по-дълга от петурата, 

стъблените 4–5 двойки с къси дръжки до приседнали. Съцветието е тясноцилиндрично, 

най-долните 1–2 прешлена отдалечени. Прицветниците са почти равни на чашката, 

широколанцетни. Чашката е дълга 9–11 mm, в основата гола, нагоре просто- и 

звездовидновлакнеста. Венчето е бяло до бледорозово, отвън звездовидно влакнесто. 

Тичинковите дръжки влакнести, прашниците пурпурни. Орехчетата са кафяви, 

тристенни, удължени. Цв. VI–VII, пл. VII–X. Опрашва се от насекоми. Размножава се 

със семена. 

Расте в редки дъбови гори и храсталаци от ксеромезофитен тип. Популациите са с 

ограничена площ, малочислени, с ниска плътност (Гусев 2011). Видът е включен в ЗБР и 

„Червена книга на Р България, том 1 (Пеев и др. 2011), с категория „застрашен”, 

балкански ендемит. Среща се в редки дъбови гори. 
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ЗАПЛАХИ  

 Нанасяне на механични повреди. Палене на стърнища.  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ  

Инвентаризиране и картиране на потенциалните находища на вида, като е 

препоръчително това да става през лятото. Дейностите могат да се извършват и от 

служители на ТП ДЛС „Осогово“. Мероприятията в установените находища на 

ранилиста да се провеждат в периода април-юни по време на цъфтежа. При дейностите 

по маркиране на лесосечния фонд индивидите на жешлята да не се маркират за сеч и да 

се внимава да не се повредят. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  

Инвентаризиране и картиране на потенциалните находища на вида, като е 

препоръчително това да става през лятото. Дейностите могат да се извършват и от 

служители на ДЛС „Осогово“. 

 Мероприятията по маркиране на лесосечния фонд в установените находища на 

кандилката да се провеждат през месеците април-май по време на цъфтежа. При 

установяване наличието на вида, при провеждане на лесовъдските мероприятия да не се 

нанасят механични повреди на индивидите на шарпланинския ранилист. 

 

 

 

 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=caRToUjJercReM&tbnid=h9klbamjuEyyWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.botanikaiforum.com/t4805f58-eg-eacute-szben-Betonica-scardica.html&ei=Dgy3UdfYJoeOO8bngJAM&bvm=bv.47534661,d.ZWU&psig=AFQjCNHVAN3Nf_PkqWT_o6OdzqzHJ-wKkQ&ust=1371037018031238
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3. Сръбски ранилист (Stachys serbica Pancic) 

Едногодишно тревисто растение. Стъблото високо 10–20 cm, изправено, просто 

или разклонено, рехавовлакнесто. Листата дълги 1–4 cm, широки 1–1,5 cm, удължено 

закръглени, по ръба закръгленоназъбени, късовлакнести; долните с дълга дръжка; 

присъцветните приседнали, яйцевидноланцетни, в основата широки, 

островърхоудължени. Цветовете по 4–6, събрани във връхна главичка. Прицветниците 

ланцетни до тясноланцетни, дълговлакнести. Чашката дълга 7–14 mm, гъстовлакнеста, 

при плодовете издута. Венчето дълго 15–20 mm, пурпурно, едва надвишаващо чашката;. 

Тичинките с разперени прашници, след цъфтежа оставащи успоредно под горната 

венечна уста. Орехчетата обратнояйцевидни, тъмнокафяви. Цъфти май–юни, плодоноси 

юли–август. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена. 

Среща се по сухи тревисти места, предимно на варовик, в разредени дъбови гори 

и храсталаци. Популациите са малочислени и с ниска плътност. По данни от 

изготвящите устройствения проект, видът се среща в защитена зона „Конявска 

планина”. 

Видът е включен в ЗБР и „Червена книга на Р България, том 1 (Пеев и др. 2011), с 

категория „застрашен”, балкански ендемит (Гусев 2011). 

 

ЗАПЛАХИ  

 Нанасяне на механични повреди. Палене на стърнища.  

 

 ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ  

Инвентаризиране и картиране на потенциалните находища на вида, като е 

препоръчително това да става през пролетта. Дейностите могат да се извършват и от 

служители на ТП ДЛС „Осогово“. Мероприятията по маркиране на лесосечния фонд в 
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установените находища на сръбския ранилист да се провеждат в периода май-юни по 

време на цъфтежа. При дейностите да се внимава да не се повредят индивидите на вида. 

 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  

При установяване на вида да се извършва ежегодно проверка на състоянието на 

находището на вида – 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. 

 

4. Едроцветно секирче (Lathyrus grandiflorus Sibth. & Sm.) 

Многогодишно тревисто коренищно растение. Стъблата са високи 35–150 cm, без 

крила. Листата са чифтоперести, завършващи с разклонено или просто мустаче, с една 

двойка елиптични до обратнояйцевидни листчета, дълги 7–50 mm. Цветовете са едри, 

дълги 15–40 mm, събрани по 1–4 в рехави гроздовидни съцветия. Чашката е с равни 

помежду си зъбци. Венчелистчетата са пурпурни до розови. Плодът е линеен, 

светлокафяв боб. Цъфти през април–юни, плодоноси в периода юли–септември. 

Размножава се със семена. 

Среща се в широколистни горски съобщества, рядко по открити терени над 

горната граница на гората върху кафяви горски почви. Популациите са малочислени, с 

единични растения и ниска плътност (Тошева и др. 2011). 

Видът е включен в „Червена книга на Р България, том 1 (Пеев и др. 2011), с 

категория „застрашен”. 

 

 

ЗАПЛАХИ  

 Нанасяне на механични повреди. Палене на стърнища.  
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ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ  

Инвентаризиране и картиране на потенциалните находища на вида, като е 

препоръчително това да става през пролетта. Дейностите могат да се извършват и от 

служители на ТП ДЛС „Осогово“. Мероприятията по маркиране на лесосечния фонд в 

установените находища на секирчето да се провеждат в периода април-юни по време на 

цъфтежа. При дейностите да се внимава да не се повредят индивидите. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  

При установяване на вида да се извършва ежегодно проверка на състоянието на 

находището на вида – 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. 

 

 

5. Планински явор, жешля (Acer heldreichii Orph.) 

Дърво с право стъбло и широка, закръглена корона, високо до 20 m. Листата са 

дълги 3,5–10 cm, широки 2–6 cm, яйцевидни, цели или неяснотриделни, отгоре 

тъмнозелени, голи, отдолу светлозелени, влакнести по жилките; дръжката е до 5 cm, 

гола, без млечен сок. Съцветията са гроздовидни, изправени, разположени връхно по 

клонките, появяващи се след разлистване. Цветовете са двуполови; чашката и венчето са 

4–5-делни, бели; тичинките 8. Плодните дялове са продълговати, сплеснати, отвън и 

отвътре голи; крилцата дълги 2–3 cm, широки 0,5–1,5 cm, разперени или 

слабоприпокриващи се във връхната част. Цъфти в периода май–юни, а плодоноси през 

септември. Опрашва се от насекоми. Плодовете се разпространяват чрез вятъра. 

Видът се среща с единични и групи дървета в широколистните гори в планините 

(Димитрова 2011). 

Видът е включен в ЗБР и „Червена книга на Р България, том 1 (Пеев и др. 2011), с 

категория „уязвим”, балкански ендемит. 

 

ЗАПЛАХИ  

 Нанасяне на механични повреди. Палене на стърнища.  
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 ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ  

Инвентаризиране и картиране на потенциалните находища на вида, като е 

препоръчително това да става през лятото. Дейностите могат да се извършват и от 

служители на ТП ДЛС „Осогово“. 

 При провеждане на дейностите по маркиране на лесосечния фонд индивидите на 

планинския явор не се маркират за сеч и е необходимо да се осигури защитата им от 

повреди при сечта и извоза. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  

При установяване на вида да се извършва ежегодно проверка на състоянието на 

находището на вида – брой индивиди, определяне на възрастовата структура на 

ценопопулацията (брой 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. 

 

6. Широколистна камбанка (Campanula latifolia L.) 

Многогодишно тревисто растение с до 150 cm високо стъбло. Листата са дълги 7–

18 cm, яйцевидни, назъбени, голи или по жилките мековлакнести; приосновните 

сърцевидни, на дълги дръжки, стъбловите почти приседнали. Цветовете малко на брой, 

във връхно гроздовидно съцветие; венчето широко фуниевидно, едро, тъмно- или 

бледосиньо, рядко бяло. Плодът кожеста кутийка. Цъфти от юли до август, плодоноси от 

август до септември. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семенa. 

Расте по сенчести и влажни места в смесени широколистни гори, върху кафяви 

горски почви. Популациите са с много ниска численост (Горанова и Анчев 2011). 
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Видът е включен в ЗБР и „Червена книга на Р България, том 1 (Пеев и др. 2011), с 

категория „застрашен”. 

 

 

ЗАПЛАХИ  

 Нанасяне на механични повреди.  

  

 ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ  

Инвентаризиране и картиране на потенциалните находища на вида, като е 

препоръчително това да става през пролетта. Дейностите могат да се извършват и от 

служители на ТП ДЛС „Осогово“. 

 Мероприятията по маркиране на лесосечния фонд в установените находища на 

камбанката да се провеждат в периода юли-август по време на цъфтежа. При 

провеждане на лесовъдските мероприятия да не се нанасят механични повреди на 

индивидите на широколистната камбанка. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  

При установяване на вида да се извършва ежегодно проверка на състоянието на 

находището на вида – 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. 
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Животински видове включени в Приложение 1Б  към Националното ръководство, 

установени или с потенциално разпространение на територията на ТП ДЛС 

„Осогово“ 

 

 

От видовете бозайници включени в Приложение 1Б към Националното ръководство 

за определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в 

България на територията на ТП ДЛС „Осогово“ е установено присъствието на два вида. 

 

1. Рис (Linx linx) 

Рисът има силно тяло и високи здрави крака, покрити с гъста козина, 

наподобяваща снегоходки. Козината расте дори между пръстите на лапите. Предните 

крайници са малко по-къси от задните. Ноктите са остри, силни и закривени, 

представляват перфектен инструмент за залавяне на плячка. Те се прибират над 

възглавничките на пръстите и по този начин не оставят следа в отпечатъка на лапата. 

Ушите са триъгълни, на върха завършват с дълги черни косми, наподобяващи четчици, а 

отстрани на главата има изразени бакенбарди, които при възрастните мъжки са по-добре 

изразени. Дължината на тялото достига до 130 см (Евроазиатския рис), а височината до 

70 см. 

Рисът е представителят на семейство Коткови, който обитава най-разнообразни 

хабитати от всичките му представители. Предпочита тъмни гори, тайга, планински, 

хвойнови и широколистни гори с гъст подлес, лесостеп и лесотундра. По северните 

склонове на Хималаите достигат на надморска височина от 2500 метра, където е 

характерна алпийска тундра и скалисти райони, а в района на Тибетскато плато 

местообитанията имат пустинен характер. Въпреки, че е потайно животно рисът не се 

страхува от човека. Той може да обитава и вторично залесени гори и сечища, а в години 

през които гладува е възможно да влезе в села и дори големи градове. 

Рисовете са нощни животни и много рядко ловуват през деня. Нормално, в тази 

част на денонощието, те спят в гъсталаци или други места за укриване. Възрастните 

живеят уединено. Рисът е териториално животно, което не е склонно да извършва 

големи миграции. 

Рисът ловува основно различни видове зайци и мишевидни гризачи. Напада и по-

едри животни като глухари, сърни, диви кози, елени, малки лосове и диви свине.  Ловува 

също и домашни котки, кучета, лисици и енотовидни кучета. Проявява природна 

ненавист към лисиците и ги убива дори когато е сит. Подобно на останалите видове 

котки при ловуването на по-едра плячка поема и по-голям риск от нараняване. Поради 

тази причина ги улавя рядко и то предимно през зимата, когато храната е по-ограничена. 

След като убият плячката, в случай, че тя е по-дребна рисовете може да си играят с нея. 
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В границите на Европейския съюз рисът е включен в Приложение II и IV 

на Директивата за местообитанията на ЕС. За неговото опазване са създадени Зони 

под специална защита, част от екологичната мрежа „Натура 2000“. 

 

Има данни за присъствие на вида. 
 

ЗАПЛАХИ  

Бракониерство. Интезивни:  стопанска дейност. и ползване на популациите на 

сърната 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

Необходимо е идентифициране на леговищата на вида. С цел осигуряване на 

спокойствие, в зона с радиус от 400 м около обитаемо леговище не се извършват 

стопански дейности. Ограничаване на сечите в райони в които е отчетено присъствие на 

вида, както и около и на скалисти местообитания, пригодни за изграждане на леговища. 

Ефективен контрол на бракониерството и интензивното ползване на популациите на 

сърната. При възможност в тази зона се ограничава туристически дейности и събирането 

на билки и недървесни горски продукти.  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  

Установяване на точните местонахождения на леговищата и дългосрочен 

мониторинг на броя на рисовете. Най-подходящо е мониторинга да се провежда с 

помощта на фотокапани, поради скрития начин на живот на риса. 

 

2. Кафява мечка (Ursus arctos) 

Защитен вид, включен в Червена книга на България т. 2 с категория рядък. 

Застрашен от изчезване в европейски мащаб. У нас видът е с разпокъсано 

разпространение, основно в Рила, Пирин, Славянка, Западни Родопи, Централна и 

Източна Стара планина.  
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Има данни за присъствие на вида.  

 

ЗАПЛАХИ  

Бракониерство.  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

Необходимо е идентифициране на леговищата на вида. С цел осигуряване на 

спокойствие, в зона с радиус от 300 м около бърлогата не се извършват стопански 

дейности.  

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

ширината на коридора.  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  

Установяване на точните местонахождения на леговищата и дългосрочен 

мониторинг на броя на мечките. 

 

 

3. Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)  

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

гори у нас. Защитен вид, включен в Червената книга (под печат) в категория “Уязвим”.  
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Има данни за присъствие на вида.  

 

ЗАПЛАХИ  

Загуба на местообитания. Интензивно горско стопанство. Развитие на инфра-

структурата в старите гори. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

През гнездовия период (01.04. – 01.07.) в подотделите с установено присъствие на 

видовете не се извършват стопански дейности. В тези подотели не се провеждат 

санитарни сечи, освен в случаите на големи природни нарушения или доказан 

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

се запазват дървета с хралупи, които са потенциални места за гнездене.  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

Ежегоден мониторинг за присъствието на вида в посочените отдели/подотдели. 

Да се поведат допълнителни изследвания за откриване на обитаеми хралупи на вида. 

 

4. Гълъб хралупар (Columba oenas L.) 

Обитава разнообразни по видов състав стари широколистни, а също смесени 

буково-иглолистни гори, понякога и скалисти места. Гнезди в хралупи на дървета, много 

рядко и в скални дупки. Застрашен вид, включен в „Червена книга на България",. У нас е 

пред прага на изчезване като гнездещ, с катастрофално намаляваща численост. Силно 

зависим от наличието на стари гори с големи хралупести дървета.  
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Има данни за присъствие на вида.  

 

ЗАПЛАХИ  

Намаляване площта на старите гори. Вероятно отравяне от третирано с пестициди 

зърно. 
 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

През гнездовия период 15.03 – 15.08. в подотделите с установено присъствие на 

вида не се извършват стопански дейности. Запазват се стари хралупести дървета, дори и 

в по-млади насаждения.  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  

Да се установи евентуалната численост и разпространение на вида на територията 

на  ТП ДЛС „Осогово” през гнездовия период и евентуалните места за концентриране 

през есенно-зимния период.  

 

5. Горски бекас (Scolopax rusticola L.)  

Като прелетна птица преминава през март-април, а наесен – през септември, но 

главно през октомври, като редовно зимува в по-топлите и малоснежни райони на 

страната. През време на прелета обитава по-влажни места в окрайнини на гори, поляни, 

места с единични групи дървета и храсти, разсадници, обрасли мочурища и околности 

на водоеми. У нас е много рядък гнездещ вид, разпространен главно в Рила,Пирин, 

Родопите и Стара планина, по-рядко –и в Странджа. През последните 50 години е 

драстично намалял у нас както като гнездещ, така и като мигриращ вид. Рядък вид, 

включен в „Червена книга на България, том 2. 
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Има данни за присъствие на вида.  

 

ЗАПЛАХИ  

Безпокойство от хора и хищници. Извеждането на сечи през гнездовия период. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

Тъй като гнезди на земята, бекасът е много уязвим по време на мътене. През 

гнездовия период 01.04 – 01.08 не се извършват стопански дейности в участъци, където е 

регистрирано присъствие на вида.  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

Да се проведе специализирано търсене за евентуални гнездовища на вида на 

територията на ТП ДЛС „Осогово“. Най-подходящ за регистрирането на токуващи 

птици е периода април-май и при установяване на такива, локализирания район да се 

опази от човешки дейности доколкото това е възможно. 

 

6.Скален орел (Aquila chrysaetos)  

Много рядък вид у нас, включен в Приложение 1 на Директивата за птиците на 

ЕС и в Червената книга на  България /застрашен/. Гнезди на скали и на стари дървета - 

най-често дъбове или борове.  
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Има данни за присъствие на вида.  

 

ЗАПЛАХИ  

Безпокойство по време на гнездовия период. Бракониерство и отровни примамки 

за едри хищници. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

Да се запазват дървета с гнезда и големи стари дървета в отделите, където е 

регистрирано присъствие на вида, тъй като те са потенциални места за гнездене.  

В радиус от 500 м около гнезда на вида (вкл. ако гнездото е на скали) не се извършват 

стопански дейности през гнездовия период 01.03 – 01.09. През останалото време на 

годината зоната без сечи е с радиус 300 м. В подотделите с регистрирани гнезда на вида 

не се извеждат интензивни сечи. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

Ежегоден мониторинг в посочените отдели за преброяване на наличните двойки. 

Проучването следва да се проведе в периода 1.05.- 31.07 чрез стационарно следене от 

високо разположени наблюдателни пунктове. 

 

 

7. Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Рядък вид, включен в Приложение 1 на Директивата за птиците на ЕС и в 

Червената книга на България. Гнезди на стари дървета в малко посещавани горски 

участъци.  
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Има данни за присъствие на вида.  

 

ЗАПЛАХИ  

 Загуба на гнездови местообитания, безпокойство и преследване от човека.Опожа-

ряване на хранителни местообитания. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

Да се запазват силно разклонени дървета, дървета с гнезда и големи стари дървета 

в окрайнините на гората и в отделите, където е регистрирано присъствие на вида, тъй 

като те са потенциални места за гнездене.  

В радиус от 300 м около гнезда на вида не се извършват стопански дейности през 

гнездовия период 01.03 – 01.09. В подотделите с регистрирани гнезда на вида не се 

извеждат интензивни сечи. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

Ежегоден мониторинг в посочените отдели за преброяване на наличните двойки. 

Проучването следва да се проведе в периода 1.05.- 31.07 чрез стационарно следене от 

високо разположени наблюдателни пунктове. 

 

8. Ивичест смок (кощерица) (Elaphe quatuorlineata) 

Рядък, локално разпространен защитен вид. Среща се само в крайните 

югозападни райони на страната. Включен в Червената книга на България, категория 

„Застрашен“. Обитава млади или разредени гори и храсталаци и скалисти места, 

обикновено на южни припечни склонове. 
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Има потенциално местообитание на вида 

  

 

ЗАПЛАХИ  

Палене на стърнища  Разораване на опожарени територии. 

 

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 (зони между гората и откритите 

пространства) да не се почистват от храсти. Да не се допуска палене на стърнищата в 

съседство. 

  

9.  Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 

По външен вид наподобява шипобедрената костенурка, но на задната страна на бедрата 

няма брадавици и опашката накрая завършва с рогов шип. На дължина достига 37 см, 

маса – 6,5 кг. Размножава се през март-април. През юни-юли женската изравя с 

крайниците си трапчинки и снася 2-8 яйца. В един сезон женската снася яйца три пъти, 

така че една женска снася средно по 16 яйца. Инкубацията им продължава около 2-3 

месеца. Храни се с треви, листа, плодове, понякога със земни червеи, охлюви и др. 

Видът се среща в цялата страна до около 1450 м н.в.,  Най-висока е плътността на 

популациите в районите с храсти и разредени гори в нископланинския пояс в Южна 

България. Този вид е по-тясно свързан с гората, за разлика от шипобедрената сухоземна 

костенурка.  



  

34  

 

 

Има данни за присъствие на вида.  

ЗАПЛАХИ  

Палене на стърнища  Разораване на опожарени територии 

 

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 (зони между гората и откритите 

пространства) да не се почистват от храсти. Да не се допуска палене на стърнищата в 

съседство. 

 

10. Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)  

Видът се среща в реките и стоящите водоеми на територията на цяла България до 

1200 m н.в. Обитава обрасли с водна растителност места, като особено висока е 

числеността в рибарници и микроязовири, обрасли с папур, тръстика и дзука.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потенциални местообитания на вида  попадат в обрасли с водна растителност 

места в  реките и стоящите водоеми до 1200 m н.в. 
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ЗАПЛАХИ  

Пресушаване на водните тела, използвани от вида. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

Да не се събират, местят или убиват индивидите от вида. Да не се водят сечи в 

горите в радиус от най-малко 50 m около водните басейни, където бъде 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. 

 

 

11. Южен гребенест тритон (Triturus ivanbureschi) 

Видът се среща почти в цялата страна, до 1500 m н.в. Обитава плитките и 

обраснали с водна растителност стоящи водоеми. Среща се в бавните течения на реки, 

разливи, напоителни и отводнителни канали, езера, блата и други застояли водоеми и 

техните околности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Потенциални местообитания на вида  попадат в обрасли с водна растителност 

места в   бавните течения на реки, стоящите водоеми и др. до 1500 m н.в. 

 

ЗАПЛАХИ  

Пресушаване на водните тела, използвани от вида. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

Да се опазват от нараняване и убиване индивидите на вида. Да не се водят сечи в 

горите в радиус от най-малко 50 m около водните басейни, където бъде регистрирано 

присъствие на вида. Да не се пресушават водните тела, използвани от вида. 
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12. Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) 

Широко разпространен вид за Централна и Западна България, в районите с надморска 

височина между 500 и 2000 m. Най-често се среща в мътна вода, но може да бъде 

открита и в бързотечащи потоци. Обитава реки, езера, язовири, блата, канали и дори 

наводнени коловози по черни пътища.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Потенциалните местообитания на вида обхващат районите с надморска височина 

между 500 и 2000 m. 

ЗАПЛАХИ  

Пресушаване на водните тела, използвани от вида. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

Да се опазват от нараняване и убиване индивидите на вида. Да не се водят  сечи в 

горите в радиус от най-малко 50 m около водните басейни, където бъде регистрирано 

присъствие на вида. Да не се пресушават водните тела, използвани от вида. 

 

13. Сив кълвач (Picus canus)  

Рядък и бързо намаляващ вид у нас, включен в Приложение 1 на Директивата за 

птиците на ЕС, включен н в новата Червена книга на България (под печат). Обитава 

стари букови, дъбови,  крайречни  и смесени гори. 
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Сив кълвач (Picus canus). Фото: Петър Шурулинков. 

Има данни за присъствие на вида.  

ЗАПЛАХИ  

Редуциране на старите широколистни гори и подмяната им с иглолистни култури. 

Намаляване горите в равнините и ниския планински пояс. Намаляване на хранителната 

база и конкуренцията на черния и зеления кълвач. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

През гнездовите периоди (01.02. – 01.07.) в подотделите с установено присъствие 

на видовете не се извършват стопански дейности. В тези подотели не се провеждат 

санитарни сечи и събиране на суха и паднала маса, освен в случаите на големи природни 

нарушения или доказан каламитет.  При провеждане на лесовъдски мероприятия в в тези 

и съседните подотдели задължително се запазват всички стоящи и паднали мъртви 

дървета, дърветата с хралупи, както и дървета с видими признаци на заболяване и 

гнилота. Задължително части от насажденията се запазват като острови на старостта (без 

никакви лесовъдски мероприятия).  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

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

състояние. 

 

14. Среден пъстър кълвач (Picoides medius)  

Рядък и бързо намаляващ вид у нас, включен в Приложение 1 на Директивата за 

птиците на ЕС. Обитава стари дъбови, букови, габърови, липови и крайречни гори.  

 

Има данни за присъствие на вида.  
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ЗАПЛАХИ  

Намаляване на старите широколистни гори и тяхната фрагментация. 
 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ  

През гнездовите периоди (01.02. – 01.07.) в подотделите с установено присъствие на 

видовете не се извършват стопански дейности. В тези подотели не се провеждат 

санитарни сечи и събиране на суха и паднала маса, освен в случаите на големи природни 

нарушения или доказан каламитет.  При провеждане на лесовъдски мероприятия в в тези 

и съседните подотдели задължително се запазват всички стоящи и паднали мъртви 

дървета, дърветата с хралупи, както и дървета с видими признаци на заболяване и 

гнилота. Задължително части от насажденията се запазват като острови на старостта (без 

никакви лесовъдски мероприятия).  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  

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

състояние.  

 

15.  Бухал (Вubo bubo L.)  

Обитава скалисти терени, проломи, рядко в стари широколистни гори и обрасли с 

гъста растителност места. Среща се предимно в равнините и ниските планини. Брачният 

период започва през януари-февруари. Гнезди в скални пукнатини и надвеси, на земята и 

рядко в хралупи на дървета или стари гнезда на дневни грабливи птици на дървета.Не 

строи гнезда,снася в някоя ниша или ямка на скален корниз или малка пещеричка. В 

края на март снася 2-4 яйца. Малките започват да летят през юли. Застрашен вид, 

включен в „Червена книга на Българияи в Приложение 1 на Директивата за птиците на 

ЕС.Храни се с разнообразни животни- зайци, дребни лисици и порове, таралежи,  

гризачи, птици, вкл други нощни и дневни грабливи птици и чапли и др.  
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Има данни за присъствие на вида.  

 

ЗАПЛАХИ  

Унищожаване и промяна на местообитанията, безпокойство, отравяне с жертви, 

третирани с родентициди. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

През гнездовия период  на бухала (01.03. – 01.07.) в подотделите с установено 

присъствие на видовете не се извършват стопански дейности. В тези подотели не се 

провеждат санитарни сечи, освен в случаите на големи природни нарушения или 

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

подотдели се запазват дървета с хралупи, които са потенциални места за гнездене.  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ  

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

състояние. Видът е постоянен. Пее активно от януари до май и през есента- септември- 

октомври и в тези периоди и най-лесно да бъде регистриран. 

 

16. Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) 

Световно застрашен вид птица. Гнезди у нас основно в Източна България и доста 

по-рядко- в Западна България. Включен в Приложение 1 на Директивата за птиците на 

ЕС и в новата Червена книга на България. Включен е и в Приложения II и ІІІ на ЗБР. 

Гнезди главно в стари, хралупести широколистни гори, обикновено в долове със стара 

букова, дъбова или габърова гора. Гнезди в хралупи и полухралупи.  

 

Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata),Фото: Петър Шурулинков. 

Среща главно в по-старите гори от бук в дълбоки неасегнати от сечи долове. Има 

данни за присъствие на вида.  
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ЗАПЛАХИ  

Загуба на гнездови местообитания. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ 

През гнездовия период 01.05. – 15.08. в подотделите с установено присъствие на 

вида не се извършват стопански дейности.  Видът е мигриращ и гнезди в хралупи. 

Запазват се хралупести дървета, дори и в по- млади насаждения. Изключително важни са 

хралупестите дървета в близост до реки.  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

Допълнителни проучвания за прецизиране разпространението и числеността на 

вида в района. Картиране на наличните гнездови двойки.   

 

17. Лещарка (Tetrastes bonasia)  

Рядък и неизучен вид. У нас се среща само в планините, главно в Рило-Родопския 

масив. Защитен вид, включен в Червената книга. Предпочита естествени, гъсти смесени 

и иголистни гори с богат подлес и наличие на горски плодове, обикновено над 1000м 

н.в. 

 

Има потенциални местообитания на вида 

 

ЗАПЛАХИ  

Унищожаване и увреждане на местообитанията. Безпокойство от човека. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

Тъй като често гнезди на земята, лещарката е много уязвима по време на мътене. 

През гнездовия период 01.04 – 01.08 не се извършват стопански дейности в участъци, 

където е регистрирано присъствие на вида. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 
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Провеждане на ежегодно преброяване на лещарките по следи и екскременти 

върху снега от края на март до началото на май. Може да се комбинира с имитация на 

брачните позиви на вида през деня, главно в ранна сутрин. Да се установят местата за 

зимуване на вида. Ежегодно да се следи за състоянието на популацията. 

 

 18. Еленов рогач (Lucanus cervus) 

Сем. Lucanidae -(Рогачи) Най-едрият български бръмбар (4,5–9,0 cm). Среща се из 

цялата страна от 0 до 1500–1700 m в широколистни гори. Възрастното насекомо най-

често се наблюдава през ранното лято. Мъжките летят по здрач, докато женските пълзят 

по земята или по дърветата. Ларвата се развива най-често 5–6 години в гнила дървесина 

на широколистни дървета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потенциални местообитания на вида попадат в широколистни гори  до 1500-1700 m н.в. 

 

ЗАПЛАХИ  

Палене на стърнища. Опожаряване на площи. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

Идентификация и запазване на гори във фаза на старост и на острови на старостта 

и тяхното опазване и изключване от лесовъдски мероприятия. Забрана за сеч на 

биотопни дървета, маркиране и опазване на бъдещи такива. Забрана за изкореняване на 

пънове. Изготвяне на планове за противопожарна защита и предотвратяване на пожари. 

Забрана за използване на инсектициди (освен при крайна необходимост, и то само 

биологични и видовоспецифични). 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

Спада към видовете за първа оценка. Мониторингът се извършва по трансектен 

метод, като се проверяват подходящите микроместообитания, в същото време се от- 

читат и летящите и пълзящи екземпляри. Подходящите микроместообитания са големи 

стоящи, отмиращи или мъртви, отсечени или паднали дървета или големи клони, 
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купчини с отрязани дърва, хралупи на големи живи отмиращи дървета. Отчитането на 

екземплярите се осъществява като се огледат добре микрохабитатите, например в случая 

с хралупите се разравя гниещата материя на дъното на хралупата на дълбочина не 

повече от 5–6 cm. Отчита се броят на индивидите в рамките на един 

трансект, с дължина около 1 km (важи за всички видове,отчитани по този метод) 

 

19. Трионест сечко (Prionus coriarius и Prionus besicanus) 

Сив трионест сечко (Prionus besicanus Fairmaire )  и Обикновен трионест сечко (Prionus 

coriarius (Linnaeus)  Сем. Cerambycidae (Сечковци). Двата вида са разпространени почти 

в цяла България, от 0 до 2100–2400 m. Възрастните се срещат по стари, полугнили или 

мъртви дънери и стъбла. През деня стоят обикновено по кората, а нощем са активни. 

Ларвата се развива в продължение на три и повече години в дървесината на стари, болни 

и мъртви широколистни и иглолистни дървета. Какавидирането се извършва в почвата. 

Среща се често в по-стари гори през юли и август. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Потенциалните местообитания на вида обхващат цялата територията на ТП „ДЛС 

„Осогово“. 
 

ЗАПЛАХИ  

 Палене на стърнища. Опожаряване на площи. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

Идентификация и запазване на гори във фаза на старост и на острови на старостта 

и тяхното опазване и изключване от лесовъдски мероприятия. Забрана за сеч на 

биотопни дървета, маркиране и опазване на бъдещи такива. Забрана за изкореняване на 

пънове. Изготвяне на планове за противопожарна защита и предотвратяване на пожари. 

Забрана за използване на инсектициди (освен при крайна необходимост, и то само 

биологични и видовоспецифични). 
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ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

Спада към видовете за първа оценка. Мониторингът се извършва по трансектен 

метод, като се проверяват подходящите микроместообитания, в същото време се отчитат 

и летящите и пълзящи екземпляри. Подходящите микроместообитания са големи стоящи 

отмиращи или мъртви дървета, отсечени или паднали дървета. Отчитането на  

екземплярите се осъществява като се огледат добре и внимателно микрохабитатите. 

Отчита се броят на индивидите в рамките на един трансект. 

 

20. Голям сечко (Cerambyx cerdo) 

Сем. Cerambycidae (Сечковци) Широко разпространен вид в цялата страна, но основно в 

Източна и Южна България. Обитава стари широколистни гори. Развива се предимно по 

дъбове, по-рядко се среща по кестен, бреза и други широколистни дървета. Ларвите 

живеят в гниеща дървесина на стари или мъртви дървета и се хранят с нея. Възрастното 

насекомо лети през май–август, като най-често се наблюдава през юни–юли. Активно е 

привечер или през ранните часове на нощта, когато лети или пълзи по стволовете на 

дърветата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потенциалните местообитания на вида са широколистни дъбови гори, като по-

рядко се среща в кестенови, брезови и други широколистни дървета. 

 

ЗАПЛАХИ  

 Палене на стърнища. Опожаряване на площи. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

Идентификация и запазване на гори във фаза на старост и на острови на старостта 

и тяхното опазване и изключване от лесовъдски мероприятия. Забрана за сеч на 

биотопни дървета, маркиране и опазване на бъдещи такива. Забрана за изкореняване на 

пънове. Изготвяне на планове за противопожарна защита и предотвратяване на пожари. 

Забрана за използване на инсектициди (освен при крайна необходимост, и то само 

биологични и видовоспецифични). 
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ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

Спада към видовете за първа оценка. Мониторингът се извършва по трансектен 

метод, като се проверяват подходящите микроместообитания, в същото време се отчитат 

и летящите и пълзящи екземпляри. Подходящите микроместообитания са големи стоящи 

отмиращи или мъртви дървета, отсечени или паднали дървета. Отчитането на 

екземплярите се осъществява като се огледат добре и внимателно микрохабитатите. 

Отчита се броят на индивидите в рамките на един трансект. 

 
21. Алпийска розалия (Rosalia alpina) 

Сем. Cerambycidae (Сечковци) Широко разпространен в цялата страна, от 0 до 

1500 m, предимно в планините, но и по Черноморието. Обитава стари широколистни 

гори, предимно букови. Предпочита места с просвети, огрени от слънцето. Ларвите са 

ксилофаги, живеят в гниещата дървесина на стари живи или мъртви дървета и се хранят 

с нея. Възрастното лети през юли–август. Активно е през деня, като през слънчевите 

часове на деня се наблюдава върху кората на дървета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потенциални местообитания на вида са стари широколистни гори, предимно 

букови. до 1500 m н.в. 

 

ЗАПЛАХИ  

 Палене на стърнища. Опожаряване на площи. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

Идентификация и запазване на гори във фаза на старост и на острови на старостта 

и тяхното опазване и изключване от лесовъдски мероприятия. Забрана за сеч на 

биотопни дървета, маркиране и опазване на бъдещи такива. Забрана за изкореняване на 

пънове. Изготвяне на планове за противопожарна защита и предотвратяване на пожари. 

Забрана за използване на инсектициди (освен при крайна необходимост, и то само 

биологични и видовоспецифични). 
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ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

Спада към видовете за първа оценка. Мониторингът се извършва по трансектен 

метод, като се проверяват подходящите микроместообитания, в същото време се отчитат 

и летящите и пълзящи екземпляри. Подходящите микроместообитания са големи стоящи 

отмиращи или мъртви дървета, отсечени или паднали дървета. Отчитането на 

екземплярите се осъществява като се огледат добре и внимателно микрохабитатите. 

Отчита се броят на индивидите в рамките на един трансект. 

 

22. Голям буков сечко (Morimus asper funereus) 

Сем. Cerambycidae (Сечковци) Широко разпространен вид в цялата страна, от 0 

до 2000 m. Обитава широколистни, смесени гори и иглолистни гори. Развива се в 

гниеща, влажна дървесина, лежаща на земната повърхност. Ларвите се развиват под 

кората, където се хранят със сърцевината на дървесината. Пиковете в числеността на 

големия буков сечко през първата половина на май и втората половина на юни 

предполагат развитие на 2 поколения през годината. Бръмбарите са активни привечер и 

през ранните часове на нощта (между 20 ч. вечер и 3 ч. сутрин), но много често могат да 

се наблюдават и през деня, на сенчести и относително хладни места. 

 

 

 

 

 

 

 

Потенциални местообитания на вида са гниеща, влажна дървесина, лежаща на 

земната повърхност в широколистни, смесени гори и иглолистни гори. 

 

 

ЗАПЛАХИ  

 Палене на стърнища. Опожаряване на площи. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

Идентификация и запазване на гори във фаза на старост и на острови на старостта 

и тяхното опазване и изключване от лесовъдски мероприятия. Забрана за сеч на 

биотопни дървета, маркиране и опазване на бъдещи такива. Забрана за изкореняване на 
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пънове. Изготвяне на планове за противопожарна защита и предотвратяване на пожари. 

Забрана за използване на инсектициди (освен при крайна необходимост, и то само 

биологични и видовоспецифични). 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

Спада към видовете за първа оценка. Мониторингът се извършва по трансектен 

метод, като се проверяват подходящите микроместообитания, в същото време се отчитат 

и пълзящите екземпляри. Подходящите микроместообитания са големи стоящи 

отмиращи или мъртви дървета, отсечени или паднали дървета. Отчитането на 

екземплярите се осъществява като се огледат добре и внимателно микрохабитатите. 

Отчита се броят на индивидите в рамките на един трансект. 

 

23. Четириточкова меча пеперуда (Euplagia quadripunctaria) 

Едра и лесна за разпознаване красива нощна пеперуда (50–62 mm с разперени 

криле). Среща се в цялата страна, в планините до към 1900 m н.в. Пеперудата лети и се 

храни предимно денем през юли и август на сенчести места край храсталаци и в 

покрайнините на горите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потенциалните местообитания на вида обхващат територията до 1900 m н.в.  

 

ЗАПЛАХИ  

 Използване на пестициди Палене на стърнища. Опожаряване на площи. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

Лимитиращ фактор са промяната в характера на основния хабитат на вида; 

редуцирането или унищожаване на микрохабитатите на вида; пожарите; замърсяването с 

битови, строителни и други отпадъци; използването на пестициди в горското 

стопанство; голите сечи, светлинното замърсяване. Опазване на храстовата растителност 

и подлеса; забрана за подмяна на широколистни насаждения с иглолистни и 

несвойствени видове; изготвяне на планове за противопожарна защита и 
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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 

Спада към видовете за първа оценка. Основен метод за установяване на вида е 

привличането със светлинни ловилки нощем. Използват се силни живачни лампи със 

специален спектър, на светлинни ловилки, тип „палатка“, захранвани от генератор с 

220V електричество. Ловилките се поставят на 200–250 m една от друга, за да покриват 

по-голяма площ и да не се конкурират. Желателно е да са на места с различна 

експозиция. Ловилките се проверяват периодично през цялата нощ и за последно рано 

сутрин. Прилагат се и светлинните ловилки с една 8W actinic и една 

8W black light луминесцентни тръбни лампи и с фотоклетка за автоматично включване 

(при здрачаване) и изключване (при изгрев), захранвани от 12V акумулатор. Ловилките 

и лампите се слагат в гори и покрайнини на гори през юли, август и първата третина на 

септември. Друг метод е наблюдаване и преброяване на индивидите от вида денем, по 

предварително набелязан пробен трансект. По протежение на трансекта се отбелязват 

всички забелязани екземпляри. 

Предварителна подготовка: Изборът на трансекта трябва да бъде в хабитат, подходящ 

за вида – влажни сенчести дерета в широколистни гори с леска, малина и коприва. 

Мониторингът се извършва за около час, като трансектът трябва да е с дължина около 1 

km. Препоръчително е да се разполага с карта на района и при наличие на подходящи 

местообитания трансектът да обхваща максимална за дължината си територия. При 

началната и крайната точка задължително се вземат GPS-координати. Поради това че 

мониторингът се повтаря и на следващата година 

по същата схема и със същите усилия, е необходимо да се изберат трансекти без или със 

минимално човешко влияние (като голи сечи, отводняване и др.). Ако в течение на 

годината трансектите загубят екологичните си характеристики до такава степен, че да не 

са подходящи за вида, необходимо е да се изберат нови в подходящи за вида 

местообитания в непосредствена близост. 

Провеждане на мониторинга: Общ принцип. Всеки трансект се обхожда от двама 

души. Паралелно с това и двамата участници извършват преброяване на намиращите се 

в рамките на трансекта индивиди. Отчитането на данните става на всеки 100 m, като се 

спира и данните за участъка се записват в полевия формуляр, като в съответните графи 

се отбелязват женски, мъжки, в полет или на  земята/върху цветове на растения. Схемата 

се повтаря до края на трансекта или до изтичане на един час от началото му. 

Участниците се движат паралелно на трансекта, на 
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сравнително малко разстояние един от друг (1–1,5 m), като визуално се търсят 

подходящи за съответния вид микрохабитати, на разстояние приблизително 10 m от 

мислената средна линия на трансекта, разположена между участниците, т.е. трансектът е 

с ширина ок. 20 m. Подходящите микрохабитати са сухи или водни дерета в 

широколистни гори с леска, коприва или малина. Определянето и отчитането на 

екземплярите се осъществява като се наблюдават или улавят екземпляри с 

ентомологична мрежа. Всички резултати се записват в полеви дневник. 

Отчита се общият брой на индивидите от двете ловилки и ловилката тип „палатка“ в 

рамките на една нощ на пробна площадка или брой на индивидите по протежение на 

трансекта при подходящи метеорологични условия. 

 

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.  

В горите на стопанството има немалко места за концентрация на нощуващи 

дневни грабливи птици. Необходимо е щателно проучване на местата за концентрация 

на нощуващи мигранти в стопанството. Ако бъдат установени повече или по-малко 

постоянни места за спиране те трябва да бъдат запазени от интензивни сечи. 

В стопанството има територии, които имат потенциал за токовищата и 

зимовищата на глухара (Tetrao urogallus) и различни видове прилепи.  

 

ЗАПЛАХИ 

 Основни заплахи за глухара са фрагментация и промяна на структурата на место-

обитанията, антропогенен натиск, унищожаване на токовищата, липса на достатъчно 

хранителна база, нерегламентиран отстрел. Основни заплахи за прилепите са складиране 

на дървен материал и остатъци от сечта пред входове на пещери. Ако входът на пещера 

или процеп (укритие на прилепи) е твърде обрасъл и е затруднено преминаването . 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ 

В отделите където потенциално може да се установи присъствие на глухаря не са 

препоръчителни голи сечи. Сечите да се извеждат извън размножителния период на 

птиците - февруари-юли. Да се установят и запазят от сечи зимовъчните дървета - най-

често стари бели борове. Да се ограничи и пренасочи туризма и събирането на гъби и 
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билки през размножителния период. Да не се допуска застрояване и фрагментиране на 

местообитанието на глухара. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 

Ежегодно в периода от април до началото на май да се преброяват (най-лесно по 

следите в снега) глухарите в токовището. Да се потърсят следи от глухари на 

територията на цялото ТП ДЛС „Осогово“ и ако се установят да се прилагат същите 

препоръчани мерки. 

 

 

 

ВКС 2. ЗНАЧИМИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ФОРМИРАЩИ ЛАНДШАФТ ОТ 

РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, В КОИТО ВСИЧКИ 

ЕСТЕСТВЕНО СРЕЩАЩИ СЕ ВИДОВЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПРИ ЕСТЕСТВЕНИ 

УСЛОВИЯ 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 минимален 

териториален размер на жизнено проявление на популациите на естествено 

срещащи се видове. 

 

Oтделите  ДГТ или части от тях, попадащи в обхвата на ВКС са както следва: 

103-114, 152, 154-163, 170-181; 184-192, 195-208, 210-249, 251-318, 320-342, 352-449, 

451-462, 464-514, 519-549, 552-561, 567-596, 873-886, 991  

 
ЗАПЛАХИ 

Намаляване на лесистоста, неблагоприятни промени на видовото, възрастово и 

структурно разнообразие в горите в резултат на нерегламентирани дейности, природни 

нарушения и др. Намаляване площта на естествените насаждения. Интродуциране на 

неместни видове. Премахване екологични елементи с ключова роля за поддържане на 

биоразнообразието (мъртва дървесина, дървета с хралупи и т.н.). 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 2  

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

на лесистостта на територията.  



  

50  

2. Да се използват лесовъдски системи, които да поддържат видовото, възрастовото и 

структурното разнообразие в насажденията и на ниво ландшафт. Да се прилагат 

природосъобразни и разнообразни лесовъдски системи в съответствие с особенностите 

на конкретното насаждение.  

3. Не по-малко от 5% гори от основно представените горскодървесни видове на 

територията на горскостопански единици или части от тях, включени във ВКС 2, трябва 

да бъдат отделяни за превръщане в гори във фаза на старост (Old-growth forests).  

4. Да се спазват екологични принципи и практики при планиране и извеждане на 

лесовъдските мероприятия. При провеждане на лесовъдски дейности да се поддържат 

определено количество мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични 

и групи стари дървета.  

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

системи, които осигуряват естествено възобновяване.  

6. Не се допуска смяна на коренния дървесен състав на насажденията освен в случаите 

когато:  

1. След големи природни нарушения територията е оставена на естествената 

сукцесия.   

2. Целта на стопанисването на насаждението е възстановяване на коренни видове.  

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

произходи. В определените по ВКС 2 територии да не се внасят чуждоземни дървесни 

видове и произходи с изключение на дендрариумите и географските култури, както и 

животински видове извън естественият им ареал на разпространение, с изключение на 

ДЛС.  

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

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

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

антропогенната фрагментираност на територията, независисмо дали съществуващата 

фрагментация е под определения граничен процент. При планирането на пътища и 

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

да се осигурят подходящи елементи, намаляващи влиянието на фрагментираността на 

територията, които да подпомагат движението на живите организми – например да се 

предвиждат коридори за придвижване, връзки и зони на спокойствие на животните и т.н.  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 2  

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

критерия – естественост, фрагментираност и размер на територията. Количествените 

показатели трябва да съответстват на посочените в таблицата за пълна оценка за всеки 

от определените горско-растителни пояси.  
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2. Мониторингът се извършва всяка година по документи. Да се използват действащите 

горскостопански планове, планове за управление, териториално устройствени планове, 

процедури,свързани с промяна на предназначението на земи и гори от горския фонд и др 

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

4. На всеки 5 години да се прави ревизия на теренни обекти, в които са проведени 

дейности, влияещи директно или индиректно върху някой от критериите. Да се 

провеждат консултации със заинтересованите групи, обществеността и съответните 

власти, за да се осигури информираността на всяка от страните за дейностите на другата 

страна и работа за смекчаване на потенциалните бъдещи заплахи, като незаконна сеч, 

разработване на мини и кариери, неустойчиво земеделие и др.  

5. Да се извършва мониторинг на въздействието на външни заплахи от антропогенен 

характер, например пожари, както и мониторинг на условията за възникване на 

екстремни събития, например нападения на вредители и др. и прилагане на превантивни 

мерки когато е възможно.  

 

 

 

 

ВКС 3. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ РЕДКИ, ЗАСТРАШЕНИ 

ИЛИ ИЗЧЕЗВАЩИ ЕКОСИСТЕМИ, ИЛИ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТАКИВА. 

 

ГВКС представляват всички ГТ, включени в списъка на Приложение 4 към 

Националното ръководство. 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. Тези гори включват наличие на: 

 

1. Големи живи дървета с диаметри близки до максималните за съответния 

дървесен вид; 

2. Дървета с изсъхнали, деформирани или счупени върхове и клони; 

3. Дървета с масивни живи клони (често с диаметър по-голям от 25 см); 

4. Дървета с белези от пожар или дървета с хралупи; 

5. Големи мъртви дървета, които са все още на корен; 

6. Паднали големи мъртви дървета, които са в различни фази на разлагане; 

7. Неравномерна пространствена структура. 

 

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

данни от инвентаризацията на горските територии при изготвянето на ГСП 2019г. 
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Извършено е и теренно обследване на идентифицираните за тази консервационна 

стойност типове екосистеми. Съгласно списъка към Приложение 4 на Националното 

ръководство за определяне на ГВКС, за територията на ТП ДЛС „Осогово“ са 

идентифицирани 10 типа редки, застрашени или изчезващи екосистеми. Границите на 

отделните гори, представляващи ВКС 3, не са отбелязани на терена тъй като в повечето 

случаи съвпадат с границите на насаждението. 

 

G1.3155  Rhodopide Mediterranean poplar galleries  

В това местообитание се включват  крайречни гори, срещащи се в равнините и 

низините с преходно-континентален климат в Южна България. Заемат тесни ивици от 

поречията на по-големите реки (Марица, Тунджа, Струма, Места, Велека и др.) и 

техните притоци. Характерни растителни видове: Populus nigra, Populus alba, Salix alba. 

 Основни едификатори в най-дълго заливаната част са Salix alba и Salix х rubens - 

хибрид на Salix alba и Salix fragilis. Заедно с тях често се срещат Populus alba и P. nigra, 

и по-рядко типичната Salix fragilis. Върбите достигат височина около 8-12 m, а 

проективното им покритие до 80-90 %. Развиват въздушни корени, като броят и 

гъстотата им зависят от продължителността на заливане. На места е развит храстов етаж, 

в който участват Rubus caesius var. aquaticus (основен доминант), Crataegus monogyna, 

Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare и по-рядко Frangula alnus, 

Viburnum opulus. За върбовите гори е характерно, че се срещат често увивни растения - 

Clematis vitalba, Humulus lupulus, Vitis sylvestris. Флористичната структура на тревния 

етаж е много разнообразна и включва предимно хигрофити, нитрофили и много 

рудерали. Най-често в него участват Althaea officinalis, Bidens frondosa, B. tripartita, 

Calystegia sepium, Cirsium arvense, Echinochloa crus-galli, Er i geron annuus, Euphorbia 

lucida, E. palustris, Galium aparine, G. palustre, Glycyrrhiza echinata, Iris pseudacorus, 

Leucojum aestivum, Lycopus europaeus, Lysimachia nummularia, L. vulgaris, Lythrum 

salicaria, Myosotis scorpioides, Phalaris arundinacea, Phragmites australis,Polypogon viridis 

(= Agrostis verticillata), Rorippa amphibia, Solanum dulcamara, Stachys palustris, Symphytum 

officinale, Typha latifolia, Urtica dioica. Рудералните и нитрофилни видове доминират по 

откритите места, които се появяват при деградацията вследствие на антропогенната 

дейност или на естественото изреждане на върбовите гори, когато те надминат 40-50 

годишна възраст. Прекратяването на ежегодните заливания също води до 

ксерофитизация, рудерализация и увеличаване на участието на Amorpha fruticosa - вид, 

който не издържа на продължителното заливане (Цонев и Димитров 2011).  

 Този тип гори са включени в Червена книга на България том. 3 Местообитания 

(Бисерков и др. 1984) с категория “ застрашено местообитание”. 

 Местообитанието е установено в отдели: 226 п, 237 г1, 250 х3, 593 б, 594 а 
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ЗАПЛАХИ 

 Незаконни сечи. Отсичане на биогрупи разположени по протежението на водни 

течения при почистване на речните корита 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ  

Това са съобщества с голямо биоразнообразие, често поддържащи уникални 

растителни или животински видове. Те играят много важна защитна и противоерозионна 

роля, като не трябва да се пренебрегва и естетическата им стойност. От друга страна те 

оказват благотворно влияние върху водните екосистеми чрез регулация на 

температурата и създаване на нови местообитания.  

За да бъдат запазени се препоръчва в тези горски съобщества да се спре всякаква 

стопанска дейност. Ако все пак се вземе решение за стопанисване на тези гори, то 

лесовъдските мероприятия трябва да се водят с внимание към отделното дърво и 

биогрупа.  

Не трябва да се водят голи и постепенни възобновителни сечи. Дърветата и 

биогрупите разположени по протежението на водни течения не трябва да бъдат обект на 

сечи.  

Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва 

дървесина, дървета с хралупи и т.н.  

 Да се възстанови на местата, където е възможно нормалния им воден режим, 

което ще възпрепятства разпространението на чуждоземни видове (аморфата, 

американски ясен и др.).  

Да се търсят пътища за постигане на баланс между площите заети от интензивни 

тополови култури и естествените крайречни екосистеми, доминирани от върби, каваци, 

елши и др. Подпомагане естественото възобновяване на местните видове (върби, каваци, 

елши). Предприемане на мерки свързани с подобряване на охраната на горите и 

преустановяване на сечите на елшови дървета.  

 

G1.2116 Dacio-Moesian ash-alder woods 

 Смесени крайречни галерийни съобщества с основен едификатор черна елша 

(Alnus glutinosa). На места едификатори и съедификатори са бялата елша (Alnus incana), 

източният чинар (Platanus orientalis) и обикновеният ясен (Fraxinus excelsior). Участват 

още различни видове върби, най-често трошлива върба (Salix fragilis) и бяла върба (S. 

alba). Този тип галерийни гори се срещат по-често в ниския планински пояс и рядко в 

средния планински пояс. Развиват се върху влажни до мокри, спорадично заливани, 

отцедливи и проветриви почви. В тревната покривка най-често се срещат Aegopodium 

podagraria, Carex remota, C. sylvatica, Circaea lutetiana, Cirsium appendiculatum, 

Equisetum spp., Filipendula ulmaria, Galium aparine, Impatiens noli-tangere, Lycopus 
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europaeus, Lythrum salicaria, Myosotis scorpioides, Ranunculus repens, Rumex sanguineus, 

Scirpus sylvaticus, Stellaria media, S. nemorum, Urtica dioica и др. Смесените крайречни 

галерийни съобщества с основен едификатор черна елша се отличават от съобществата с 

доминиране и участие на този вид в низините и в долните течения на големите реки. В 

тях участието на увивни растения и термофилни видове е силно ограничено. 

Заливанията са редки и краткотрайни поради по-големия наклон и по-тесните крайречни 

долини. В по-високите части на планините, галериите с преобладаване на черна елша 

отстъпват място на галериите с преобладаване на бяла елша и участие на по-голям брой 

видове с бореален произход.   

В синтаксономично отношение крайречните гори на елши и планински ясен се отнасят   

към клас Populetea albae, разред Fraxinetalia и съюз Alnion incanae (Димитров и Ташев 

2011). 

Местообитанието е включено в Червена книга на България том. 3 Местообитания 

(Бисерков и др. 1984) с категория “уязвимо”. 

 На територията на ДЛС „Осогово“ местообитанието е установено в подотдели: 

180 т1, 180 л2, 180 о2, 195 ф, 335 а2, 335 б2, 371 а, 416 а 

 

ЗАПЛАХИ 

 Незаконни сечи. Отсичане на биогрупи разположени по протежението на водни 

течения при почистване на речните корита. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ 

Това са съобщества с голямо биоразнообразие, често поддържащи уникални 

растителни или животински видове. Те играят много важна защитна и противоерозионна 

роля, като не трябва да се пренебрегва и естетическата им стойност. От друга страна те 

оказват благотворно влияние върху водните екосистеми чрез регулация на 

температурата и създаване на нови местообитания.  

За да бъдат запазени се препоръчва в тези горски съобщества да се спре всякаква 

стопанска дейност. Ако все пак се вземе решение за стопанисване на тези гори, то 

лесовъдските мероприятия трябва да се водят с внимание към отделното дърво и 

биогрупа.  

Не трябва да се водят голи и постепенни възобновителни сечи. Дърветата и 

биогрупите разположени по протежението на водни течения не трябва да бъдат обект на 

сечи.  

Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва 

дървесина, дървета с хралупи и т.н.  
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 Да се възстанови на местата, където е възможно нормалния им воден режим, 

което ще възпрепятства разпространението на чуждоземни видове (аморфата, 

американски ясен и др.).  

Да се търсят пътища за постигане на баланс между площите заети от интензивни 

тополови култури и естествените крайречни екосистеми, доминирани от върби, каваци, 

елши и др.  

Подпомагане естественото възобновяване на местните видове (върби, каваци, 

елши). Предприемане на мерки свързани с подобряване на охраната на горите и 

преустановяване на сечите на елшови дървета.  

 

G1.6921 Southeastern Moesian and Balkan Range acidophilous beech forests 

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

Характерни растителни видове: Fagus sylvatica, Luzula luzuloides, L. sylvatica, 

Calamagrostis arundinacea, Pteridium aquilinum,Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Poa 

nemoralis. Местообитанието включва ацидофилни широколистни и смесени 

широколистно-иглолистни гори с основен едификатор обикновен бук (Fagus sylvatica). 

Развиват се на сравнително бедни (понякога ерозирали), кисели кафяви светли горски 

почви  и ранкери, формирани главно върху диорит, гранит, риолит, пясъчници, 

кристалинни шисти и др. Заемат най-често стръмни склонове с различни изложения - 

както сенчести, така и слънчеви. Имат голям вертикален диапазон - от 700 до 1700 m 

надм. вис. В долната част на този диапазон (700-1100 m надм. вис.) горите са 

монодоминантни букови и смесени широколистни със сравнително голямо участие на 

обикновен габър (Carpinus betulus) и зимен дъб (Quercus dalechampii), а на места и на 

бяла бреза (Betula pendula). На по-големи надморски височини (1300-1700 m надм. вис.) 

обикновеният бук формира както чисти, така и смесени гори с обикновена ела (Abies 

alba) и обикновен смърч (Picea abies). Единично участие имат офиката (Sorbus 

aucuparia), трепетликата (Populus tremula), бялата бреза и белият бор (Pinus sylvestris). 

Ацидофилните букови гори имат добре развит тревен синузий с преобладаване на 

видове, чието разпространение е свързано с кисели почви. В някои съобщества се 

формира мъхова покривка. На базата на различия и особености на почвената покривка 

(механична структура, каменливост, мощност, богатство, влажност) и на флористичния 

състав се различават два подтипа ацидофилни букови гори. На територията на ПП 

Българка са представени и двата подтипа.  

 Типични ацидофилни букови гори (асоциация Luzulo luzuloidis-Fagetum 

sylvaticae).  

Към Към този подтип се отнасят голяма група ацидофилни букови гори, с широко 

разпространение в България - Стара планина, Средна гора, Осоговска планина, Западни 

Родопи, Врачанска планина, Васильовска планина и Беласица. Развиват се най-често в 
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диапазона 1000-1500 m надм. вис. и заемат предимно стръмни склонове с различни 

изложения. Почвите са сравнително плитки и бедни кисели кафяви горски ненаситени, 

ранкери, и по-рядко кафяви горски наситени. Константни и доминиращи видове са 

Luzula luzuloides и Deschampsia flexuosa. Други често срещащи се видове са 

Calamagrostis arundinacea, Hieracium murorum gr., Mycelis muralis, Poa nemoralis. В 

отделни фитоценози доминанти и субдоминанти са Bruckenthalia spiculifolia, 

Calamagrostis arundinacea, Juniperus communis, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, 

Veronica officinalis, както и някои мъхове - Leucobrium glaucum, Pleurozium schreberi, 

Polytrichum juniperinum и др.  

 Ацидофилни букови гори върху сипеи и каменисти терени (групировка 

Geranium macrorrhizum-Fagus sylvatica).  

Този подтип включва букови гори на терени със скални разкрития, големи камъни и на 

сипеи. Разпространени са най-често в диапазона 1100-1500 m надм. вис. на склонове с 

различни, но предимно източни изложения в Осоговска планина, Васильовска планина, 

Източни Родопи, Средна гора, Стара планина, Северен Пирин, Беласица, Руй планина и 

Рила. Тревният синузий е разпокъсан и е развит главно между камъните, където се е 

формирала кафява горска ненаситена почва (Dystric Cambisol). Преобладаващи видове са 

Geranium macrorrhizum, Luzula sylvatica и Rubus hirtus. В сипейните участъци има добре 

развит мъхов синузий, доминиран главно от Brachytheciastrum velutinum, Homalothecium 

lutescens, Isothecium alopecuroides, Plagiomnium affine, Polytrichum juniperinum и др. 

(Димитров 2011) 

 Ацидофилните гори са включени в Червена книга на България том. ІІІ 

Местообитания с категория “уязвимо местообитание” (Бисерков и др. 2011). 

 На територията на ДЛС „Осогово“ местообитанието е установено в подотдели: 

103 х, 103 ф1, 103 ц1, 103 ф2, 104 и, 107 т, 107 т1, 108 а, 108 в, 108 д, 108 м, 108 ч1, 108 

я1, 108 ж2, 112 з1, 171 а, 184 б, 184 ж, 184 к, 184 м, 184 у, 184 ф, 184 х, 185 з, 185 и, 185 

н, 185 т, 185 у, 185 ф, 185 х, 185 ю, 189 ж, 190 м, 190 ю, 191 в, 191 и, 191 к, 192 е1, 198 в, 

199 п, 199 т, 200 д, 200 к, 200 с, 200 ф, 200 ц, 200 ж1, 201 г, 201 и, 202 з, 202 к, 202 о, 207 

ф, 208 ж1, 209 ж, 210 д, 210 о, 210 т, 211 в, 211 е, 211 и, 211 н, 211 б1, 211 и1, 212 е, 212 

к, 213 б, 213 г, 213 и, 213 щ, 213 ж1, 213 ф1, 213 я1, 214 л, 214 г1, 214 у1, 214 ч1, 215 е, 

215 к, 215 х, 215 ю, 216 а, 216 п, 216 б1, 217 в, 217 ф, 220 ш, 221 х, 221 с1, 221 х1, 222 е, 

222 х, 222 ц, 222 ч, 223 г, 223 л, 223 н, 223 т, 223 ф, 223 ч, 223 щ, 223 ю, 224 к, 224 м, 224 

н, 224 п, 224 т, 224 д1, 224 ф1, 224 п2, 226 а, 226 и, 227 в, 227 р, 228 ч, 228 ц1, 229 к, 229 

ш, 229 в1, 229 е1, 229 з1, 229 у1, 229 ф1, 229 щ1, 230 и, 230 я, 230 а1, 230 д1, 230 и1, 230 

с1, 231 м, 231 с, 231 у, 232 а, 232 б, 232 з, 232 л, 232 м, 232 н, 232 р, 232 т, 232 ф, 232 ц, 

233 в, 233 п, 233 с, 233 т, 237 ю, 237 я, 238 я, 240 а, 242 а, 243 е, 243 з, 243 н, 243 у, 252 д, 

261 к1, 264 е, 264 б1, 264 д1, 264 о1, 265 г1, 265 т1, 276 а, 276 б, 276 ш, 276 ч1, 276 я1, 

276 а2, 283 ш, 288 г, 288 и, 288 б1, 290 а, 290 б, 290 в, 291 г, 292 е, 296 а, 296 в1, 297 ж, 

297 з, 297 к, 297 ю, 297 ж1, 297 з1, 297 м1, 297 н1, 301 у, 301 ч, 301 а1, 303 в, 303 ж, 306 
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в, 307 а, 307 д, 307 е, 307 и, 307 л, 307 м, 308 ж, 308 з, 308 м, 309 п, 310 у, 310 я, 310 ж1, 

310 р1, 310 с1, 310 щ1, 310 я1, 310 а2, 311 е, 311 ж, 311 з, 311 п, 315 д, 320 а, 323 а, 326 г, 

327 а, 327 б, 328 а, 330 а, 331 в, 331 г, 332 а, 335 с, 335 х, 335 ц, 335 ш, 335 г1, 335 е1, 335 

д2, 336 з, 336 я, 337 к, 337 с, 339 б, 339 г, 340 о, 340 у, 341 б, 341 д, 341 к, 341 в1, 341 я1, 

341 б2, 352 м, 354 е, 356 а, 356 г, 356 е, 362 б, 363 г, 365 м, 368 к, 369 у, 369 ф, 390 а, 390 

и, 390 я, 391 о, 391 ш, 391 а1, 391 б1, 391 г1, 395 е, 395 и, 395 м, 395 п, 396 в, 396 г, 396 е, 

396 ж, 397 л, 397 м, 397 н, 397 о, 398 г, 398 ж, 398 и, 398 к, 399 в, 399 ж, 399 и, 400 м, 400 

р, 400 у, 400 ф, 409 ж, 409 н, 410 и, 410 л, 410 р, 411 н, 411 п, 411 ц, 411 ш, 411 щ, 412 з, 

412 л, 412 м, 412 т, 414 б, 414 ж, 414 з, 414 и, 415 л, 415 о, 415 п, 415 ф, 415 ю, 416 д, 416 

е, 416 з, 416 к, 416 ц, 417 м, 417 с, 417 а1, 417 л1, 418 к, 418 л, 418 м, 418 с, 418 ф, 418 х, 

418 а1, 418 н1, 419 а, 419 в, 421 б, 421 д, 424 с, 424 ф, 424 ц, 425 у1, 425 ю1, 427 г, 427 д, 

427 к, 429 ж, 429 с, 429 и1, 430 м1, 431 б, 431 е, 432 в, 432 г, 432 ж, 432 и, 432 л, 432 м, 

432 н, 432 п, 432 с, 432 щ, 432 я, 432 б1, 432 в1, 432 ж1, 433 г, 434 б, 434 г, 435 а, 435 в, 

435 г, 435 ж, 435 л, 435 н, 435 с, 435 ч, 435 ш, 435 ц1, 435 ш1, 435 ю1, 435 я1, 435 ж2, 438 

м1, 439 и, 439 х, 440 а, 440 б, 440 д, 440 н, 440 п, 440 р, 441 в, 441 д, 441 м, 442 е, 442 з, 

442 л, 442 м, 443 ж, 443 и, 443 н, 443 а1, 443 р1, 443 ц1, 443 ш1, 444 г1, 444 к1, 445 а, 445 

и, 453 в, 453 г, 453 д, 453 е, 453 з, 453 и, 454 и, 454 н, 455 и, 474 в, 474 г, 475 д, 475 е, 482 

к, 482 п, 482 ф, 482 ц, 483 р, 491 г, 491 е, 491 ж, 491 м, 491 о, 491 ч, 491 ш, 491 б1, 491 у1, 

491 н2, 492 р, 492 с, 493 в, 493 г, 493 д, 493 е, 494 б, 494 в, 494 г, 494 ж, 496 б, 496 в, 496 

г, 496 д, 496 е, 496 ж, 496 и, 496 к, 497 з, 497 я, 497 г1, 497 е1, 498 г, 498 и, 500 г, 501 б, 

503 м, 503 о, 503 х, 503 ц, 503 ч, 503 в1, 503 г1, 503 е1, 504 е, 504 ж, 504 к, 505 е, 505 м, 

505 с, 506 в, 506 м, 506 ю, 506 в1, 506 г1, 507 г, 507 д, 507 е, 507 з, 507 и, 507 л, 507 м, 

508 л, 508 щ, 508 ю, 508 а1, 508 л1, 508 н1, 509 б, 509 г, 509 д, 509 ж, 509 з, 510 а, 510 б, 

510 в, 510 д, 511 а, 511 б, 511 в, 511 г, 511 д, 511 е, 512 д, 512 ж, 512 и, 512 л, 512 м, 512 

н, 512 о, 512 п, 513 а, 513 в, 513 г, 513 е, 513 ж, 513 з, 514 б, 514 з, 514 и, 514 к, 514 н, 514 

о, 514 р, 514 с, 514 т, 514 х, 514 ц, 529 и, 530 с, 552 б, 553 б, 555 в, 555 г, 555 ж, 556 а, 556 

г, 557 а, 557 б, 557 в, 557 г, 557 е, 557 ж, 557 з, 557 и, 557 к, 557 л, 558 а, 558 б, 558 в, 558 

г, 558 д, 559 в, 560 а, 560 б, 560 в, 560 г, 560 д, 561 а, 561 б, 561 г, 561 д, 572 а, 572 б, 572 

в, 572 г, 573 а, 573 б, 575 ж, 576 е, 594 в, 874 л, 874 е1, 874 ж1, 875 а, 875 в, 875 д, 875 е, 

875 п, 875 у, 875 е1, 876 в, 876 м, 877 б, 877 ж, 877 у, 877 х, 877 ю, 877 г1, 879 с, 880 с, 

882 б, 882 е1. 

 

ЗАПЛАХИ 

 Незаконни сечи.  След дейности с последващо изкуствено въззобновяване за 

залесяванията не се използват само местни произходи и видове 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ 

За да се осигури биологичното разнообразие в тази основна група гори трябва да 

се прилага разнообразие от лесовъдски системи. Трябва да се увеличи делът на 

изборните сечи (групово-изборна сеч) и сечите с дълъг възобновителен период. Те ще 

спомогнат за формиране на неравномерна пространствена структура, която ще осигури 
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по-голямо разнообразие от местообитания. Също така ще подпомогнат запазването на 

дендрологичното разнообразие.  

Отгледните мероприятия трябва да се извършват навреме за да се подобри 

устойчивостта на младите насаждения. При планирането и извеждането на лесовъдските 

мероприятия да се осигури представянето на различните сукцесионни фази, както и 

отделните етапи в развитието на буковите съобщества. Особено внимание трябва да се 

обърне за запазването на насаждения, които са достигнали “фаза на старост” (old growth 

forests).  

Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – острови 

на старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и т.н.  

Приоритетът при стопанисването на издънковите букови гори, да бъде тяхното 

превръщане в семенни. При буковите дървостои, с нисък дървопроизводствен ефект да 

се имат предвид предимно защитните им функции.  

При възобновителни дейности чрез залесявания да се използват само местни 

произходи и видове.  

 

G1.6922/ G1.6923 Southeastern Moesian and Balkan Range neutrophile 

beech forests 

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

неутралните почви. Отличават се с богат видов състав в тревния етаж. Характерни 

растителни видове: Fagus sylvatica, Galium odoratum, Anemone nemorosa, Lamiastrum 

galeobdolon, Sanicula europea. 

 Формирани са на относително по-големи надморски височини от около 700 до 

около 1800 (2100) m при типичен планински климат. Заемат предимно северни склонове, 

долове и клисури. Почвите са неутрални, слабо кисели или слабо алкални, богати на 

хранителни вещества, влажни кафяви горски (Eutric, Dystric и Mollic Cambisols). Тези 

гори се развиват при среден хидротермичен режим и се характеризират с участието на 

редица бореални и средноевропейски видове, което ги прави сходни със 

средноевропейските букови гори. Преобладаващ дървесен вид е обикновеният бук 

(Fagus sylvatica subsp. sylvatica и Fagus sylvatica subsp. moesiaca), който понякога в по-

ниските части формира смесени широколистни гори с участие на Acer heldreichii, A. 

pseudoplatanus, Betula pendula, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Populus tremula, 

Sorbus aucuparia, Ulmus glabra, а в по-високите части на планините образува смесени 

широколистно-иглолистни гори с Abies alba, Picea abies и Pinus sylvestris. Храстов етаж 

обикновено не се формира, но сравнително постоянно участие имат Daphne mezereum, 

Lonicera xylosteum, Rubus idaeus, Salix caprea, Sambucus racemosa. Мезофилните букови 

гори се отличават с богат и разнообразен по флористичен състав и обилие тревен етаж в 
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сравнение с останалите букови гори в България. Доминиращи видове най-често са 

Anemone nemorosa, Dentaria bulbifera, Galium odoratum, Lamiastrum galeobdolon, Sanicula 

europea, Melica uniflora. 

Този тип гори са включени в Червена книга на България том. ІІІ Местообитания 

(Бисерков и др. 2011) с категория “почти застрашено местообитание”. 

На територията на ТП ДЛС „Осогово“ неутрофилните букови гори са представени от 

следните подтипове: 

 Типични неутрофилни букови гори (асоциация Asperulo-Fagetum). Типичните 

неутрофилни букови гори са най-разпространения тип букови гори в България. Заемат 

главно средната част на буковия пояс в диапазона 1000-1500 m надм. вис. в Стара 

планина, Средна гора, Осоговска планина, Беласица, Родопи, Рила, Пирин, Руй планина, 

Влахина, Конявска, Васильовска планина и Микренски възвишения. Отличават се със 

сравнително ниско покритие на тревния синузий, в който най-често доминират Dentaria 

bulbifera, Galium odoratum и Mycelis muralis. 

 Мезофитни букови гори върху сравнително бедни почви (асоциация Festuco 

drymejae-Fagetum). Този подтип включва гори върху бедни до средно богати, добре 

запасени с влага кафяви горски почви и сенчести склонове с надморска височина от 600 

до 1500 m. Етажът на дърветата, в който често пъти субедификатори са Carpinus betulus 

и Quercus dalechampii, е със сравнително по-ниско покритие. По-високата почвена 

влажност определя участието на мезохигрофити като Eupatorium cannabinum и Prunella 

vulgaris. Основен доминант е Festuca drymeja. Постоянно присъствие имат също Galium 

odoratum, Prenanthes purpurea и Rubus hirtus (Димитров 2011). 

 Този тип гори са включени в Червена книга на България том. ІІІ Местообитания с 

категория “потенциално застрашено местообитание” (Бисерков и др. 2011). 

Местообитанието е установено в отдели/подотдели: 104 н, 110 х, 111 в, 156 д1, 

157 я, 157 в1, 159 в, 159 д, 276 ц1, 276 щ1, 277 ж, 277 з, 277 и, 277 к, 277 л, 277 м, 277 н, 

277 о, 278 с, 283 в1, 283 п1, 284 у, 285 о, 285 г1, 286 о, 286 п, 286 р, 286 т, 286 у, 287 о, 

287 п, 287 р, 287 т, 287 ф, 287 ц, 287 я, 288 х, 288 ш, 288 щ, 288 ю, 288 а1, 288 д1, 288 к1, 

289 б, 289 г, 289 е, 290 г, 291 а, 291 в, 291 д, 291 е, 292 а, 292 в, 292 г, 292 д, 293 а, 293 б, 

293 в, 293 д, 293 е, 293 з, 293 и, 293 л, 293 м, 293 р, 294 б, 294 е, 294 к, 294 л, 294 н, 294 п, 

294 р, 294 с, 295 ж, 295 м, 295 н, 295 п, 295 ц, 296 и, 296 ш, 296 ж1, 297 м, 297 н, 297 о, 

297 ц, 297 я, 298 д, 298 и, 299 г, 299 д, 299 ж, 299 з, 300 е, 300 и, 300 н, 301 з, 301 к, 301 н, 

301 р, 302 з, 302 к, 302 л, 302 н, 302 у, 302 х, 303 м, 303 р, 303 у, 303 х, 303 ч, 304 а, 304 г, 

304 ж, 304 з, 304 и, 304 к, 304 н, 304 о, 304 п, 304 р, 304 с, 304 т, 304 ф, 305 б, 306 г, 306 

е, 306 з, 306 к, 306 л, 307 б, 307 в, 307 ж, 308 а, 308 б, 308 в, 308 г, 308 к, 308 с, 309 е, 309 

ж, 309 з, 309 л, 309 м, 309 н, 309 о, 310 л, 310 н, 310 п, 310 р, 310 с, 310 ф, 310 х, 310 г1, 

310 д1, 310 е1, 310 и1, 310 л1, 310 н1, 310 о1, 310 п1, 310 т1, 310 у1, 310 ф1, 310 х1, 310 

ц1, 310 ш1, 310 ю1, 310 б2, 311 а, 311 в, 311 г, 311 д, 311 и, 311 к, 311 л, 311 м, 311 н, 311 

о, 312 а, 312 б, 312 г, 312 е, 312 ж, 312 л, 313 б, 313 в, 313 г, 313 д, 313 е, 313 и, 313 к, 313 
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л, 313 о, 313 п, 313 р, 313 с, 314 а, 314 б, 314 в, 314 д, 314 е, 315 в, 315 е, 315 ж, 316 в, 316 

г, 316 д, 316 ж, 317 а, 317 б, 317 в, 318 а, 318 д, 318 е, 319 а, 319 б, 319 в, 319 г, 319 ж, 319 

з, 319 и, 319 к, 319 л, 319 м, 319 н, 319 о, 319 п, 320 б, 320 в, 320 е, 320 ж, 320 з, 320 и, 

321 а, 321 д, 321 е, 321 з, 321 и, 322 а, 322 м, 322 р, 322 с, 322 х, 323 г, 323 е, 324 в, 324 г, 

328 б, 329 а, 329 в, 330 б, 332 в, 332 г, 333 а, 333 д, 334 ж, 334 л, 334 м, 334 п, 334 р, 334 

с, 335 л2, 335 н2, 335 т2, 335 ш2, 335 щ2, 336 б1, 336 в1, 336 е1, 336 ж1, 352 б, 352 д, 352 

ж, 352 к, 352 о, 352 п, 352 с, 352 т, 352 ф, 353 а, 354 к, 354 н, 354 п, 354 с, 355 м, 355 о, 

355 п, 356 и, 356 к, 356 л, 356 м, 357 а, 357 б, 357 в, 357 г, 358 а, 358 б, 358 в, 359 а, 359 б, 

359 в, 359 г, 359 е, 360 а, 360 б, 360 в, 360 г, 360 д, 360 е, 360 ж, 361 а, 361 в, 361 г, 361 д, 

361 е, 362 з, 362 и, 362 к, 363 е, 363 и, 363 л, 363 м, 363 н, 364 в, 364 г, 364 е, 364 ж, 364 з, 

365 г, 365 с, 365 ч, 365 ш, 365 щ, 365 ю, 365 я, 365 а1, 366 а, 366 б, 366 в, 367 а, 367 б, 367 

в, 367 г, 367 д, 367 е, 368 м, 368 с, 368 т, 368 у, 368 х, 368 ц, 368 ш, 369 б1, 370 х, 370 ц, 

371 д, 371 ж, 371 л, 371 м, 372 б, 372 в, 372 г, 372 д, 372 ж, 373 а, 373 в, 373 г, 373 д, 374 

а, 374 б, 374 в, 374 д, 374 е, 374 ж, 374 з, 374 и, 374 к, 374 о, 374 р, 374 с, 374 у, 374 ф, 

374 х, 374 ц, 374 ч, 375 а, 375 б, 375 в, 375 г, 375 д, 375 ж, 375 з, 376 а, 376 б, 376 в, 376 г, 

376 д, 376 е, 376 з, 376 и, 376 л, 376 м, 377 в, 377 г, 379 а, 379 б, 379 в, 380 а, 380 б, 380 в, 

381 а, 381 б, 381 в, 381 г, 381 д, 381 е, 381 ж, 382 а, 382 б, 382 в, 382 г, 382 д, 382 е, 382 ж, 

383 а, 383 б, 383 в, 383 г, 383 д, 383 е, 384 а, 384 б, 384 в, 384 д, 384 е, 384 ж, 385 а, 385 б, 

385 в, 385 д, 385 и, 385 к, 386 б, 386 г, 386 д, 386 з, 387 а, 387 г, 387 д, 387 ж, 388 а, 388 б, 

388 в, 389 а, 389 в, 389 ж, 390 г, 390 ж, 390 а1, 390 в1, 391 б, 391 д, 391 н, 391 ж1, 392 г, 

392 д, 392 ж, 393 ж, 393 и, 393 л, 393 м, 394 я, 398 а, 399 б, 400 е, 409 б, 410 ж, 411 ж, 411 

и, 412 а, 420 е, 420 з, 420 л, 421 р, 425 ю, 425 а1, 426 о, 428 д, 428 е, 428 ж, 428 п, 429 т, 

429 ц, 429 ч, 429 б1, 431 м, 432 ф, 437 я, 437 г1, 440 ц, 445 в, 445 к, 445 м, 445 о, 445 п, 

445 с, 445 х, 445 ш, 446 в, 446 г, 447 б, 447 в, 448 г, 448 е, 448 ж, 448 и, 448 к, 449 б, 449 

в, 449 г, 449 ж, 449 и, 449 к, 449 л, 449 м, 451 б, 451 в, 451 г, 451 д, 451 ж, 451 з, 451 и, 

451 м, 451 н, 451 п, 451 р, 451 т, 451 у, 451 ф, 451 х, 452 б, 452 в, 452 г, 452 д, 452 е, 452 

к, 453 б, 453 л, 453 м, 453 н, 454 а, 454 е, 454 ж, 456 а, 456 б, 456 в, 456 г, 456 д, 456 к, 

456 м, 457 е, 457 ж, 457 и, 457 м, 458 е, 458 з, 458 и, 458 л, 458 н, 459 к, 459 м, 459 н, 459 

о, 459 п, 460 г, 460 д, 460 ж, 460 и, 460 л, 460 м, 461 а, 461 б, 461 м, 461 р, 461 т, 461 ф, 

462 ч, 462 ш, 462 щ, 462 ю, 462 б1, 465 в, 465 е, 465 л, 465 м, 466 а, 466 г, 466 л, 467 а, 

467 и, 467 к, 468 а, 468 г, 468 е, 469 а, 469 в, 470 а, 470 г, 470 е, 471 б, 471 г, 471 д, 471 е, 

472 б, 472 в, 472 г, 473 г, 474 е, 475 б, 475 г, 475 и, 476 г, 476 д, 476 е, 476 ж, 476 з, 476 л, 

477 б, 477 в, 477 д, 477 е, 478 а, 478 г, 479 б, 479 д, 480 а, 480 в, 480 д, 480 е, 480 з, 480 и, 

481 а, 481 в, 481 д, 481 з, 482 б, 482 г, 482 д, 482 е, 482 з, 483 а, 483 в, 483 д, 483 е, 483 ж, 

483 к, 483 л, 483 м, 484 б, 484 в, 484 г, 484 з, 484 к, 484 л, 484 о, 485 г, 485 д, 485 е, 485 и, 

485 к, 485 л, 485 н, 485 о, 485 у, 485 х, 486 д, 486 к, 486 л, 486 м, 486 о, 486 п, 486 р, 486 

с, 486 ф, 487 а, 487 в, 487 г, 487 д, 487 з, 488 б, 488 в, 488 г, 488 д, 488 ж, 488 з, 489 а, 489 

в, 489 г, 489 д, 489 и, 489 к, 490 б, 490 г, 490 д, 490 е, 490 м, 490 н, 491 с1, 491 х1, 491 ц1, 

491 я1, 491 е2, 491 з2, 491 о2, 492 г, 492 м, 492 н, 492 о, 492 п, 493 а, 495 в, 495 м, 496 а, 

497 х1, 497 ц1, 501 к, 502 ж, 502 к, 502 о, 502 п, 503 а, 505 ч, 506 а, 506 б, 507 а, 508 а, 
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512 а, 512 б, 514 а, 519 в, 519 з, 519 и, 519 м, 519 о, 519 р, 519 с, 519 у, 520 д, 520 з, 520 л, 

520 п, 520 с, 520 в1, 521 в, 521 м, 521 н, 521 о, 521 р, 521 т, 521 ф, 521 ш, 521 я, 522 д, 522 

н, 523 б, 523 к, 523 м, 523 о, 523 с, 523 т, 523 ц, 524 в, 524 к, 524 п, 524 ф, 524 х, 524 ц, 

525 а, 525 б, 525 з, 525 у, 526 а, 526 е, 526 з, 526 и, 527 г, 527 н, 527 р, 527 с, 527 щ, 527 

ю, 527 г1, 528 а, 528 б, 528 з, 528 у, 529 ж, 530 м, 531 з, 532 а, 532 б, 532 з, 532 и, 532 ф, 

532 я, 532 в1, 533 в, 533 д, 533 е, 533 з, 533 к, 533 м, 533 н, 533 с, 533 я, 533 в1, 533 г1, 

534 к, 535 е, 535 ж, 535 л, 535 ц, 535 о1, 536 а, 536 д, 536 з, 536 т, 537 г, 537 д, 537 ж, 538 

е, 538 л, 539 б, 539 о, 539 с, 539 х, 539 ч, 539 ш, 540 а, 540 и, 540 м, 540 н, 540 о, 540 р, 

540 ч, 540 а1, 540 в1, 540 н1, 541 м, 541 н, 541 п, 541 р, 541 с, 541 у, 541 ф, 541 х, 541 ц, 

541 щ, 541 ю, 541 я, 541 а1, 541 е1, 541 о1, 541 к2, 542 а, 542 г, 542 ж, 542 п, 542 р, 543 д, 

543 и, 543 р, 543 ц, 543 ю, 543 я, 543 а1, 543 в1, 543 е1, 543 и1, 543 к1, 543 м1, 543 о1, 

543 п1, 543 т1, 543 у1, 544 д, 544 з, 544 л, 545 в, 545 г, 545 у, 545 х, 545 ч, 545 ш, 545 ю, 

545 а1, 545 б1, 545 г1, 546 а, 546 б, 546 д, 546 ж, 546 п, 547 б, 547 д, 547 и, 548 б, 548 ж, 

548 к, 548 м, 548 п, 548 с, 548 у, 548 х, 549 а, 549 б, 549 в, 549 г, 549 д, 549 е, 549 ж, 549 з, 

552 а, 553 а, 554 а, 554 б, 554 в, 554 д, 555 б, 555 з, 556 б, 556 в, 559 а, 559 б, 561 в, 562 а, 

562 б, 562 в, 562 г, 563 а, 563 б, 563 в, 563 г, 563 д, 567 а, 567 б, 567 в, 568 а, 568 б, 568 в, 

568 д, 569 а, 569 б, 569 г, 569 ж, 570 б, 570 в, 571 б, 571 г, 571 д, 571 е, 571 з, 571 и, 574 б, 

575 б, 575 в, 575 д, 575 е, 575 и, 575 к, 575 о, 576 а, 576 б, 576 в, 576 г, 576 д, 576 ж, 577 а, 

577 б, 577 в, 577 г, 578 а, 578 б, 578 в, 578 д, 578 е, 578 ж, 578 з, 578 и, 579 б, 579 в, 579 г, 

579 д, 579 е, 579 ж, 580 а, 580 г, 580 д, 580 е, 580 ж, 580 з, 581 а, 581 б, 581 в, 582 а, 582 е, 

582 ж, 582 з, 582 и, 582 к, 582 л, 582 м, 582 о, 583 а, 583 г, 583 ж, 583 з, 583 к, 583 м, 583 

н, 583 о, 583 п, 583 р, 584 а, 584 б, 584 г, 584 д, 584 е, 584 ж, 584 з, 585 а, 585 г, 585 д, 585 

е, 585 ж, 585 з, 586 а, 586 к, 587 а, 587 б, 587 в, 587 г, 587 д, 587 ж, 587 з, 587 и, 588 а, 588 

е, 588 ж, 588 з, 589 в, 589 г, 589 ж, 589 з, 589 и, 590 б, 590 г, 590 е, 590 ж, 590 и, 590 к, 

591 а, 591 б, 591 г, 591 з, 591 и, 592 а, 592 в, 592 ж, 592 з, 592 к, 592 л, 592 м, 592 п, 592 р, 

593 г, 593 д, 593 ж, 593 з, 594 б, 594 д, 594 е, 594 з, 594 и, 595 а, 595 б, 595 д, 595 е, 595 ж, 

595 з, 596 б, 596 в, 596 г, 873 я, 873 к1, 873 п1, 873 с1. 

 

ЗАПЛАХИ 

 Незаконни сечи.  След дейности с последващо изкуствено въззобновяване за 

залесяванията не се използват само местни произходи и видове 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ 

За да се осигури биологичното разнообразие в тази основна група гори трябва да 

се прилага разнообразие от лесовъдски системи. Трябва да се увеличи делът на 

изборните сечи (групово-изборна сеч) и сечите с дълъг възобновителен период. Те ще 

спомогнат за формиране на неравномерна пространствена структура, която ще осигури 

по-голямо разнообразие от местообитания. Също така ще подпомогнат запазването на 

дендрологичното разнообразие.  

Отгледните мероприятия трябва да се извършват навреме за да се подобри 

устойчивостта на младите насаждения. При планирането и извеждането на лесовъдските 
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мероприятия да се осигури представянето на различните сукцесионни фази, както и 

отделните етапи в развитието на буковите съобщества. Особено внимание трябва да се 

обърне за запазването на насаждения, които са достигнали “фаза на старост” (old growth 

forests).  

Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – острови 

на старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и т.н.  

Приоритетът при стопанисването на издънковите букови гори, да бъде тяхното 

превръщане в семенни. При буковите дървостои, с нисък дървопроизводствен ефект да 

се имат предвид предимно защитните им функции.  

При възобновителни дейности чрез залесявания да се използват само местни 

произходи и видове.  

 

G1.69  Thermophilous Moesian beech forests 

 Чисти и смесени широколистни гори с основен едификатор обикновен бук (Fagus 

sylvatica subsp. sylvatica и Fagus sylvatica subsp. moesiaca). Срещат се предимно в 

предпланините, ниските планини и долните части на високите планини в диапазона от 

100 до 1000 (1300) m надм. вис. при условия на умерено-континентален и преходно-

континентален климат. Характерни растителни видове Acer hyrcanum, Corylus colurna, 

Ostrya carpinifolia, Quercus cerris, Q. frainetto, Q. dalechampii, Sorbus torminalis, Tilia 

tomentosa, Carpinus betulus. 

Заемат главно сенчести изложения и участъци в доловете с относително по-

висока въздушна и почвена влажност. Почвите са кафяви горски (Cambisols) и по-рядко 

канелени горски (Chromic Cambisols) и рендзини (Rendzic Leptosols). Мизийските букови 

гори се отличават с термофилен характер, подчертан чрез присъствието на видове от 

съседно разположените дъбови, липови, габърови и др. широколистни гори. В горната 

част от вертикалния си диапазон на разпространение, мизийският бук формира смесени 

гори с участие най-вече на обикновен габър (Carpinus betulus) и обикновен горун 

(Quercus dalechampii). В по-ниските участъци съедификатори са предимно дървесни 

видове сюжен произход и разпространение - Acer hyrcanum, Corylus colurna, Ostrya 

carpinifolia, Quercus cerris, Q. frainetto, Sorbus torminalis и Tilia tomentosa. Храстов етаж 

обикновено не е формиран. По-често се срещат единични храсти от Cornus mas, 

Crataegus monogyna, Rosa arvensis, Rubus hirtus, Ruscus aculeatus, R. hypoglossum. 

Общото покритие на тревния етаж варира в широки граници в зависимост от покритието 

на дърветата и се характеризира с мозаична структура. Най-често се формират 

микрогрупировки с преобладаване на следните видове: Aremonia agrimonoides, Dentaria 

bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Galium odoratum, Luzula forsteri, Melica uniflora и 

Sanicula europaea. Други видове с висока срещаемост са Dryopteris filix-mas, Hedera 

helix, Lamiastrum galeobdolon, Melissa officinalis, Mycelis muralis, Piptatherum virescens, 
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Polygonatum latifolium, P. odoratum, Potentilla micrantha, Sanicula europaea, Tamus 

communis, Viola odorata, V. reichenbachiana и V. riviniana. Присъствието на Glechoma 

hederacea, Arum maculatum, Geum urbanum, Helleborus odorus, Lathyrus niger и 

Physospermum cornubiense е указателно за термофилния характер на този тип букови 

гори. Характерен е и пролетният синузий от Arum maculatum, Geum urbanum, Glechoma 

hederacea, Helleborus odorus, Lathyrus niger, Physospermum cornubiense и др. (Димитров 

2011). 

 Този тип гори са включени в Червена книга на България том. ІІІ Местообитания с 

категория “потенциално застрашено местообитание” (Бисерков и др. 2011). 

 

Местообитанието е установено в отдели/подотдели: 157 г1, 365 е, 369 м1, 370 щ, 

393 е, 401 ш, 401 ю, 401 б1, 401 г1, 401 е1, 408 у, 410 а, 410 д, 410 ю, 411 а, 417 а, 435 г1, 

435 ж1, 435 г2, 438 а1, 438 в1, 438 о1, 438 ф1, 438 х1, 871 с1, 873 з, 873 ч, 873 щ, 873 б1, 

873 в1, 873 н1, 878 г, 879 б, 879 к, 880 д, 880 а1 

 

ЗАПЛАХИ 

 Незаконни сечи.  След дейности с последващо изкуствено въззобновяване за 

залесяванията не се използват само местни произходи и видове 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ 

За да се осигури биологичното разнообразие в тази основна група гори трябва да 

се прилага разнообразие от лесовъдски системи. Трябва да се увеличи делът на 

изборните сечи (групово-изборна сеч) и сечите с дълъг възобновителен период. Те ще 

спомогнат за формиране на неравномерна пространствена структура, която ще осигури 

по-голямо разнообразие от местообитания. Също така ще подпомогнат запазването на 

дендрологичното разнообразие.  

Отгледните мероприятия трябва да се извършват навреме за да се подобри 

устойчивостта на младите насаждения. При планирането и извеждането на лесовъдските 

мероприятия да се осигури представянето на различните сукцесионни фази, както и 

отделните етапи в развитието на буковите съобщества. Особено внимание трябва да се 

обърне за запазването на насаждения, които са достигнали “фаза на старост” (old growth 

forests).  

Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – острови 

на старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и т.н.  

Приоритетът при стопанисването на издънковите букови гори, да бъде тяхното 

превръщане в семенни. При буковите дървостои, с нисък дървопроизводствен ефект да 

се имат предвид предимно защитните им функции.  

При възобновителни дейности чрез залесявания да се използват само местни 

произходи и видове.  
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G1.737 Eastern sub-Mediterranean white oak woods 

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

видове. Това местообитание се свързва с разредените, ксеротермни дъбови гори, 

доминирани от космат дъб (Quercus pubescens) и е разпространено предимно по 

варовиковите възвишения на местата с континентален климат. Тези гори са част от 

смесените дъбови гори, като обикновено заемат най-сухите и топли места по склонове 

предимно с южно или западно изложение. Почвите са добре развити, най-често са 

различни подтипове лесивирани до плитки - от подтипoвете литосоли, рендзини и по-

рядко ранкери. Характерно е, че са сухи, сравнително бедни и с различна степен на 

ерозия. Такива гори се срещат предимно в карстовите райони и често приосновната 

скала се разкрива като различни по големина скални блокове. Заради континенталните 

условия, бедните почви и антропогенното влияние, горите са предимно фрагментарни и 

имат на места храсталачен облик. Видовият състав на съобществата на косматия дъб е 

твърде динамичен и разнообразен. в тях има много открити терени - поляни, каменливи 

площи, и те често формират комплекси с ксеротермните пасища и храсталаци, като от 

тези места в горите на космат дъб проникват много ксеротермни тревни видове, типични 

за флората на дадения географски регион и височинен пояс.  

 Дървесният етаж, в който косматият дъб доминира или съдоминира, достига 

височина най-често 4-8 m. Дърветата са разклонени и често кривостъблени. Освен 

Quercus pubescens,в този етаж обикновено се срещат Acer campestre, Fraxinus ornus, 

Quercus cerris, Q. frainetto,Q. virgiliana. Често, особено на места с плитка варовикова 

основа, масово расте и Carpinus orientalis, който може да образува и втори дървесен 

подетаж Поради отворения характер и доброто осветление, във флористичния състав на 

горите от космат дъб участват много видове, които се срещат по поляните и ливадите, 

както и в редините на горите (например характерни за класовете Trifolio-Geranietea и 

Festuco-Brometea). Такива са: Acanthus balcanicus, Althaea cannabina, Bothriochloa 

ischaemum (= Dichanthium ischaemum), Chrysopogon gryllus, Dictamnus albus, Echinops 

sphaerocephalus, Euphorbia polychroma, Festuca rupicola, Filipendula vulgaris, Geranium 

sanguineum, Orchis purpurea, Primula veris. Красив пролетен аспект през април-май 

формира при цъфтежа си обикновеният божур (Paeonia peregrina).  

Горите от космат дъб се срещат в комплекси с другите ксеротермни дъбови гори - на цер 

(Quercus cerris) и благун (Q. frainetto), както и с ценозите на келявия габър (Carpinus 

orientalis). В сравнение с първите два вида, косматият дъб е по-непретенциозен и заема 

по-неподходящите за тях места, дори понякога се проявява като техен деградационен 

стадий на развитие. Сравнението с келявия габър е коренно различно - съобществата на 

този вид на места могат да заменят ценозите на косматия дъб, особено при напредване 

на ерозията и деградацията вследствие на антропогенната дейност - паша, сечи, пожари 

и др. (Цонев и др. 2011).   
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 Този тип гори са включени в Червена книга на България том. ІІІ Местообитания с 

категория “потенциално застрашено местообитание” (Бисерков и др. 2011). 

 Местообитанието е установено в отдели: 195 я, 241 ю, 251 д1, 251 з1, 251 м1 

 

ЗАПЛАХИ 

 Незаконни сечи. Пожари. Паша. След дейности с последващо изкуствено 

въззобновяване за залесяванията не се използват само местни произходи и видове.  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ 

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 

формиране 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 различните 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 биоразнообразието – 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. Прекратяване 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 

възобновяване, а при залесяване да се използват местни видове и произходи. 

Предприемане на мерки свързани с подобряване на охраната на горите.  

 

 G1.9135 Illyro-Moesian montane birch woods 

 Естествени чисти и смесени насаждения на бяла бреза (Betula pendula) с 

участието на обикновен бук (Fagus sylvatica), обикновен смърч (Picea abies), бял 

бор(Pinus sylvestris), обикновена ела(Abies alba), бяла мура(Pinus peuce) и 

трепетлика(Populus tremula). Срещат се фрагментарно, на малки площи в почти всички 

планини в България. Развиват се предимно върху каменливи свежи кисели кафяви 

горски почви (Cambisols). Бялата брезае пионерен вид, срещащ се естествено на групи 

или единично в мезофилни иглолистни и букови гори. В резултат на естествени или 
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антропогенни сукцесии, на мястото на унищожени или разстроени гори тя формира 

вторични чисти и смесени съобщества. Благодарение на добрата си репродуктивна 

способност брезата бързо заема площи, освободени от коренната растителност при 

ветровали, снеголоми, пожари и лавини. В някой случаи тя се настанява и на изоставени 

пасища и ливади. Често брезата е основен едификатор, а в подлеса преобладават смърч, 

бук или ела. В тревния етаж взимат участие най-често мезофитни видове характерни за 

иглолистни и букови гори (Calamagrostis arundinacea,Chamaenerion angustifolium (= 

Epilobium angustifolium), Deschampsia flexuosa,Epilobium montanum, Euphorbia 

amygdaloides, Luzula luzuloides, Poa angustifolia, P. nemoralis, Rubus idaeus, Senecio 

nemorensis, Trifolium medium, Vaccinium myrtillus, Veronica urticifolia и др. (Димитров 

2011). 

 Този тип гори са включени в Червена книга на България том. ІІІ Местообитания с 

категория “потенциално застрашено местообитание” (Бисерков и др. 2011). 

  

Местообитанието е установено в отдели/подотдели: 304 л, 316 б, 321 в, 321 г, 322 

д, 322 е, 325 б, 333 в, 334 о, 372 з, 372 и, 391 ю, 392 и, 393 з, 393 н, 394 д, 394 ю, 394 а1, 

440 е, 440 о. 

 

ЗАПЛАХИ 

 Незаконни сечи. Пожари..  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ 

Това съобщество е с участие на два дървесни вида с контрастни екологични 

характеристики, което поставя въпроса за неговата устойчивост във времето. В голяма 

степен сегашното му състояние е резултат от антропогенно влияние, изразяващо се в 

изсичане, паша и опожаряване на коренните насаждения.  

Дългосрочното му съществуване е възможно на територия, която предлага 

разнообразие от микро-местообитания с различни характеристики. Например, склонове 

в които има комбинация на сравнително обезпечени с влага места и по-дълбоки почви 

(дерета) и части с дефицит на влага и по-неплодородна, силно каменлива почва.  

Динамиката на видовият състав в дългосрочен аспект ще зависи от комбинацията 

на микро-условия на месторастене. Участието на брезата, която е пионерен вид, ще 

намалява и ще се запази само в местата в които тя има конкурентно предимство – силно 

каменливи почви и дефицит на влага.  

Освен изключително важната си противоерозионна роля, брезата може да се 

приеме и като един вид 'източник' от които брезата се разпространява и заема съседните 

незалесени територии. Не трябва да се пренебрегва и естетическата му стойност.  
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Лесовъдските мероприятия трябва да запазват смесения характер на 

насажденията без обаче да влизат в противоречие с естествената им динамика, т.е. не 

трябва да се стремят да запазят на всяка цена брезата на местата, където тя няма 

конкурентно предимство.  

 

 G3.16  Moesian [Abies alba] forests 

Монодоминантни или смесени гори на обикновена ела (Abies alba). Горите от 

обикновена ела (Abies alba subsp. alba) имат ограничено разпространение в планините на 

България. Вертикалната им амплитуда е повече от 1500 m (450-2000 m надм. вис.), като 

оптимумът им на развитие е между 1000 и 1700 m надм. вис. Заемат най-често долните 

части на склонове със северно изложение в падини и дълбоки долове, където 

овлажнението на почвите и въздуха е относително високо. Скалната основа е по-често 

силикатна, рядко алкална. Еловите гори се развиват най-често върху дълбоки, влажни, 

богати и много богати, кисели и слабо кисели, добре дренирани и аерирани кафяви 

горски почви и тъмноцветни планинско-горски почви. Извън тези оптимални 

хaрактеристики на местообитанията, елата расте при различни топографски, 

климатични, хидроложки, петрографски и почвени условия, които намират израз в 

голямото разнообразие във флорния състав на отделните фитоценози.  

Монодоминантните гори на обикновената ела все повече се превръщат в 

изчезващи реликтни фитоценози. По-широко разпространение имат смесените гори, 

като най-често в тях освен обикновена ела участват още обикновен смърч (Picea abies) и 

обикновен бук (Fagus sylvatica). Съотношението между трите вида се мени в различни 

етапи от тяхната синдинамика. Освен смърч и бук, съедификатори на елата значително 

по-рядко са белият (Pinus sylvestris) и черният бор (Pinus nigra subsp. pallasiana), бялата 

(Pinus peuce) и черната мура (Pinus heldreichii), обикновеният явор (Acer pseudoplatanus) 

и др. Храстов етаж липсва, спорадично се срещат Corylus avellana, Daphne mezereum, 

Lonicera nigra, L. xylosteum, Rosa pendulina, Rubus idaeus.  

В тревния етаж доминират видове, haрактерни за европейските широколистни 

мезофилни гори: Aegopodium podagraria,Athyrium filix-femina, Cardamine 

pectinata,Dentaria bulbifera, Dryopteris filix-mas, Euphorbia amygdaloides, Galium 

odoratum, Glechoma hederacea, Lamiastrum galeobdolon, Mycelis muralis, Sanicula 

europaea и Soldanella chrysostricta, Luzula luzuloides, L. sylvatica, Oxalis acetosella, 

Vaccinium myrtillus, Rhytidiadelphus triquetrus и др. (Димитров и Русакова 2011). 

 Този тип гори са включени в Червена книга на България том. ІІІ Местообитания с 

категория “застрашено местообитание” (Бисерков и др. 2011). 

  

На територията на ТП ДЛС “Осогово” местообитанието е установено в отдели: 

354 л, 354 м, 355 р, 355 с, 355 т, 355 ф, 538 о, 540 е1 
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ЗАПЛАХИ 

 Незаконни сечи. Пожари. След дейности с последващо изкуствено 

въззобновяване за залесяванията не се използват само местни произходи и видове 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ 

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

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

ограничи с изключение на случаите, когато целта е постигане на разнообразие на 

местообитания.  

Отгледните мероприятия трябва да се извършват своевременно за да се подобри 

устойчивостта на младите насаждения.  

При планирането и извеждането на лесовъдските мероприятия да се осигури 

представянето на различните фази в развитието на еловите гори.  

Особено внимание трябва да се обърне за запазването на насаждения, които са 

достигнали “фаза на старост” (old growth forests). Да се осигури запазването на ключови 

елементи на биоразнообразието – острови на старостта, дървета с хралупи, зони на 

спокойствие и т.н. Включване на горите с участие на Abies borisii-regis в защитени 

територии, поради ендемичния им характер.  

Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва 

дървесина, дървета с хралупи, острови на старостта, зони на спокойствие и т.н. 

 

G3.1E1 Southeastern Moesian [Picea abies] forests 

Горите от смърч са доминиращи в иглолистния горски пояс в планините на 

България. Най-големи площи заемат в Родопите, Рила, Пирин,  

Монодоминанти и с преобладание на смърч гори в Родопидите (Витоша, Рила, 

Пирин и Родопи). По-ограничено се срещат в Западна и Средна Стара планина, Витоша 

и Осоговска планина. Основното развитие на смърчовите фитоценози е между 1500-1600 

и 1900-2100 m надм. вис. В затворени котловини и дълбоки долини, главно в Родопите, 

където се наблюдават температурни инверсии, се създават условия за развитие на 

смърчови фитоценози и при 1200 m надм. вис. Формите на релефа, надморската 

височина, изложението, основната скала и почвите не са строго определящи за 

развитието на смърчовите гори, но имат съществено значение за флористичния им 

състав и продуктивността им. Предпочитани са северните изложения и заравнените 

терени или склоновете с умерен наклон. Основните скали и почвите са кисели. Към 

горната граница на гората почвите са тъмноцветни планинско-горски, а на по-малка 

надморска височина - кафяви горски. Рядко (главно в Средните Родопи) смърчови 

монодоминантни и полидоминантни гори се развиват и на варовити, хумусно-
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карбонатни почви. Поради високия склоп на голяма част от смърчовите гори, в тях 

почти не се развива храстов, а в някои случаи и тревен етаж.  

В зависимост от надморската височина и флористичния състав се разграничават два 

подтипа. На територията на ТП ДЛС „Осогово” е представен типът: G3.1E1  South-

eastern Moesian [Picea abies] forests 

 В долната част на разпространението си (1200-1800 m надм. вис.) горите от 

обикновен смърч по-често са смесени с участие на обикновена ела (Abies alba), бял бор 

(Pinus sylvestris) и обикновен бук (Fagus sylvatica). В тревния етаж участват както 

видове, haрактерни за европейските широколистни мезофилни гори, така и видове, 

haрактерни за иглолистните бореални гори - Dentaria bulbifera, Epilobium montanum, 

Festuca drymeja, Luzula luzuloides, L. sylvatica, Oxalis acetosella, Rhytidiadelphus triquetrus, 

Vaccinium myrtillus, Veronica urticifolia, Viola reichenbachiana (Русакова и Димитров 

2011). 

 Тези типове гори са включени в Червена книга на България том. ІІІ 

Местообитания с категория “потенциално застрашено местообитание” (Бисерков и др. 

2011). 

 На територията на ТП ДЛС “Осогово” местообитанието е установено в отдели: 

324 д, 325 г, 325 е, 325 ж, 329 б, 330 в 

 

ЗАПЛАХИ 

Незаконни сечи. Пожари. След дейности с последващо изкуствено възобновяване 

за залесяванията не се използват само местни произходи и видове 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ 

Смърчовите насаждения са изключително подходящи за прилагане на изборните 

форми на стопанство и сечи с дълъг възобновителен период, които да осигурят 

неравномерната пространствена структура. Трябва да се прилага постепенната сеч, с 

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

Отгледните мероприятия трябва да се извършват навреме за да се подобри 

устойчивостта на младите насаждения.  

При планирането и извеждането на лесовъдските мероприятия да се осигури 

представянето на различните фази в развитието на смърчовите гори. Особено внимание 

трябва да се обърне за запазването на насаждения, които са достигнали “фаза на 

старост” (old growth forests).  

Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – острови 

на старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и т.н.  
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G3.561(1) Helleno-Balkanic Pallas' pine forests 

 Гори от черен бор с реликтен характер. Характерни растителни видове: подвидът 

паласов черен бор (Pinus nigra ssp. pallasiana). Съобществата на паласовия черен бор в 

България са отнасяни към средиземноморската растителност. Видът е ксеротермен с 

голяма вертикална амплитуда на разпространение - около 1400 m (400-500-1800) m 

надм. вис. Преобладаващата част от черноборовите гори в съвременната растителна 

покривка се намират между (600) 800 и 1300-1500 m надм. вис., най-често в условията на 

силно пресечен релеф. Те се срещат в различни пояси - от ксеротермния дъбов пояс, 

през мезофилните габърово-горунов и буков, до микротермния иглолистен пояс в 

планините и попадат в различни климатични и фитогеографски териториални 

подразделения. Разпространени са от Славянка и Източните Родопи до Предбалкана. 

Най-широко разпространение имат в Родопите, Влахина планина и Пирин, сравнително 

по-ограничено се срещат в Славянка, Рила, Осогово, ниските планини в Западна 

България, Стара планина и Предбалкана. Попадат в трите климатични области на 

територията на България: умерено континентална, преходна и континентално-

средиземноморска. Въпреки че по своите екологични особености фитоценозите на 

паласовия черен бор се отнасят към ксерофитния тип растителност, изложението не 

ограничава съществено развитието им. По-често се срещат на южни, с южна компонента 

и източни склонове. Наклонът на заеманите терени може да бъде много голям. Единични 

дървета се срещат и на отвесни скални стени и видът проявява пионерни качества. 

Силно предпочитани са алкалните скали, като в северните райони те са задължителни, а 

в южните части на страната се срещат и върху друг тип скална основа. Това определя 

развитието им върху хумусно-карбонатни почви от типа рендзини, като не е изключено 

и върху канелени горски или кафяви горски почви, особено на силикатна скална основа. 

Те често са ерозирани, слабо развити и с малка мощност. Влажността на почвите варира 

през вегетационния период от ниска до сравнително умерена.  

  

 Черният бор образува както монодоминантни (преобладаващата част от 

ценозите), така и смесени съобщества с други иглолистни или широколистни дървесни 

видове, които по своите екологични haрактеристики са ксеротермни или 

мезоксерофитни. На по-малка надморска височина, в ксеротермния дъбов пояс, 

предимно в южните райони на страната (Хасковско, Кърджалийско, Добростански 

масив), са останали отделни фрагменти от някога широко разпространени там 

черноборови гори. Част от тях са монодоминантни, в други с различно обилие се срещат 

ксеротермни видове дъб (Quercus frainetto, Q. pubescens), келяв габър (Carpinus 

orientalis), както и Acer campestre, Fraxinus ornus, Pyrus pyraster, Sorbus torminalis и др. В 

храстовия синузий са разпространени Cornus mas, Corylus avellanа, Cotinus coggygrya, 

Syringa vulgaris,a средиземноморски облик им придава участието на Genista carinalis, G. 
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rumelica, Juniperus oxycedrus и др. В тревната покривка доминират Brachypodium 

pinnatum, B. sylvaticum, Festuca heterophylla, Melica uniflora, Poa nemoralis и др. В 

състава им участват редки и защитени от закона видове: Anthemis rumelica, Carduus 

thracicus, Fritillaria pontica, Verbascum roripifolium, V. rupestre и др.  

 От широко разпространени в миналото сега горите от черен бор са острови сред 

широколистната растителност. С увеличаване на надморската височина (800-900-1350 

m) флористичното разнообразие на фитоценозите на черния бор се увеличава. Нерядко в 

ролята на субдоминанти или като примес, привнасяйки мезофилни черти във 

фитоценозите, се явяват Quercus dalechampii, Fagus sylvatica, Carpinus betulus,по-рядко 

Abies alba, Fraxinus excelsior, Picea abies,а на някои места се среща и Abies alba subsp. 

borisii-regis. Съставът на храстовия синузий не се променя съществено (Carpinus 

orientalis, Clematis vitalba, Cornus mas, Corylus avellana, Cotinus coggygria, Daphne 

mezereum, Juniperus communis, J. oxycedrus, Rubus spp.,рядко Arctostaphylos uva-ursi),но 

обилието им е силно ограничено. Тревната покривка изграждат Brachypodium pinnatum, 

B. sylvaticum, Calamagrostis arundinacea, Hedera helix, Sesleria latifoliа, Trifolium alpestre 

и др., като се появяват и мезофилни видове: Cruciata glabra, Oxalis acetosella, Sanicula 

europaea, Viola canina и др. На скалисти терени в дерета, главно в югозападните райони 

на страната, черният бор формира фитоценози с водния габър (Ostrya carpinifolia). В 

тревната покривка са разпространени Cephalanthera rubra, Poa nemoralis, Scabiosa 

rhodopensis, Sesleria latifolia и др. (Русакова и Вълчев 2011). 

 Тези типове гори са включени в Червена книга на България том. ІІІ 

Местообитания с категория “уязвимо местообитание” (Бисерков и др. 2011). 

 Местообитанието е установено в отдели: 461 г, 461 д, 461 ж, 461 к, 501 в, 530 л, 

531 л, 531 н 

 

ЗАПЛАХИ 

 Незаконни сечи. Пожари. След дейности с последващо изкуствено 

въззобновяване за залесяванията не се използват само местни произходи и видове 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ  

Прилагане на разнообразни лесовъдски системи, а не само постепенна сеч, 

каквато е досегашната практика. В скалните черборови гори не се провеждат лесовъдски 

мероприятия.  

При планирането и извеждането на лесовъдските дейности да се осигури 

представянето на различните фази в развитието на черборовите гори. Разработване на 

противопожарни мерки.  

Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – острови 

на старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и т.н  
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 Гори във фаза на старост (Old growth forests) 

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

развитието на насажденията, които със своята специфична структура и функционалност 

са местообитание на комплекс от видове от различни екологични и таксономични групи. 

Установено е, че значителна част от свързаните с гората видове намират в тях 

оптимални условия за съществуване. 

 Горите във фаза на старост се характеризират се с наличие на стари живи дървета 

с диаметри близки до максималните за съответния дървесен вид; дървета с изсъхнали, 

деформирани или счупени върхове и клони; дървета с хралупи; стоящи и паднали 

едроразмерни мъртви дървета, които са в различни фази на разлагане. В голямата си 

част тези насаждения имат неравномерна пространствена и възрастова структура. 

Приблизително 160 до 230 години са нужни за да се формира гора със 

характеристики на гора във фаза на старост. Трансформацията от зрели гори към гори 

във фаза на старост е постепенна и продължителността й зависи много от дървесния 

състав (видовете достигат за различно време пределна физиологична възраст), условията 

на месторастене (периодът е по- кратък на добри месторастения, отколкото на бедни) и 

първоначалната структура на насажденията (при хомогенна структура е по-бавно в 

сравнение с хетерогенната). 

 

На територията на ТП ДЛС „Осогово“ 1387.9ха -7.5% от залесената площ са гори, 

отделени за осигуряване на гори във фаза на старост и притежаващи потенциал за 

превръщането им в такива. Това са подотдели:   114 ф, 114 ш, 114 щ, 157 а, 157 г1, 158 в, 

158 г, 158 с, 158 в1, 159 в, 159 г, 159 д, 160 б, 160 г, 160 е, 180 л2, 195 я, 306 б, 306 в, 306 

г, 306 е, 306 з, 306 к, 307 а, 307 б, 307 в, 307 г, 307 д, 307 е, 307 ж, 307 и, 307 к, 307 л, 307 

м, 308 а, 308 б, 308 в, 308 г, 308 ж, 308 з, 308 к, 308 м, 308 с, 309 е, 309 ж, 309 з, 309 л, 

309 м, 309 н, 309 о, 310 б1, 310 в1, 310 я1, 310 а2, 317 а, 317 б, 317 в, 318 а, 318 д, 318 е, 

319 а, 319 б, 319 в, 319 г, 319 ж, 319 з, 319 и, 319 к, 319 л, 319 м, 319 н, 319 о, 319 п, 320 

а, 320 б, 320 в, 320 д, 320 е, 320 ж, 320 з, 320 и, 320 к, 320 л, 320 м, 320 н, 320 о, 321 в, 

321 д, 321 е, 322 м, 322 о, 322 п, 322 р, 322 с, 323 е, 324 а, 324 в, 324 г, 324 д, 325 а, 325 б, 

325 г, 325 е, 325 ж, 328 а, 328 б, 329 б, 330 б, 330 в, 331 в, 331 г, 332 а, 332 в, 332 г, 333 а, 

333 г, 333 д, 355 р, 355 с, 393 е, 401 б1, 401 г1, 416 а, 428 д, 428 е, 428 п, 454 а, 529 з, 529 

и, 529 л, 530 л, 534 к1, 541 г2, 541 д2, 552 а, 552 б, 553 а, 553 б, 554 а, 554 в, 554 д, 555 а, 

557 а, 557 б, 557 в, 557 г, 557 е, 557 ж, 557 з, 557 и, 557 к, 558 д, 562 а, 562 б, 562 в, 563 а, 

563 б, 563 в, 563 г, 563 д, 567 а, 568 а, 568 б, 568 д, 570 в, 571 б, 571 в, 571 г, 571 д, 571 е, 

571 з, 572 б, 572 г, 573 а, 573 б, 574 б, 574 г, 576 а, 576 б, 576 г, 576 д, 576 е, 576 ж, 577 а, 

593 б. 
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ЗАПЛАХИ 

Незаконни сечи. Пожари. 

 

 ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ 

Горите във фаза на старост (ГФС), със своята специфична структура и 

функционалност, са местообитание на комплекс от видове от различни екологични и 

таксономични групи. Поради ограничените знания за тях все още не може да се 

определи колко от проучените видове са свързани единствено с тези гори, но определено 

може да се каже, че много видове намират в тях оптимални условия за съществуване. 

Нещо повече, при сравняване на ГФС и по-млади гори са отчетени съществени разлики 

във видовия състав и обилието, което е показател за уникалноста на тези екосистеми.  

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

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

подходящи за тази цел са естествени насаждения с възраст над 100 години, които не са 

били обект на стопанска дейност. При отсъствие на достатъчно представителност на 

определени типове насаждения, както при пространствено разположение, когато се 

фрагментират естествени насаждения, в тази група гори могат да бъдат включени и 

горски култури. Препоръчително е горите във фаза на старост да бъдат относително 

равномерно разпределени на територията, като площта на един комплекс от стари гори 

да бъде не по-малко от 40 ха. По възможност трябва да се осигури и свързаността на 

тези комплекси с коридори, които също са съставени от ГФС.  

За да може да достигнат характеристиките на горите във фаза на старост 

определените насаждения трябва да се оставят на естествената им динамика. В тях не се 

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

природни нарушения /ветровали и каламитети на площи заемащи над 30 % от ГФС/. 

Друго изключение от това правило са горските култури. В тях са необходими 

лесовъдски намеси, които да подпомогнат устойчивостта на тези насаждения и процеса 

на диференциация на структурата им.  

Приблизително 160 до 230 години са нужни за да се формира гора със 

характеристики на гора във фаза на старост. Трансформацията от зрели гори към гори 

във фаза на старост е постепенна и продължителността й зависи много от дървесния 

състав (видовете достигат за различно време пределна физиологична възраст), условията 

на месторастене (периодът е по- кратък на добри месторастения, отколкото на бедни) и 

първоначалната структура на насажденията (при хомогенна структура е по-бавно в 

сравнение с хетерогенната). 
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Представителни образци от естествени екосистеми 

ДЛС „Осогово“ идентифицира и опазва представителни образци от всички 

местните екосистеми на територияра им и/или ги възстановяват до състояние по-близко 

до тяхното естествено. Където не са налични такива образци или са недостатъчни, се 

възстановява част от ГСЕ  до състояние по-близко до естественото 

 На територията на ТП ДЛС „Осогово“ за, Представителни образци от естествени 

екосистеми са определени подотдели: 114 ф, 114 ш, 114 щ, 157 а, 157 г1, 158 в, 158 г, 

158 с, 158 в1, 159 в, 159 г, 159 д, 159 е, 160 б, 160 г, 160 д, 160 е, 180 л2, 195 я, 288 и, 297 

ц1, 304 п, 304 т, 305 а, 305 б, 305 в, 305 е, 305 1, 305 2, 305 3, 306 б, 306 в, 306 г, 306 е, 

306 ж, 306 з, 306 к, 306 1, 306 2, 306 4, 307 а, 307 б, 307 в, 307 г, 307 д, 307 е, 307 ж, 307 з, 

307 и, 307 к, 307 л, 307 м, 307 3, 307 4, 308 а, 308 б, 308 в, 308 г, 308 д, 308 е, 308 ж, 308 

з, 308 и, 308 к, 308 л, 308 м, 308 н, 308 о, 308 п, 308 р, 308 с, 308 т, 308 1, 308 2, 308 3, 308 

4, 308 7, 308 8, 308 9, 308 10, 308 11, 308 12, 308 13, 308 14, 308 15, 309 а, 309 б, 309 в, 

309 г, 309 д, 309 е, 309 ж, 309 з, 309 и, 309 л, 309 м, 309 н, 309 о, 309 п, 309 с, 309 т, 309 

1, 309 3, 309 4, 309 7, 310 б1, 310 в1, 310 с1, 310 я1, 310 а2, 317 а, 317 б, 317 в, 318 а, 318 

б, 318 в, 318 г, 318 д, 318 е, 318 ж, 318 1, 318 2, 319 а, 319 б, 319 в, 319 г, 319 ж, 319 з, 319 

и, 319 к, 319 л, 319 м, 319 н, 319 о, 319 п, 319 1, 319 2, 320 а, 320 б, 320 в, 320 д, 320 е, 

320 ж, 320 з, 320 и, 320 к, 320 л, 320 м, 320 н, 320 о, 321 в, 321 г, 321 д, 321 е, 321 з, 321 

и, 322 а, 322 б, 322 в, 322 г, 322 д, 322 е, 322 ж, 322 м, 322 о, 322 п, 322 р, 322 с, 322 3, 

323 а, 323 г, 323 д, 323 е, 323 1, 323 2, 323 5, 323 6, 323 7, 324 а, 324 б, 324 в, 324 г, 324 д, 

324 1, 324 2, 325 а, 325 б, 325 в, 325 г, 325 д, 325 е, 325 ж, 326 а, 326 б, 326 в, 326 г, 326 д, 

326 1, 327 а, 327 2, 327 3, 327 4, 327 5, 327 6, 327 7, 327 8, 327 9, 327 10, 327 11, 327 12, 

328 а, 328 б, 328 1, 328 2, 328 3, 328 4, 328 5, 328 6, 328 7, 329 а, 329 б, 329 в, 329 г, 329 1, 

330 а, 330 б, 330 в, 330 г, 330 1, 330 2, 330 3, 330 4, 330 5, 330 6, 331 а, 331 б, 331 в, 331 г, 

331 1, 331 2, 331 3, 331 4, 331 5, 331 6, 332 а, 332 б, 332 в, 332 г, 332 1, 332 2, 332 3, 333 а, 

333 б, 333 в, 333 г, 333 д, 333 1, 333 2, 333 3, 341 ю1, 352 у, 352 ф, 355 р, 355 с, 355 2, 355 

3, 355 4, 356 м, 361 г, 362 б, 365 щ, 367 е, 368 т, 374 с, 374 ч, 376 е, 381 а, 382 а, 384 а, 385 

а, 390 в1, 393 е, 393 л, 401 ш, 401 б1, 401 г1, 416 а, 428 а, 428 б, 428 в, 428 г, 428 д, 428 е, 

428 л, 428 м, 428 о, 428 п, 429 т, 429 х, 429 ц, 454 а, 454 б, 454 в, 503 о1, 529 з, 529 и, 529 

л, 530 л, 534 к1, 541 г2, 541 д2, 552 а, 552 б, 552 1, 552 2, 552 3, 553 а, 553 б, 553 в, 553 1, 

553 2, 553 4, 553 5, 554 а, 554 б, 554 в, 554 г, 554 д, 554 1, 554 3, 554 5, 555 а, 555 б, 555 г, 

555 д, 555 е, 555 ж, 555 з, 555 3, 555 4, 555 5, 555 6, 555 7, 556 г, 556 4, 556 5, 556 6, 557 а, 

557 б, 557 в, 557 г, 557 д, 557 е, 557 ж, 557 з, 557 и, 557 к, 557 л, 557 4, 557 5, 557 6, 558 в, 

558 г, 558 д, 558 7, 558 9, 558 10, 562 а, 562 б, 562 в, 562 1, 562 2, 562 3, 563 а, 563 б, 563 

в, 563 г, 563 д, 563 1, 563 2, 563 3, 563 4, 563 5, 567 а, 568 а, 568 б, 568 г, 568 д, 568 1, 568 

2, 568 4, 570 в, 570 4, 571 б, 571 в, 571 г, 571 д, 571 е, 571 з, 571 1, 571 2, 571 3, 571 4, 571 

5, 571 7, 571 8, 572 а, 572 б, 572 в, 572 г, 572 д, 572 1, 573 а, 573 б, 573 1, 573 2, 573 3, 573 

4, 573 5, 574 б, 574 г, 574 1, 574 2, 574 3, 574 4, 574 5, 574 6, 574 8, 574 9, 574 10, 574 11, 

576 а, 576 б, 576 г, 576 д, 576 е, 576 ж, 576 1, 576 2, 576 3, 576 4, 576 5, 576 6, 577 а, 593 б, 

873 х1, 878 с 
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ЗАПЛАХИ 

Незаконни сечи. Пожари. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ 

Представителните образци (от естествени екосистеми) са представителна 

извадка от площите на основните естествени екосистеми на територията на 

стопанствата, които съществуват при естествени природни условия и представляват 

примери за екосистеми от съответния тип със запазена структура и функционалност. В 

извадката се включват само екосистеми, които се управляват от стопанствата и са 

включени в обхвата на сертификата.  

Представителните образци от естествени екосистеми  са поне 10% от площта на 

ГСЕ.  

В тях не се допускат горскостопански дейнoсти, освен дейности за възстановяване 

до състояние близко до естественото.  

В допълнение или като част от определените представителни образци се включват 

и определените ГФС. 

Където не са налични представителни образци от естествени екосистеми  или 

съществуващите образци недостатъчно представляват естествените екосистеми, 

Организацията възстановява части от ГСЕ до състояние близко до естествените им 

природни характеристики, до покриване на изискванията за площи. 

 

С цел съхраняване на ландшафта се препоръчва площта на представителните 

образци от горски екосистеми да се увеличава с нарастване на интензивността на 

стопанисване. 
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ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 3  

След определяне на горските екосистеми, представляващи ВКС 3, и 

разпространението им на територията на горскостопанската единица, те трябва да се 

стопанисват по начин, който да поддържа и/или подобри природозащитното им 

състояние.  

Общи препоръки за дейностите по инвентаризация на засегнати територии, след 

големи природни нарушения, усвояване на повредената дървесина, дизайн на 

територията, залесяване, отглеждане и мониторинг са представени в Приложение №1. 

към настоящият доклад. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 3 

Тази част от управлението на ГВКС включва изършване на периодични 

наблюдения и анализ на състоянието на вида гора, чрез теренни наблюдения и 

разработване и прилагане на отделна програма за всеки вид гора. За разработването и 

прилагането на такава програма може да се наложат консултации с експерти в областта 

на дендрологията, ботаниката и природозащитата. Консултации и информация могат да 

се получат и от съответните институции (поделенията на МОСВ и ИАГ).  

1. Програмата за мониторинг трябва да бъде разработена със стандартни оперативни 

процедури, които да включват ясни индикатори, подходящи за целите на стопанисване. 

Мониторинг се провежда най-малко веднъж годишно, но е възможно и сезонно 

отчитане, ако в горскостопанската единица настъпват значими събития само през 

определени месеци.  

2. При теренната работа да се извършва наблюдение на показатели като жизненост на 

отделните дървета, структура на насаждението, здравословно състояние, наличие на 

дегенеративни процеси, размерите, разположението и честотата, в която се срещат 

празни пространства, нивата на фрагментация, базовата територия, наличие на сукцесия 

и нейната посока и т.н. и/или интерпретация на дистанционно получени данни.  

3. Трябва да се установят заплахите за видовете гори с ВКС 3 и доколко сериозни са те, 

и да се определят мерките, които трябва да се вземат за намаляването им.  

4. При извършване на мониторинга може да се окаже, че горскостопанските планове / 

плановете за управление не отразяват реалното състояние на горите, заплахите и 

тенденциите. В такъв случай трябва да се потърси консултация с експерти, които да 

определят дали има пропуски в плановете и дали досегашния модел на стопанисване е 

критичен за опазването на съответната екосистема(и).  
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ВКС 4. ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ КРИТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ. ОСНОВНИ 

ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ КРИТИЧНО (НЕЗАМЕНИМО) ЗНАЧЕНИЕ В 

ОПРЕДЕЛЕНИ СИТУАЦИИ ВКЛ., ОПАЗВАНЕ НА ВОДОСБОРИ И КОНТРОЛ 

НА ЕРОЗИЯТА НА УЯЗВИМИ ПОЧВИ И СКЛОНОВЕ.  

 

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

Определени са следните групи гори съгласно основните им функции:  

 

 Гори - единствени източници на питейна вода 

 Гори от решаващо значение за водосбора 

 Гори с решаващо противоерозионно значение 

 Гори с пожарозащитни функции 

 Гори с решаващо значение за земеделието и рибарството 

 

На територията на ТП ДЛС „Осогово“ са представени пет типа ГВКС, свързани с 

екологичните функции на горските екосистеми. Определянето на тези консервационни 

стойности е извършено по данни от лесоустройствения проект, теренни проучвания и 

проведени интервюта с горските служители и местните заинтересовани страни. За всяка 

една от идентифицираните ВКС-та са разписани конкретни мерки за стопанисвани и 

мониторинг. 

 

 

ВКС 4.1 ГОРИ – ЕДИНСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПИТЕЙНА ВОДА 

 

В България за ГВКС се считат всички горски територии в рамките на санитарно- 

охранителните зони 1 и 2 на източници за питейно-битово водоснабдяване, 

определени по реда на Наредба 3 от 2000 г. За ВКС се считат също и горски 

територии около и/или в близост до източници за питейно-битово водоснабдяване, 

но без определени официални санитарно-охранителни зони.  

 

За територията на ТП ДЛС „Осогово“ в тази консервационна стойност попадат 

отдели и подотдели, определени като санитарно- охранителните зони 1 и 2 на източници 

за питейно-битово водоснабдяване  и  горски територии около и/или в близост до 

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

охранителни зони (Таблица 4). 
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Таблица 4. Списък на отдели и подотдели, определени като вододайни зони-

санитарно-охранителни зони 1 и 2 държавни и недържавни територии в 

териториалния обхват на дейност  на ТП ДЛС „Осогово“  

 

Единствени 

източници на 

питейна вода 

Отдели, подотдели Площ /ха/ 

Вододайна зона - 

санитарно-

охранителна 

зона  

Пояс І 

186 1; 277 г; 278 у, ф; 279 н1; 284 4; 288 и; 297 

л1, ц1; 304 п, т, у; 317 а, 1; 320 б, 1; 322 в, е, з; 

324 б; 326 а; 327 15; 341 ю1; 352 у, ф; 356 м, н, 

1; 361 г; 362 а, б; 365 щ; 367 е; 368 н, т; 374 с, 

ч; 376 е; 381 а; 382 а; 384 а; 385 а, 1; 390 в1, 6; 

393 л; 395 н; 428 б, д; 429 т, х, ц; 450 х, ц; 503 

о1,п1; 575 16; 873 х1, ц1; 878 с 

обща площ  

45.7ха,  от която  

44.6 ха залесена 

и незалесена 

1.1ха 

Вододайна зона - 

санитарно-

охранителна 

зона  

Пояс ІІ 

186 м, н, о, р, и1; 277 д, е, ж, з, и, к, л, 4, 5. 6; 

278 п, р, с, т, х, 8, 9; 279 ц, ч, о1; 280 е; 284 к, х; 

288 д1, е1, ж1; 297 д1, ж1, и1, к1, м1, х1; 304 о, 

с; 317 б, в; 318; 319 а - и, о, п, 1; 320 а, в - л; 

322 г, д, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 3; 324 а, в - 

з, 1, 2; 325 а - ж; 326 б, в, г, д, 1; 336 а; 337 д1; 

341 в, б1, я1, а2; 352 п, р; 356 д - л, 2, 3; 357 - 

359; 360 а -ж, 1; 361 а, б, в, д, е; 362 в, г, д, и, к, 

2; 365 ш, ю, я, а1, б1, 1, 2; 366; 367; 368 п, р, у, 

х - щ, 4; 374 у - ц; 376 д, ж - л; 377; 378; 379; 

380; 381 б -ж, 1, 2; 382 б -ж, 1,2; 383; 384 б - ж, 

1 - 3; 385 б, к; 390 а1, б1, 5; 393 м, н; 395 о, п; 

428 а, в, г, е -п; 429 а - с, у, ф, ч -и1; 440 а, о; 

444 а - к1, 1; 445 - 449; 450 а -л, с, ф, ш, с1, 1, 3 

-5, 9, 23, 25; 451 - 453; 454 а - и, н - р, 1; 503 и1, 

к1, л1, р1; 575 м, н, 4, 5; 873 ч1, ш1; 878 т; с  

обща площ 

2040.4ха, от 

която 1997.6ха 

залесена и 42.8ха 

незалесена. 

 

ЗАПЛАХИ 

Увеличаване количеството на почвените частици (замътняване) във водата 

поради ерозионни процеси. Влошаване качеството на водата във водоизточниците от 

замърсяване, намаляване и/или неравномерност на водния оток в резултат от неправилни 

лесовъдски намеси във водосборните територии и/или изграждане на инфраструктурни 

обекти. 

 



  

79  

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 4.1  

1. Горският стопанин е длъжен да се съобразява с режимите на стопанисване и опазване, 

съгласно Наредба 3 от 2000г. за санитарно-охранителните зони около водоемите за 

питейно и битово водоснабдяване.  

2. Когато няма обособени санитарно-охранителни зони за източниците на питейна вода 

се използват посочените в определението за ВКС 4.1. изисквания.  Като общи препоръки 

за лесовъдска намеса могат да се посочат:  

 Зоните в непосредствена близост до водоизточниците изискват повече внимание, 

минимално нарушаване на земната повърхност при извоз на дървесина, дърводобив с 

много ниска интензивност или липса на такъв. В случаите, когато водоизточника е 

каптаж или извор, поръчителна добра практика е зоната около него да се остави без 

лесовъдска намеса като остров на старостта;  

 Да се подпомага създаването и поддържането на смесени насаждения с 

неравномерна пространствена структура;  

 Да се използват лесовъдски системи, осигуряващи постоянно покритие на 

горските територии във водосбора с гора;  

 Пълнотата на насажденията във водосбора да не намалява под 0.5, но и да не е по-

висока от 0.8, тъй като се увеличава процента на евапотранспирация;  

 Забрана за използване на голи сечи;  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.1  

Горските стопани трябва да използват мониторинга на водите, извършван от 

компетентните органи – РИОСВ, басейнова дирекция или водностопанските фирми. За 

водоизточниците, които не са включени в горепосочения мониторинг, се провеждат 

периодични консултации със съответните заинтересовани страни.  

 

 

ВКС 4.2. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДНИЯ 

ОТТОК ВЪВ ВОДОСБОРИТЕ 

 

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

1. Горски територии във водосборите на поройни водни течения, чиято лесистост 

надхвърля 40%;  

2. Съобщества на клек (Pinus mugo);  

3. Горски територии, представляващи горна граница на гората (ГГГ), определени 

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

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

заливаемата тераса на речното течение;  

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

метровата ивица от високия бряг на реката;  

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

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

Русенски Лом, Камчия, Велека, Резовска (Българския бряг);  

7. Горски територии, включени в санитарно-охранителна зона 3 на язовирите, 

чието основно предназначение е за питейни нужди, определени по реда на Наредба 

3 от 2000 г.  

За територията на ТП ДЛС „Осогово“ са определени ГВКС, покриващи 

изискванията на т. 3 и 4 от определението, съгласно Националното ръководство за 

определяне на ГВКС. 

Съгласно данните от инвентаризацията на горите и теренни проучвания, по 

критериите от горното определение, са определени отдели и подотдели, отговарящи на 

тази консервационна стойност.  

 

4.2.3. Защитни гори – горна граница на гората, заделени съгласно ЗГ или 

попадащи в 200 м.ивица под горната граница. 

Списък на отдели и подотдели, обособени като защитна ивица – «горна граница на 

гората» и тези попадащи в 200 метровата ивица под горната граница на гората: 320 к, 

320 л, 320 о, 541 а, 541 б, 541 в, 541 д, 541 я1 

 

4.2.4. Крайречни естествени гори от Q. pedunculiflora, Q. robur, Fr. оxycarpa, 

Ulmus minor, U. laevis, Salix alba, Alnus glutinosa, Popolus alba, P. nigra, Platanus 

orientalis, попадащи в заливаемата тераса на речното течение; 

 

Списък на отдели и подотдели, определени като крайречни гори от върби и черна 

елша на територията на ТП ДЛС „Осогово“: 

G1.3155  Rhodopide Mediterranean poplar galleries: : 226 п, 237 г1, 250 х3, 593 б, 

594 а 

G1.2116 Dacio-Moesian ash-alder woods: 180 т1, 180 л2, 180 о2, 195 ф, 335 а2, 335 

б2, 371 а, 416 а 

 

ЗАПЛАХИ 

Корекции на водни течения и почиствания на речните корита. Строителство на 

инфраструктурни съоръжения и водноелектрически централи. Нарушаване на 

хидрологичния режим. Трансформация за създаване на горски плантации. Инвазия на 
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нетипични видове (Fraxinus americana, Acer negundo, Amorpha fruticosa и др.). 

Увеличаване на повърхностния воден оток в следствие на намаляване на лесистостта. 

Намаляване на водорегулиращата/защитната функция на насажденията в резултат от 

неправилни лесовъдски намеси, нерегламентирани сечи. и др. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 4.2  

1. Да се картира местоположението на всички територии в горскостопанската единица, 

които потенциалнно представляват ГВКС 4.2. Препоръчва се да се използва информация 

от горскостопанските планове и консултации с експерти. Да се направи теренна 

проверка за установяване на коректността на информацията.  

2. Установените гори с водоохранни и водорегулиращи функции се картират.  

3. Планирането и стопанските дейности в ГВКС се съобразяват с поддържане и 

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

посочат:  

 Във връзка с намаляване повърхностния воден отток да се използват лесовъдски 

системи, осигуряващи постоянно покритие на горските територии във водосбора с гора;  

 При нужда се провеждат залесителни мероприятия за увеличаване на лесистостта 

на водосбора;  

 Подпомага се създаването и поддържането на смесени насаждения с 

неравномерна пространствена структура;  

 Пълнотата на насажденията във водосбора да не намалява под 0.5;  

 Забрана за използване на голи сечи;  

 Използват се технологични схеми и техника, осигуряващи минимално 

нарушаване на земната повърхност при извоз на дървесина;  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.2  

Да се организира и прилага система за годишен мониторинг, която да отчита 

състоянието и измененията в ключови параметри на горите, представляващи ГВКС 4.2. 

Препоръчително е да се използват и данни от мониторинга на водите, извършван от 

компетентните органи – РИОСВ или водностопанските фирми.  

 

ВКС 4.3 ГОРИ С РЕШАВАЩО ПРОТИВОЕРОЗИОННО ЗНАЧЕНИЕ 

 

В България за ГВКС се приемат всички, представляващи: 

1. Горски територии с наклон над 30
о
 (или по-малък, при разположение под 

обработваеми земи, поляни, голини, редини, които са с наклон над 10
о
 и дължина 

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

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

брегозащитни и колматажни горски пояси;  
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3. Гори, предпазващи населени места или комуникации, разположени на пътя на 

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

снегосборна област с наклон над 20
о
, както и такива разположени под обезлесена 

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

 

За територията на ТП ДЛС „Осогово“ са идентифицирани ГВКС, покриващи 

изискванията на по т.1. 

 

4.3.1. Горски територии с наклон над 30
о
 (или по-малък, при разположение под 

обработваеми земи, поляни, голини, редини, които са с наклон над 10
о
 и дължина 

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

Насаждения с наклон над 30
о
: 103 ц1, 103 ф2, 104 б, 104 р, 104 ф, 104 ч, 104 о1, 

104 п1, 105 б1, 105 г1, 105 д1, 105 з1, 105 у1, 105 я1, 105 е2, 106 х1, 106 д2, 106 ж2, 107 

г1, 109 ж1, 109 з1, 109 н1, 110 х, 111 г, 111 с, 111 3, 112 ф1, 112 щ1, 112 е2, 113 т, 113 у, 

113 ф, 113 в1, 113 и2, 114 ш, 114 щ, 152 а, 155 г, 155 ж, 155 о, 156 н, 156 б1, 156 в1, 156 

г1, 156 д1, 156 и1, 157 а, 157 н, 157 б1, 158 в, 158 г, 158 з, 159 в, 159 г, 159 д, 160 б, 160 г, 

160 д, 160 е, 160 п, 161 к, 171 а, 173 к, 173 н, 173 о, 173 п, 174 б, 174 е, 174 х, 179 щ, 179 

ю, 179 я, 185 з, 188 е, 188 з, 189 а, 189 в, 189 д, 189 т, 189 у, 195 д, 195 я, 196 а, 196 и, 196 

о, 196 с, 197 к1, 197 л1, 198 л, 198 т, 198 у, 199 у, 202 я, 202 а1, 204 к, 204 ф, 204 з1, 204 

1, 204 2, 205 р, 205 ч, 205 а1, 205 д1, 205 е1, 206 с1, 206 7, 207 1, 210 а, 210 в, 210 8, 210 9, 

211 с, 211 т, 211 я, 211 б1, 211 4, 212 е, 212 к, 213 ж1, 213 н1, 213 8, 214 л, 214 ц1, 214 ч1, 

215 с, 217 д1, 218 е1, 219 ю, 220 м, 220 п, 220 р, 220 ш, 220 е1, 220 у1, 220 ц1, 220 щ1, 

220 1, 220 10, 220 11, 220 12, 221 к1, 221 у1, 221 ш1, 221 2, 221 3, 221 4, 222 о, 222 с, 222 

е1, 222 3, 223 1, 224 1, 225 5, 225 8, 226 а, 226 г, 226 з, 226 и, 226 к, 226 р, 227 з, 227 1, 

227 2, 227 5, 229 п1, 229 8, 229 9, 231 в, 231 5, 232 а, 232 в, 232 д, 232 е, 232 з, 232 2, 232 

3, 233 т, 233 1, 233 2, 233 3, 234 и, 235 п, 235 2, 236 а, 236 в, 236 г1, 236 1, 236 6, 237 л, 

237 н, 237 п, 237 р, 237 ю, 237 я, 237 а1, 237 б1, 237 в1, 240 о, 241 в, 241 и, 241 б1, 243 з, 

243 е1, 243 1, 248 р, 255 н, 255 ц, 263 г, 263 щ, 263 5, 271 л1, 277 ж, 278 с, 287 п, 287 р, 

287 ф, 287 ц, 287 я, 288 и, 288 б1, 289 б, 289 в, 289 г, 289 е, 289 ж, 289 1, 290 в, 290 г, 290 

1, 290 3, 290 4, 290 5, 290 6, 290 7, 290 8, 290 9, 290 10, 290 11, 290 12, 290 13, 291 г, 291 

д, 291 3, 292 а, 292 в, 292 г, 292 е, 292 3, 292 4, 292 5, 292 6, 293 а, 293 в, 293 л, 293 р, 293 

1, 293 5, 293 11, 293 12, 294 п, 294 5, 295 3, 295 5, 297 ж, 297 к, 297 о, 297 ц, 297 щ, 297 я, 

297 з1, 297 м1, 297 н1, 297 ц1, 298 д, 298 и, 298 2, 299 д, 299 ж, 299 з, 300 н, 301 р, 302 к, 

302 л, 302 х, 302 1, 303 х, 304 г, 304 з, 304 и, 304 н, 304 о, 304 п, 305 а, 305 б, 305 в, 305 д, 

305 е, 305 1, 305 2, 305 3, 306 е, 306 ж, 306 з, 306 и, 306 к, 306 1, 306 2, 306 4, 307 а, 307 б, 

307 в, 307 г, 307 д, 307 е, 307 ж, 307 з, 307 и, 307 к, 307 л, 307 1, 307 3, 307 4, 308 а, 308 б, 

308 в, 308 ж, 308 з, 308 1, 308 15, 309 е, 309 ж, 309 з, 309 с, 309 т, 309 ц, 309 ч, 309 щ, 309 

1, 309 3, 309 7, 309 8, 309 9, 310 в, 310 г, 310 е, 310 к, 310 л, 310 м, 310 о, 310 п, 310 с, 310 

т, 310 у, 310 ф, 310 ц, 310 ч, 310 ш, 310 ю, 310 а1, 310 б1, 310 в1, 310 г1, 310 д1, 310 л1, 

310 н1, 310 о1, 310 п1, 310 с1, 310 х1, 310 ц1, 310 щ1, 310 ю1, 310 б2, 310 3, 310 4, 310 5, 

310 6, 310 8, 310 9, 310 13, 310 14, 310 19, 310 20, 310 22, 311 в, 311 з, 311 м, 311 н, 311 о, 

311 п, 311 1, 311 2, 311 3, 311 4, 311 7, 312 г, 312 1, 312 2, 312 3, 312 4, 313 б, 313 г, 313 д, 

313 и, 313 к, 313 л, 313 о, 313 п, 313 с, 313 2, 313 4, 313 5, 313 6, 313 8, 314 а, 314 б, 314 в, 



  

83  

314 г, 314 д, 314 е, 314 2, 314 3, 315 а, 315 б, 315 г, 315 д, 315 е, 315 ж, 316 а, 316 в, 316 г, 

316 д, 316 е, 316 ж, 316 з, 316 8, 317 б, 318 а, 318 г, 318 д, 318 е, 318 ж, 318 1, 318 2, 319 а, 

319 б, 319 м, 319 2, 320 а, 320 б, 320 в, 320 д, 320 з, 320 и, 320 к, 320 л, 320 м, 320 н, 320 

о, 321 д, 321 е, 321 и, 322 в, 322 д, 322 е, 322 ж, 322 м, 322 3, 323 а, 323 е, 323 1, 323 2, 

323 7, 324 а, 324 б, 324 в, 324 г, 324 д, 324 1, 324 2, 325 а, 325 б, 325 в, 325 г, 325 е, 325 ж, 

326 б, 326 в, 326 г, 326 1, 327 а, 327 3, 327 4, 327 5, 327 6, 327 7, 327 8, 327 9, 327 10, 327 

11, 327 12, 327 13, 327 14, 328 а, 328 б, 328 1, 328 2, 328 3, 328 4, 328 5, 328 6, 328 7, 329 

а, 329 б, 329 в, 330 а, 330 б, 330 1, 330 2, 330 3, 330 4, 330 5, 330 6, 331 а, 331 б, 331 в, 331 

г, 331 1, 331 2, 331 3, 331 4, 331 5, 331 6, 332 а, 332 б, 332 в, 332 г, 332 1, 332 2, 332 3, 333 

а, 333 б, 333 в, 333 г, 333 3, 334 м, 334 о, 334 п, 334 2, 340 у, 340 ч, 352 м, 352 о, 353 а, 

354 л, 354 м, 354 н, 354 1, 354 2, 354 3, 354 4, 354 5, 354 7, 355 п, 355 т, 355 1, 355 2, 355 

3, 355 4, 355 5, 356 е, 356 и, 356 к, 356 л, 356 м, 356 2, 356 3, 357 а, 357 б, 357 в, 357 г, 357 

8, 358 а, 358 б, 358 в, 358 1, 359 а, 359 в, 359 г, 359 е, 359 з, 359 1, 359 2, 359 3, 360 а, 360 

б, 360 в, 360 г, 360 д, 360 1, 361 а, 361 б, 361 в, 361 г, 361 д, 362 б, 362 и, 362 к, 364 ж, 365 

ю, 365 я, 365 а1, 365 1, 366 б, 367 а, 367 в, 367 е, 367 1, 367 2, 368 г, 368 к, 368 с, 368 ц, 

368 ш, 369 у, 370 х, 370 ц, 371 д, 371 ж, 371 з, 371 л, 371 н, 372 б, 372 в, 372 ж, 373 а, 373 

в, 373 г, 374 б, 374 в, 374 д, 374 е, 374 з, 374 и, 374 к, 374 у, 374 ф, 374 х, 374 ч, 374 1, 375 

а, 375 б, 375 в, 375 г, 375 д, 375 е, 375 ж, 376 а, 376 б, 376 в, 376 г, 376 д, 376 е, 376 ж, 376 

з, 376 л, 376 м, 377 г, 379 а, 379 б, 380 а, 380 б, 381 а, 381 б, 381 в, 381 д, 381 ж, 382 а, 382 

б, 382 г, 382 д, 382 е, 382 ж, 383 а, 383 д, 383 е, 384 а, 384 е, 384 ж, 385 а, 385 б, 385 в, 385 

и, 385 к, 386 а, 386 б, 386 в, 386 г, 387 а, 387 б, 389 б, 389 г, 390 а, 390 ж, 390 ш, 390 а1, 

390 в1, 391 а, 391 б, 391 ж1, 392 б, 392 г, 392 ж, 412 а, 417 м, 417 с, 417 а1, 418 л, 418 м, 

418 х, 418 а1, 419 а, 419 в, 419 и, 419 к, 420 з, 420 и, 420 л, 425 у1, 429 ж, 429 с, 429 т, 429 

у, 430 м1, 435 х1, 435 л2, 436 2, 438 з, 438 у, 438 ф1, 438 х1, 438 ч1, 438 ш1, 438 17, 441 в, 

441 д, 447 в, 451 а, 452 а, 453 а, 453 б, 453 1, 459 м, 461 р, 465 а, 467 а, 468 а, 468 б, 471 а, 

471 е, 472 г, 474 г, 476 л, 479 д, 480 и, 481 а, 481 е, 481 з, 482 и, 482 к, 482 п, 482 ф, 482 ц, 

484 г, 484 д, 484 и, 484 н, 484 о, 484 п, 485 з, 485 и, 485 к, 485 л, 485 м, 485 с, 485 т, 485 у, 

485 ф, 485 х, 485 ш, 485 я, 486 в, 486 л, 486 о, 486 п, 487 а, 487 б, 487 в, 487 д, 487 з, 488 

а, 488 б, 488 в, 488 г, 488 д, 488 е, 488 ж, 488 з, 489 г, 489 е, 489 ж, 489 и, 489 к, 489 л, 489 

м, 490 б, 490 в, 490 г, 490 д, 490 е, 490 ж, 490 и, 491 ж, 491 ю1, 492 г, 493 а, 493 в, 493 г, 

493 е, 494 г, 497 б1, 497 г1, 497 т1, 497 у1, 497 х1, 498 г, 498 и, 500 г, 501 в, 501 л, 502 ж, 

502 к, 503 в, 503 о1, 504 е, 505 с, 506 в, 507 а, 508 а, 508 д, 508 щ, 508 л1, 508 н1, 508 7, 

511 а, 511 б, 511 в, 511 г, 511 д, 512 а, 512 б, 512 д, 512 н, 513 а, 513 в, 513 г, 513 е, 513 ж, 

513 з, 514 и, 519 и, 519 м, 519 н, 519 о, 519 р, 519 я, 520 ж, 520 з, 520 л, 520 с, 520 у, 520 

ф, 520 3, 520 6, 521 п, 521 р, 521 т, 521 ч, 521 щ, 523 к, 523 т, 523 ц, 524 в, 524 к, 524 н, 

524 т, 524 ф, 524 х, 524 ц, 524 1, 524 2, 525 а, 525 б, 525 д, 525 и, 525 л, 525 м, 525 н, 525 

п, 525 р, 525 с, 525 т, 525 у, 525 ф, 525 1, 525 2, 525 4, 525 7, 525 8, 525 9, 526 и, 526 5, 

527 с, 529 е, 529 з, 529 и, 529 л, 529 м, 530 р, 531 к, 531 л, 531 о, 531 п, 531 р, 532 а, 532 з, 

532 и, 532 т, 532 ф, 532 х, 532 я, 532 в1, 532 н1, 532 8, 533 в, 533 с, 533 г1, 534 д1, 534 ж1, 

534 к1, 534 4, 535 е1, 535 н1, 535 о1, 536 а, 536 б, 536 в, 536 ж, 536 к, 536 р, 536 с, 536 т, 

536 ц, 536 ч, 537 к, 537 л, 541 н, 541 у, 541 ф, 541 м1, 541 ш1, 541 г2, 541 9, 542 г, 542 ж, 

542 п, 542 р, 543 ц, 544 м, 545 7, 546 б, 546 ж, 546 о, 546 п, 547 б, 547 г, 547 д, 547 ж, 547 

з, 547 и, 548 б, 548 к, 548 м, 548 н, 548 с, 552 а, 552 б, 552 1, 552 2, 552 3, 553 а, 553 б, 553 
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в, 553 4, 553 5, 554 а, 554 б, 554 в, 554 г, 554 д, 554 1, 554 2, 554 3, 555 а, 555 б, 555 г, 555 

з, 555 5, 556 в, 556 г, 556 2, 556 4, 556 5, 556 6, 557 а, 557 б, 557 в, 557 г, 557 д, 557 з, 557 

и, 557 к, 557 л, 557 4, 557 5, 557 6, 558 а, 558 б, 558 в, 558 г, 558 д, 558 1, 558 3, 558 4, 558 

5, 558 6, 559 а, 559 б, 559 в, 559 2, 559 4, 559 6, 560 а, 560 б, 560 в, 560 г, 560 д, 560 1, 560 

2, 560 3, 560 4, 560 5, 561 а, 561 б, 561 г, 561 д, 561 1, 561 2, 561 3, 562 а, 562 б, 562 г, 562 

1, 562 2, 563 а, 563 д, 563 1, 567 а, 567 б, 567 в, 569 а, 569 1, 569 2, 569 3, 569 4, 569 5, 570 

б, 570 в, 570 2, 570 3, 570 4, 571 б, 571 в, 571 г, 571 д, 571 з, 571 и, 571 1, 571 2, 571 3, 571 

5, 571 6, 572 а, 572 б, 572 в, 572 г, 572 д, 572 1, 573 б, 573 3, 573 4, 573 5, 574 6, 574 8, 574 

9, 574 10, 575 в, 575 г, 575 з, 575 2, 575 6, 575 14, 576 а, 576 б, 576 в, 576 д, 576 е, 576 1, 

577 б, 578 а, 578 г, 578 д, 578 е, 578 ж, 578 з, 578 и, 579 б, 579 в, 579 д, 579 ж, 580 б, 581 

б, 581 2, 582 д, 583 е, 583 ж, 583 2, 583 3, 584 г, 584 2, 585 в, 585 г, 585 з, 586 а, 586 г, 586 

д, 587 г, 588 з, 589 2, 589 3, 590 г, 590 д, 591 а, 591 б, 591 г, 591 д, 591 и, 591 1, 591 2, 592 

б, 592 в, 592 г, 592 ж, 592 з, 592 и, 592 л, 592 м, 592 н, 592 о, 592 р, 592 2, 593 а, 593 в, 

593 г, 593 ж, 593 2, 594 б, 594 в, 594 д, 594 е, 594 з, 594 и, 594 к, 595 а, 595 б, 595 в, 595 г, 

595 д, 595 е, 595 ж, 595 3, 596 б, 596 в, 596 1, 596 5, 596 6, 596 7, 596 8, 871 к1, 871 с1, 

873 щ, 875 у 

 

ЗАПЛАХИ 

Увеличаване на ерозионните процеси в следствие на намаляване на лесистостта или в 

резултат от нарушаване на почвената повърхност при горскостопански или строителни 

дейности, незаконни сечи, пожари и др.  

  

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 4.3  

1. Стопанисването на гори, представляващи ГВКС 4.3, трябва да е съгласно 

изискванията на ЗГ по отношение на горите със специално предназначение и с насока 

към ограничаване опасността от развитие на ерозионни процеси.  

2. Планирането и стопанските дейности в ГВКС се съобразяват с ВКС 4.3. Като общи 

препоръки за лесовъдска намеса могат да се посочат:  

 

 

В горите с решаващо противоерозионно значение:  

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

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

баланс между тях, но като приоритет остава осигуряване на противоерозионната 

функция;  

 - Да се използват лесовъдски системи, осигуряващи постоянно покритие на горските 

територии с гора. 

 - Да се водят предимно отгледни и санитарни сечи;  

 - В насаждения от лесно възобновяващи се издънково дървесни видове се допуска сеч за 

подмладяване на растителността;  
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 - При много стръмни терени (31-45
о
) не се водят голи сечи и краткосрочно постепенни 

сечи;  

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

 - При извеждането на сеч да се използват техника и технологии, с които в минимална 

степен се нарушава растителната и почвената покривка.  

 - При необходимост се провеждат залесителни мероприятия, като с предимство се 

използва коренната горскодървесна растителност;  

 

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

 - Не се допуска извеждането на сечи;  

 - Провеждат се мероприятия за подпомагане допълнителното настаняване на 

растителност;  

 - Предвиждат се мероприятия за заздравяване устойчивостта в основата на склона при 

водни течения (включва изграждането на технически съоръжения за формиране на 

профил на равновесие).  

 

В горите с решаващо значение за защита от лавини:  

 - Наложителна е оценка на стабилността на насаждението и мерки за нейното 

подобряване при необходимост;  

 - При необходимост от провеждане на лесовъдски мероприятия се препоръчва 

внимателна намеса с ниска интензивност;  

 - Не се допуска извеждането на голи сечи;  

 - При извеждане на възобновителни сечи не трябва да се отварят пространства с големи 

размери, както и такива разположени по посока на склона;  

 - Формиране и поддържане на разновъзрастни насаждения, с групова структура и 

максимална пълнота.  

 - Провеждат се мероприятия за подпомагане допълнителното настаняване на 

растителност;  

 - Не се допускат никакви стопански мероприятия в клековите формации.  

. Да се определят извозните пътища, временни складове и сечищата, които имат нужда 

от рехабилитация. След провеждането на дърводобив задължително се извършват 

необходимите възстановителни мероприятия, съобразно нарушенията на терена.  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.3  

1. За горите, представляващи ГВКС 4.3, да се организира и прилага система за годишен 

мониторинг. Препоръчително е да се осъществят контакти и консултации с експерти от 

РИОСВ.  

2. За горите с решаващо противоерозионно значение да се извършва краткосрочен и 

дългосрочен мониторинг:  
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 - краткосрочен – наличие на прояви на съвременна ерозия (засегната площ). 

Наблюдение – всяка година;  

 - дългосрочен – правят се измервания на мощността на почвения профил и мъртвата 

горска постилка (МГП). Наблюдение – през 10 г.  

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

динамиката на следните параметри:  

 - При формиран сипей се отчита обема на отложените материали;  

 - Площна динамика на свлачището;  

 - Площна (обемна) динамика на зоната на разрушаване;  

 - Наблюденията се извършват всяка година.  

4. За горите с решаващо значение против формиране на лавини се отчита наличието на 

лавинна дейност. Наблюденията се извършват всяка година.  

 

 

ВКС 4.4. ГОРИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БАРИЕРА ЗА 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОЖАРИ 

 

За ГВКС се приемат всички широколистни гори, разположени между иглолистни 

насаждения, между иглолистни насаждения и населени места, между иглолистни 

насаждения и земи за селскостопанско ползване, с ширина на насаждението 

минимум 100 м. и максимум 250 м. и състав, включващ всички широколистни 

видове без бреза , акация и тополови култивари.  

 За територията на ТП ДЛС „Осогово“ въз основа на геобазата данни и теренни 

проучвания са определени широколистни гори от дървесни видове, отговарящи на 

изискванията за големина на заеманите площи.  

Подотделите, съответстващи на тази консервационна стойност са: 105 и2, 111 в, 111 п, 

111 с, 111 а1, 111 в1, 111 1, 111 2, 111 3, 112 п1, 112 у1, 112 ф1, 112 ч1, 112 щ1, 113 у, 

113 ф, 113 ш, 113 з2, 113 и2, 113 л2, 113 н2, 113 п2, 113 р2, 113 ц2, 113 щ2, 113 я2, 113 

д3, 114 р, 114 у, 114 ф, 114 ш, 114 щ, 152 а, 152 е, 152 ж, 152 н, 152 п, 152 ф, 152 х, 152 ц, 

154 ж, 155 г, 155 ж, 155 о, 155 п, 155 р, 156 г, 156 е, 156 н, 156 р, 156 ч, 156 ю, 156 а1, 156 

б1, 156 в1, 156 г1, 156 д1, 156 и1, 157 е, 157 з, 157 н, 157 о, 157 р, 157 я, 157 б1, 157 в1, 

157 г1, 158 з, 158 п, 158 1, 198 з, 198 т, 199 2, 202 п, 209 г, 209 д, 209 р, 209 ч, 209 ч1, 209 

я1, 209 4, 209 5, 216 щ, 216 б1, 216 ж1, 216 5, 220 х, 220 д1, 220 и1, 220 10, 220 11, 220 12, 

221 м1, 221 с1, 221 х1, 222 в, 222 г, 222 е, 222 з, 222 и, 222 м, 222 о, 222 с, 222 у, 222 х, 

222 ц, 222 ч, 222 т1, 222 ц1, 222 ш1, 222 3, 223 ч, 223 щ, 223 ю, 223 2, 229 я, 229 м1, 229 

о1, 229 у1, 229 ф1, 229 щ1, 263 х, 263 ц, 263 щ, 263 5, 264 а, 264 в, 264 г, 264 д, 264 е, 264 

б1, 264 д1, 265 г, 265 п, 265 ю, 265 г1, 265 т1, 266 ж, 266 о2, 276 ц1, 276 щ1, 276 я1, 276 

13, 276 15, 276 16, 276 17, 277 ж, 277 з, 277 и, 277 к, 277 л, 277 м, 277 н, 277 о, 278 с, 286 

о, 286 п, 286 р, 286 т, 286 у, 286 5, 287 р, 287 ф, 287 я, 288 ч, 288 ш, 288 щ, 288 ю, 288 а1, 
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288 б1, 290 а, 290 б, 290 в, 290 г, 291 в, 291 г, 291 д, 291 1, 291 2, 291 3, 304 а, 304 г, 304 

д, 304 р, 304 с, 304 т, 304 ф, 305 б, 305 в, 306 е, 306 и, 306 л, 306 3, 306 4, 307 1, 307 3, 307 

4, 309 п, 310 л1, 310 н1, 310 о1, 310 п1, 310 р1, 310 с1, 310 т1, 310 у1, 310 ф1, 310 х1, 310 

ц1, 310 ш1, 310 щ1, 310 ю1, 310 я1, 310 а2, 310 б2, 311 а, 311 в, 311 г, 311 д, 311 е, 311 ж, 

311 з, 311 и, 311 к, 311 л, 311 м, 311 н, 311 о, 311 п, 312 а, 312 б, 312 г, 312 е, 312 ж, 312 

л, 312 2, 313 д, 313 е, 313 и, 313 к, 313 л, 313 о, 313 п, 313 р, 313 5, 313 6, 313 7, 314 б, 314 

в, 314 1, 314 2, 315 е, 316 г, 316 д, 318 б, 318 в, 318 г, 318 ж, 318 1, 318 2, 319 1, 319 2, 321 

а, 321 з, 321 и, 321 2, 321 4, 322 а, 322 х, 322 1, 322 3, 323 а, 323 г, 323 1, 323 2, 323 3, 323 

4, 323 5, 323 6, 323 7, 324 1, 326 г, 327 а, 327 б, 328 1, 328 2, 328 3, 328 4, 328 5, 328 6, 329 

а, 330 а, 331 а, 331 б, 331 6, 332 б, 332 1, 332 2, 332 3, 333 б, 333 е, 333 ж, 334 ж, 334 л, 

334 м, 334 п, 335 т2, 352 д, 352 ж, 352 к, 352 м, 352 о, 352 п, 352 т, 352 ф, 353 а, 354 е, 354 

к, 354 н, 354 3, 354 4, 354 5, 354 6, 354 7, 355 м, 355 о, 355 п, 356 к, 357 а, 357 б, 357 в, 

357 г, 358 а, 358 б, 358 в, 358 1, 359 а, 359 б, 359 в, 359 г, 359 е, 360 а, 360 б, 360 в, 360 г, 

360 д, 360 е, 360 ж, 360 1, 361 а, 361 в, 361 г, 361 д, 361 е, 362 з, 362 и, 362 к, 362 2, 363 и, 

363 л, 363 м, 363 н, 364 в, 364 г, 364 е, 364 ж, 364 з, 364 1, 364 2, 365 ч, 365 ш, 365 щ, 365 

ю, 365 я, 365 а1, 366 б, 366 в, 366 1, 366 3, 367 б, 367 в, 367 г, 367 д, 367 е, 368 с, 368 т, 

368 у, 368 х, 368 ц, 368 ш, 368 4, 370 ц, 371 ж, 371 л, 372 б, 372 в, 372 г, 372 д, 372 ж, 373 

а, 373 в, 373 г, 373 д, 374 а, 374 б, 374 в, 374 д, 374 е, 374 ж, 374 з, 374 и, 374 к, 374 о, 374 

р, 374 с, 374 у, 374 ф, 374 х, 374 ц, 374 ч, 374 1, 374 2, 375 а, 375 б, 375 в, 375 г, 375 д, 375 

ж, 375 з, 376 а, 376 б, 376 в, 376 г, 376 д, 376 е, 376 з, 376 и, 376 л, 376 м, 377 в, 377 г, 377 

2, 377 3, 377 4, 377 5, 377 7, 378 1, 379 а, 379 б, 379 в, 380 а, 380 б, 380 в, 381 а, 381 б, 381 

в, 381 г, 381 д, 381 е, 381 ж, 382 а, 382 б, 382 в, 382 г, 382 д, 382 е, 382 ж, 383 а, 383 б, 383 

в, 383 г, 383 д, 383 е, 383 1, 383 2, 384 а, 384 б, 384 в, 384 д, 384 е, 384 ж, 384 1, 384 3, 385 

а, 385 б, 385 в, 385 д, 385 и, 385 к, 385 1, 385 2, 385 4, 386 б, 386 г, 386 з, 386 1, 386 2, 387 

а, 387 г, 387 ж, 388 а, 388 б, 388 в, 389 а, 389 в, 389 ж, 390 а, 390 г, 390 ж, 390 и, 390 я, 

390 а1, 390 в1, 390 1, 390 2, 390 4, 390 5, 390 6, 390 7, 391 б, 391 д, 391 н, 391 ш, 391 г1, 

391 ж1, 392 б, 392 в, 392 д, 392 ж, 393 и, 393 л, 393 м, 394 я, 394 3, 394 4, 394 5, 395 и, 

397 н, 397 о, 398 и, 398 к, 399 и, 399 5, 400 у, 400 ф, 408 т, 408 3, 408 4, 409 а, 409 б, 409 

в, 409 ж, 409 н, 409 р, 409 ф, 409 х, 409 1, 409 3, 410 а, 410 в, 410 д, 410 е, 410 ж, 410 и, 

410 л, 410 р, 410 х, 410 ю, 410 7, 411 а, 411 д, 411 и, 411 н, 411 п, 411 ц, 411 ш, 411 щ, 411 

2, 411 3, 411 4, 411 5, 412 а, 412 з, 412 л, 412 м, 412 т, 413 г, 414 б, 414 ж, 414 з, 414 и, 415 

л, 415 о, 415 п, 415 ф, 415 ю, 416 з, 417 м, 417 с, 417 а1, 417 л1, 432 ж, 432 л, 432 п, 433 г, 

434 б, 434 г, 434 1, 435 а, 435 в, 435 г, 435 ж, 435 и, 435 л, 435 н, 435 с, 435 ч, 435 ш, 435 

ю, 435 а1, 435 г1, 435 ж1, 435 ц1, 435 ш1, 435 ю1, 435 я1, 435 г2, 435 ж2, 436 п, 438 в1, 

438 м1, 439 и, 439 х, 440 а, 440 б, 440 д, 440 л, 440 м, 440 н, 440 п, 440 р, 441 в, 441 д, 441 

к, 441 м, 441 3, 442 е, 442 з, 442 л, 442 м, 443 ж, 443 н, 443 а1, 443 р1, 443 ц1, 443 ш1, 444 

к1, 445 а, 445 в, 445 и, 445 к, 445 м, 445 о, 445 п, 445 с, 445 х, 445 ш, 447 3, 447 4, 448 г, 

448 е, 448 ж, 448 и, 448 к, 448 л, 448 2, 448 3, 448 4, 449 б, 449 в, 449 г, 449 ж, 449 и, 449 

к, 449 л, 449 м, 451 б, 451 в, 451 з, 451 и, 451 м, 451 н, 451 р, 451 т, 451 у, 451 ф, 451 х, 

451 1, 451 3, 451 4, 451 5, 452 в, 452 к, 456 а, 456 2, 457 3, 476 д, 476 е, 476 ж, 476 з, 476 л, 
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476 2, 477 б, 477 д, 477 е, 478 а, 492 г, 492 о, 492 п, 492 р, 492 с, 493 в, 493 г, 493 д, 493 е, 

494 б, 507 д, 507 и, 507 м, 508 а, 508 щ, 508 ю, 508 а1, 508 л1, 508 н1, 508 5, 508 8, 508 9, 

508 10, 509 г, 509 ж, 509 з, 509 3, 509 4, 510 а, 510 б, 510 в, 510 д, 511 а, 511 б, 511 в, 511 

г, 511 д, 511 е, 511 1, 512 а, 512 б, 512 ж, 512 и, 512 л, 512 м, 512 н, 512 о, 512 п, 513 а, 

513 в, 513 г, 513 е, 513 ж, 513 з, 514 о, 514 р, 514 с, 514 т, 514 х, 514 ц, 514 1, 523 м, 524 п, 

524 ц, 525 м, 525 р, 525 с, 525 ф, 526 и, 526 5, 541 ю, 541 я, 543 д, 543 я, 543 а1, 543 в1, 

543 е1, 543 и1, 543 к1, 543 м1, 543 о1, 543 п1, 543 т1, 543 у1, 543 1, 543 2, 543 3, 543 8, 

543 9, 548 к, 549 ж, 549 з, 549 1, 549 4, 549 5, 549 6, 549 7, 552 1, 552 2, 552 3, 553 1, 553 

5, 554 1, 554 2, 554 3, 554 5, 555 б, 555 г, 555 6, 556 г, 556 4, 556 5, 556 6, 557 л, 557 2, 557 

3, 558 а, 558 в, 558 г, 558 д, 558 8, 558 9, 558 10, 559 а, 559 б, 559 2, 559 3, 559 7, 559 8, 

560 а, 560 б, 560 в, 560 г, 560 д, 560 1, 560 2, 560 3, 561 а, 561 б, 561 в, 561 г, 561 д, 561 2, 

561 3, 562 1, 562 2, 562 3, 563 1, 563 2, 563 3, 563 4, 563 5, 567 в, 567 1, 567 2, 568 в, 568 1, 

568 2, 568 3, 568 4, 569 а, 569 б, 569 г, 569 ж, 569 1, 569 2, 569 3, 569 4, 569 5, 569 6, 569 

7, 570 б, 570 в, 571 3, 571 4, 571 5, 571 6, 571 7, 571 8, 572 а, 572 в, 572 д, 572 1, 572 2, 572 

3, 573 4, 573 5, 575 б, 575 в, 575 д, 575 е, 575 ж, 575 1, 575 2, 575 15, 576 1, 576 4, 576 5, 

576 6, 577 б, 577 в, 577 г, 578 а, 578 б, 578 в, 578 д, 578 е, 578 ж, 578 з, 578 и, 579 б, 579 в, 

579 г, 579 д, 579 е, 579 ж, 579 1, 579 2, 579 4, 579 5, 580 а, 580 г, 580 д, 580 е, 580 ж, 580 з, 

580 1, 580 2, 580 3, 580 4, 580 5, 580 6, 581 а, 581 б, 581 в, 581 1, 581 2, 581 3, 581 4, 582 а, 

582 е, 582 ж, 582 з, 582 и, 582 к, 582 л, 582 м, 582 о, 582 4, 583 а, 583 г, 583 ж, 583 з, 583 

к, 583 м, 583 н, 583 о, 583 п, 583 р, 584 а, 584 б, 584 г, 584 д, 584 е, 584 ж, 584 з, 584 2, 

585 а, 585 в, 585 г, 585 д, 585 е, 585 ж, 585 з, 585 1, 586 а, 586 г, 586 к, 586 1, 587 а, 587 б, 

587 в, 587 г, 587 д, 587 ж, 587 з, 587 и, 588 а, 588 б, 588 г, 588 е, 588 ж, 588 з, 588 1, 588 2, 

589 в, 589 г, 589 ж, 589 з, 589 и, 589 1, 589 2, 589 4, 589 5, 590 а, 590 г, 590 е, 590 ж, 590 

и, 590 к, 590 2, 590 3, 591 а, 591 б, 591 г, 591 д, 591 з, 591 и, 591 1, 591 2, 591 3, 592 а, 592 

в, 592 ж, 592 з, 592 и, 592 к, 592 л, 592 м, 592 о, 592 п, 592 р, 592 1, 592 2, 593 б, 593 г, 

593 д, 593 ж, 593 з, 594 а, 594 б, 594 в, 594 д, 594 е, 594 з, 595 а, 595 б, 595 д, 595 е, 595 ж, 

595 1, 595 2, 595 3, 595 4, 595 5, 596 в, 596 3, 596 4, 596 5, 870 а, 871 1, 873 р, 873 ч, 873 

щ, 873 б1, 873 в1, 873 д1, 873 е1, 873 з1, 873 н1, 873 х1, 873 ч1, 873 1, 873 2, 875 а, 875 в, 

875 д, 875 е, 875 6, 876 в, 876 к, 876 м, 876 2, 876 5, 876 6, 877 б, 877 з, 877 щ, 877 ю, 877 

а1, 877 в1, 877 г1, 880 с, 880 5, 882 б, 882 е1 

 

ЗАПЛАХИ 

Смяна на видовия състав с дървесни видове, които не могат да изпълняват ролята на 

бариера за разпространението на пожари. Увеличаване на тревното и храстово покритие 

в насажденията. Нерегламентирани сечи. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 4.4  

1. Трябва да се осигури целостта на гората срещу пожари. Фрагментирани гори, гори с 

отворен склоп или гори, в които е воден дърводобив с висока интензивност, са по- 

предразположени към пожари.  
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2. В наличните ивици широколистни гори да се запази и поддържа широколистния 

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

0.7.  

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

пожароустойчиви дървесни видове с подходящи схеми на залесяване.  

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

процедури за борба с пожарите.  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.4  

В горите, представляващи ГВКС 4.4, се извършва годишен мониторинг за честотата и 

площното разпространение на запалванията и пожарите в горскостопанската единица. 

Да се организира и прилага система за годишен мониторинг, която да отчита 

състоянието и измененията в ключови параметри на тези гори.  

 

 

ВКС 4.5. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ (ЗЕМЕДЕЛИЕ, РИБНИ ЗАПАСИ) И ЗА 

ЗАЩИТАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЕКТИ 

 

Всички гори с критични функции (критично въздействие върху горските функции), от 

които зависят земеделието, състоянието на рибните запаси и защитата на 

инженерни съоръжения са ГВКС, когато представляват: 

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

функциониращи като полезащитни горски пояси, когато широчината на горската 

ивица не е по-голяма от 100 м;  

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

река Дунав и нейните острови, заливани при високи води на реката, както и по 

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

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

Резовска (Българския бряг).  

3. Гори, създадени за защита на инженерни съоръжения.  

 

За територията на ТП ДЛС „Осогово“ са идентифицирани гори, които отговарят 

на определението за ВКС 4.5. 

 

4.5.3. Гори създадени за защита на инженерни съоръжения. 

За територията на ТП ДЛС „Осогово“ са идентифицирани гори, които отговарят 

на определението свързано със защита на иженерни съоръжения. 
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4.5.3.1. Защитна ивица (100 м) от двете страни на жп линия София – Гюешево – 

отдели и подотдели: 105-ю1, 105-я1, 105-и2, 105-7, 105-9, 106-д2, 106-ж2, 111-п, 111-р, 

111-с, 111-3, 112-у1, 112-ф1, 113-т, 113-д3, 114-щ, 194-б, 194-к, 194-д6, 194-ж6, 195-т, 

195-у, 195-ф, 195-т1, 195-4, 250-5, 268-и2, 268-к2 

 

4.5.3.2. Защитна ивица (50 м) от двете страни на първокласен път Е - 871 София - 

Гюешево - отдели и подотдели: 276-н1, 276-12, 283-е, 335-а2, 335-и2, 335-ю2, 335-14, 

336-е, 336-ж, 336-н, 336-с, 336-т, 336-ф, 336-2, 337-ж1, 337-з1, 337-п1 

 

4.5.3.3. Защитна ивица (100 м) от двете страни на газопровод – отдели и 

подотдели: 180-г, 180-к, 180-р, 180-с, 180-с2, 180-1, 180-2, 180-3, 180-11, 181-м, 181-2, 

184-х, 184-1, 185-а, 185-б, 185-а1, 185-з1, 185-и1, 185-о1, 185-п1, 185-1, 185-3, 185-4, 185-

6, 186-а, 186-б, 186-в, 186-г, 187-а, 187-б, 189-к, 268-о2, 268-к3, 269-д, 269-в1, 269-е1, 

269-ж1, 269-в2, 269-л2, 269-ч2, 269-ш2, 269-щ2, 269-я2, 269-а3, 269-4, 269-5, 269-6, 269-

7, 269-8, 269-9, 270-н, 270-п, 270-с, 270-т, 270-ф, 270-б1, 270-о1, 270-р1, 270-с1, 270-1, 

270-2, 270-3, 270-4 

 

ЗАПЛАХИ 

Извеждане на сечи с висока интензивност. Повреди на дървостоя от биотични или 

абиотични фактори. Нерегламентирани сечи. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 4.5  

1. Необходимо да се оцени реалните и потенциални заплахи за ключовите горски 

функции от горскостопанските дейности. След оценката да се извършат и консултации с 

местните общности, съответните експерти и органи за да се получи информация за 

въздействието на други дейности върху идентифицираните горски територии и да се 

предприемат мерки за намаляване на потенциални бъдещи заплахи.  

2. След оценката на заплахите, да се разработят мерки за запазване или възстановяване 

на нарушени територии / функции.  

3. За горите, създадени или функциониращи като полезащитни горски пояси, с най-

добър ефект в практиката се утвърждава ажурният (продухваем) тип полезащитен пояс. 

Би следвало стопанисването да е насочено към оформянето и подържането именно на 

такъв тип пояси, чрез формиране на дървесен (горен) етаж и храстов (долен) етаж, като 

ажурността по цялата височина е не по-малка от 50% при равномерно разположение по 

дължина.  

4. В крайречните гори от значение за рибните популации, се препоръчва да не се 

планират и провеждат стопански мероприятия. При необходимост се планират и 

провеждат дейности за възстановяване на крайречните горски съобщества.  
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5. В горите за защита на инженерни съоръжения отгледните сечи се водят с умерена 

интензивност. Възобновителните мероприятия трябва да осигурят плавен преход между 

старото и новото поколение гора, който да не намалява съществено защитните й 

функции – да се прилагат само сечи с дълъг възобновителен период.  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.5  

За горите, представляващи ГВКС 4.5, да се организира и прилага система за годишен 

мониторинг, която да отчита състоянието и измененията в ключови параметри на тези 

гори.. Да се използват съвременни картови материали и теренна информация. 

Необходимо е да се следи за изменения на добивите в обработваемите земи и на рибните 

ресурси в съответните територии.  

 

ВКС 5. ОСНОВНИ ПОТРЕБНОСТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО. МЕСТА И РЕСУРСИ 

ОТ ФУНДАМЕНТАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ 

ПОТРЕБНОСТИ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ* И КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ* 

(ВКЛ. ПОМИНЪК, ЗДРАВЕ, ХРАНА, ВОДА), ИДЕНТИФИЦИРАНИ С ТЯХНО 

УЧАСТИЕ.  

Тази ВКС се различава от биологичните и екологични стойности по участието на 

местните общности в ползването и управлението на гората. При определянето и трябва 

да се оцени потенциалната зависимост на местното население от ресурсите, които им 

дава гората. 

Една гора може да има статут на гора с ВКС, ако местните общности получават 

от нея жизненоважни горива, храни, фураж, лекарства, или материали за строителството, 

без да имат леснодостъпни алтернативи за тяхното набавяне. В такива случаи високата 

консервационна стойност изрично се определя като една или повече от тези основни 

потребности. Ако хората от някоя общност получават приходите си единствено от 

дадена гора и нямат алтернативен източник на доходи, то тази гора има ВКС. 

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 

 Гъби 

 Други недървесни продукти – лечебни растения, горски плодове, охлюви, 

продукти от лов и други (недървесни горски продукти, с които може да се търгува, 

включително уловени животни, смоли, плодове, и т.н.) 

 Водоснабдяване (вода за пиене и за всекидневни нужди – виж ВКС 4.1)  
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На територията на ТП ДЛС „Осогово“ основен приоритет е стопанисването и 

опазването на дивеча, поради характера на стопанството. Основната дейност е свързана 

с дърводобива, като социалната част е свързана с ползването на дърва за огрев на местни 

хора. С по-ограничено ползването на гъби и билки на територията на стопанството.  

 

1. Ползване на дървесина 

Средногодишното ползване на дърва за огрев съгласно ГСП (2019г )- 22 хил. куб.м 

Средногодишна продажба на дърва за огрев на физически лица, включително по тарифа 

на корен за последните 3 години –3 хил.куб.м. 

 

2. Паша 

Съгласно инвентаризацията на горските територии за ГСП /2019 г./ общата площ, 

върху която се допуска паша е 13231.5 ха. Общо в стопанството се разрешава паша на 

11101 броя едър или 53286 броя дребен добитък, или комбинация от тях.  

 

3. Билки, гъби и други странични ползвания 

ТП ДЛС „Осогово“ разполага с добри възможности за получаване на доход от 

тази продукция. Предвид на това, че възможният добив силно варира в завимост от 

годината, този проект не предвижда конкретни количества.  

При инвентаризацията на горските територии за ГСП /2019 г./. се предвижда  

годишен добив на гъби - 2000 кг, билки - 1000 кг и горски плодове - 1000 кг, като тези 

количества зависят от различни фактори (климатични условия, възможност за 

реализация и маркетинг) 

Предвижда се годишно да се реализират около 220 бр. годишно коледни елхи. 
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4. Ловно стопанство 

 Районът на дейност на ТП ДЛС „Осогово“ и в ловностопанско отношение се 

стопанисва: 

 І. Държавен ловностопански район на ТП ДЛС “Осогово” на площ от 8124.1 ха 

горски територии с ловища: 

 - “Елените” 

 - “Хижа Бор” 

 - “Млачка река” 

 - “Ново село” 

 - “Двете реки” 

 

Изградени са три оградени площи, в които дивечът се развъжда и отглежда за 

разселване и за нуждите на организирания ловен туризъм. Това са :  

1. оградена площ „Три буки” - изградена в местността „Млачка река” на площ от 

68.6 ха;  

2. оградена площ „Хижа Бор” - изградена на площ от 23.9 ха, в която се намира 

ловната хижа „Бор”; 

3. оградена площ „Плавилото” - изградена в местността „Елените” на площ от  

291.6 ха, в която се намира ловния дом на ТП ДЛС „Осогово”. 

  

 ІІ. Предоставени ловностопански райони от ТП ДЛС „Осогово“ на СЛРД “Елен” 

гр. Кюстендил с обща площ на горските територии – 19272.7ха, стопанисвани от 7 бр. 

ловно-рибарски дружинки: 

 - ЛСР Бобешино 

 - ЛСР Долно село 

 - ЛСР Лозно - част 

 - ЛСР Граница 

 - ЛСР Жиленци 

 - ЛСР Раненци 

 - ЛСР Савойски 

 Представлява 70 % от общата площ на стопанствата.  

 

Горите на територията на стопанствата са основно от бук, бял и черен бор, зимен 

дъб, обитавани от дива свиня, сърна, заек, вълк, дива котка, златка, бялка и др. Птичето 

царство е представено от гривяк, яребица, планински кеклик, пъдпъдък. На територията 

на стопанството се ловува на дива свиня, сърна, вълк, лисица, гривяк, яребица и 

пъдпъдък.  
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ЗАПЛАХИ 

Неблагоприятни промени при провеждане на дейности в местообитанията на видове, 

използвани от местните общности ( напр. промяна  във видовия състав на насажденията 

в които се събират горски плодове, гъби, медицински растения; транспорт и складиране 

на дървесина, и разораване на пасища и ливади; промени в местообитанията на ловните 

видове, използване на пестициди в горите и др.). Преексплоатация на дървесни и 

недървесни горски продукти. Безпокойство на дивеча по време на размножителния 

период. Бракониерство.  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА 

РЕСУРСИТЕ, СВЪРЗАНИ С ВКС 5 

С цел съхраняване на социалните функции на горите и горските ресурси при 

управлението на горите могат да се направят следните общи препоръки: 

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

битови нужди, трябва и за в бъдеще да предвижда добив на необходимите количества 

дърва за местното население, без обаче да бъде превишавано годишното ползване по 

Горскостопански план; 

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

съответните тарифи за ползване на недървесни горски продукти и извършване на 

туристически дейности в земите от горския фонд; 

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

растителност; 

 Да не се извършват залесявания с нетипични и неместни видове; 

 Мероприятията да се провеждат равномерно по цялата територия на 

горскостопанските единици; 

 Да не се превишават по обем и интензивност ползванията определени по ГСП. 

Като общи препоръки за мониторинг на горите с цел съхраняване на социалната 

им значимост може да се посочат: 

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

те се съобразяват с и препоръките и указанията за стопанисване на горите 

представени в настоящия доклад. 
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ВКС 6. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ 

КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ, РЕЛИГИОЗНА И ЕТНИЧЕСКА 

ИДЕНТИЧНОСТ  

 

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

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

общността няма алтернатива. Съгласно нормативната уредба в страната около 40 000 

обекта на културно-историческото наследство в България имат статут на паметник на 

културата. Част от тях попадат в гори или са тясно свързани с горски територии.  

 

Такива ГВКС в България, съдържащи ВКС 6, са всички: 

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

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

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

светилища, окултни средища, археологически паметници и разкопки и др. места 

важни за съхраняване на духовността, традициите, историческата и културната 

памет, определени при консултациите с местните хора;  

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

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

съхраняване на културното наследство и националните традиции, определени при 

консултациите с местните хора;  

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

(паметниците на културата) или в техните охранителни зони;  

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

страна на пътеката) по протежение на официално маркирани туристически 

маршрути и немаркирани, но често използвани туристически пътеки.  

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

територии с изключителна естетическа и рекреационна стойност (вкл. единични 

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

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

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

туристически групи, сдружения и компании.  

 

В тази категория ГВКС са включени: 

 

ВКС 6.5. пешеходни маршрути: 

 гр.Кюстендил-м.Ючбунар-Хисарлъка-гр.Кюстендил;  

 м.Три буки-вр.Човека-Каракашка махала-м.Три буки;  

 м.Три буки-Превала-Каракашка махала-м.Три буки;  
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 м.Три буки-Църна река-през м.Пантелей;  

 с.Враца-м.Мацаков камък;  

 с.Гюешево-вр.Таштепе-с.Каменичка Скакавица;  

 с.Жиленци-р.Глогозка-х.Студен кладенец-гр.Кюстендил;  

 Тройка граница-вр.Шулеп камък;  

 Хисарлъка;  

 хотел Руен-обиколка Чуките 

 

ВКС 6.5. велосипедни маршрути: 

 м.Предел-вр.Белоток-с.Слокощица 

 Осогово Рън  с трасе  гр. Кюстендил - х. Осогово - вр. Руен 
 

ВКС 6.6. подотделите в близост до ловна резиденция „Бор”:  539 б, 539 в, 539 е 

 

 

ЗАПЛАХИ 

Дейности, които водят до промяна на ландшафта, облика на местностите и понижаване 

стойностите на горските територии включени в категорията ВКС 6. Премахване на 

екологични елементи с важна естетическа стойност (мъртва дървесина, единични и 

групи дървета с интересни интериорни качества, дървета с хралупи, стари дървета и др.). 

Провеждане на горскостопански дейности по време на туристическия сезон, обществени 

и/или масови мероприятия и др., които могат да нарушат спокойното протичане на 

мероприятията и/или рекреацията. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 6  

1. Стопанисването да се извършва съобразно режимите на обектите на недвижимото 

културно наследство(паметници на културата), определени в техните заповеди, когато 

има такива.  

2. Препоръчително е в горите, определени като ВКС 6 да не се провеждат стопански 

мероприятия с изключения на сечи за отстраняване на опасни за безопасността на хората 

дървета.  

3. Не се планират и провеждат мероприятия, водещи до промяна на ландшафта, облика 

на местностите и понижаване стойностите на гората като ВКС. Да не се извършват сечи 

(напр. голи сечи, краткосрочно- постепенни сечи, възобновителни сечи с голяма 

интензивност), които биха намалили естетическия облик на гората в близост до важните 

за културата, традициите и туризма места. Особено внимание трябва да се обърне на 

запазване и по възможност подобряване на естетическите и защитни функции на 

гората чрез запазване на мъртви стоящи и лежащи дървета, живи единични и 
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групи дървета с интересни интериорни качества, дървета с хралупи, стари дървета 

и др.).  

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 6  

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

определението за ВКС 6 през пет годишен период (консултации с представители на 

местните общности и експерти (културолози, историци, екперти по туризма и др.).  

2. Ежегодно да се извършва контрол по спазването на режимите на обектите на 

недвижимото културно наследство (паметници на културата), определени в техните 

заповеди.  

3. Ежегодно да се извършва контрол по дейностите предвидени в горскостопанските 

планове и съобразени с препоръките и указанията за стопанисване на определените 

ВКС6.  

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

материал.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ 

НА ГОРИ ЗАСЕГНАТИ ОТ ПРИРОДНИ НАРУШЕНИЯ 

 

 

В горските екосистеми, засегнати от едро-мащабни природни нарушения, за 

определен период от време се нарушава покритието с гора и драстично се променят 

процесите протичащи в тях. За справяне с последиците са известни традиционни, както 

и различни от традиционните възможности за лесовъдски намеса, които са пречупени 

през призмата на съвременните концепции за естествената динамика на горските 

екосистеми и природните нарушения. Предлагат се в определена последователност 

решения за устойчиво управление на териториите след големи природни нарушения. 

 

 Големите природни нарушения са важна част от естествените процеси в горските 

екосистеми, които спомагат за поддържане на биологичното разнообразие на различни 

пространствени нива (Picket and White 1985). Те селективно унищожават биотичния 

компонент на горските екосистеми на относително големи територии и предизвикват 

значителни промени в съществуващите връзки между живите организми, както и 

посоката и скоростта на промените в растителната покривка.  

 За да се поддържа естественото биоразнообразие е необходимо да се прилагат 

методи на управление, които създават местообитания, наподобяващи в достатъчна 

степен на тези, които са резултат от действието на природните нарушения (Attiwill 

1994). Възстановяването на екосистемите може да бъде използвано за да ускори 

формирането на структурни елементи и процеси на местообитанието, наподобяващи 

тези в естествените горски екосистеми, което ще подобри консервационните им 

функции (Kuuluvainen et al 2002). Фактът, че гората е комплексна и динамична система, 

характеризираща се с вариабилност на различни пространствени нива, определя нуждата 

от прилагане на цялостен подход при възстановяването й (Pickett and Parker 1994, 

Christensen et al. 1996). 

 Дейностите по възстановяването се извършват в определен момент от времето, но 

целта им е да поставят начало на дългосрочни процеси. В тази връзка за да се дефинират 

цели и задачи, които са в съответствие с естествената динамика на горските екосистеми, 

се изисква познаване и разбиране на реакцията им след природни нарушения.  

 Очертани са основните стъпки при планирането и изпълнението на дейности, 

които подпомагат процеса на възстановяване и са направени общи препоръки за 

реализацията на отделните етапи на процеса. 
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Планиране на дейностите в засегнатите територии 

1. Първоначална инвентаризация на територията 

Инвентаризацията на горската територия засегната от големи природни нарушения 

е стандартна процедура. Това включва локализиране на територията съгласно 

горскостопанското деление (отдел, подотдел), отбелязването на карти и оценка на 

засегнатите горско-дървесни ресурси (процент и вид на повредите, видов състав и обем 

на дървесината). В голяма степен тази процедура очертава необходимите дейности по 

усвояване на дървесината (осигуряване на достъп, определяне на необходимата работна 

сила и техника), нейната реализация на пазара и планиране на последващите дейности 

по залесяването.  

Точното локализиране на засегнатите площи, коректното им отразяване на картата 

и допълнителната по-подробна информация за особеностите на терена ще е основа за 

планиране на бъдещия дизайн на територията и особено на пространственото 

разположение на площите в който ще се запази стояща и паднала повредена дървесина. 

 

2. Дейности по усвояване на повредената дървесина и почистване на сечищата 

Все още не може категорично да се декларира дали повредената дървесина да се 

премахне напълно от засегнатата територия или да се остави изцяло. Съществуват 

редица доказателства „за” и „против” тези два крайни варианта. Най-общо на везните се 

поставят загубите от икономическата стойност на дървесината и опасността от 

последващи каламитети от една страна и запазването на естествените структура и 

процеси в горската екосистема от друга. 

Традицията и действащата нормативна уредба изисква в случаите на природни 

нарушения възможно най-бързо да се оползотвори цялата повредена и паднала 

дървесина; да се почистят сечищата, чрез събиране на клоните и остатъците от сечта на 

купчини и/или изнасяне; и залесяване на отворените пространства.  

Според съвременните разбирания и ниво на знание за връзката между природните 

нарушения, структурата на гората и процесите в екосистемата, останалите след 

природното нарушение структурни и биологични елементи (стоящи единични и групи 

дървета, пречупени стволове, лежаща дървесина и др.) имат изключително значение за 

последващите възстановителните процеси.  

Настоящата статия се стреми да намери баланса при управлението на територии, 

засегнати от природни нарушения, като се опитва да интегрира съвременните знания за 

естествената динамика на горските екосистеми след природни нарушения и значението 

на отделните елементи на биологичното наследство за възстановяване и бъдещото 

функциониране на екосистемата от една страна и запазването на очакваните ползи и 

услуги от друга.  
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Логично е, че в управленските решения за зони от европейската екологична мрежа 

НАТУРА 2000 екологичния елемент, който в случая означава максимално съответствие 

на дейностите по управление на тези територии с естествената динамика на процесите, 

ще имат приоритет пред икономическите и социалните елементи. В тази връзка пълното 

усвояване на повредената от нарушението дървесина и почистване на сечищата няма да 

са в съответствие с европейските и световни изисквания за природосъобразност на 

управлението. 

В съответствие с разбирането за „биологичното наследство” се препоръчва част от 

засегнатите дървета да се оставят на място в насаждението, което ще осигури наличието 

на мъртва дървесина и структурни елементи. Количеството на такава дървесина не 

трябва да е по-малко от 10% от запаса на предходното насаждение. Видът на 

дървесината (стояща и/или лежаща) зависи основно от вида на нарушението. 

Пространственото разположение на оставената дървесина следва да имитира 

разнообразието от условия, които се създават на територията, след природното 

нарушение. Например след пожар, каламитети и продължителни наводнения остава 

основно стояща повредена дървесина, докато големи природни нарушения, причинени 

от вятър и сняг, лежаща повредена дървесина е в по-големи количества от стоящата. В 

повечето случаи това могат да бъдат стъбла с ниска икономическа стойност и/или 

разположени в трудни за извоз места. Погледнато и от икономическа гледна точка, 

влагането на труд и средства в изваждането на материали, които са трудно продаваеми, 

но от друга страна ценни за функционирането на екосистемата, е нерентабилно. 

Препоръчително е в част от засегнатата територия повредената дървесина да се 

остави изцяло. Общата площ на тези части е в съответствие с площта на засегнатата 

територия, но не е по-малка от 5%. В случаите на по-мащабни природни нарушения 

такива обекти се обособяват в отделните части на територията, като площта на всеки от 

тях е не по-малка 0.5 ха. Подходящи места за такива обекти са трудно достъпните части 

на терена, територии със затруднено възобновяване и/или с опасност от ерозионни 

процеси, места в които съществува опасност от значителни повреди на подраста от 

дивеч. За намаляване на възможностите за възникване на каламитети в насажденията, 

доминирани от иглолистни видове, се препоръчва залагането на феромонови капани за 

потенциалните вредители и по-специално на корояди. Предвид факта, че короядите се 

развиват само в свежа дървесина, възможно превантивно решение е прекъсването на 

връзката между стъблото и корените, които все още са в почвата, което ще ускори 

изсъхването на дървесината и създаването на неблагоприятна среда за развитие на тези 

насекоми. 

Опазването на останалите на корен дървета и наличните възобновени участъци има 

голямо значение за процесите на възстановяване и особено за осигуряване качеството на 

оставащия и бъдещия дървостой. В тази връзка е препоръчително използването на 
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екологосъобразни технологии на дърводобив - въжени линии, извоз на сортименти със 

специализирана, щадяща околната среда техника и животинска сила. Коректната 

инвентаризация на засегнатите насаждения и планирането на дърводобивните дейности 

трябва да спомогне и за приоритизация на насажденията за сеч и извоз. Например в 

насаждения, с преобладание на наранени стоящи и/или повалени дървета, чиито корени 

все още имат контакт с почвата, намесата може да се забави във времето тъй като 

дървесината може да запази качеството си по-дълго време.  

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

падане на дърветата, но извън площите в които има подраст. Проучванията показват, че 

това има редица положителни въздействия като ограничава настаняването и 

разпространението на агресивни тревни и храстови видове, намалява изпарението на 

вода от почвената повърхност и ерозионните процеси, задържа попадналите между 

клоните семена и създава подходящ микроклимат за поникването им и осигурява защита 

на пониците на дървесните видове. Не се препоръчва събирането на клони на големи 

купчини, тъй като тази практика имат редица неблагоприятни последствия между които 

са: удължаване времето за разлагане на клоните, блокиране на възобновителните 

процеси върху значителни площи за относително дълъг период от време, 

неравномерност в разпределението на минерални вещества и енергия на територията 

(концентрация в купчините и недостиг извън тях), повишена пожарна опасност, 

създаване на благоприятни възможности за поява на агресивни видове (малина, къпина), 

затрудняващи възобновителните процеси. От друга страна дейностите по 

„почистването” отнемат значително време и финансови средства. 

 

3. Дейности по зониране и залесяване на територията 

Всяко природно нарушение на структурата и функционалните взаимоотношения в 

екосистемите задейства регулаторни механизми, които се стремят да възстановят 

изходното състояние. В зависимост от мащабите и вида на нарушението и 

характеристиките на гората са възможни различни сценарии за развитие. 

Предвижданията как ще реагира екосистемата на нарушението, трябва да се основават 

на съвкупност от компоненти като модел на нарушението, големина и форма на 

засегнатата територия, физико-географски характеристики (надморска височина, 

изложение, наклон, почви, хидрология и други специфични особености на терена), видов 

състав на съседните насаждения и потенциалното влияние, което те могат да имат върху 

засегнатата площ, наличието на предварително възобновяване и/или семена, естествени 

сукцесионни процеси и др. 

 

Особено важен елемент на планирането е да се определи т.н. период на пасивно 

възстановяване - периодът между края на дейностите по усвояване на повредената 
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дървесина и началото на активни възстановителни дейности. В европейското и световно 

лесовъдство се увеличава броят на поддръжниците на тезата, че по-дългият период на 

пасивно възстановяване има повече преимущества пред бързото и повсеместно 

залесяване на засегнатата територия. Тази идея вече е въведена в горскостопанските 

практики на водещи в управлението на горите страни. Например, залесителни дейности 

в територии, засегнати от ветровал, в провинция Саарланд в Германия започват не по-

рано от 7 години след усвояване на повредената дървесина. 

Очевидни са предимствата на по-дългия период на пасивно възстановяване в 

екологически и икономически аспект: естествени сукцесионни процеси, създава се 

мозаечна структура на ниво ландшафт, поддържат се популациите на ранно-

сукцесионни (пионерни) дървесни видове, създават се предпоставки за увеличаване на 

биоразнообразието на генетично, видово и екосистемно нива. От друга страна разходите 

за възстановяване на територията са значително по-малко, тъй като опитът показва, че 4 

до 10 години след усвояване на повредената дървесина в голяма част от нарушените 

горски екосистеми се наблюдават интензивни възобновителни процеси.  

Планирането на възстановяването на местообитанието изисква както познаване на 

динамиката на екосистемата след природни нарушения и така и дефиниране на 

конкретни и изпълними цели. Препоръчително е активните възстановителни 

дейности (залесяване и мерки за ускоряване на възобновяването) да се планират така, че 

да допълват и подпомагат пасивното възстановяване (естествени сукцесионни 

процеси).  

Основа за планирането на стратегията и етапите за възстановяване на засегнати от 

природни нарушения територии са данните от инвентаризацията и отразяването им на 

съответната карта. Използването на възможностите на ГИС за визуализация и дизайн на 

територията ще улесни процеса на планиране и ще го направи по-ефективен. 

Всяка конкретна ситуация изисква разработване и прилагане на специфични мерки, 

но следващите общи насоки могат да подпомогнат процеса на планиране: 

a) Допълнителна инвентаризация: 

За планирането на дейностите по възстановяване, една по-подробна 

инвентаризация на засегнатата територия преди планиране на възстановителните 

дейности е изключително важна. Препоръчителна е теренната оценка и картиране на 

следните показатели: 

- съществуващо възобновяване – видов състав, пространствено разположение, 

повреди, здравословно състояние, жизненост; 

- участъци със затруднено възобновяването; 

- сукцесионни процеси в отделните участъци; 

- оцелели групи и единични дървета – видов състав, пространствено разположение, 

повреди, здравословно състояние, жизненост; 
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- семеносен потенциал на съседните дървостой; 

- специфични особености на отделните части на терена (почви, наклони, дерета, 

водни течения, заблатени/преовлажнени места, скалисти терени, естествени отворени 

пространства и др.). ГСП дава информация за средни стойности, а в горските карти 

често не са отбелязани важни детайли за ситуацията на терена; 

Тази информация и отразяването й върху картите ще служи и за последващия 

мониторинг и оценка на успеха на дейностите и ще отразят и запазят опита за действия 

при подобни ситуации. 

 

b) Дизайн и зониране на територията - активно и пасивно 

възстановяване 

 Препоръчително е да се подпомогне създаването на мозаечна пространствена 

структура на растителността на територията. Такава мозаечност се формира от: 1) 

разположението на зони за активно и пасивно възстановяване в пространството; 2) 

дизайна (големина, форма, схеми) на отделните групи дървета и разполагането им в 

зоните за активно възстановяване; и 3) видовото разнообразие на залесената горско-

дървесната растителност и предварителното естествено възобновяване. 

 Зоните за пасивно възстановяване включват: 1) площите в които не са усвоени 

повалените и повредените дървета и 2) площите в които повредената дървесина е 

извадена, но се оставят изцяло на естествените сукцесионни процеси. Препоръчително е 

общата площ на зоната за пасивно възстановяване за местообитания, доминирани от 

видове с анемохорно разпространение на семената (иглолистни, бреза, ясен, явор, 

тополи, върби и др.) да е не по-малко от 30% от цялата засегната от природното 

нарушение територия. Изключение от това правило са горите от клек при които тази 

стойност е 5%. Общата площ на тази зона за местообитания, доминирани от 

тежкоплодни видове (дъбове, бук, кестен) е не по-малка от 10%. 

 

 

 Зоните в които ще се извършва активно възстановяване/подпомагане се 

определят в зависимост от: 

- разположението на наличното предварително възобновяване. Дейностите в 

тези площи зависят от количеството, качеството и жизнеността на подраста. При 

необходимост в тези зони може да се наложи допълнително подпомагане на 

възобновяването с цел оформяне на жизнени и устойчиви групи. 

- възобновителния потенциал на съседните насаждения и оцелелите единични 

и групи дървета. Въз основа на резултатите от инвентаризацията се прави преценка на 

възможностите на съседните насаждения и оцелелите единични и групи дървета да 

подпомогнат възобновяването на засегнатата територия. В тази връзка трябва да се 
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вземат предвид и особеностите на разпространението на семена за отделните дървесни 

видове. При видовете с анемохорен тип на разпространение на семената трябва да се 

отчете и посоката на преобладаващите ветрове през периода на разпръскване на 

семената. 

- специфични особености за отделните части на терена (наклони, дерета, 

заблатени места, скалисти терени, естествени отворени пространства и др.). 

Разположението на групите от горско-дървесна растителност и избора на видове за 

залесяване трябва да са в съответствие със специфичните особености на терена. 

Например, части от терена с наклон, създаващ опасност от ерозионни процеси, се 

залесяват приоритетно. Или, около водни течения се залесяват видове с поносимост към 

овлажняване и/или могат бързо да формират буферна зона. 

- осигуряване движението и/или защита за чувствителни видове. Ако 

засегнатата територия е с голяма площ това потенциално може да възпрепятства 

движението на някой от т.н чувствителни видове. В тази връзка може да се планира 

формирането на непрекъснати или точкови зони, в които чрез залесителни мероприятия 

да се създадат условия за осигуряване на движението и/или защитата им. 

 Традиционното повсеместно залесяване на цялата територия, определена за 

активно възобновяване, не е желателно. Препоръчително е залесяването да се извършва 

на групи с различна големина. 

 Опитът показва, че на богати месторастения е голяма вероятността да се 

настани бързорастяща, силно конкурентна растителност (например малини, къпини, 

агресивни рудерални видове), която да ограничи възможностите за възобновяване на 

горско-дървесни видове; 

 Препоръчително е детайлите от дизайна на територията се консултира със 

специалисти ако са идентифицирани ключови и/или редки, защитени и изчезващи 

видове. 

 

c) Избор на видове за залесяване и залесителен материал 

Разглеждайки избора на дървесен вид за залесяване на засегнати от природни 

нарушения територии, на пръв поглед най-логичното решение е залесяване с видовете, 

които са доминирали местообитанието преди нарушението. Но в случая дали 

формалното решение е правилното решение и дали то е в съответствие с естествената 

динамика на процесите? 

Често доминиращите видове в насажденията са късно-сукцесионни 

сенкоиздръжливи видове (бук, дъбове, ела, смърч и др.). В естествени условия, 

промяната на условията на средата след природните нарушения благоприятства 

настаняването на светлолюбиви и пионерни видове. Препоръчително е да се използва 

този естествен шанс за увеличаване участието на такива видове в състава на бъдещото 
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насаждение. Това ще увеличи разнообразието от видове и ще подобри устойчивостта и 

адаптивността на горската екосистема. Различната динамика на развитие на отделните 

видове ще допринесе в последствие за структурното разнообразие. Някои от 

светлолюбивите видове (бреза, бял бор, зелена елша, трепетлика, ива и др.) са важни 

като пионерни видове, които подпомагат настаняването на по-късно сукцесионните 

сенкоиздръжливи видове (бук, смърч, ела). 

Бързото, повсеместно и еднообразно залесяване с неподходящи видове на 

големи територии, засегнати от природни нарушения, може да има пагубни последствия 

за биоразнообразието, по същия начин както и агресивното и цялостно усвояване на 

повредената и паднала дървесина (Lindenmayer and Franklin 2002). Такива горски 

територии, в които цялостното възстановяване на склопа на гората може да продължи 

десетилетия, имат изключително ценен принос за биоразнообразието, особено ако те 

съдържат и т.н. биологично наследство (стояща и паднала мъртва дървесина, оцелели 

живи дървета). Хората в повечето случай са по-ефективни от природата в 

„навременното”, с голяма гъстота и еднообразно възобновяване/залесяване на големи 

нарушени територии, което в повечето случай може драстично да съкрати периода на 

фазата, предшестваща склопяването на гората, в която това пространство има 

отворената структура и свободно растежно пространство. Според авторите такива 

местообитания в последните десетилетия са едни от най-бързо изчезващите в 

световен мащаб. 

Препоръките за избор на дървесни и храстови видове за залесяване в 

разглежданата методика се различават от изискванията на Наредба № 2 от 07.02.2013 г. 

за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за 

създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, 

инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране. 

Следните насоки при избора на видове за залесяване в зоните за активно 

възстановяване могат да бъдат от полза: 

- Основа за избора на видове за залесяване са характеристиките на 

местообитанието, което искаме да възстановим и видовият състав на околните 

насаждения и територията като цяло; 

- Като референтни зони за избора на видове за залесяване могат да послужат 

околните насаждения и особено територии, които са естествено възобновени след 

едромащабни прородни нарушения; 

- Независимо, че са доминирали на територията преди природното нарушение, не 

се препоръчва създаване на обширни горски култури от късно-сукцесионни 

сенкоиздръжливи видове в отворените пространства. Участието на такива видове не 

трябва да е повече от 50% от площта в която се извършва залесяване. Групи от тези 

видове могат да се разположат в типичните за тях части на терена (свежи и влажни 
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места, микропонижения, зони на защита от околните насаждения и др.). Изключение от 

това правило са високопланинските смърчови гори в Родопите в които смърча няма 

естествено срещащ се в района алтернативен пионерен вид; 

- Използва се възможността за увеличаване участието на ценни светлолюбиви 

горско-дървесни видове, които са типични за района. Не се препоръчва залесяване на 

агресивни видове като трепетлика и габър; 

- При подходящи условия трябва да се насърчава въвеждането в състава на 

горскоплодни видове като череша, джанка, дива круша, киселица, офика, скоруша и др. 

В допълнение към ценната им роля като източник на храна, при целенасочени отгледни 

мероприятия от тях може да се добие и висококачествена и скъпа дървесина; 

- Не се използват нетипични за района или местообитанието видове; 

- Препоръчително е семена за производство на фиданки или засаждене да бъдат 

събирани от околните насаждения и/или семенни бази в близост до територията, 

засегната от природни нарушения. 

 

d) Избор на схеми и технология на залесяване 

Схемата на засаждане, качеството на изпълнение и метода на засаждане са от 

изключително значение за първоначалното оцеляване и последващото развитие на 

растенията. Адекватният и добре планиран избор на схеми на засаждане за отделните 

видове и балансираното смесването на видове в схемите ще увеличи шансовете за успех 

и последващите разходи за отглеждане на младите култури. 

Общата препоръка при избора на схеми за залесяване е да се разгледат 

разпоредбите на Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на 

горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и 

стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените 

култури, тяхното отчитане и регистриране..  

Част от схемите, смесванията на видове и технологиите за почвоподготовка и 

залесяване могат да бъдат използвани и при възстановяването на засегнати от природни 

нарушения територии в НАТУРА зони. Все пак следните препоръки трябва да се имат 

предвид: 

- В съответствие с естествените модели на настаняване на горско-дървесната 

растителност на открити площи се предпочита залесяваната растителност да бъде 

разположена в различни по големина групи, а не като непрекъсната равномерна 

конфигурация. В териториите в които се предвижда и последваща стопанска дейност, 

големината на групите може да се съобрази със създаването на условия конкуренция и 

развитие на отделните дървета на бъдещето. Например, в Германия са правени успешни 

опити със засаждането и засяването на малки групи от дъб, като централните фиданки на 

групите са на разстояние от около 10 м една от друга. Това е довело до благоприятно 
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разпределение на дърветата на бъдещето и е намалило значително разходите за 

залесяване и отглеждане; 

- На богати и много бедни месторастения се препоръчва използването на по-

едроразмерни фиданки и/или със закрита коренова система. В първия случай това е 

заради очакваната силна конкуренция със агресивна инвазивна растителност, а в другия 

поради неблагоприятните почвени условия; 

- Разпръскването на семена е подходяща практика за подпомагане на 

настаняването на пионерни видове. В определени случай това може да се използва и при 

възобновяването на тежкоплодни видове дъбове и бук; 

- Не се използват тежки машини при почвоподготовката и засаждането; 

- Предпочитан метод за почвоподготовка е частичната обработка на почвата с 

насоченост към отделните фиданки. Това се налага и от факта, че остатъците от сечта 

след усвояването на повредената дървесина са относително равномерно разпръснати по 

площта. От друга страна, това ще спести труд и средства. 

 

e) Мониторинг и грижи за младите култури 

Мониторинга и грижите за младите култури се извършват в съответствие с 

разпоредбите на Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на 

горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и 

стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените 

култури, тяхното отчитане и регистриране. 

Особено важно е резултатите от мониторинга да се съхраняват, анализират и 

популяризират за да се натрупва и споделя опит, които да помогне за 

усъвършенстването на концепцията и дейностите по възстановяване на горските 

местообитания, засегнати от природни нарушения.… 

 


