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Настоящото проучване е извършено през 2013 година, във връзка с определяне на горите с
висока консервационна стойност (ГВКС) за територията на Държавно ловно стопанство (ДЛС)
„Мазалат” и в изпълнение на принцип 9 от стандарта за сертификация управлението на гори по
схемата на FSC. Инвентаризацията и проучванията са направени съгласно указанията на
Националното ръководство за определяне на гори с висока консервационна стойност, изготвено от
WWF Дунавско-Карпатска програма България.
Доклада е актуализиран през 2018 год. във връзка с настъпилите промени и
определените Гори във фаза на старост и представителни образци от естествени екосистеми, в
които не се допускат горско стопански дейности, освен дейности за възстановяване до
състояние, близко до естественото.
Доклада е актуализиран през 2020 год. във връзка с настъпилите промени въз основа на
заповед № РД 49-357/18.10.2019 година, общата площ на ТП ДЛС ,,Мазалат” се редуцира с
360,3 ха , тъй като площта на ловностопански район ,,Трънково” се отделя от териториалния
обхват на ТП ДЛС ,,Мазалат” и се причислява към териториалния обхват на ТП ДГС ,,Стара
Загора”.
В Националното ръководство е дадена дефиниция за ГВКС, включваща в себе си шест различни
характеристики на гората или комбинации от тях, които определят нейната консервационна
стойност. В общ план Ръководството дава и насоки за управление и стопанисване, които ще запазят
или повишат тези консервационни стойности. При разработката на настоящия документ, екипът се е
водил изцяло от определенията, праговете и оценките посочени в Националното ръководството.
Съответните дефиниции са адаптирани конкретно за земите и горите от горския фонд, управлявани
от ДЛС„Мазалат”. Посочените указания за стопанисване и мониторинг са разписани конкретно и
съобразно спецификата на горите и начина им на управление на проучваната територия. Разработени
са всички консервационни стойности, установени на територията на горското стопанство.
Инвентаризацията на ГВКС, свързани с наличието на редки, застрашени и изчезващи видове е
продължителен процес излизащ извън рамките на един сезон. Препоръчва се базата данни за
разпространението на тези ВКС да бъде постоянно актуализирана от персонала въз основа на
периодични техни наблюдения.
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОПАНСТВОТО И ПРОВЕДЕНИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА НАЛИЧИЕ НА ГВКС

Общата площ на ТП ДЛС„Мазалат” е 29524,1hа, от която държавните горски територии
са 28685,2 hа.
На основание заповед № РД 49-357/18.10.2019 година, общата площ на ТП ДЛС ,,Мазалат” се
редуцира

с 360,3 ха , тъй като площта на ловностопански район ,,Трънково” се отделя от

териториалния обхват на ТП ДЛС ,,Мазалат” и се причислява към териториалния обхват на ТП ДГС
,,Стара Загора”.
Площта се намалява както следва:
- горска територия държавна собственост- 56,4 ха
- горска територия частна собственост- 300,9 ха
- горска територия общинска собственост- 3,0 ха
ДЛС “Мазалат” носи името на старопланинския връх Мазалат. В границите му попадат
южните склонове на ТроянскоКалоферският и Шипченският дял на Средна Стара планина, както и
северните склонове на Сърнена (Източна) Средна гора.
На запад граничи с ДГС “Карлово, на север с НП Централен балкан, на североизток с ДЛС
“Росица” и ДГС “Габрово”, на изток с ДГС ”Казанлък”, и на юг – с ДГС “Чирпан” и ДЛС
“Чекерица”. Извън тези граници се намира стопанисваната в горскостопанско и ловностопанско
отношение от ДЛС “Мазалат” фазанария, разположена в границите на ДГС “Стара Загора”.
Според административното деление на Република България, стопанството попада в границите
на 3 общини и 20 землища на населени места от Старозагорска област.
В горскоадминистративно отношение Ловното стопанство е поделене е на ЮИДП гр.Сливен
и се намира в обхвата на дейност на РДГ Стара Загора.
Разположението на ДЛС “Мазалат” върху два различни планински масива определя характера
на релефа в горите попадащи върху северните и южните му склонове.
Старопланинският масив се издига като стена на север от Розовата долина, където
преобладават стръмните и много стръмни склонове. От основното старопланинско било се спускат
няколко странични била, найголеми от които са разположеното западно от р.Тъжа, явяващо се
граница с ДГС “Карлово”, както и вододела на реките Габровница и Лешница.
В този масив са и найвисоките върхове в района: Триглав – 2276 m н.в. и Мазалат – 2197 m н.в.
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Средногорският масив се издига постепенно на юг от Розовата долина, като преобладават
наклонените и порядко стръмните терени. От главното било на Средна гора на север се простират
няколко поголеми била. Първото започва от вр.”Каваклийка” и върви успоредно на Турийска река,
като служи за граница между ДЛС “Мазалат” и ДГС “Казанлък”. Друго поважно било е вододелното
между Турийска река и река Саплама.Найвисоката точка на Средногорската част на стопанството се
намира на вр. ”Голям Братан” (1235,8m н.в.), а найниската 392 m н.в. на максималното водно ниво на
яз.”Копринка”.
Най-високата точка в границите на ДЛС “Мазалат” е вр.”Исполин” – 1524 m н.в.
Най-ниската точка е 150 m н.в. в района на фазанарията до с.Трънково.
Хидрографската мрежа в района на ДЛС “Мазалат” е гъста, на места с големи наклони на
надлъжните профили и променлив воден режим.
Главно водно течение, което минава през територията на стопанството е р. Тунджа, в която се
вливат всички реки и долове минаващи през ДЛС ”Мазалат”. Тя е с постоянен воден дебит с
минимум през летните месеци и максимум през пролетта. На нея е построен яз.”Копринка”, малка
част от който се намира в източната част на стопанството. Други поголеми водни течения в
старопланинския район са реките Тъжа, Габровница, Лешница и Голяма Варовита.
В хидроложко отношение Средна гора се отличава с помалко валежи, потънка и
пократкотрайна снежна покривка, откъдето следва, че водните течения са с помалък и непостоянен
дебит, които пресъхват през лятото.

Според класификационната схема на Събев и Станев (1963), територията на Държавно
ловно стопанство ― “Мазалат” попада в Европейскоконтиненталната климатична област –
Преходноконтиненталната климатична област. Найниската част на стопанството попада в
климатичния район на Източните Задбалкански полета. Южните склонове на Стара планина под 1000
m н.в. и Средногорския масив са разположени в Задбалканския нископланински район, а
найсеверната част на стопанството в Старопланинския район, с надморска височина над 1000 m н.в.
попада в Умерено континенталната подобласт, Планински климатичен район, среднопланинска част.

Т-I - Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0-700
м.н.в). Т-I-1 Подпояс на крайречните и лонгозни гори (0 – 700 m н.в). Заливни тераси,
алувиални низини и крайбрежни земи на реки и потоци. Средната годишна температура се
движи между 9.8оС и 11.6оС, средният брой на дните с температури по-високи от 10оС са
между 189 – 209, средната януарска температура е отрицателна -между минус 0.4 оС и минус
0.9 оС. Средният годишен валеж се движи между 595 и 661 mm, с максимум през лятото и
минимум през зимата. Снежната покривка се задържа от 13 до 44 дни. Дължината на
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вегетационния период е между 6 и 7.5 месеца. Подпоясът е зает в основната си част от
алувиални наситени и алувиално ненаситени почви. По състав насажденията са от бяла и
черна елша, върба, топола. Срещат се чисти и смесени гори от летен дъб, брястове и ясени,
смесени на места с цер, чинар, клен и мекиш. Създадените култури са предимно от
евроамерикански тополи, акация, пауловния. Т-I-2 Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови
гори (0 – 500 m н.в). Равнинно-хълмист релеф, разчленен в котловини с оградни склонове и
отделни ниски хълмове. Средната годишна температура се движи между 9.3оС и 12.6оС,
средният брой на дните с температури по-високи от 10оС са между 190 – 222, средната
януарска температура е по-често отрицателна - между минус 0.1 оС и минус 2.0 оС, но някъде
и положителна. Средният годишен валеж се движи между 517 и 837 mm, с максимум през
май или юни и минимум през август, но на някой места и през февруари. Снежната покривка
се задържа от 24 до 59 дни. Дължината на вегетационния период е между 6 и 7 месеца.
Подпоясът на равнинно-хълмистите дъбови гори е зает предимно от обикновенните
канелени горски почви. По състав горите са чисти и смесени от благун и цер, премесени на
сенчести изложения, с липа, обикновен габър, бук, зимен дъб, клен и бряст. По припечните,
стръмни и сухи южни склонове преобладават горите от космат дъб с много келяв габър и
мъждрян, мекиш, и др. От храстите се срещат червена смрика, смрадлика, драка, и др.
Създадените култури са предимно от черен и бял бор, атласки кедър и акация.
Т-I-3 Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори 500-700
m н.в). Хълмисто-предпланински релеф, силно разчленен със стръмни склонове, високи
хълмове и заоблени ридове. Средната годишна температура се движи около 9.0 оС, средната
януарска температура е отрицателна около минус 2.0 оС. Средният годишен валеж се движи
от 550 до 778 mm с максимум през юни и минимум през февруари или март, а някъде и през
август. Снежната покривка се задържа около 50 дни.
Вегетационният период продължава около 5 месеца. Хълмисто-предпланинският
подпояс на смесените широколистни гори е зает предимно от обикновенните канелени
горски почви. Между тях се срещат алувиалните ненаситените почви. По състав горите
са предимно смесени от зимен дъб, цер, благун, габър, липа, с примес от клен, мекиш,
ясен, мъждрян. По припечните склонове с деградирали почви се среща предимно келяв
габър, космат дъб и мъждрян, с примес от благун и цер. Създадените култури са
предимно от черен бор, бял бор и акация. От храстите се срещат червена смрика,
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смрадлика, глог, дрянове, птиче грозде, леска и др.

Т-II - Среден планински пояс на горите

от бук и иглолистни (700-2000 m н.в.).
Т- II-1 Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела (700-1200 m н.в.).
Нископланински релеф в полите на планините и стръмни склонове на разклоненията на
планинските вериги. Средната годишна температура се колебае между 3.9оС и 8.7оС,
средният брой на дните с температура, по-висока от 10оС - между 128 и 170. Средната
януарска температура е отрицателна между минус 0.4оС и минус 5.5оС. Средният
годишен валеж варира от 714 до 939 mm, с максимум през юни или декември и минимум
през август или септември. Снежната покривка се задържа от 66 до 107 дни.
Продължителността на вегетационния период е между 4.5 и 5.5 месеца. Подпоясът на
нископланинските гори от горун, бук и ела е характерен с прехода между обикновените
канелени горски и кафявите горски почви. Кафявите горски почви са представени от един
подвид наситени поради по-малката надморска височина и отсъствие на скали с кисела
реакция. Горите са чисти и смесени главно от зимен дъб, бук, и габър, като често са смесени
с благун, цер, явор, шестил, трепетлика и келяв габър. От храстите са разпространени леска,
глог, дрян, бъз, синя и червена хвойна и др. Създадените култури са предимно от черен и бял
бор, дугласка и акация.
Т-II-2 - Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч (1200-1700 m н.в.).
Среднопланинският релеф на планинските масиви е с обширни стръмни склонове и обширни
заравнености. Средната годишна температура се колебае между 3.7 и 5.5оС, средният брой на
дните с температура по-висока от 10С - между 87 и 127. Средната януарска температура е
отрицателна - между минус 4.4С и минус 6.0С. Средният годишен валеж варира от 947 до
1034 mm, с максимум през май или юни, а минимум през август или септември. Снежната
покривка се задържа от 124 до 136 дни. Продължителността на вегетационния период е
между 3 и 4 месеца. В среднопланинския подпояс на горите от бук, ела и смърч са
разпространени наситените и ненаситените кафяви горски почви. По състав горите са от бук,
смърч на места с единичен или групов примес от горун, обикновен и келяв габър, бреза,
трепетлика и др. Храстите са представени от рядък или по-гъст подлес от леска, шипка, синя
хвойна. Разнообразието на релефа, почвените характеристики и климата обуславят
значително биологично разнообразие. Горските екосистеми в района са ценни в
икономически, екологичен и социален аспект, тъй като поддържат богат растителен и
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животински свят и имат важни водорегулиращи, противоерозионни, рекреационни и
естетически функции.
Според горскорастителното райониране стопанството попада в Тракийска област, подобласт
Горна Тракия.
Климатът на ДЛС “Мазалат” като цяло не се отличава с особености, които да крият опасни
изненади за вегетацията. Вегетационните периоди са достатъчно дълги и благоприятни за развитието
на дървесната растителност. Неблагоприятно се отразяват само някои екстремни климатични
аномалии като: резките застудявания, особено късните пролетни мразове и слани, лятноесенните
засушавания и поройните дъждове.
Горската растителност на територията на стопанството е разнообразна. Тук намират условия
за растеж и развитие голям брой горскодървесни, храстови и тревни видове.
Средната лесистост на стопанството е 49,4%. За територията на държавното ловно стопанство
преобладаващ дървесен вид е обикновеният бук. В сегашния състав на дървостоите той заема 33.4%
от площта. Втори по значение дървесен вид е зимният дъб, който е с процентно участие от 22,9% .
Трети по значение е обикновеният габър с 10,4%, следват бял бор, черен бор и смърч.
Разнообразието на релефа, почвените характеристики и климата обуславят значително
биологично разнообразие. Горските екосистеми в района са ценни в икономически, екологичен и
социален аспект, тъй като поддържат разнообразен растителен и животински свят и имат важни
водорегулиращи, противоерозионни, рекреационни и естетически функции.
Основната част от горите на територията на ДЛС„Мазалат” 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 найстрог режим по отношение на
прилагането на горскостопанските дейности.
По време на процеса на идентификация на ГВКС за територията на ДЛС„Мазалат”, екипът
работи в тясно сътрудничество с ръководството на горскостопанската единица.
През периода на проучванията са проведени консултации с представители на местните власти
и сдружения за определяне на значимите за местните общности горски територии и съгласуване на
режимите за стопанисване. По време на срещите те са информирани за проучването и за основните
принципи на горите с висока консервационна стойност и е потърсено тяхното мнение относно
възможностите за прилагане.
Препоръчително е при промени в новия горскостопански план на ДЛС„Мазалат” да се
интегрират резултатите от изследването и препоръчаните горскостопански мероприятия в него. Това
ще допринесе за подобро и екологосъобразно стопанисване на горските екосистеми в района.
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ВКС 1. - РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ВИДОВЕ. КОНЦЕНТРАЦИИ НА БИОЛОГИЧНО
РАЗНООБРАЗИЕ ВКЛ. ЕНДЕМИЧНИ, РЕДКИ, ЗАЩИТЕНИ И ЗАСТРАШЕНИ ОТ
ИЗЧЕЗВАНЕ ВИДОВЕ, С ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО

При определянето на тази ВКС се прави оценка на управлението на ДЛС – „Мазалат”
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 (ГТ) в резервати, поддържани резервати, национални
паркове, защитени местности, природни забележителности, обявени по ЗЗТ;
2. ГТ в природни паркове попадащи в зони предназначени за опазване на
биологичното разнообразие определени с плановете за управление или
паркоустройствените проекти по реда на Закона за горите (ЗГ);
3. ГТ в природни паркове които нямат устройствени документи;
4. ГТ попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР).

1.1..1 Горски територии (ГТ) в резервати, поддържани резервати, национални паркове,
защитени местности, природни забележителности, обявени по ЗЗТ;
На територията на ДЛС Мазалат има обявени седем защитени територии (ЗТ), които
отговарят на т.1 от ВКС 1.1. По смисъла на Закона за защитените територии има обявени три
защитени местности (ЗМ). ЗМ Сечи камък включва територията на бившата буферна зона на резерват
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"Лешница". На територията на стопанството има обявени и четири природни забележителности (ПЗ).
Резерват "Еленова гора" се управлява от Регионална инспекция по околна среда и води гр. Стара
Загора и не се води в териториалния обхват на ДЛС Мазалат. Защитените територии са с обща площ
191,3 ха. Подробни данни за защитените територии в ДЛС Мазалат са посочени в Таблица 1.
Таблица 1. Данни за защитените територии, попадащи в границите на ДЛСМазалат
З а щ и т е н а

П л о щ Отдел/

територия

/ha/

П р и р о д н а

0.2ha.

Землище

за Цел

на

прекатегоризация

обявяване

№1187/19.04.1976

№РД–442/18.06.200

Опазване

г.на МГОПС

7 г. на МОСВ;

на пещера

ограничения
Габарево

забележителност
“Евкая

за Заповед

обявяване/

подотдел
154”7”

Заповед

–

Каменната къща”
П р и р о д н а

0.6ha.

75”7”

забележителност

Търничен

№283/04.05.1979г. №РД

е

на КОПС

–

434/18.06.2007 г. на

“Търниченско

Опазване
на водопад

МОСВ;

пръскало”
П р и р о д н а

1.5ha

забележителност

308б;

Турия

309и1

“Пиростията”,

№

№ РД – 441 от

3384/08.12.1966г.

18.06.2007

на МГГП

МОСВ;

г.

от

Опазване
на

скално

образувани
е

П р и р о д н а

4.4ha.

310и1;

Турия

№ 4 0 5 1 /

Опазване

забележителност

310”3”;

29.12.1973 г. на

на

скални

“Ярът”

310”4”

МГОПС;

образувани
я - земни
пирамиди

З а щ и т е н а
местност
камък”

133.6h 632л;м

“Сечи a

Ясеново

№РД

–

Прекатегоризирана

643а;1

525/12.07.2007 г.

буферна

648а;е;1

на МОСВ

р е з е р в а т

649а;1
650а;б
652б

Доклад за ГВКС на територията на ДЛС МАЗАЛАТ, 2018г.

зона

на

“ Л е ш н и ц а ”
(заповед
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793/10.08.1984 г. на
КОПС)
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З а щ и т е н а

0.3ha

384б

м е с т н о с т

Александ

№

рово

–430/18.06.2007 г.

от

на МОСВ

забележителност

находище

( з а п о в е д

н

№1187/19.04.1976

остролисте

г. на МГОП)

н джел.

Прекатегоризирана

1

“ З е л е н и т е

Р

Д Прекатегоризирана

дървета”

З а щ и т е н а

50.7ha

248

м е с т н о с т 48.7ha

2÷6

“Каваклийка”

е÷т,

Турия

залесе
на

№

РД

–

858/18.09.2002 г.

от

на МОСВ

място

и

природна н

а
а

.

историческо О п а з в а н е
(заповед н

2107/20.12.1984

2.0ha

Опазване

на КОПС)

г.

а

характерни
забележите

незале

л

н

и

сена

ландшафти
.
2

.

Опазване
н

а

местообита
ния
редки

на
и

защитени
растителни
и
животинск
и видове.

Защитена местност КАВАКЛИЙКА

Площ: 90.0 хектара
Местоположение:Област: Стара Загора, Община: Братя Даскалови,
Населено място: с. Горно ново село
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Попада на територията РИОСВ:Стара Загора
Документи за обявяване: Заповед No.2107 от 20.12.1984 г.
Документи за промяна:Прекатегоризация със Заповед No.РД-858 от 18.09.2002 г.
Цели на обявяване: 1. Опазване на характерни забележителни ландшафти.
2. Опазване на местообитания на редки и защитени растителни и животински видове.
Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и
други, които биха довели до повреждане на дърветата
2. Забранява се късането или изкореняването на растенията
3. Забранява се паша на домашни животни
4. Забранява се влизането, лагеруването, преминаването и паркирането на моторни превозни
средства
5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им,
както и разрушаване на гнездата и леговищата
6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с
които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим
7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни
8. Забранява се всякакво строителство
Защитена местност ЗЕЛЕНИТЕ ДЪРВЕТА

Площ: 0.34 хектара
Местоположение: Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: с.
Александрово
Попада на територията на РИОСВ Стара Загора
Попада на територията на РДГ Стара Загора: ДЛС Мазалат
Документи за обявяване:Заповед No.РД-1187 от 19.04.1976 г.
Документи за промяна:
1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-853 от 18.09.2002 г.
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-430 от 18.06.2007 г.
Цели на обявяване:Опазване на находище на остролистен джел.
Режим на дейности:

Доклад за ГВКС на територията на ДЛС МАЗАЛАТ, 2018г.

13

1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също и изкореняване на
всякакви растения
2. Забранява се пашата на добитък по всяко време
3. Забранява се преследване на диви животни, птици и техните малки и разваляне на гнездата
или леговищата им
4. Забранява се разкриването на кариери за всякакви инертни и други материали, повреждането
или изменението на естествения облик на местността, включително и на водните течения
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и
земни образувания, на сталактитите и други формации в пещерите
6. Забранява се извеждането на голи и интензивни главни сечи
7. Забранява се всякакво строителство
8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени
декоративни качества дървета
Защитена местност СЕЧИ КАМЪК

Площ: 390.0 хектара
Местоположение: Област: Стара Загора, Община: Казанлък,
Населено място: с. Ясеново
Попада на територията на следните РИОСВ Стара Загора
Попада на територията на РДГ Стара Загора: ДЛС
Мазалат
Документи за обявяване:Заповед No.РД-525 от 12.07.2007 г.
Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво строителство на сгради, пътища, въжени линии и др., освен
експлоатацията на кариерата за варовик;
2. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове;
3. Забранява се предоставяне на терени за лично ползване;
4. Забранява се замърсяване с битови и промишлени отпадъци;
5. Забранява се използване на химически преперати за борба с вредителите по горското и
селското стопанство;
6. Разрешава се регулирана паша в районите за паша;
7. Разрешава се провеждане на предвидените в лесоустройствения проект мероприятия, без
извеждане на голи сечи;
8. Разрешава се поддържането на съществуващия горски път;
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Природна забележителност ЯРЪТ
Площ: 5.2 хектара
Местоположение: Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: с. Турия
Попада на територията на РИОСВ Стара Загора
Попада на територията РДГ Стара Загора: ДЛС Мазалат
Документи за обявяване:Заповед No.4051 от 29.12.1973 г.
Цели на обявяване:Опазване на скални образувания - земни пирамиди
Режим на дейности:
1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също така и
изкореняването на всякакви растения
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време
3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и развалянето на
гнездата или леговищата им
4. Забранява се разкриването на кариери за всякакви инертни и други материали, увреждането
или изменението на естествения облик на местността, включително и на водните течения
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и
земни образувания, на сталактитите и други формации в пещерите
6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи
7. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени
декоративни качества дървета
Природна забележителност ПИРОСТИЯТА
Площ: 1.49 хектара
Местоположение: Област: Стара Загора, Община: Павел баня,
Населено място: с. Турия
Попада на територията на следните РИОСВ Стара Загора
Попада на територията РДГ Стара Загора: ДЛС Мазалат
Документи за обявяване:Заповед No.3384 от 08.12.1966 г.
Документи за промяна: Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-441 от 18.06.2007
г.
Цели на обявяване: Опазване на скално образувание
Режим на дейности:
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1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват
всякакви растения
2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време
3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето
на гнездата и леговищата им
Природна забележителност ТЪРНИЧЕНСКО ПРЪСКАЛО
Площ: 0.64 хектара
Местоположение: Област: Стара Загора, Община: Павел баня,Населено
място: с. Търничени
Попада на територията на РИОСВ Стара Загора
Попада на територията на следните РДГ Стара Загора: ДЛС Мазалат
Документи за обявяване: Заповед No.283 от 04.05.1979 г.
Документи за промяна: Промяна в площта - увеличаване със Заповед
No.РД-434 от 18.06.2007 г.
Цели на обявяване: Опазване на водопад
Режим на дейности:
1. Забранява се кастренето и повреждането на дърветата
2. Забранява се късането или изкореняването на растенията
3. Забранява се пашата на домашни животни
4. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им,
както и разрушаване на гнездата и леговищата
5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с
които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим
6. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни
7. Забранява се повреждането на скалните образувания и драскането по стените на пещерите
8. Забранява се безконтролното посещение на пещерите
9. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни
Природна забележителност ЕВКАЯ - КАМЕННАТА КЪЩА
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Площ: 0.15 хектара
Местоположение: Област: Стара Загора
Община: Павел баня, Населено място: с. Габарево, с.
Скобелево
Попада на територията на РИОСВ Стара Загора
Попада на територията на РДГ Стара Загора: ДЛС Мазалат
Документи за обявяване:Заповед No.1187 от 19.04.1976 г.
Документи за промяна: Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-442 от 18.06.2007
Цели на обявяване: Опазване на пещера
Режим на дейности:
1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват
всякакви растения
2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време
3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето
на гнездата и леговищата им
4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя
естествения облик на местността и включително водните течения
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити,
сталагмити и други скални образувания в пещерите
6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи
7. Забранява се всякакво строителство
8. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени
декоративни качества
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 ДЛС Мазалат са идентифицирани са
четири защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Три 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).

Доклад за ГВКС на територията на ДЛС МАЗАЛАТ, 2018г.

17

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 „Централен Балкан Буфер” BG 0001493Обща площ: 138363.81 хектара
Документи за обявяване: Обявена с РМС № 802/04.12.2007 г. (ДВ бр. 107/2007
г.) за приемане на списък на защитените зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
Документи за промяна: Промяна в площта - увеличаване с Решение No.811 от
16.11.2010 г., бр. 96/2010 на Държавен вестник

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 15 типа горски
местообитания, част от които попадат на територията на стопанството. Стандартният формуляр за
зоната

със

списък

на

местообитанията
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страницата:http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001493&siteType=Habi
tatDirective

2.Защитена зона Язовир Копринка” BG 0000261е одобрена с решение на Министерски

съвет:

№ 122 от 02 март 2007 г. и е с обща площ 876.08 ха.

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 2 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_BG0000261.pdf
3.Защитена зона „Тунджа 1” BG 0000192 е одобрена с решение на Министерски съвет: №
811 от 16 ноември 2010 г. и е с обща площ 9503.00 ха.
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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 4 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_razshirenie/BG0000192%20SDF.pdf
Територии попадащи в ЗЗ „Централен Балкан Буфер” BG 0001493, ЗЗ „Язовир Копринка” BG
0000261, ЗЗ „Тунджа 1 ”BG0000192 от Директивата за опазване на местообитанията: 1 а, 1 б, 1 г, 2 а,
2 б, 2 в, 2 г, 2 д, 2 е, 2 ж, 2 м, 3 1, 3 2, 3 3, 3 а, 3 б, 3 в, 3 г, 3 д, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 а, 4 б, 4 в, 4 г, 4 д, 5 1,
5 2, 5 3, 5 а, 5 б, 5 в, 5 г, 5 д, 5 е, 6 1, 6 2, 6 а, 6 б, 6 в, 7 а, 7 б, 7 г, 7 л, 8 1, 8 2, 8 3, 8 а, 8 б, 8 в, 8 г, 8 д,
8 е, 8 ж, 9 1, 9 2, 9 3, 9 4, 9 а, 9 б, 9 в, 9 г, 9 д, 9 е, 9 ж, 9 з, 10 1, 10 2, 10 3, 10 4, 10 а, 10 б, 10 в, 11 1, 11
2, 11 3, 11 4, 11 а, 11 б, 11 в, 11 г, 11 д, 11 е, 11 ж, 11 з, 11 и, 11 к, 11 л, 11 м, 11 н, 11 о, 11 п, 11 р, 11 т,
12 г, 12 д, 12 е, 12 ж, 12 з, 12 и, 12 м, 12 о, 12 п, 12 ф, 12 х, 12 ч, 12 5, 12 3, 13 1, 13 10, 13 11, 13 12, 13
13, 13 15, 13 2, 13 3, 13 4, 13 5, 13 6, 13 7, 13 8, 13 а, 13 а1, 13 б, 13 б1, 13 в, 13 в1, 13 г, 13 г1, 13 д, 13
д1, 13 е, 13 е1, 13 ж, 13 з, 13 и, 13 к, 13 л, 13 м, 13 м1, 13 н, 13 н1, 13 о, 13 о1, 13 п, 13 р, 13 с, 13 т, 13
у, 13 ф, 13 х, 13 ц, 13 ч, 13 ш, 13 щ, 13 ю, 13 я, 14 1, 14 а, 14 а1, 14 б, 14 б1, 14 в, 14 в1, 14 г, 14 г1, 14
д, 14 д1, 14 е, 14 ж, 14 з, 14 и, 14 к, 14 л, 14 м, 14 н, 14 о, 14 п, 14 р, 14 с, 14 т, 14 у, 14 ф, 14 х, 14 ц, 14
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ч, 14 ш, 14 щ, 14 ю, 14 я, 15 1, 15 6, 15 5, 15 4, 15 а, 15 б, 15 в, 15 г, 15 д, 15 е, 15 ж, 15 з, 15 и, 15 к, 15
л, 15 м, 15 н, 15 о, 15 п, 15 р, 15 с, 16 1, 16 2, 16 3, 16 4, 16 5, 16 6, 16 7, 16 8, 16 а, 16 б, 16 в, 16 г, 16 д,
16 е, 16 ж, 16 з, 16 и, 16 к, 16 л, 16 м, 16 н, 16 о, 16 п, 17 1, 17 2, 17 3, 17 4, 17 5, 17 6, 17 7, 17 а, 17 б,
17 в, 17 г, 17 д, 17 е, 17 ж, 17 з, 17 и, 17 к, 17 л, 17 м, 17 н, 17 о, 18 1, 18 2, 18 а, 18 б, 18 в, 18 г, 18 д,
18 е, 18 ж, 18 з, 19 а, 19 б, 19 в, 19 г, 19 д, 20 а, 20 б, 20 в, 20 г, 20 д, 20 е, 21 1, 21 2, 21 3, 21 4, 21 5, 21
а, 21 б, 21 в, 21 г, 21 д, 21 е, 21 ж, 21 з, 21 и, 21 к, 21 л, 21 м, 21 н, 21 о, 21 п, 21 р, 21 с, 21 т, 21 у, 21 ф,
21 х, 21 ц, 21 ч, 58 1, 58 2, 58 3, 58 4, 58 5, 58 а, 58 б, 58 в, 58 г, 58 д, 58 е, 58 ж, 58 з, 58 и, 58 к, 58 л,
58 м, 59 1, 59 10, 59 11, 59 12, 59 13, 59 14, 59 15, 59 2, 59 3, 59 4, 59 5, 59 6, 59 7, 59 8, 59 9, 59 а, 59 б,
59 в, 59 г, 59 д, 59 е, 59 ж, 59 з, 59 и, 59 к, 59 л, 59 м, 60 2, 60 3, 60 6, 60 7, 60 8, 60 9, 60 а, 60 а1, 60 б,
60 б1, 60 в, 60 в1, 60 г, 60 г1, 60 д, 60 д1, 60 е, 60 е1, 60 ж, 60 ж1, 60 з, 60 з1, 60 и, 60 и1, 60 к, 60 к1,
60 л, 60 л1, 60 м1, 60 н1, 60 о1, 60 п1, 60 р1, 60 с1, 60 т1, 60 у1, 60 ф1, 60 х1, 60 ш, 60 щ, 60 ю, 60 я, 60
1, 60 10, 60 11, 60 12, 60 13, 60 14, 61 1, 61 2, 61 3, 62 а, 62 а1, 62 б, 62 б1, 62 в, 62 г, 62 д, 62 е, 62 ж,
62 з, 62 и, 62 к, 62 л, 62 м, 62 н, 62 о, 62 п, 62 р, 62 с, 62 т, 62 у, 62 ф, 62 х, 62 ц, 62 ч, 62 ш, 62 щ, 62 ю,
62 я, 63 1, 63 6, 63 10, 63 11, 63 2, 63 9, 68 7, 68 8, 68 9, 68 а, 68 б, 68 в, 68 г, 68 д, 68 е, 68 ж, 68 з, 68 и,
68 к, 68 л, 68 м, 68 н, 68 о, 68 п, 68 р, 70 1, 70 2, 70 3, 70 4, 70 5, 70 а, 70 б, 70 в, 70 г, 70 д, 70 е, 70 ж,
70 з, 70 и, 70 к, 70 л, 70 м, 70 н, 73 1, 73 2, 73 3, 73 4, 73 5, 73 6, 73 а, 73 б, 73 в, 73 г, 73 д, 73 е, 73 ж,
73 з, 73 и, 73 к, 73 л, 73 м, 73 н, 73 о, 73 п, 73 р, 73 с, 73 т, 73 у, 73 ф, 73 х, 73 ц, 74 1, 74 2, 74 3, 74 4,
74 5, 74 6, 74 7, 74 а, 74 б, 74 в, 74 г, 74 д, 74 е, 74 ж, 75 1, 75 2, 75 3, 75 4, 75 5, 75 6, 75 7, 75 8, 75 а,
75 б, 75 в, 75 г, 75 д, 76 1, 76 10, 76 2, 76 3, 76 4, 76 5, 76 6, 76 7, 76 8, 76 9, 76 а, 76 б, 76 в, 76 г, 76 д,
76 е, 76 ж, 76 з, 76 и, 76 к, 76 л, 76 м, 76 н, 76 о, 76 п, 76 р, 76 с, 76 т, 76 у, 76 ф, 88 *1, 88 1, 88 2, 88 3,
88 4, 88 5, 88 6, 88 7, 88 8, 88 а, 88 б, 88 в, 88 г, 88 д, 88 е, 88 ж, 88 з, 88 и, 88 к, 88 м, 102 1, 102 2, 102
а, 102 б, 102 в, 102 г, 102 д, 102 е, 102 ж, 102 з, 102 и, 102 к, 102 л, 102 м, 102 н, 102 о, 102 п, 103 1,
103 2, 103 а, 103 б, 103 в, 103 г, 103 д, 104 1, 104 2, 104 3, 104 а, 104 б, 104 в, 104 г, 104 д, 104 е, 104 ж,
104 з, 104 и, 104 к, 104 л, 104 м, 104 н, 104 о, 105 1, 105 2, 105 3, 105 а, 105 б, 105 в, 105 г, 105 д, 105 е,
105 ж, 105 з, 105 и, 105 к, 105 л, 105 м, 105 н, 105 о, 105 п, 105 р, 105 с, 106 1, 106 2, 106 3, 106 4, 106
5, 106 а, 106 б, 106 в, 106 г, 106 д, 106 е, 106 ж, 106 з, 106 и, 106 к, 106 л, 106 м, 106 н, 106 о, 106 п,
106 р, 106 с, 107 1, 107 2, 107 3, 107 4, 107 а, 107 б, 107 в, 107 г, 107 д, 107 е, 107 ж, 108 1, 108 2, 108
3, 108 а, 108 б, 108 в, 108 г, 108 д, 120 1, 120 2, 120 3, 120 4, 120 5, 120 а, 120 б, 120 в, 120 г, 120 д, 120
е, 120 ж, 120 з, 120 и, 120 к, 120 л, 120 м, 120 н, 120 о, 120 п, 120 р, 120 с, 120 т, 120 у, 120 ф, 120 х, 12
10, 121 1, 121 2, 121 3, 121 4, 121 5, 121 6, 121 7, 121 8, 121 а, 121 б, 121 в, 121 г, 121 д, 121 е, 121 ж,
121 з, 121 и, 12 2, 122 1, 122 2, 122 а, 122 б, 122 в, 122 г, 124 1, 124 2, 124 3, 124 4, 124 а, 124 б, 124 в,
124 г, 124 д, 124 е, 124 ж, 124 з, 124 и, 124 к, 125 1, 125 2, 125 а, 125 б, 125 в, 125 г, 125 д, 125 е, 125
ж, 125 з, 125 и, 125 к, 126 1, 126 2, 126 3, 126 4, 126 5, 126 6, 126 7, 126 а, 126 б, 126 в, 126 г, 126 д,
126 е, 126 ж, 126 з, 126 и, 126 к, 138 1, 138 а, 138 б, 138 в, 138 г, 138 д, 138 е, 138 ж, 138 з, 138 и, 138
к, 138 л, 13 9, 139 а, 139 б, 139 в, 139 г, 139 д, 140 1, 140 2, 140 3, 140 а, 140 б, 140 в, 140 г, 140 д, 140
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е, 140 ж, 140 з, 140 и, 140 к, 141 1, 141 2, 141 3, 141 а, 141 б, 141 в, 141 г, 141 д, 141 е, 142 а, 142 б, 142
в, 142 г, 142 д, 142 е, 142 ж, 142 з, 142 и, 142 к, 142 л, 142 м, 142 н, 142 о, 142 п, 142 р, 143 1, 143 2,
143 3, 143 4, 143 5, 143 а, 143 б, 143 в, 143 г, 143 д, 143 е, 144 1, 144 2, 144 3, 144 а, 144 б, 144 в, 144 г,
144 д, 144 е, 144 ж, 144 з, 144 и, 144 к, 144 л, 144 м, 144 н, 144 о, 144 п, 145 1, 145 2, 145 3, 145 4, 145
5, 145 6, 145 7, 145 а, 145 б, 145 в, 145 г, 145 д, 145 е, 145 ж, 145 з, 145 и, 145 к, 145 л, 145 м, 145 н,
145 о, 145 п, 145 р, 145 с, 145 т, 145 у, 145 ф, 145 х, 145 ц, 145 ч, 146 1, 146 2, 146 3, 146 4, 146 а, 146
а1, 146 б, 146 б1, 146 в, 146 в1, 146 г, 146 г1, 146 д, 146 д1, 146 е, 146 ж, 146 з, 146 и, 146 к, 146 л, 146
м, 146 н, 146 о, 146 п, 146 р, 146 с, 146 т, 146 у, 146 ф, 146 х, 146 ц, 146 ч, 146 ш, 146 щ, 146 ю, 146 я,
147 1, 147 2, 147 а, 147 б, 147 в, 147 г, 147 д, 147 е, 147 ж, 147 з, 147 и, 147 к, 148 1, 148 2, 148 3, 148 4,
148 5, 148 а, 148 б, 148 в, 148 г, 148 д, 148 е, 148 ж, 148 з, 148 и, 148 к, 148 л, 148 м, 148 н, 148 о, 149
1, 149 2, 149 а, 149 б, 149 в, 149 г, 149 д, 149 е, 149 ж, 149 з, 149 и, 149 к, 149 л, 149 м, 149 н, 149 о,
149 п, 149 р, 149 с, 149 т, 149 у, 149 ф, 149 х, 149 ц, 149 ч, 149 ш, 150 1, 150 2, 150 3, 150 4, 150 а, 150
б, 150 в, 150 г, 150 д, 150 е, 150 ж, 150 з, 150 и, 150 к, 150 л, 150 м, 150 н, 150 о, 150 п, 150 р, 150 с,
151 1, 151 2, 151 3, 151 4, 151 а, 151 б, 151 в, 151 г, 151 д, 151 е, 151 ж, 151 з, 151 и, 151 к, 151 л, 151
м, 151 н, 151 о, 151 п, 151 р, 151 с, 15 2, 152 1, 152 2, 152 3, 152 а, 152 б, 152 в, 152 г, 152 д, 152 е, 152
ж, 152 з, 152 и, 152 к, 152 л, 152 м, 152 н, 152 о, 15 3, 153 1, 153 2, 153 3, 153 4, 153 а, 153 б, 153 в, 153
г, 153 д, 153 е, 153 ж, 153 з, 153 и, 153 к, 154 1, 154 2, 154 3, 154 4, 154 5, 154 6, 154 7, 154 8, 154 9,
154 а, 154 б, 154 в, 154 г, 154 д, 154 е, 154 ж, 154 з, 154 и, 154 к, 154 л, 154 м, 154 н, 154 о, 155 1, 155
2, 155 3, 155 4, 155 а, 155 б, 155 в, 155 г, 155 д, 155 е, 156 1, 156 2, 156 а, 156 б, 156 в, 156 г, 156 д, 156
е, 156 ж, 15 7, 157 1, 157 2, 157 а, 157 б, 157 в, 157 г, 158 1, 158 2, 158 а, 158 б, 158 в, 158 г, 158 д, 158
е, 159 1, 159 2, 159 3, 159 4, 159 5, 159 а, 159 б, 159 в, 159 г, 159 д, 159 е, 159 ж, 159 з, 159 и, 160 1, 160
2, 160 3, 160 5, 160 6, 160 7, 160 8, 160 а, 160 б, 160 в, 160 г, 160 д, 160 е, 160 ж, 161 1, 161 2, 161 3,
161 4, 161 5, 161 а, 161 б, 161 в, 161 г, 161 д, 161 е, 161 ж, 161 з, 162 а, 162 б, 162 в, 162 г, 162 д, 162 е,
162 ж, 162 з, 162 и, 162 к, 162 л, 162 м, 162 н, 162 о, 162 п, 163 1, 163 2, 163 3, 163 а, 163 б, 163 в, 163
г, 163 д, 164 1, 164 2, 164 а, 164 б, 164 в, 164 г, 164 д, 164 е, 165 1, 165 а, 165 б, 165 в, 165 г, 165 д, 166
1, 166 а, 166 б, 166 в, 166 г, 166 д, 167 а, 167 б, 167 в, 167 г, 167 д, 168 1, 168 2, 168 3, 168 4, 168 5, 168
6, 168 7, 168 а, 168 б, 168 в, 168 г, 168 д, 168 е, 168 ж, 168 з, 168 и, 168 к, 168 л, 168 м, 168 н, 168 о,
168 п, 168 р, 168 с, 169 1, 169 2, 169 а, 169 б, 169 в, 169 г, 169 д, 169 е, 169 ж, 169 з, 169 и, 169 к, 177 а,
177 б, 177 в, 177 г, 177 д, 177 е, 177 ж, 177 з, 177 и, 177 к, 177 л, 17 8, 178 1, 178 2, 178 3, 178 4, 178 5,
178 6, 178 7, 178 8, 178 9, 178 а, 178 а1, 178 б, 178 б1, 178 в, 178 г, 178 д, 178 е, 178 ж, 178 з, 178 и, 178
к, 178 л, 178 м, 178 н, 178 о, 178 п, 178 р, 178 с, 178 т, 178 у, 178 ф, 178 х, 178 ц, 178 ч, 178 ш, 178 щ,
178 ю, 178 я, 17 9, 179 1, 179 2, 179 3, 179 4, 179 5, 179 6, 179 7, 179 а, 179 б, 179 в, 179 г, 179 д, 179 е,
179 ж, 179 з, 179 и, 179 к, 179 л, 179 м, 179 н, 179 о, 179 п, 179 р, 179 с, 179 т, 179 у, 179 ф, 179 х, 180
а, 180 б, 180 в, 180 д, 181 1, 181 3, 181 4, 181 5, 181 6, 181 а, 181 б, 181 в, 181 г, 181 д, 181 ж, 181 з, 181
и, 181 к, 181 л, 181 м, 181 н, 181 о, 181 п, 181 р, 181 с, 181 т, 181 у, 181 ф, 181 х, 182 1, 182 10, 182 11,
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182 12, 182 13, 182 14, 182 15, 182 16, 182 17, 182 18, 182 2, 182 3, 182 4, 182 5, 182 6, 182 7, 182 8, 182
9, 182 а, 182 б, 182 в, 182 г, 182 д, 182 е, 182 ж, 182 з, 182 и, 182 л, 182 м, 182 н, 182 о, 182 п, 182 р,
182 с, 182 т, 182 у, 182 ф, 189 1, 189 10, 189 11, 189 2, 189 3, 189 4, 189 6, 189 7, 189 8, 189 9, 189 а,
189 б, 189 в, 189 д, 189 е, 189 ж, 189 з, 189 и, 189 к, 189 л, 189 м, 189 н, 189 о, 189 п, 189 р, 189 с, 189
т, 189 у, 314 1, 314 2, 314 3, 314 4, 314 5, 314 6, 314 7, 314 а, 314 б, 314 в, 314 г, 314 д, 314 е, 314 ж, 314
з, 314 и, 314 к, 314 л, 314 м, 314 н, 314 о, 314 п, 314 р, 314 с, 314 т, 314 у, 314 ф, 314 х, 315 1, 315 2,
315 3, 315 4, 315 5, 315 7, 315 а, 315 б, 315 в, 315 г, 315 д, 315 е, 315 ж, 315 з, 315 и, 315 к, 315 л, 315
м, 315 с, 315 т, 315 у, 316 1, 316 2, 316 4, 316 а, 316 б, 316 в, 316 г, 316 д, 316 з, 316 и, 316 к, 316 л, 317
1, 317 2, 317 3, 317 4, 317 5, 317 6, 317 7, 317 8, 317 9, 317 а, 317 б, 317 в, 317 г, 317 д, 317 е, 317 ж,
317 з, 317 и, 317 к, 318 1, 318 2, 318 3, 318 4, 318 6, 318 8, 318 9, 318 а, 318 б, 318 в, 318 г, 318 е, 318 з,
318 и, 318 к, 318 м, 318 н, 318 о, 318 п, 318 р, 318 с, 318 т, 318 у, 318 ф, 318 х, 318 ц, 318 ч, 318 ш, 318
щ, 319 1, 319 10, 319 11, 319 12, 319 13, 319 14, 319 2, 319 3, 319 4, 319 5, 319 6, 319 7, 319 8, 319 9,
319 а, 319 б, 319 в, 319 г, 319 д, 319 е, 319 ж, 319 з, 319 и, 319 к, 319 л, 319 м, 319 н, 319 о, 319 п, 319
р, 319 с, 320 4, 320 б, 320 ж, 321 1, 321 2, 321 а, 321 и, 328 1, 328 3, 328 4, 328 а, 430 б, 432 и, 432 т,
454 1, 454 а, 455 10, 455 7, 455 8, 455 9, 455 и, 455 к, 455 л, 455 м, 455 н, 455 п, 455 р, 455 с, 455 т, 455
ф, 455 ц, 455 ч, 455 ш, 457 1, 457 2, 457 3, 457 4, 457 5, 457 6, 457 7, 457 8, 457 9, 457 е, 457 ж, 457 з,
457 и, 457 к, 457 л, 457 м, 457 н, 457 о, 457 п, 457 р, 457 с, 457 т, 457 у, 457 ф, 457 х, 457 ц, 457 ч, 457
ш, 457 щ, 457 ю, 457 я, 458 4, 458 ж, 458 з, 458 и, 458 к, 458 л, 458 м, 458 о, 458 п, 459 1, 459 2, 459 3,
459 4, 459 5, 459 6, 459 7, 459 а, 459 б, 459 в, 459 г, 459 д, 459 е, 459 ж, 460 1, 460 2, 460 3, 460 4, 460
5, 460 6, 460 7, 460 а, 460 б, 460 в, 460 г, 460 д, 460 е, 460 ж, 460 з, 461 1, 461 2, 461 3, 461 4, 461 а, 461
б, 461 в, 461 г, 461 д, 461 е, 461 ж, 461 з, 461 и, 462 1, 462 2, 462 3, 462 4, 462 5, 462 а, 462 б, 462 в, 462
г, 462 д, 462 е, 462 ж, 463 1, 463 2, 463 3, 463 4, 463 5, 463 6, 463 а, 463 б, 463 в, 463 г, 463 д, 463 е, 463
ж, 463 з, 463 и, 463 к, 463 л, 463 м, 463 н, 463 о, 463 п, 463 р, 463 с, 463 т, 463 у, 464 1, 464 2, 464 3,
464 а, 464 а1, 464 б, 464 б1, 464 в, 464 в1, 464 г, 464 г1, 464 д, 464 д1, 464 е, 464 е1, 464 ж, 464 ж1, 464
з, 464 з1, 464 и, 464 и1, 464 к, 464 к1, 464 л, 464 л1, 464 м, 464 м1, 464 н, 464 о, 464 п, 464 р, 464 с, 464
т, 464 у, 464 ф, 464 х, 464 ц, 464 ч, 464 ш, 464 щ, 464 ю, 464 я, 465 1, 465 2, 465 3, 465 4, 465 5, 465 6,
465 а, 465 б, 465 в, 465 г, 465 д, 465 е, 465 ж, 465 з, 465 и, 465 к, 465 л, 465 м, 466 1, 466 2, 466 3, 466
а, 466 б, 466 в, 466 г, 466 д, 466 е, 466 ж, 466 з, 466 и, 466 к, 467 1, 467 2, 467 3, 467 4, 467 5, 467 а, 467
б, 467 в, 467 г, 467 д, 467 е, 467 ж, 467 з, 467 и, 467 к, 467 л, 467 м, 467 н, 467 о, 467 п, 467 р, 468 1,
468 10, 468 2, 468 3, 468 4, 468 5, 468 6, 468 7, 468 8, 468 9, 468 а, 468 б, 468 в, 468 г, 468 д, 468 е, 468
ж, 468 з, 468 и, 468 к, 468 л, 468 м, 468 н, 469 1, 469 10, 469 2, 469 3, 469 4, 469 5, 469 6, 469 7, 469 8,
469 9, 469 а, 469 б, 469 в, 469 г, 469 д, 469 е, 469 ж, 469 з, 469 и, 469 к, 469 л, 469 м, 469 н, 469 о, 469
п, 469 р, 469 с, 469 т, 469 у, 469 ф, 469 х, 470 1, 470 2, 470 а, 470 б, 470 в, 470 г, 470 д, 470 е, 470 ж,
470 з, 470 и, 470 к, 470 л, 470 м, 470 н, 470 о, 470 п, 470 р, 471 1, 471 2, 471 3, 471 а, 471 б, 471 в, 471
г, 471 д, 471 е, 471 ж, 471 з, 471 и, 471 к, 471 л, 472 1, 472 2, 472 3, 472 4, 472 5, 472 6, 472 7, 472 8,
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472 9, 472 а, 472 б, 472 в, 472 г, 472 д, 472 е, 472 ж, 472 з, 472 и, 472 л, 472 м, 472 н, 472 о, 473 1, 473
2, 473 3, 473 4, 473 5, 473 а, 473 б, 473 в, 473 г, 473 д, 473 е, 473 ж, 474 1, 474 2, 474 3, 474 а, 474 б,
474 в, 474 г, 474 д, 475 1, 475 2, 475 3, 475 а, 475 б, 475 в, 475 г, 475 д, 475 е, 475 ж, 476 1, 476 2, 476 а,
476 б, 476 в, 476 г, 476 д, 476 е, 476 ж, 476 з, 477 а, 477 б, 477 в, 477 г, 477 д, 477 е, 477 ж, 478 *1, 478
*2, 478 1, 478 2, 478 а, 478 б, 478 в, 478 у, 478 ф, 479 3, 479 4, 479 е, 479 ж, 479 з, 479 и, 479 м, 479 о,
501 1, 501 2, 501 3, 501 4, 501 5, 501 а, 501 б, 501 в, 501 г, 501 д, 502 1, 502 2, 502 3, 502 4, 502 5, 502 6,
502 7, 502 а, 502 б, 502 в, 502 г, 502 д, 502 е, 502 ж, 503 1, 503 2, 503 3, 503 а, 503 б, 503 в, 503 г, 503 д,
503 е, 503 ж, 504 1, 504 2, 504 а, 504 б, 504 в, 504 г, 504 д, 505 1, 505 2, 505 3, 505 4, 505 а, 505 б, 505 в,
505 г, 505 д, 506 1, 506 2, 506 а, 506 б, 506 в, 506 г, 506 д, 506 е, 506 ж, 506 з, 506 и, 506 к, 506 л, 507 а,
507 б, 507 в, 507 г, 507 д, 507 е, 507 ж, 507 з, 507 и, 515 *1, 515 1, 515 2, 515 3, 515 4, 515 6, 515 7, 515
а1, 515 б, 515 б1, 515 в, 515 в1, 515 г, 515 г1, 515 д, 515 д1, 515 е, 515 ж, 515 з, 515 и, 515 к, 515 л, 515
м, 515 н, 515 о, 515 п, 515 р, 515 с, 515 т, 515 у, 515 ф, 515 х, 515 ц, 515 ч, 515 ш, 515 щ, 515 ю, 515 я,
601 1, 601 10, 601 2, 601 3, 601 4, 601 5, 601 6, 601 7, 601 8, 601 9, 601 а, 601 а1, 601 б, 601 в, 601 г, 601
д, 601 е, 601 ж, 601 з, 601 и, 601 к, 601 л, 601 м, 601 н, 601 о, 601 п, 601 р, 601 с, 601 т, 601 у, 601 ф,
601 х, 601 ц, 601 ч, 601 ш, 601 щ, 601 ю, 601 я, 615 1, 615 2, 615 3, 615 4, 615 5, 615 6, 615 а, 615 б, 615
в, 615 г, 615 д, 615 е, 615 ж, 615 з, 615 и, 615 к, 615 л, 615 м, 615 н, 615 о, 615 п, 615 р, 616 1, 616 а,
616 б, 616 в, 616 г, 616 д, 616 е, 616 ж, 617 1, 617 2, 617 3, 617 4, 617 5, 617 а, 617 б, 617 в, 617 г, 617 д,
617 е, 617 ж, 617 з, 617 и, 617 к, 617 л, 617 м, 617 н, 618 1, 618 2, 618 3, 618 а, 618 б, 618 в, 618 г, 618
д, 618 е, 618 ж, 618 з, 618 и, 619 1, 619 2, 619 а, 619 б, 619 в, 619 г, 619 д, 619 е, 619 ж, 61 а, 61 б, 61 в,
61 г, 61 д, 61 е, 61 ж, 61 з, 61 и, 61 к, 61 л, 61 м, 61 н, 61 о, 61 п, 61 р, 61 с, 61 т, 61 у, 61 ф, 61 х, 620 1,
620 2, 620 3, 620 4, 620 5, 620 а, 620 б, 620 в, 620 г, 620 д, 620 е, 620 ж, 620 з, 62 1, 621 1, 621 2, 621 3,
621 4, 621 5, 621 6, 621 7, 621 8, 621 а, 621 б, 621 в, 621 г, 621 д, 621 е, 621 ж, 621 з, 621 и, 62 2, 622 1,
622 2, 622 3, 622 4, 622 а, 622 б, 622 в, 622 г, 622 д, 622 е, 622 ж, 622 з, 622 и, 622 к, 622 л, 622 м, 622
н, 622 о, 622 п, 62 3, 62 4, 62 5, 627 1, 627 2, 627 3, 627 а, 627 б, 627 в, 627 г, 627 д, 627 ж, 628 1, 628 2,
628 3, 628 а, 628 б, 628 в, 628 г, 628 д, 628 е, 628 ж, 628 з, 628 и, 628 к, 628 л, 628 м, 628 н, 628 о, 628
п, 628 р, 628 с, 628 т, 629 1, 629 2, 629 3, 629 4, 629 5, 629 6, 629 7, 629 а, 629 б, 629 в, 629 г, 629 д, 629
е, 629 ж, 629 з, 629 и, 629 к, 629 л, 629 м, 629 н, 629 о, 629 п, 629 р, 629 с, 629 т, 629 у, 629 ф, 629 х,
632 1, 632 2, 632 3, 632 а, 632 б, 632 г, 632 д, 632 е, 632 ж, 632 з, 632 и, 632 к, 632 л, 632 м, 63 3, 63 4,
634 1, 634 2, 634 3, 634 4, 634 5, 634 6, 634 а, 634 б, 634 в, 634 г, 634 д, 634 е, 634 ж, 634 з, 634 и, 634 к,
634 л, 634 м, 634 н, 634 о, 634 п, 634 р, 634 с, 63 5, 635 1, 635 2, 635 3, 635 а, 635 б, 635 в, 635 г, 635 д,
635 е, 635 ж, 635 з, 635 и, 635 к, 635 л, 635 м, 635 н, 635 о, 635 п, 635 р, 636 1, 636 2, 636 3, 636 а, 636
б, 636 в, 636 г, 636 д, 636 е, 636 ж, 63 7, 637 1, 637 10, 637 2, 637 3, 637 4, 637 5, 637 6, 637 7, 637 8,
637 9, 637 а, 637 б, 637 в, 637 г, 637 д, 637 е, 637 ж, 637 з, 637 и, 637 к, 63 8, 638 1, 638 2, 638 3, 638 4,
638 а, 638 б, 638 в, 638 г, 638 д, 639 1, 639 а, 639 б, 639 в, 639 г, 639 д, 639 е, 63 а, 63 б, 63 в, 63 г, 63 д,
640 1, 640 2, 640 3, 640 4, 640 а, 640 б, 640 в, 640 г, 640 д, 640 е, 640 ж, 640 з, 640 и, 640 к, 641 1, 641 а,
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641 б, 641 в, 641 г, 641 д, 641 е, 641 ж, 641 з, 641 и, 642 1, 642 2, 642 3, 642 а, 642 б, 642 в, 642 г, 642 д,
642 е, 642 ж, 642 з, 642 и, 643 1, 643 2, 643 3, 643 4, 643 а, 643 б, 643 в, 643 г, 643 д, 643 е, 643 ж, 643
з, 643 и, 648 1, 648 2, 648 3, 648 4, 648 5, 648 6, 648 а, 648 б, 648 в, 648 г, 648 д, 648 е, 648 ж, 649 1, 649
2, 649 а, 649 б, 649 в, 649 г, 650 1, 650 а, 650 б, 650 в, 650 г, 650 д, 650 з, 650 и, 650 к, 650 л, 651 1, 651
2, 651 3, 651 а, 651 б, 651 в, 651 г, 651 д, 651 е, 652 1, 652 2, 652 а, 652 б, 652 в, 652 г, 653 1, 653 2, 653
3, 653 4, 653 а, 653 б, 653 в, 653 г, 653 д, 653 е, 653 ж, 653 к, 653 л, 653 м, 654 1, 654 2, 654 3, 654 а,
654 б, 654 в, 654 г, 654 д, 654 е, 655 1, 655 2, 655 3, 655 а, 655 б, 655 в, 655 г, 656 1, 656 2, 656 а, 656 б,
656 в, 656 г, 656 д, 657 1, 657 2, 657 3, 657 4, 657 5, 657 а, 657 б, 657 в, 657 г, 657 д, 658 1, 658 а, 658 б,
658 в, 659 а, 659 б, 659 в, 659 г, 660 1, 660 2, 660 а, 660 б, 660 в, 661 1, 661 2, 661 3, 661 а, 661 б, 661 в,
661 г, 661 д, 661 е, 661 ж, 661 з, 661 и, 661 к, 661 л, 661 м, 661 н, 661 о, 661 п, 661 р, 661 с, 661 т, 661
у, 662 1, 662 2, 662 а, 662 б, 662 в, 662 г, 662 д, 662 е, 662 ж, 662 з, 662 и, 662 к, 662 л, 662 м, 662 н,
662 о, 662 п, 662 р, 663 1, 663 2, 663 3, 663 4, 663 5, 663 а, 663 б, 663 в, 663 г, 663 д, 663 е, 663 ж, 664
1, 664 2, 664 3, 664 4, 664 5, 664 6, 664 а, 664 б, 664 в, 664 г, 664 д, 664 е, 664 ж, 664 з, 664 и, 664 к, 664
л, 665 1, 665 2, 665 3, 665 а, 665 б, 665 в, 665 г, 665 д, 665 е, 666 1, 666 а, 666 б, 666 в, 666 г, 666 д, 666
е, 667 1, 667 2, 667 3, 667 4, 667 5, 667 а, 667 б, 667 в, 667 г, 667 д, 667 е, 667 ж, 667 з, 667 и, 668 1, 668
2, 668 3, 668 4, 668 а, 668 б, 668 в, 668 г, 668 д, 668 е, 668 ж, 668 з, 668 и, 668 к, 668 л, 668 м, 668 н,
668 о, 669 1, 669 2, 669 3, 669 4, 669 5, 669 6, 669 а, 669 б, 669 в, 669 г, 669 д, 669 е, 669 ж, 669 з, 669 и,
669 к, 670 1, 670 2, 670 3, 670 4, 670 а, 670 б, 670 в, 670 г, 671 1, 671 2, 671 3, 671 4, 671 5, 671 а, 671 б,
671 в, 671 г, 671 д, 672 1, 672 2, 672 3, 672 4, 672 5, 672 6, 672 а, 672 б, 672 в, 672 г, 672 д, 672 е, 673 1,
673 2, 673 3, 673 а, 673 б, 673 в, 673 г, 673 д, 673 е, 673 ж, 674 1, 674 2, 674 3, 674 5, 674 а, 674 б, 674 в,
674 г, 674 д, 674 е, 674 ж, 674 з, 675 1, 675 2, 675 а, 675 б, 675 в, 675 г, 675 д, 675 е, 675 ж, 676 1, 676
2, 676 3, 676 4, 676 5, 676 6, 676 7, 676 8, 676 а, 676 б, 676 в, 676 г, 676 д, 676 е, 676 ж, 676 з, 676 и, 676
к, 676 л, 676 м, 677 1, 677 2, 677 3, 677 4, 677 5, 677 6, 677 7, 677 8, 677 9, 677 а, 677 б, 677 в, 677 г,
677 д, 677 е, 677 ж, 677 з, 677 и, 677 к, 677 л, 677 м, 677 н, 677 о, 677 п, 677 р, 677 с, 677 т, 677 у, 677
ф, 678 1, 678 2, 678 3, 678 4, 678 5, 678 6, 678 7, 678 8, 678 а, 678 б, 678 в, 678 г, 678 д, 678 е, 678 ж,
678 з, 678 и, 678 к, 678 л, 678 м, 678 н, 678 о, 678 п, 678 р, 678 с, 679 1, 679 2, 679 3, 679 а, 679 б, 679
в, 679 г, 679 д, 680 1, 680 2, 680 3, 680 а, 680 б, 680 в, 680 г, 680 д, 680 е, 680 ж, 680 з, 680 и, 680 к, 680
л, 680 м, 68 1, 68 10, 681 1, 681 2, 681 а, 681 б, 681 в, 681 г, 681 д, 68 2, 682 1, 682 2, 682 3, 682 4, 682
5, 682 6, 682 7, 682 а, 682 б, 682 в, 682 г, 682 д, 682 е, 682 ж, 682 з, 682 и, 682 к, 68 3, 683 1, 683 2, 683
3, 683 а, 683 б, 683 в, 683 г, 683 д, 683 е, 683 ж, 68 4, 684 1, 684 2, 684 3, 684 а, 684 б, 684 в, 684 г, 684
д, 684 е, 684 ж, 684 з, 684 и, 684 к, 684 л, 684 м, 68 5, 685 1, 685 2, 685 а, 685 б, 685 в, 685 г, 685 д, 685
е, 685 ж, 685 з, 685 и, 685 к, 685 л, 685 м, 685 н, 685 о, 685 п, 685 р, 685 с, 685 т, 685 ш, 685 щ, 685 ю,
685 я, 68 6, 686 1, 686 2, 686 а, 686 б, 686 в, 686 г, 686 д, 686 ж, 688 г, 689 1, 689 а, 689 б, 689 в, 689 д,
689 ж, 690 1, 690 2, 690 3, 690 4, 690 5, 690 6, 690 а, 690 б, 690 в, 690 г, 690 д, 690 е, 691 1, 691 2, 691
3, 691 4, 691 5, 691 6, 691 7, 691 а, 691 б, 691 в, 692 1, 692 2, 692 3, 692 а, 692 б, 692 в, 692 г, 692 д, 693
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2, 693 а, 693 б, 694 1, 694 а, 694 в, 695 1, 695 2, 695 а, 695 б, 695 в, 695 г, 695 д, 695 е, 695 ж, 695 з, 695
и, 696 1, 696 2, 696 3, 696 а, 696 б, 696 в, 696 г, 696 д, 697 1, 697 2, 697 а, 697 б, 697 в, 697 г, 697 д, 697
е, 697 ж, 698 1, 698 2, 698 а, 698 б, 698 в, 698 г, 698 д, 699 1, 699 2, 699 3, 699 4, 699 а, 699 б, 699 в, 699
г, 699 д, 699 е, 700 а, 1254 1, 1254 2, 1254 3, 1254 4, 1254 5, 1254 6, 1254 а, 1254 б, 1254 в, 1254 д, 1254
е, 1254 ж, 1254 з.
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)

Централен Балкан Буфер BG0002128)
Площ: 72021.4 хектара
Местоположение:
1. Област: Габрово, Община: Габрово, Населено място: гр. Габрово
2. Област: Габрово, Община: Севлиево, Населено място: с. Стоките
3. Област: Ловеч, Община: Априлци, Населено място: гр. Априлци
4. Област: Ловеч, Община: Тетевен, Населено място: гр. Тетевен, с. Васильово, с. Дивчовото,
с. Рибарица, с. Черни Вит
5. Област: Ловеч, Община: Троян, Населено място: с. Балканец, с. Бели Осъм, с. Черни Осъм,
с. Чифлик
6. Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: гр. Калофер, гр. Карлово, гр.
Клисура, с. Васил Левски, с. Иганово, с. Кърнаре, с. Певците, с. Розино, с. Столетово, с. Христо
Даново
7. Област: Пловдив, Община: Сопот, Населено място: гр. Сопот, с. Анево
8. Област: София, Община: Антон, Населено място: с. Антон9. Област: София,
Община: Етрополе, Населено място: с. Брусен, с. Лопян, с. Ямна
10. Област: София, Община: Златица, Населено място: гр. Златица
11. Област: София, Община: Пирдоп, Населено място: гр. Пирдоп
12. Област: Стара Загора, Община: Казанлък, Населено място: гр. Крън, гр. Шипка, с. Голямо
Дряново, с. Горно Изворово, с. Енина, с. Шейново, с. Ясеново
13. Област: Стара Загора, Община: Мъглиж, Населено място: с. Борущица, с. Селце
14. Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: с. Габарево, с. Горно
Сахране, с. Манолово, с. Осетеново, с. Скобелево, с. Тъжа, с. Търничени
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Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите
(РИОСВ):
1. Велико Търново
2. Плевен
3. Пловдив
4. София
5. Стара Загора
Документи за обявяване: Заповед No.РД-321 от 04.04.2013 г.
Досие на Защитена зона:
http://natura2000bg.org/natura/UserFiles/File/SDF_razshirenie/BG0002128_SDF.pdf
Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане
на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
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: Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia),
Осояд (Pernis apivorus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Малък креслив орел (Aquila pomarina),
Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Планински кеклик (Alectoris
graeca graeca), Сокол скитник (Falco peregrinus), Лещарка (Bonasa bonasia), Ливаден дърдавец (Crex
crex), Бухал (Bubo bubo), Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), Уралска улулица (Strix
uralensis), Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Козодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно
рибарче (Alcedo atthis), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър
кълвач (Dendrocopos medius), Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), Горска чучулига (Lullula
arborea), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногуша мухоловка (Ficedula parva),
Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Градинска овесарка
(Emberiza hortulana), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus),
Kръстат (царски) орел (Aquila heliaca), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus);
2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo
buteo), Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), Орко (Falco subbuteo).
Режим на дейности:
1. Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите и в
селското стопанство;
2. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
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3. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в
обработваеми земи и трайни насаждения.
Територии попадащи в ЗЗ „Централен Балкан Буфер” BG 0002128(РМС 335/26.05.2011 г.) от
Директивата за опазване на птиците: 1 а, 1 б, 2 а, 2 б, 2 в, 2 г, 2 д, 2 е, 2 ж, 2 и, 2 л, 2 м, 3 1, 3 2, 3 3, 3
а, 3 б, 3 в, 3 г, 3 д, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 а, 4 б, 4 в, 4 г, 4 д, 5 а, 5 б, 5 в, 5 г, 5 д, 5 е, 5 1, 5 2, 5 3, 6 а, 6 б, 6
в, 6 1, 7 а, 7 б, 7 г, 7 л, 8 а, 8 б, 8 в, 8 г, 8 д, 8 е, 8 ж, 8 1, 8 2, 8 3, 9 1, 9 2, 9 3, 9 4, 9 а, 9 б, 9 в, 9 г, 9 д, 9
е, 9 ж, 9 з, 10 а, 10 б, 10 в, 10 1, 10 2, 10 3, 10 4, 11 1, 11 2, 11 3, 11 4, 11 а, 11 б, 11 в, 11 г, 11 д, 11 е, 11
ж, 11 з, 11 и, 11 к, 11 л, 11 м, 11 н, 11 о, 11 п, 11 р, 11 с, 11 т, 11 ф, 12 а, 12 г, 13 1, 13 2, 13 а, 13 б, 13 в,
15 ж, 15 к, 15 л, 15 м, 15 н, 15 о, 15 п, 15 р, 16 г, 16 д, 16 з, 16 к, 16 л, 16 м, 16 н, 16 о, 16 п, 16 8, 17 1,
17 2, 17 3, 17 4, 17 5, 17 6, 17 7, 17 8, 17 9, 17 а, 17 б, 17 в, 17 г, 17 д, 17 е, 17 ж, 17 з, 17 и, 17 к, 17 л,
17 м, 17 н, 17 о, 18 1, 18 2, 18 а, 18 б, 18 в, 18 г, 18 д, 18 е, 18 ж, 18 з, 19 а, 19 б, 19 в, 19 г, 19 д, 20 а, 20
б, 20 в, 20 г, 20 д, 20 е, 21 1, 21 2, 21 3, 21 4, 21 5, 21 а, 21 б, 21 в, 21 г, 21 д, 21 е, 21 ж, 21 з, 21 и, 21 к,
21 л, 21 м, 21 н, 21 о, 21 п, 21 р, 21 с, 21 т, 21 у, 21 ф, 21 х, 21 ц, 21 ч, 58 1, 58 2, 58 3, 58 4, 58 5, 58 а,
58 б, 58 в, 58 г, 58 д, 58 е, 58 ж, 58 з, 58 и, 58 к, 58 л, 58 м, 59 1, 59 10, 59 11, 59 12, 59 13, 59 14, 59 15,
59 2, 59 3, 59 4, 59 5, 59 6, 59 7, 59 8, 59 9, 59 а, 59 б, 59 в, 59 г, 59 д, 59 е, 59 ж, 59 з, 59 и, 59 к, 59 л,
59 м, 60 2, 60 7, 60 8, 60 9, 60 а, 60 б, 60 в, 60 в1, 60 г, 60 г1, 60 д, 60 д1, 60 е1, 60 ж1, 60 з1, 60 и1, 60
к1, 60 л1, 60 м1, 60 н1, 60 о1, 60 п1, 60 р1, 60 с1, 60 т1, 60 у1, 60 ф1, 60 х1, 60 1, 60 10, 60 11, 61 а, 61
б, 61 в, 61 г, 61 д, 61 е, 61 ж, 61 з, 61 и, 61 к, 61 л, 61 м, 61 н, 61 о, 61 п, 61 р, 61 с, 61 т, 61 у, 61 ф, 61
х, 61 1, 61 2, 61 3, 62 1, 62 а, 62 а1, 62 б, 62 б1, 62 в, 62 г, 62 д, 62 е, 62 ж, 62 з, 62 и, 62 к, 62 л, 62 м, 62
н, 62 о, 62 п, 62 р, 62 т, 62 у, 62 ф, 62 х, 62 ю, 62 я, 62 3, 62 4, 62 5, 63 8, 63 9, 63 1, 63 10, 63 11, 63 2,
63 3, 63 4, 63 а, 63 б, 63 в, 63 г, 63 д, 68 а, 68 б, 68 в, 68 г, 68 д, 68 е, 68 ж, 68 и, 68 к, 68 л, 68 м, 68 н,
68 о, 68 п, 68 р, 68 1, 68 2, 68 3, 68 5, 68 4, 68 7, 68 9, 70 1, 70 2, 70 3, 70 4, 70 5, 70 а, 70 б, 70 в, 70 г, 70
д, 70 е, 70 ж, 70 з, 70 и, 70 к, 70 л, 70 м, 70 н, 73 1, 73 2, 73 3, 73 4, 73 5, 73 6, 73 а, 73 б, 73 в, 73 г, 73 д,
73 е, 73 ж, 73 з, 73 и, 73 к, 73 л, 73 м, 73 н, 73 о, 73 п, 73 р, 73 с, 73 т, 73 у, 73 ф, 73 х, 73 ц, 74 1, 74 2,
74 3, 74 4, 74 5, 74 6, 74 7, 74 8, 74 а, 74 б, 74 в, 74 г, 74 д, 74 е, 74 ж, 75 1, 75 2, 75 3, 75 4, 75 5, 75 6,
75 7, 75 8, 75 а, 75 б, 75 в, 75 г, 75 д, 76 1, 76 10, 76 2, 76 4, 76 5, 76 6, 76 7, 76 8, 76 9, 76 а, 76 б, 76 в,
76 г, 76 д, 76 е, 76 ж, 76 з, 76 и, 76 к, 76 л, 76 м, 76 н, 76 о, 76 п, 76 р, 76 с, 76 т, 76 у, 76 ф, 88 1, 88 а,
88 б, 88 в, 102 1, 102 2, 102 а, 102 б, 102 в, 102 г, 102 к, 102 л, 102 м, 102 п, 103 1, 103 2, 103 а, 103 б,
103 в, 103 г, 103 д, 104 1, 104 2, 104 3, 104 а, 104 б, 104 в, 105 1, 105 2, 105 3, 105 а, 105 б, 105 в, 105 г,
105 д, 105 п, 105 р, 105 с, 106 1, 106 2, 106 5, 106 а, 106 б, 106 в, 106 д, 106 п, 107 1, 107 2, 107 3, 107
4, 107 а, 107 б, 107 в, 107 г, 107 д, 107 е, 107 ж, 108 1, 108 2, 108 3, 108 а, 108 б, 108 в, 108 г, 108 д, 120
1, 120 2, 120 3, 120 4, 120 5, 120 а, 120 б, 120 в, 120 г, 120 д, 120 е, 120 ж, 120 з, 120 и, 120 к, 120 л, 120
м, 120 н, 120 о, 120 п, 120 р, 120 с, 120 т, 120 у, 120 ф, 120 х, 12 1, 121 1, 121 2, 121 3, 121 4, 121 5, 121
6, 121 7, 121 8, 121 а, 121 б, 121 в, 121 г, 121 д, 121 е, 121 ж, 121 з, 121 и, 122 1, 122 2, 122 а, 122 б, 122
в, 122 г, 124 1, 124 2, 124 3, 124 4, 124 а, 124 б, 124 в, 124 г, 124 д, 124 е, 124 ж, 124 з, 124 и, 124 к, 125
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1, 125 2, 1254 1, 1254 2, 1254 3, 1254 4, 1254 5, 1254 а, 1254 б, 1254 в, 1254 д, 125 а, 125 б, 125 в, 125 г,
125 д, 125 е, 125 ж, 125 з, 125 и, 125 к, 126 1, 126 2, 126 3, 126 4, 126 5, 126 6, 126 7, 126 а, 126 б, 126
в, 126 г, 126 д, 126 е, 126 ж, 126 з, 126 и, 126 к, 138 1, 138 а, 138 б, 138 в, 138 г, 138 д, 138 е, 138 ж,
138 з, 138 и, 138 к, 138 л, 139 а, 139 б, 139 в, 139 г, 139 д, 140 1, 140 2, 140 3, 140 а, 140 б, 140 в, 140 г,
140 д, 140 е, 140 ж, 140 з, 140 и, 140 к, 141 1, 141 2, 141 3, 141 а, 141 б, 141 в, 141 г, 141 д, 141 е, 142 а,
142 б, 142 в, 142 г, 142 д, 142 е, 142 ж, 142 з, 142 и, 142 к, 142 л, 142 м, 142 н, 142 о, 142 п, 142 р, 143
1, 143 2, 143 3, 143 4, 143 5, 143 а, 143 б, 143 в, 143 г, 143 д, 143 е, 144 1, 144 2, 144 3, 144 а, 144 б, 144
в, 144 г, 144 д, 144 е, 144 ж, 144 з, 144 и, 144 к, 144 л, 144 м, 144 н, 144 о, 144 п, 145 1, 145 2, 145 3,
145 4, 145 5, 145 6, 145 7, 145 а, 145 б, 145 в, 145 г, 145 д, 145 е, 145 ж, 145 з, 145 и, 145 к, 145 л, 145
м, 145 н, 145 о, 145 п, 145 р, 145 с, 145 т, 145 у, 145 ф, 145 х, 145 ц, 145 ч, 146 1, 146 2, 146 3, 146 4,
146 а, 146 а1, 146 б, 146 б1, 146 в, 146 в1, 146 г, 146 г1, 146 д, 146 д1, 146 е, 146 ж, 146 з, 146 и, 146 к,
146 л, 146 м, 146 н, 146 о, 146 п, 146 р, 146 с, 146 т, 146 у, 146 ф, 146 х, 146 ц, 146 ч, 146 ш, 146 щ, 146
ю, 146 я, 147 1, 147 2, 147 а, 147 б, 147 в, 147 г, 147 д, 147 е, 147 ж, 147 з, 147 и, 147 к, 148 1, 148 2,
148 3, 148 4, 148 5, 148 а, 148 б, 148 в, 148 г, 148 д, 148 е, 148 ж, 148 з, 148 и, 148 к, 148 л, 148 м, 148
н, 148 о, 149 1, 149 2, 149 а, 149 б, 149 в, 149 г, 149 д, 149 е, 149 ж, 149 з, 149 и, 149 к, 149 л, 149 м,
149 н, 149 о, 149 п, 149 р, 149 с, 149 т, 149 у, 149 ф, 149 х, 149 ц, 149 ч, 149 ш, 150 1, 150 2, 150 3, 150
4, 150 а, 150 б, 150 в, 150 г, 150 д, 150 е, 150 ж, 150 з, 150 и, 150 к, 150 л, 150 м, 150 н, 150 о, 150 п,
150 р, 150 с, 151 1, 151 2, 151 3, 151 4, 151 а, 151 б, 151 в, 151 г, 151 д, 151 е, 151 ж, 151 з, 151 и, 151 к,
151 л, 151 м, 151 н, 151 о, 151 п, 151 р, 151 с, 15 2, 152 1, 152 2, 152 3, 152 а, 152 б, 152 в, 152 г, 152 д,
152 е, 152 ж, 152 з, 152 и, 152 к, 152 л, 152 м, 152 н, 152 о, 153 1, 153 2, 153 3, 153 4, 153 а, 153 б, 153
в, 153 г, 153 д, 153 е, 153 ж, 153 з, 153 и, 153 к, 15 4, 154 1, 154 2, 154 3, 154 4, 154 5, 154 6, 154 7, 154
8, 154 9, 154 а, 154 б, 154 в, 154 г, 154 д, 154 е, 154 ж, 154 з, 154 и, 154 к, 154 л, 154 м, 154 н, 154 о, 15
5, 155 1, 155 2, 155 3, 155 4, 155 а, 155 б, 155 в, 155 г, 155 д, 155 е, 156 1, 156 2, 156 а, 156 б, 156 в, 156
г, 156 д, 156 е, 156 ж, 157 1, 157 2, 157 а, 157 б, 157 в, 157 г, 158 1, 158 2, 158 а, 158 б, 158 в, 158 г, 158
д, 158 е, 159 1, 159 2, 159 3, 159 4, 159 5, 159 а, 159 б, 159 в, 159 г, 159 д, 159 е, 159 ж, 159 з, 159 и, 160
1, 160 2, 160 3, 160 5, 160 6, 160 7, 160 8, 160 а, 160 б, 160 в, 160 г, 160 д, 160 е, 160 ж, 1611, 161 2, 161
3, 161 4, 161 5, 161 а, 161 б, 161 в, 161 г, 161 д, 161 е, 161 ж, 161 з, 162 а, 162 б, 162 в, 162 г, 162 д, 162
е, 162 ж, 162 з, 162 и, 162 к, 162 л, 162 м, 162 н, 162 о, 162 п, 16 3, 163 1, 163 2, 163 3, 163 а, 163 б, 163
в, 163 г, 163 д, 164 1, 164 2, 164 а, 164 б, 164 в, 164 г, 164 д, 164 е, 165 1, 165 а, 165 б, 165 в, 165 г, 165
д, 166 1, 166 а, 166 б, 166 в, 166 г, 166 д, 167 а, 167 б, 167 в, 167 г, 167 д, 168 1, 168 2, 168 3, 168 4, 168
5, 168 6, 168 7, 168 а, 168 б, 168 в, 168 г, 168 д, 168 е, 168 ж, 168 з, 168 и, 168 к, 168 л, 168 м, 168 н,
168 о, 168 п, 168 р, 168 с, 169 1, 169 2, 169 а, 169 б, 169 в, 169 г, 169 д, 169 е, 169 ж, 169 з, 169 и, 169 к,
177 л, 179 1, 179 2, 179 3, 179 5, 179 7, 179 а, 179 б, 179 в, 179 г, 179 д, 179 е, 179 ж, 179 з, 179 и, 179 к,
179 л, 179 м, 179 н, 179 о, 179 п, 179 р, 179 с, 179 т, 179 у, 179 ф, 180 а, 459 1, 459 2, 459 3, 459 4, 459
5, 459 6, 459 7, 459 а, 459 б, 459 в, 459 г, 459 д, 459 е, 459 ж, 460 1, 460 2, 460 3, 460 4, 460 5, 460 6,
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460 7, 460 а, 460 б, 460 в, 460 г, 460 д, 460 е, 460 ж, 460 з, 461 1, 461 2, 461 3, 461 4, 461 а, 461 б, 461 в,
461 г, 461 д, 461 е, 461 ж, 461 з, 461 и, 462 1, 462 2, 462 3, 462 4, 462 5, 462 а, 462 б, 462 в, 462 г, 462 д,
462 е, 462 ж, 463 1, 463 2, 463 3, 463 4, 463 5, 463 6, 463 а, 463 б, 463 в, 463 г, 463 д, 463 е, 463 ж, 463
з, 463 и, 463 к, 463 л, 463 м, 463 н, 463 о, 463 п, 463 р, 463 с, 463 т, 463 у, 464 1, 464 2, 464 3, 464 а, 464
а1, 464 б, 464 б1, 464 в, 464 в1, 464 г, 464 г1, 464 д, 464 д1, 464 е, 464 е1, 464 ж, 464 ж1, 464 з, 464 з1,
464 и, 464 и1, 464 к, 464 к1, 464 л, 464 л1, 464 м, 464 м1, 464 н, 464 о, 464 п, 464 р, 464 с, 464 т, 464 у,
464 ф, 464 х, 464 ц, 464 ч, 464 ш, 464 щ, 464 ю, 464 я, 465 1, 465 2, 465 3, 465 4, 465 5, 465 6, 465 а, 465
б, 465 в, 465 г, 465 д, 465 е, 465 ж, 465 з, 465 и, 465 к, 465 л, 465 м, 466 1, 466 2, 466 3, 466 а, 466 б,
466 в, 466 г, 466 д, 466 е, 466 ж, 466 з, 466 и, 466 к, 467 1, 467 2, 467 3, 467 4, 467 5, 467 а, 467 б, 467 в,
467 г, 467 д, 467 е, 467 ж, 467 з, 467 и, 467 к, 467 л, 467 м, 467 н, 467 о, 467 п, 467 р, 468 1, 468 10, 468
2, 468 3, 468 4, 468 5, 468 6, 468 7, 468 8, 468 9, 468 а, 468 б, 468 в, 468 г, 468 д, 468 е, 468 ж, 468 з, 468
и, 468 к, 468 л, 468 м, 468 н, 469 1, 469 10, 469 2, 469 3, 469 4, 469 5, 469 6, 469 7, 469 8, 469 9, 469 а,
469 б, 469 в, 469 г, 469 д, 469 е, 469 ж, 469 з, 469 и, 469 к, 469 л, 469 м, 469 н, 469 о, 469 п, 469 р, 469
с, 469 т, 469 у, 469 ф, 469 х, 470 1, 470 2, 470 а, 470 б, 470 в, 470 г, 470 д, 470 е, 470 ж, 470 з, 470 и,
470 к, 470 л, 470 м, 470 н, 470 о, 470 п, 470 р, 471 1, 471 2, 471 3, 471 а, 471 б, 471 в, 471 г, 471 д, 471
е, 471 ж, 471 з, 471 и, 471 к, 471 л, 472 1, 472 2, 472 3, 472 4, 472 5, 472 6, 472 7, 472 8, 472 9, 472 а,
472 б, 472 в, 472 г, 472 д, 472 е, 472 ж, 472 з, 472 и, 472 л, 472 м, 472 н, 472 о, 473 1, 473 2, 473 3, 473
4, 473 5, 473 а, 473 б, 473 в, 473 г, 473 д, 473 е, 473 ж, 474 1, 474 2, 474 3, 474 а, 474 б, 474 в, 474 г, 474
д, 475 1, 475 2, 475 3, 475 а, 475 б, 475 в, 475 г, 475 д, 475 е, 475 ж, 476 1, 476 2, 476 а, 476 б, 476 в,
476 г, 476 д, 476 е, 476 ж, 476 з, 477 а, 477 б, 477 в, 477 г, 477 д, 477 е, 477 ж, 479 е, 479 ж, 479 з, 501
1, 501 2, 501 3, 501 4, 501 5, 501 а, 501 б, 501 в, 501 г, 501 д, 502 1, 502 2, 502 3, 502 4, 502 5, 502 6, 502
7, 502 а, 502 б, 502 в, 502 г, 502 д, 502 е, 502 ж, 503 1, 503 2, 503 3, 503 а, 503 б, 503 в, 503 г, 503 д, 503
е, 503 ж, 504 1, 504 2, 504 а, 504 б, 504 в, 504 г, 504 д, 505 1, 505 2, 505 3, 505 4, 505 а, 505 б, 505 в, 505
г, 505 д, 506 1, 506 2, 506 а, 506 б, 506 в, 506 г, 506 д, 506 е, 506 ж, 506 з, 506 и, 506 к, 506 л, 507 а, 507
б, 507 в, 507 г, 507 д, 507 е, 507 ж, 507 з, 507 и, 515 1, 515 а, 515 б, 515 в, 515 г, 515 д, 515 ж, 601 2,
601 10, 60 12, 601 1, 601 3, 60 13, 601 4, 601 5, 601 6, 601 7, 601 8, 601 9, 601 а, 601 а1, 601 б, 601 в, 601
г, 601 д, 601 е, 601 ж, 601 з, 601 и, 601 к, 601 л, 601 м, 601 н, 601 о, 601 п, 601 р, 601 с, 601 т, 601 у,
601 ф, 601 х, 601 ц, 601 ч, 601 ш, 601 щ, 601 ю, 601 я, 615 1, 615 2, 615 3, 615 4, 615 5, 615 6, 615 а, 615
б, 615 в, 615 г, 615 д, 615 е, 615 ж, 615 з, 615 и, 615 к, 615 л, 615 м, 615 н, 615 о, 615 п, 615 р, 616 1,
616 а, 616 б, 616 в, 616 г, 616 д, 616 е, 616 ж, 617 1, 617 2, 617 3, 617 4, 617 5, 617 а, 617 б, 617 в, 617 г,
617 д, 617 е, 617 ж, 617 з, 617 и, 617 к, 617 л, 617 м, 617 н, 618 1, 618 2, 618 3, 618 а, 618 б, 618 в, 618
г, 618 д, 618 е, 618 ж, 618 з, 618 и, 619 1, 619 2, 619 а, 619 б, 619 в, 619 г, 619 д, 619 е, 619 ж, 620 1,
620 2, 620 3, 620 4, 620 5, 620 а, 620 б, 620 в, 620 г, 620 д, 620 е, 620 ж, 620 з, 621 1, 621 2, 621 3, 621 4,
621 5, 621 6, 621 7, 621 8, 621 а, 621 б, 621 в, 621 г, 621 д, 621 е, 621 ж, 621 з, 621 и, 62 2, 622 1, 622 2,
622 3, 622 4, 622 а, 622 б, 622 в, 622 г, 622 д, 622 е, 622 ж, 622 з, 622 и, 622 к, 622 л, 622 м, 622 н, 622
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о, 622 п, 627 1, 627 2, 627 3, 627 а, 627 б, 627 в, 627 г, 627 д, 627 ж, 628 1, 628 2, 628 3, 628 а, 628 б,
628 в, 628 г, 628 д, 628 е, 628 ж, 628 з, 628 и, 628 к, 628 л, 628 м, 628 н, 628 о, 628 п, 628 р, 628 с, 628
т, 629 1, 629 2, 629 3, 629 4, 629 5, 629 6, 629 7, 629 а, 629 б, 629 в, 629 г, 629 д, 629 е, 629 ж, 629 з, 629
и, 629 к, 629 л, 629 м, 629 н, 629 о, 629 п, 629 р, 629 с, 629 т, 629 у, 629 ф, 629 х, 634 1, 634 2, 634 3,
634 4, 634 5, 634 6, 634 а, 634 б, 634 в, 634 г, 634 д, 634 е, 634 ж, 634 з, 634 и, 634 к, 634 л, 634 м, 634
н, 634 о, 634 п, 634 р, 634 с, 63 5, 635 1, 635 2, 635 3, 635 а, 635 б, 635 в, 635 г, 635 д, 635 е, 635 ж, 635
з, 635 и, 635 к, 635 л, 635 м, 635 н, 635 о, 635 п, 635 р, 63 6, 636 1, 636 2, 636 3, 636 а, 636 б, 636 в, 636
г, 636 д, 636 е, 636 ж, 63 7, 637 1, 637 10, 637 2, 637 3, 637 4, 637 5, 637 6, 637 7, 637 8, 637 9, 637 а,
637 б, 637 в, 637 г, 637 д, 637 е, 637 ж, 637 з, 637 и, 637 к, 638 1, 638 2, 638 3, 638 4, 638 а, 638 б, 638 в,
638 г, 638 д, 639 1, 639 а, 639 б, 639 в, 639 г, 639 д, 639 е, 632 1, 632 2, 632 3, 632 а, 632 б, 632 г, 632 д,
632 е, 632 ж, 632 з, 632 и, 632 к, 632 л, 632 м, 640 1, 640 2, 640 3, 640 4, 640 а, 640 б, 640 в, 640 г, 640
д, 640 е, 640 ж, 640 з, 640 и, 640 к, 641 1, 641 а, 641 б, 641 в, 641 г, 641 д, 641 е, 641 ж, 641 з, 641 и,
642 1, 642 2, 642 3, 642 а, 642 б, 642 в, 642 г, 642 д, 642 е, 642 ж, 642 з, 642 и, 643 1, 643 2, 643 3, 643 4,
643 а, 643 б, 643 в, 643 г, 643 д, 643 е, 643 ж, 643 з, 643 и, 648 1, 648 2, 648 3, 648 4, 648 5, 648 6, 648 а,
648 б, 648 в, 648 г, 648 д, 648 е, 648 ж, 649 1, 649 2, 649 а, 649 б, 649 в, 649 г, 650 1, 650 а, 650 б, 650 в,
650 г, 650 д, 650 е, 650 ж, 650 з, 650 и, 650 к, 650 л, 651 1, 651 2, 651 3, 651 а, 651 б, 651 в, 651 г, 651 д,
651 е, 652 1, 652 2, 652 а, 652 б, 652 в, 652 г, 652 д, 652 е, 653 1, 653 2, 653 3, 653 4, 653 а, 653 б, 653 в,
653 г, 653 д, 653 е, 653 ж, 653 з, 653 и, 653 к, 653 л, 653 м, 654 1, 654 2, 654 3, 654 а, 654 б, 654 в, 654
г, 654 д, 654 е, 655 1, 655 2, 655 3, 655 а, 655 б, 655 в, 655 г, 656 1, 656 2, 656 а, 656 б, 656 в, 656 г, 656
д, 657 1, 657 2, 657 3, 657 4, 657 5, 657 а, 657 б, 657 в, 657 г, 657 д, 658 1, 658 а, 658 б, 658 в, 659 а, 659
б, 659 в, 659 г, 660 1, 660 2, 660 а, 660 б, 660 в, 661 1, 661 2, 661 3, 661 а, 661 б, 661 в, 661 г, 661 д, 661
е, 661 ж, 661 з, 661 и, 661 к, 661 л, 661 м, 661 н, 661 о, 661 п, 661 р, 661 с, 661 т, 661 у, 662 1, 662 2,
662 а, 662 б, 662 в, 662 г, 662 д, 662 е, 662 ж, 662 з, 662 и, 662 к, 662 л, 662 м, 662 н, 662 о, 662 п, 662
р, 663 1, 663 2, 663 3, 663 4, 663 5, 663 а, 663 б, 663 в, 663 г, 663 д, 663 е, 663 ж, 664 1, 664 2, 664 3,
664 4, 664 5, 664 6, 664 а, 664 б, 664 в, 664 г, 664 д, 664 е, 664 ж, 664 з, 664 и, 664 к, 664 л, 665 1, 665 2,
665 3, 665 а, 665 б, 665 в, 665 г, 665 д, 665 е, 666 1, 666 а, 666 б, 666 в, 666 г, 666 д, 666 е, 667 1, 667 2,
667 3, 667 4, 667 5, 667 а, 667 б, 667 в, 667 г, 667 д, 667 е, 667 ж, 667 з, 667 и, 668 1, 668 2, 668 3, 668 4,
668 а, 668 б, 668 в, 668 г, 668 д, 668 е, 668 ж, 668 з, 668 и, 668 к, 668 л, 668 м, 668 н, 668 о, 669 1, 669
2, 669 3, 669 4, 669 5, 669 6, 669 а, 669 б, 669 в, 669 г, 669 д, 669 е, 669 ж, 669 з, 669 и, 669 к, 670 1, 670
2, 670 3, 670 4, 670 а, 670 б, 670 в, 670 г, 671 1, 671 2, 671 3, 671 4, 671 5, 671 а, 671 б, 671 в, 671 г, 671
д, 672 1, 672 2, 672 3, 672 4, 672 5, 672 6, 672 а, 672 б, 672 в, 672 г, 672 д, 672 е, 673 1, 673 2, 673 3, 673
а, 673 б, 673 в, 673 г, 673 д, 673 е, 673 ж, 674 1, 674 2, 674 3, 674 5, 674 а, 674 б, 674 в, 674 г, 674 д, 674
е, 674 ж, 674 з, 675 1, 675 2, 675 а, 675 б, 675 в, 675 г, 675 д, 675 е, 675 ж, 676 1, 676 2, 676 3, 676 4,
676 5, 676 6, 676 7, 676 8, 676 а, 676 б, 676 в, 676 г, 676 д, 676 е, 676 ж, 676 з, 676 и, 676 к, 676 л, 676
м, 677 1, 677 2, 677 3, 677 4, 677 5, 677 6, 677 7, 677 8, 677 9, 677 а, 677 б, 677 в, 677 г, 677 д, 677 е,
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677 ж, 677 з, 677 и, 677 к, 677 л, 677 м, 677 н, 677 о, 677 п, 677 р, 677 с, 677 т, 677 у, 677 ф, 678 1, 678
2, 678 3, 678 4, 678 5, 678 6, 678 7, 6788, 678 а, 678 б, 678 в, 678 г, 678 д, 678 е, 678 ж, 678 з, 678 и, 678
к, 678 л, 678 м, 678 н, 678 о, 678 п, 678 р, 678 с, 679 1, 679 2, 679 3, 679 а, 679 б, 679 в, 679 г, 679 д,
680 1, 680 2, 680 3, 680 а, 680 б, 680 в, 680 г, 680 д, 680 е, 680 ж, 680 з, 680 и, 680 к, 680 л, 680 м, 681
1, 681 2, 681 а, 681 б, 681 в, 681 г, 681 д, 682 1, 682 2, 682 3, 682 4, 682 5, 682 6, 682 7, 682 а, 682 б, 682
в, 682 г, 682 д, 682 е, 682 ж, 682 з, 682 и, 682 к, 683 1, 683 2, 683 3, 683 а, 683 б, 683 в, 683 г, 683 д, 683
е, 683 ж, 684 1, 684 2, 684 3, 684 а, 684 б, 684 в, 684 г, 684 д, 684 е, 684 ж, 684 з, 684 и, 684 к, 684 л,
684 м, 685 1, 685 2, 685 а, 685 б, 685 в, 685 г, 685 д, 685 е, 685 ж, 685 з, 685 и, 685 к, 685 л, 685 м, 685
н, 685 о, 685 п, 685 р, 685 с, 685 т, 685 у, 685 ф, 685 х, 685 ц, 685 ч, 685 ш, 685 щ, 685 ю, 685 я, 68 6,
686 1, 686 2, 686 а, 686 б, 686 в, 686 г, 686 д, 686 е, 686 ж, 687 1, 687 2, 687 а, 687 б, 687 в, 687 г, 687 д,
687 е, 687 ж, 687 з, 687 и, 687 к, 687 л, 687 м, 687 н, 687 о, 687 п, 687 р, 687 с, 687 т, 687 у, 687 ф, 687
х, 687 ц, 687 ч, 687 ш, 68 8, 688 1, 688 2, 688 3, 688 а, 688 б, 688 в, 688 г, 688 д, 688 е, 688 ж, 688 з, 688
и, 688 к, 688 л, 688 н, 688 о, 688 п, 688 р, 688 с, 689 1, 689 2, 689 3, 689 а, 689 б, 689 в, 689 г, 689 д, 689
е, 689 ж, 690 1, 690 2, 690 3, 690 4, 690 5, 690 6, 690 а, 690 б, 690 в, 690 г, 690 д, 690 е, 690 ж, 691 1,
691 2, 691 3, 691 4, 691 5, 691 6, 691 7, 691 а, 691 б, 691 в, 692 1, 692 2, 692 3, 692 а, 692 б, 692 в, 692 г,
692 д, 693 1, 693 2, 693 а, 693 б, 693 в, 693 е, 693 ж, 693 и, 693 к, 693 л, 693 н, 694 а, 694 в, 695 1, 695
2, 695 а, 695 б, 695 в, 695 г, 695 д, 695 е, 695 ж, 695 з, 695 и, 696 1, 696 2, 696 3, 696 а, 696 б, 696 в, 696
г, 696 д, 697 1, 697 2, 697 а, 697 б, 697 в, 697 г, 697 д, 697 е, 697 ж, 698 1, 698 2, 698 а, 698 б, 698 в, 698
г, 698 д, 699 1, 699 2, 699 3, 699 4, 699 а, 699 б, 699 в, 699 г, 699 д, 699 е, 700 а, 700 б, 700 в, 700 г.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ
За тези от защитените зони , за които няма издадени заповеди и разработени и приети планове
за управление, стопанисването да се извършва съгласно Закона за биологичното разнообразие, като
са в сила следните допълнителни ограничения предвидени и в Наредбата за сечите в горите на
Република България:
1. Толериране на местните растителни видове:


Трансформация на по-рано създадени култури;



Отгледни сечи – избор на дървета на бъдещето от местни видове;



Възобновителни сечи – съобразени с естествената динамика на видовете.

2. Забрана за залесяване с чужди видове и/или произходи, както и залесяване на естествените
открити пространства в местообитанието с изключение на мероприятия за защита от порои и
ерозия:


Използване на местни видове и произходи;

Доклад за ГВКС на територията на ДЛС МАЗАЛАТ, 2018г.

32



Използване на групови схеми;



Използване на пионерни видове.

3. При възникване на едроплощни природни нарушения е препоръчително част от засегнатата
площ да не се залесява, а да се остави на естествената сукцесия:


Анализ на потенциалните рискове от ерозия и на възможностите за естествено
възобновяване;



Период на изчакване – 7 години;



Формиране на „предгора“.

4. Ограничаване прилагането на лесовъдски системи за нискостъблено и за едновъзрастно
стопанисване на горите:


Забрана за голи сечи;



Прилагане

на

дългосрочни

възобновителни

сечи

–

постепенно-котловинна,

неравномерно-постепенна, групово-постепенна.
5. Съхраняване на характерните за местообитанието дървесни видове и произходи при
провеждане на лесовъдските дейности.
6. Трансформация на горскостопанските дейности от едроплощни към дребноплощни
7. Поддържане на мъртва дървесина 10% от запаса.
8. Запазване на дървета с хралупи, единични и групи от стари дървета.
9. Прилагане на природосъобразни технологии при провеждане на горскостопанските дейности:


Щадящи технологии/машини за извоз;



Опазване на горската инфраструктура по време на извоза;



Използване на биоразградими масла.

10. Запазване целостта на ландшафта при планиране на горски пътища и на съпровождащата
горскостопанската дейност инфраструктура:


Определяне на оптималната гъстота на инфраструктурата;



Опазване на буферни зони.

11. Поддържане на зони около постоянните водни течения с ширина не по-малка от 15 метра, в
които не се провеждат сечи или се провеждат с интензивност не по-голяма от 5 % от запаса на
насажденията.
12. Да се предприемат мерки за контрол и ограничаване на инвазивните видове.
13. 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.
14. Да се вземе предвид оценката на благоприятното природозащитно състояние за горските
екосистеми на територията на ДЛС, включени в границите на защитените зони. Прилаганите
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горскостопански дейности да бъдат изцяло съобразени с поддържането и подобряването на
благоприятното природозащитно състояние на горските видове и местообитания.
15. При защитените зони, в които преобладават горските екосистеми е препоръчително да се оставят
около 15-20% от горите в тях като “гори във фаза на старост”. Прилагането на тази препоръка би
повишило стойността на защитената територия и ВКС 1.1.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
1. В плановете за управление на защитените територии или зони е посочена системата за
мониторинг, която е необходимо да се прилага. Горските стопани трябва да идентифицират онези
показатели, които касаят наблюдението върху горскостопанските дейности и да извършват
мониторинга съгласно посочените схеми, срокове, критерии и методи на оценка.
2. До приемането на планове за управление на представените защитени територии и защитени
зони, ръководството на ДЛС Мазалат съгласувано с РИОСВ Варна определят режима на
мониторинг със стандартни процедури и индикатори, с цел предотвратяване на отрицателните
въздействия от дейностите върху ВКС на защитените територии и зони. За пример могат да се
вземат въздействия на дейностите върху горските екосистеми, нарушаване на миграционни
пътища на дивите животни, повишаване на риска от пожари, влошаване на благоприятното
природозащитно състояние и др.
3. Да се ползват за образец или директо да се прилагат мониторинговите схеми и формуляри на
Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие за отразяване на основните
индикатори касаещи ВКС 1.1.

ВКС 1.2 ЗАСТРАШЕНИ, ИЗЧЕЗВАЩИ И ЕНДЕМИЧНИ ВИДОВЕ

ВКС притежават териториите от горскостопанските единици, в които се среща
всеки вид от 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 ГТ, включваща местообитания на видовете, включени в Приложение 1 към
ръководството е ГВКС.
Растителни видове включени в Приложение 1 към Националното ръководство,
установени на територията на ТП ДЛС „Мазалат”
В тази консервационна стойност попадат както гори – находища на застрашени и изчезващи
видове, така и гори с естествени характеристики, представляващи потенциално такова
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местообитание. Това се налага поради рядкостта на видовете, както и заради нуждата от опазване на
местообитания от критично значение на тези и други видове. Видовете са посочени в Приложение 1
към Националното ръководство. Приложението е разработено въз основа наЧервения 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 ДЛС
Мазалат 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 1 към Националното ръководство, установени на
територията на ТП ДЛС„Мазалат”
1. Планински явор, жешля (Acer heldreichii Orph.)
Дърво с право стъбло и широка, закръглена корона, високо
до 20 m. Листата дълги 3,5–10 cm, широки 2–6 cm, яйцевидни,
цели или неяснотриделни, отгоре тъмнозелени, голи, отдолу
светлозелени, влакнести по жилките; дръжката до 5 cm, гола, без
млечен сок. Съцветията гроздовидни, изправени, разположени
връхно по клонките, появяващи се след разлистване. Цветовете
двуполови; чашката и венчето 4–5делни, бели; тичинките 8.
Плодните дялове 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 през май–юни, плодоноси през септември. Плодовете се разпространяват чрез вятъра. Видът
се среща с единични и групи дървета в широколистните гори в планините (Димитрова 2011).
Видът е защитен и е включен в ЗБР и в Червена книга на Р.България т. 3 с категория уязвим
(Бисерков и др. 2011). Балкански ендемит.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ
Инвентаризиране и картиране на находищата на вида. Дърветата в съседство с установените
индивиди се запазват и не подлежат на сеч. При дейностите да се внимава да не се нараняват
корените на оставащите дървета.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Проверка състоянието на находището на вида да се извършва ежегодно – брой индивиди,
здравословно състояние (наличие на повреди или вредители).
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2.

Фривалдскиев

зановец

(Chamaecytisus

frivaldszkyanus

(Degen) Kuzmanov)
Нисък храст висок до 20 – 30(50) cm, леторастите и клонките
изправени, гъсто покрити с изправени и закривени власинки.
Листата тройни, листчетата дълги 10–12 mm и широки 3–12 mm,
разреденовлакнести до почти голи. Цветовете по 5–10 в главести
съцветия по върховете на клонките. Венчето бяло, дълго 18–22
mm,

почти

по

цялата

гръбна

повърхност

гъсто

разпереновлакнесто. Чашката неправилна, дълга 10–13 mm и широка 4(5) mm. Плодът боб, дълъг
2–2,5 cm и широк 5–6 mm, гъсто разпереновлакнест. Семената 3–4, бъбрековидни, кафяви, гладки.
Цъфти през юни–юли, плодоноси през август–септември. Размножава се със семена.Среща се из
храсталаци и разредени гори в предпланините и планините, с малочислени популации от групи или
единични растения (Мешинев 2011).
Видът е защитен и е включен в ЗБР и в Червена книга на Р.България т. 3 с категория
застрашен (Бисерков и др. 2011). Български ендемит.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ
Инвентаризиране и картиране на находищата на вида, като това е препоръчително да се
извършва през лятото. Дейностите могат да се извършват и от служители на ДЛС.
Мероприятията по маркиране на лесосечния фонд в установените находища на
фривалдскиевия зановец да се провеждат през месеците юни и юли по време на цъфтежа. При
установяването наличие на вида, дърветата в съседство се запазват и не подлежат на сеч. При
дейностите да се внимава да не се повредят индивидите на зановеца. Склопеността да не пада под
0,4.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Проверка състоянието на находището на вида да се извършва ежегодно – 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.
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3. Остолистен джел (Ilex aqutifolium.

Вечнозелено ниско дърво или храст, растящ на сенчести
места върху влажни и плодородни почви. Популациите му са
малочислени. Размножава се със семена. Цъфти април-юни,
плодоноси юли-август. Цветовете са белезникави и дребни,
събрани по групи в пазвите на листата. Плодът е червена сочна
ягода с диаметър около 1 cm.. Плодовете са топчести и сочни.
Микрофанерофит.
Установен е на територията на ДЛС Мазалат в следните подотдели:

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ
При провеждане на лесовъдските мероприятия да се внимава да не се нанасят механични
повреди на индивидите на колхидския джел. Да не се маркират и секат дървета, в близост до вида, за
да се запази засенчеността му и избягване на пряко слънчево греене.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Проверка състоянието на находищата на вида (минимум на 1 година) – брой индивиди, брой
плодоносещи индивиди, здравословно състояние (наличие на повреди или вредители).
Други видове с висока консервационна стойност, установени на територията на ДЛС
„Мазалат”
1. Дълголиста урока (Bupleurum longifolium L.)
Многогодишно тревисто растение. Стъблото високо 30–100 cm, изправено,
голо. Листата последователни, широкоелиптични до яйцевидни, приосновните
на дръжки, стъблените приседнали, със сърцевидна стъблообхващаща основа,
голи. Съцветието сложен сенник, съставен от 5–10 неравни лъча, в основата с
4–5 яйцевидни до кръгли листчета. Прицветниците 4–5, почти кръгли.
Цветовете дребни, жълти, по 15–20 в сенник. Плодът сух, 4–5 mm дълъг,
разпадащ се на 2 дяла. Цъфти през юни–юли, плодоноси през юли–август. Размножава се
вегетативно и със семена. Обитава сенчести и влажни каменливи крайпоточни места на плитки
кафяви горски почви в зоната на буковите гори или в иглолистния пояс(Стоянов 2011).
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Видът е защитен и е включен в ЗБР и в Червена книга на Р.България т. 3 с категория критично
застрашен (Бисерков и др. 2011).

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ
Инвентаризиране и картиране на находищата на вида, като това е препоръчително да се
извършва през лятото. Дейностите могат да се извършват и от служители на ДЛС.
Мероприятията по маркиране на лесосечния фонд в установените находища на дълголистата
урока да се провеждат през месеците юни и юли по време на цъфтежа. При установяването наличие
на вида, дърветата в съседство се запазват и не подлежат на сеч. При дейностите да се внимава да не
се повредят индивидите на уроката. Склопеността да не пада под 0,6.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Проверка състоянието на находището на вида да се извършва ежегодно – 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.
2. Ниско бясно дърво (Daphne cneorum L.)
Вечнозелени, дребни храстчета, с дълги, тънки меки странични
разклонения, младите клонки голи, сивкави. Листата дълги
10–18 mm, широки 3–5 mm, обикновено 3–4 пъти подълги,
отколкото

широки,

продълговати

или

линейноланцетни,

заоблени на върха, приседнали, голи, не са събрани във
връхната част на разклоненията. Цветовете ароматни, розови,
полуприседнали, образуващи главички от 6–10(20) цвята.
Хипантият дълъг 6–10 mm, обикновено белезникавовлакнест; чашелистчетата дълги 4–6 mm,
заоблени на върха. Плодът кафеникавожълта костилка, обвита в хипантия до узряването й. Цъфти
през юни–юли, плодоноси през юли–август. Размножава се със семена. Единични растения, до
мозаични субпопулации по сухи каменисти и скалисти места в иглолистни гори, върху варовик, на
хумуснокарбонатни и планинсколивадни почви. Субпопулациите имат добри възобновителни
способности (Димитрова 2011).
Видът е защитен и е включен в ЗБР и в Червена книга на Р.България т. 3 с категория
застрашен (Бисерков и др. 2011).
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ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ
Инвентаризиране и картиране на находищата на вида, като това е препоръчително да се
извършва през лятото. Дейностите могат да се извършват и от служители на ДЛС.
Мероприятията по маркиране на лесосечния фонд в установените находища на ниското бясно
дърво да се провеждат през месеците юни и юли по време на цъфтежа. При установяването наличие
на вида, дърветата в съседство се запазват и не подлежат на сеч. При дейностите да се внимава да не
се повредят индивидите на бясното дърво. Склопеността да не пада под 0,5.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Проверка състоянието на находището на вида да се извършва ежегодно – 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.
3. Широколистна камбанка (Campanula latifolia L.)

Многогодишно тревисто растение с до 150 cm високо стъбло. Листата
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 през юли–август,
плодоноси през август–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, Анчев 2011).
Видът е защитен и е включен в ЗБР и в Червена книга на Р.България т. 3 с категория
застрашен (Бисерков и др. 2011).

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ
Инвентаризиране и картиране на находищата на вида, като това е препоръчително да се
извършва през лятото. Дейностите могат да се извършват и от служители на ДЛС.
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Мероприятията по маркиране на лесосечния фонд в установените находища на
широколистната камбанка да се провеждат през месеците юли и август – по време на цъфтежа. При
установяването наличие на вида, дърветата в съседство се запазват и не подлежат на сеч. При
дейностите да се внимава да не се повредят индивидите на камбанката. Склопеността да не пада под
0,6.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Проверка състоянието на находището на вида да се извършва ежегодно – 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.

Животински видове включени в Приложение 1 към Националното ръководство,
установени на територията на ДЛС „Мазалат”
1. Черен щъркел (CiconianigraL.)
Обитава обширни широколистни,смесени и иглолистни гори или скални комплекси,
предимно в ниските части на планините и в равнините. Гнезди на дървета с височина 6-30 м, но
по-често в скални ниши, козирки, и цепнатини. Храни се с дребна риба, земноводни, змии и др,
главно покрай чисти и богати на риба реки, както и около рибарници, язовири и др.
Застрашен вид, включен в „Червена книга на България, том 2,

.

Фиг.1 Черен щъркел
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ЗАПЛАХИ
Загуба на горски местообитания, преследване в рибни стопанства, замърсяване
на влажните зони и урбанизация .

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Опазване чистотата на реките и рибните ресурси. Осигуряване на зони на спокойствие около
гнездата и местата за хранене. В отделите, където са установени двойки през гнездовия период, да се
не се извеждат интензивни сечи – голи сечи, възобновителни сечи на големи площи. За отделите, в
които са идентифицирани гнезда да не се провеждат сечи в радиус от 500 м около гнездото през
гнездовия период от 1.02 - 31.08. Извън този период зоната около гнездото в която не се водят сечи е
с радиус 250 м. Да не се сече крайречната естествена растителност.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Необходимо е да се записват всички наблюдения на вида през гнездовия период и да се следи
за евентуални концентрации на вида по течението на р. Камчия и в други райони по време на
миграционния период.

2. 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.
На територията на ДЛС Мазалат е регистриран през гнездовия период в следните отдели:
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Фиг.2 Горски бекас

ЗАПЛАХИ
Загуба и фрагментация на местообитания. Възобновителни и санитарни сечи.
Тясно специализиран вид към местообитанието.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Опазването на старите широколистни гори е от първостепенно значение за бекаса.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Да се проведе специализирано търсене за евентуални други гнездовища на вида на
територията на ДЛС Мазалат. Най-подходящ за регистрирането на токуващи птици е е периода
март-април и при установяване на такива, локализирания район да се опази от човешки дейности
доколкото това е възможно.

3.Гълъб хралупар (ColumbaoenasL.)
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, том 2, стр. 121”. У нас е пред
прага на изчезване като гнездещ, с катастрофално намаляваща численост. Силно зависим от
наличието на стари гори с големи хралупести дървета.
На територията на ДЛС Мазалат е регистриран през гнездовия период в следните отдели:
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Фиг.3 Гълъб хралупар

Заплахи
силен антропогенен натиск и преследване
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
В отделите/подотделите/, където е установен вида не се провеждат сечи в периода април до
края на август. Турнусът на сеч на тези насаждения се увеличава поне с един клас на възраст.
Лесовъдската намеса трябва да цели създаване на разновъзрастна структура на гората, което
предполага използване на дългосрочни сечи (групово-постепенна, групово-изборна). Интензивността
на намесата е не повече от 20% от запаса, като площта на отваряните възобновителни пространства е
не по-голяма от един път височината на дървостоя. 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). В отделите не се допуска провеждането на санитарни сечи и събиране на
суха и паднала маса с изключение на големи природни нарушения (ветровали, снеголоми).
Определен брой съхнещи, хралупести дървета дори се оставят и извън картираните отдели!
В посочените отдели да се отделят повече гори в фаза на старост.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Да се установи евентуалната численост и разпространение на вида на територията на ДЛС
през гнездовия период и евентуалните места за концентриране през есенно-зимния период.

4.Скален орел (Aquilachrysaetos)
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Много рядък вид у нас, включен в Приложение 1 на Директивата за птиците на ЕС и в
Червената книга на България /застрашен/. Гнезди на скали и на стари дървета - най-често дъбове или
борове.
На територията на ДЛС Мазалат през размножителния период е наблюдаван в отдели и
подотдели: ...
На територията на стопанството гнездят 3-5 двойки.

Фиг.4 Скален орел

ЗАПЛАХИ
Загуба на местообитания, преследване от хора, изземване на яйца и малки с цел
търговия.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
В отделите, където са видяни да летят птици от този вид през гнездовия период, да не се
извеждат никакви сечи с интензивност над 10% от насаждението.

За отделите, в които са

идентифицирани гнезда да не се провеждат никакви сечи в радиус не по-малък от 1000 м около
гнездото през гнездовия период от 1.02. до 31.07, независимо дали гнездото е на дърво или на скала.
Извън този период зоната около гнездото в която не се водят сечи е с радиус не по-малък от 500 м.
При окончателни фази на възобновителни сечи да се оставят единични или групи дървета от
предходното насаждения.
Да се опази в естествен вид крайречната растителност по реките в ДЛ. Да не се разорават
малкото налични ливади и пасища в района.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
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Картиране на гнездещите в ДЛС двойки /в периода 10.05-31.07/ и ежегоден мониторинг на
съответните отдели за присъствието на вида. Наблюденията на гнездата следва да се провеждат с
мощна зрителна тръба от разстояние на по-малко от 800-1000 м.

5.Малък креслив орел (Aquila pomarina)
Малочислен гнездещ вид у нас, най-разпространен из равнинните и нископланински
широколистни гори в Източна България.Включен в Червената книга на България и в Приложение 1
на Директивата за птиците. Гнезди винаги на дървета ,обикновено в непристъпни долове. Гнездото
му е с диаметър над 1 м.Храни се в прилежащите открити местообитания- ниви,пасища и степи.
Ловува най-вече на различни дребни гризачи и насекомоядни.Прелетен, долита

във втората

половина на март и отлита през октомври. Над страната преминава интензивна транзитна
миграция,особено по Черноморското крайбрежие.
На територията на ДЛ»Мазалат» е регистриран през гнездовия период в следните отдели:

ЗАПЛАХИ
Загуба на местообитания, преследване от хора, изземване на яйца и малки с цел
търговия.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
В отделите, където са установени птици през гнездовия период, да не се извеждат никакви
сечи с интензивност над 10% от насаждението. За отделите, в които са идентифицирани гнезда да не
се провеждат никакви сечи в радиус от 700 м около гнездото през гнездовия период на вида - от 1.03.
до 31.07. Извън този период зоната около гнездото в която не се водят сечи е в радиус от 350 м. около
гнездото. При окончателни фази на възобновителни сечи да се оставят единични или групи дървета
от предходното насаждения.
Да се опази в естествен вид крайречната растителност по реките в ДЛ. Да не се разорават
малкото налични ливади и пасища в района.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Картиране на гнездещите в ДЛС двойки /в периода 10.05-31.07/ и ежегоден мониторинг на
съответните отдели за присъствието на вида.

6. Орел змияр (Circaetusgallicus)
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. Ловува над сухи,каменисти
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или степни баири,често с южни изложения,богати на влечуги. Храни се със змии, гущери, дребни
птици и гризачи..На територията на ДЛС ”Мазалат” птици са видяни и вероятно гнездят в отдел:
.

Фиг.5 Орел змияр (Circaetusgallicus), Снимка: Петър Шурулинков.

ЗАПЛАХИ
Загуба на местообитания, преследване от хора, изземване на яйца и малки с цел
търговия.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
В отделите, в които са е установени двойки да не се извършват сечи. Зоните забранени за човешки
дейности около гнездата са регламентирани както следва: за периода от 01.01 до 30.06 зоната е от
700 м, а от 01.07 до 31.12 зоната е 350 м. Опазване на старите дървета в широколиствите и смесени
гори, които предоставят гнездова база на вида.
Да не се допуска палене на стърнища и храсти, защото така се унищожава хранителната база на вида.
Да не се разорават малкото налични ливади и пасищата в района.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Проучване на района с цел установяване на евентуално гнездо на вида.

7.Червеногуша мухоловка (Ficedulaparva)
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Много рядък вид врабчоподобна птица у нас. Включена в Приложение 1 на Директивата за
птиците на ЕС и в новата Червена книга на България. Гнезди в спорадично в стари букови гори,
главно в Стара планина. На територията на ДЛ”Мазалат” е установена да гнезди в стари букови и
буково-габърови гори , най-вече между 650 и 1150 м.,в следните отдели/подотдели:

Фиг.6 Червеногуша мухоловка (Ficedula parva)
ЗАПЛАХИ
Загуба и фрагментация на местообитания. Възобновителни и санитарни сечи.
Тясно специализиран вид към местообитанието.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
В подотделите, в които е установен вида не трябва да се извеждат никакви сечи! В съседните
отдели трябва да цели създаване на разновъзрастова структура на гората, което предполага
използване на дългосрочни сечи (групово-постепенна, групово-изборна). Интензивността на намесата
н тези отдели да бъде не повече от 15% от запаса, като площта на отваряните възобновителни
пространства е не по-голяма от един път височината на дървостоя. 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). В отделите не се допуска провеждането на санитарни сечи и
събиране на суха и паднала маса с изключение на големи природни нарушения (ветровали,
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снеголоми). Определен брой съхнещи, хралупести дървета дори се оставят и извън картираните
отдели!
Поставяне на изкуствени къщички за подпомагане на гнезденето в горски участъци в които липсват
хралупести дървета.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Допълнителни проучвания за прецизиране разпространението и числеността на вида в района.

8. Южен белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi)
Застрашен от изчезване в световен мащаб подвид, среща се само в източните и южните части
на Балканския полуостров и в Мала Азия. У нас е защитен, включен в Червената книга, категория
“Уязвим”. Предпочитаното местообитание за вида у нас са старите

букови,буково-елови и

буково-смърчови гори в планинските райони. В ДЛС”Мазалат” видът е установен през гнездовия
период (вероятно около 7-10 двойки) в останали старите букови масиви, в отдели:

Фиг.7 Южен белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi), Фотография: Петър Шурулинков

ЗАПЛАХИ
Изсичането на старите гори, конкуренция от други видове кълвачи, антропогенен
натиск и загуба на хранителна база. Тясно специализиран вид към храна и
местообитание.
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ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
В отделите, където е установен вида да не се осъществяват сечи. Да не се отстраняват сухата
и паднала маса от гората, както и дърветата с хралупи. Санитарните сечи лишават вида от дървета за
гнездене и от храна и за това в гората трябва да се оставят определен брой съхнещи, хралупести
дървета дори и извън картираните отдели!

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Да се проведат допълнителни изследвания за потвърждаване и доказване присъствието на
вида в повече части на ДЛС и евентуално - намиране на откриване на обитаеми хралупи на вида.

Кафява мечка (Ursus arctos)
Защитен вид, включен в Червена книга на България т. 2 с категория рядък. Застрашен от
изчезване в европейски мащаб. У нас с разпокъсано разпространение, главно съсредоточено в Рила,
Пирин, Славянка, Западни Родопи, Централна и Източна Стара планина.
Установен на територията на ДЛС ”Мазалат”, където се среща редовно и целогодишно.Следи са
установени в отдели:

Заплахи
Силен антропогенен натиск и преследване с цел лов
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
В отделите, където е установен вида, да не се извършват интензивни сечи / голи,
реконструкции или други главни сечи с интензивност над 10%/ и да се оставят без никакви сечи
отделите с леговища, в които евентуално видът се

размножава /плюс буфер от 200 метра/.

Необходимо е точно изясняване на леговищата за размножаване. Също така в посочените по-горе
общо отдела да не се позволява никакво мащабно строителство и развитие на инфраструктури, вкл.
на спортни и туристически комплекси.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Установяване на точните местонахождения на леговищата и дългосрочен мониторинг на броя
на мечките.

1. Сив кълвач (Picus canus)
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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.

Фиг.11 Сив кълвач Снимка: Петър Шурулинков.

ЗАПЛАХИ
Изсичането на старите гори, конкуренция от други видове кълвачи, антропогенен
натиск и загуба на хранителна база. Тясно специализиран вид към храна и
местообитание
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
В посочените отдели и подотдели, където видът гнезди да не се допускат никакви сечи с
интензивност над 10%. При провеждане на лесовъдски мероприятия да се осигури запазването
дървета старите дървета/”баби”/,на дървета с хралупи, острови на старостта, мъртва дървесина и
умиращи дървета.
В посочените отдели да се отделят повече гори в фаза на старост.

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

2. Среден пъстър кълвач (Dendrocoposmedius)
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.
На територията на ДЛС Мазалат гнезди в отдели
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Фиг.12. Среден пъстър кълвач

ЗАПЛАХИ
Изсичането на старите гори, конкуренция от други видове кълвачи, антропогенен
натиск и загуба на хранителна база. Тясно специализиран вид към храна и
местообитание
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Да се поддържа разновъзрастна структура на горите в ДЛС. В посочените отдели да не се
допускат голи и/или интензивни сечи. При провеждане на лесовъдски мероприятия да се осигури
запазването дървета с хралупи, острови на старостта, мъртва дървесина и умиращи дървета. При
окончателни фази на възобновителни сечи да се оставят единични или групи дървета от предходното
насаждения.

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

6.Черен кълвач (Dryocopusmartius)
Обитава стари букови, иглолистни и смесени планински гори до горната им граница;
по-рядко нископланински и равнинни гори. Гнезди в стари дървета с хралупи. Най-рано брачни
прояви са установени в началото на март, а напуснали гнездото малки в началото на май. Люпилото е
от 4-5 яйца, мътенето продължава 12-14 дни, а престоят на малките в гнездото 24-28 дни. При загуба
на първото люпило прави второ люпило. В стари гори гнездовият участък обхваща 100-300 ха, а в
горите с малко количество стари и умиращи дървета – 1000-1600 ха.
Рядък вид, включен в „Червена книга на България, том 2, стр. 126”.

Доклад за ГВКС на територията на ДЛС МАЗАЛАТ, 2018г.

51

Фиг.13 Черен кълвач. Снимка: Петър Шурулинков.

ЗАПЛАХИ
Изсичането на старите гори, конкуренция от други видове кълвачи, антропогенен
натиск и загуба на хранителна база. Тясно специализиран вид към храна и
местообитание
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
Да не се извеждат голи сечи и реконструкции в отделите/подотделите с установено обитаване
на вида. Да се опазват старите горски участъци, както и хралупести дървета, дори и в горски
участъци с по-млада гора.

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

6. Осояд (Pernisapivorus)
Обитава разнообразни стари гори, най-често дъбови и иглолистни, а също букови в съседство
с поляни и ливади от морското равнище до около 1800 m н.в. Гнездото е добре скрито в основата на
страничен клон на височина 10-20 m. Застрашен вид, включен в „Червена книга на България, том
2.Храни се главно с ципокрили насекоми –оси, пчели и др.
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Фиг.14 Осояд

ЗАПЛАХИ
Загуба на местообитания, преследване от хора, изземване на яйца и малки с цел
търговия.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
В отделите, където са е установени двойки през гнездовия период, да се не се извеждат
интензивни сечи – голи сечи и възобновителни сечи на големи площи. За отделите, в които са
идентифицирани гнезда, да не се провеждат сечи в радиус не по-малък от 500 м около гнездото през
гнездовия период от 1.04 до 31.07. Извън този период зоната около гнездото в която не се водят сечи
е с радиус не по-малък от 250 м.
Опазване на старите клонести дървета, които предоставят гнездова база на вида. Да не се
допуска унищожаване на пасища и ливади. Да се прекратят палене на стърнища и да се провеждат
мероприятия за превенция на горските пожари.
Да се оставят повече гори в фаза на старост и в дъбовата зона на ДЛС. Да не се използват
инсектициди в горското стопанство в отделите в които попадат гнездовите ив ловните територии на
вида.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Да се картират гнездата на вида и да се следи за тяхното ежегодно състояние, гнездови успех
и евентуални заплахи. У нас е прелетен –идва в края на април и отлита до края на септември.
Наблюденията в периода от края на май до края на юли се отнасят за местните гнездещи птици.

7. Голям ястреб (Accipitergentilis)
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Рядък вид, включен в Червената книга на България. Гнезди в разнообразни гори,както в
планините така и в равнини, вкл. в стари горски култури. Предпочита дъбови и крайречни гори.
Храни се основно с птици –сойки, гълъби, врани, кокошеви, дроздове, а понякога и патици.

Фиг.15 Голям ястреб

ЗАПЛАХИ
Загуба на местообитания, преследване от хора, изземване на яйца и малки с цел
търговия.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
В посочение отделида се не се извеждат интензивни сечи – голи сечи и възобновителни сечи
на големи площи. При окончателни фази на възобновителни сечи да се оставят единични или групи
дървета от предходното насаждения.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Да се картират гнездовите находища вида и да се следи за тяхното ежегодно състояние.
Постоянен вид.

8.Малък ястреб (Accipiternisus)
Включен в Червената книга на България. Гнезди в разнообразни гори, предимно в планините.
Предпочита иглолистни и букови гори. Храни се основно с дребни врабчоподобни птици.
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Фиг.16 Малък ястреб

ЗАПЛАХИ
Загуба на местообитания, преследване от хора, изземване на яйца и малки с цел
търговия.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
В посочение отделида се не се извеждат интензивни сечи – голи сечи и възобновителни сечи
на големи площи. При окончателни фази на възобновителни сечи да се оставят единични или групи
дървета от предходното насаждения.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Да се картират гнездовите находища вида и да се следи за тяхното ежегодно състояние.Среща
се целогодишно у нас,като през зимата идват птици от северни райони на Европа.

9. Бухал (ВubobuboL.)
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 България, том 2, стр. 122” и 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. Среща се рядко
на територията на ДЛС Мазалат,главно в скални масиви.
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Забелязан е в отдели: …

Фиг.17 Бухал

ЗАПЛАХИ
Загуба на местообитания, преследване от хора, изземване на яйца и малки с цел
търговия.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
В зоните с установено гнездене на вида да се осигури зона на спокойствие без сечи според
указанията в Ръководството (от 01.01 до 30.06 - зона 500 м около гнездото) и (от 01.07 до 31.12 - зона
250-350 м). Под скали с установено гнездене на вида да не се извеждат сечи в радиус от 500 м от
скалите. Да не се провеждат санитарни сечи в подотелите, в които е установен вида, освен в случаите
на големи природни нарушения. Санитарните сечи лишават вида от дървета за гнездене и затова в
гората трябва да се оставят определен брой съхнещи, хралупести дървета дори и извън картираните
отдели!
Да не се допуска застрояване, изграждане на спортни съоръжения и фрагментиране на
горските местообитания в тези отдели и вблизост до тях.

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.
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10. Горската улулица (Strix aluco)
Защитен вид.Обитава скалисти терени, проломи, рядко в стари широколистни гори и обрасли
с гъста растителност места. Среща се предимно в равнините и ниските планини.
Храни се с разнообразни животни- зайци, дребни лисици и порове, таралежи, гризачи, птици,
вкл други нощни и дневни грабливи птици и чапли и др. Среща се често в старите гори на
територията на ДЛС Мазалат.
Включен е в приложение ІІІ на ЗБР.

ЗАПЛАХИ
Загуба на местообитания, преследване от хора, изземване на яйца и малки с цел
търговия.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ
В зоните с установено гнездене на вида да се осигури зона на спокойствие без сечи според
указанията в Ръководството (от 01.01 до 30.06 - зона 500 м около гнездото) и (от 01.07 до 31.12 - зона
250-350 м). Под скали с установено гнездене на вида да не се извеждат сечи в радиус от 500 м от
скалите. Да не се провеждат санитарни сечи в подотелите, в които е установен вида, освен в случаите
на големи природни нарушения. Санитарните сечи лишават вида от дървета за гнездене и затова в
гората трябва да се оставят определен брой съхнещи, хралупести дървета дори и извън картираните
отдели.

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.

11. Полубеловрата мухоловка (Ficedulasemitorquata)
Много рядък вид пойна птица, гнезди у нас основно в Източна България. Включен в
Приложение 1 на Директивата за птиците на ЕС и в новата Червена книга на България. Гнезди главно
в стари, хралупести широколистни гори, обикновено в долове със стара букова, дъбова или габърова
гора. Гнезди в хралупи и полухралупи.
Включен е в приложение ІІІ на ЗБР.
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Фиг.18 Полубеловрата мухоловка – снимка Петър Шурулинков

ЗАПЛАХИ
Загуба и фрагментация на местообитания. Възобновителни и санитарни сечи.
Тясно специализиран вид към местообитанието.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ
Турнусът на сеч на отделите/подотделите/, където е установен вида тези насаждения се
увеличава поне с един клас на възраст. Лесовъдската намеса трябва да цели създаване на
разновъзрастна структура на гората, което предполага използване на дългосрочни сечи
(групово-постепенна, групово-изборна). Интензивността на намесата е не повече от 15% от запаса,
като площта на отваряните възобновителни пространства е не по-голяма от един път височината на
дървостоя. 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). В отделите не се допуска
провеждането на санитарни сечи и събиране на суха и паднала маса с изключение на големи
природни нарушения (ветровали, снеголоми). Определен брой съхнещи, хралупести дървета дори се
оставят и извън картираните отдели!
В посочените отдели да се отделят повече гори в фаза на старост.
Поставяне на изкуствени къщички за подпомагане на гнезденето само в горски
участъци,където липсват хралупести дървета.
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ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Допълнителни проучвания за прецизиране разпространението и числеността на вида в района.
Картиране на наличните гнездови двойки.

14. Благороден елен (Cervuselaphus)
Обитава всички горски комплекси, като предпочита по изредените широколистни и смесени
гори с повече тревна растителност и подраст. Установен на много места из цялото ДЛС.

Заплахи

Безпокойство - най – сериозния фактор за повечето видове от ловната фауна, , в и около
местата на сватбуване и отглеждане на малките.
vВисока плътност на хищниците .
.

vЗатруднена миграция към прилежащите територии
vТежки зими
vНе достатъчна хранителна база (открити площи, дивечови ниви, поляни, бръстилища)
vНарушени полови и възрастови структури на някои видове.
vПожари.
vБракониерство.
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ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ
Да се контролира строго бракониерството в района. Да не се допуска безразборно
застрояване.Да се регулира числеността на хишниците.
Да се ограничат горскостопанските работи в периода 01-30.09, около сватбовищата на
благородния елен.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ
Провеждане на ежегодно преброяване на елените в района и определяне не половото
съотношение на животните.
Към ВКС 1.2-Застрашени, изчезващи и ендемични видове се създават:

1.Приложение № 1-Видов състав и природозащитен статус на земноводни и влечуги на територията
на ТП „ДЛС Мазалат”;
2. Приложение № 2-Видов състав и природозащитен статус на безгръбначните на територията
на ТП „ДЛС Мазалат”;

Приложение № 1 към ВКС 1.2-Застрашени, изчезващи
и ендемични видове към Доклада за ГВКС
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Видов състав и природозащитен статус на земноводни ,влечуги и безгръбначни на територията на
ТП "ДЛС Мазалат"

Земноводни и влечуги
Южен гребенест тритон
Triturus ivanbureschi
Природозащитен статус
В България: ЗБР – Приложения II иІІІ
Международен: IUCN – LC; Бернска конвенция – Приложение II; HD – Приложения II и IV
Разпространение в България
От групата на големите гребенести тритони това е най-често срещаният вид у нас. Среща се почти в цялата страна, с изключение на долините на долните течения на река Дунав. Горната
граница наразпространение на вида е 1500 m н.в.
Описание
Дължината на тялото достига 19 cm. Женските са по-едри от мъжките. През водната фаза гърбът е
сиво-кафеникав с тъмнозелени (до почти черни) петна. Коремъте жълт до тъмнооранжев, с едри или
дребни тъмни петна.От северния и дунавския гребенест тритон се различава 91 |по цвета на

гушата,която е жълто-оранжева, с дребничерни петна (за разлика от другите, при които е тъмнадо
черна, с бели петънца). Мъжките са с висок, силно назъбен гребен, обикновено ясно отделен от
опашния плавник. Опашката отстрани е със синкаво-белезникава ивица (при женските съвсем бледа).
Клоаката примъжкитее тъмна, при женските – оранжева. Пръстите са без илисъс слабо изразени
плавателниципи. През сухоземната фаза гърбът е почти черен (петната едва личат), понякога с тънка
жълта линия. Южният, северният, дунавскияти македонският гребенест тритон спадат към групата
на
големите гребенести тритони. Първоначално са смятаниза един и същи вид, а по-късно са разделени
като различни видове на база на някои генетични различия и незначителни морфологични (външни)
разлики. Порадиова определянето им до вид от неспециалист може дабъде затруднено. Тъй като
всички видове от групата наголемите гребенести тритони, срещащи се в България, са включени в
приоритетните за опазване видове в сертифицираните гори, за нуждите на горските стопанства
едостатъчно дори само констатиране на представител отгрупата, без точното му определяне до вид.
Жизнена дейност
Активен е от края на март до началото наноември. Размножителният период е през април–май,
след което повечето тритони напускат водата. Оплодените яйца се залепват по подводните растения
поединичнои се излюпват след около две седмици. Ларвите наподобяват възрастните тритони, но
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имат външни хриле от двете страни на главата. Метаморфозата настъпва след около три месеца, като
хрилете изчезват, след което младите тритони напускат водата. Има случаи, в които метаморфозата
завършва на втората година и тогава ларвитеостават да зимуват във водата. Храната се състои
основно от безгръбначни, като червеи, охлюви, дребни рачета, насекоми, ларви и др. Прекарва
зимата на сушата въвцепенено състояние, скрит под паднали листа, под камъни или в дупки, като
често се събират голям брой тритони на едно и също място. Местата на зимуване обикновено са
отдалечени до около 100 m от водоема.
Местообитания
Предпочита плитките и обраснали с воднарастителност стоящи водоеми. Среща се в бавните течения на реки, разливи, напоителни и отводнителни ка-нали, езера, блата и други застояли водоеми и
техните околности.
Мерки и препоръки за стопанисване на гората
Да се опазват от нараняване и убиване индивидите навида. Да не се водят сечи в горите в радиус
най-малко 50 m около водните басейни, където е регистрирано присъствие на вида. Да не се
пресушават водните тела,използвани от вида.

Заплахи
Заплаха е трафика на превозни средства.
Потенциални заплахи от антропогенен произход са също унищожаване на отделни екземпляри от
туристи, зарибяване на езерата, пожари, прекомерната паша на домашни животни.
Установени:
1. Трафик - смъртност
2. Туризъм - безпокойство
Потенциални:
1. Туризъм - смъртност
2. Зарибяване - смъртност
3. Пожари - смъртност, увреждане на местообитания
4. Прекомерна паша - увреждане на местообитания
Естествени:
1. Климатични промени
2. Пожари
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Мерки за опазване на вида
Мерки и препоръки за стопанисване на гората
Да се опазват от нараняване и убиване индивидите навида. Да не се водят сечи в горите в радиус от
най-малко 50 m около водните басейни, където е регистрирано присъствие на вида. Да не се
пресушават водните тела,използвани от вида.

Тн

блатна костенурка
Обикновтна костенурка
Обикновена блатна костенурка
Emys orbicularis
Природозащитен статус
В България: ЗБР – Приложения II иІІІМеждународен: IUCN – NT; Бернска конвенция – Приложение
II; HD – Приложения II и IV
Разпространение в България
В реките и стоящите водоеми на територията на цяла България до 1200 m н.в.
Описание
Корубата (черупката) достига 23 cm дължина,най-често 15–20 cm. Горната част на черупката е маслиненокафява до черна на цвят, с жълтеникави точки иличертички, но с възрастта напетняването
постепенно се губи и най-едрите екземпляри обикновено са без петна.
Долната част на черупката е жълтеникава, с черни петна(по-рядко може да има и кафеникав цвят).
Кожата също е маслиненокафява до черна, с характерните жълтеникави точици и ивици. Женските са
по-едри от мъжкитеи имат по-малка и тънка опашка. Обикновената блатна костенурка може да бъде
объркана с южната блатна костенурка (от която се отличава по наличието на опетняване на гърба на
черупката и липсата на ясно изразенижълто-бели ивици по врата) и червенобузата костенурка(която е
лесно различима с характерното за нея оранжево-червено петно зад очите, поради което я наричат
още „червеноуха костенурка“).
Жизнена дейност
Дневен вид, но понякога е активен и привечер, особено при пълнолуние. Силно привързан към водата, но понякога във влажни територии се отдалечава и наголеми разстояния от нея. Обича да се
припича на слънцена брега, върху камъни, подаващи се над водата, или паднали във водоема дървета и клони. При опасност веднага се гмурка. Храни се с ракообразни, червеи,
насекоми,малки жаби, попови лъжички, малки рибки и др. В края на пролетта женските снасят от 3
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до 18 яйца (най-често5–10) с размери 18 на 20 mm. За разлика от яйцата на птиците, при
костенурките те са с кожеста обвивка. Снасянето е веднъж или два пъти на размножителен сезон,
катояйцата се заравят в плитки гнездови камери на брега. В зависимост от температурата се
излюпват след 65 до 100дни. Новоизлюпените костенурки са с дължина около 25mm и нарастват
бързо. Достигат полова зрялост при дължина на черупката над 12 cm (6–12 години при
мъжките,14–18 години при женските). Зимува на дъното на водоема, по-рядко на сушата –
обикновено в случаите, когатоводоемът пресъхне през есента. Продължителността наживота в
природата достига до около 40 години.
Местообитания
Блата, мочури, средните и долните теченияна реките, напоителни и отводнителни канали, разливи,
езера, язовири и други. Среща се дори в полусолени водоеми покрай морския бряг. Предпочита
обрасли с водна растителност места, като особено висока е числеността в рибарници и микроязовири,
обрасли с папур, тръстика и дзука.
Заплахи

Основните причини за застрашеността на шипоопашатата костенурка са
интензивното земеделие, намаляването на горите и улавянето ѝ от хората. Костенурките
се ловят за храна или заради поверието, че кръвта им помага за лечението на рак, левкемия и
други тежки болести. Научните факти свидетелстват, че консумацията на кръв няма лечебен
ефект, но в някои случаи може да причини други заболявания. Сред отрицателно
действащите фактори могат да се включат големите инфраструктурни проекти (магистрали и
др.), застрояването, горските пожари, подменянето на широколистните гори с иглолистни.
рМерки за опазване на вида
Да не се събират, местят или убиват индивидите от вида. Да не се водят сечи в горите в радиус от
най-малко 50 m около водните басейни, където е регистрирано присъствие на вида. Да не се
пресушават водните тела, използвани от вида. Да не се премахват падналите гниещи дървета в
радиус от най-малко 50 m около водните басейни, където е регистриран видът.

Шипоопашата костенурка
Testudo hermanni
Природозащитен статус
В България: Червена книга – застрашен (ЕN); ЗБР – Приложения II и ІІІ
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Международен: IUCN – NT; CITES – Приложение II;Бернска конвенция – Приложение II; HB –
ПриложенияII и IV
Разпространение в България
Видът се среща в цялата страна,с изключение на високите планини, като Рила, Пирин,Западни
Родопи, високите части на Стара планина и Витоша (с изключение на една изолирана популация при
Долна Диканя). Като цяло, в Северна България се срещасравнително рядко в сравнение с южната
част на страната. С най-висока численост са популациите в ИзточниРодопи, Странджа, Сакар и
Петричко-Санданската котловина. Горната граница на разпространение на вида е
до около 1450 m н.в.
Описание
Черупката (коруба) достига 36 cm, но най-често е15–25 cm. Има три основни белега, които
разграничават двата вида сухоземни костенурки, срещащи се в България.
1. При шипоопашатата костенурка опашката завършва с рогов шип (при шипобедрената опашката
нямашип, а има по един шип на всяко от бедрата на задните
крака).
2. Задният край на черупката над опашката има две щитчета (за разлика от шипобедрената
костенурка,при която то е само едно) – това обаче не се смята за сигурен диагностичен белег. 3.
Редицата от 5-те централни щитчета от главата към опашката на горната част на черупката имат
характерна форма. При шипоопашататакостенурка те са дълги и тесни спрямо последното
щитче(особено третото). При шипобедрената костенурка всяко едно щитче от този ред е по-широко,
отколкото дълго.Женските костенурки са по-едри от мъжките и черупката от долната страна е
плоска, докато при мъжките има лека вдлъбнатина, която помага на мъжкия да се задържи върху
женската при копулация. Тъй като и двата вида сухоземни костенурки, срещащи сев България, са
включени в приоритетните за опазване видове в сертифицираните гори, за нуждите на горските
стопанства едостатъчно дори само констатиране на представител от групата, без точното му
определяне до вид.
Жизнена дейност
Дневно активен вид. През най-горещите месеци пладнува скрит на сянка в гората или под някой
храст, докато през пролетта и есента е активен почти целодневно. Предимно растителнояден вид, но
яде също и окапали плодове, а понякога с растителната храна поглъща и дребни безгръбначни
животни. Размножителният период е през април–май, а понякога се наблюдава и през късното лято.
От май до юли женските снасят на2–3 пъти по 4–5 бели яйца, които заравят в дупки, изкопани на
сухи припечени места. Яйцата са леко продълговати, с размери 36–38 mm на 28–32 mm. Малките се
излюпват след 100 до 120 дни. Костенурките през зимата не са активни. Есента се заравят в пръстта
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на дълбочина от 30 до 90 cm на сухи, обикновено южни склонове. През началото на април се
разравят и отново излизат на повърхността.
Местообитания
Места с хълмист релеф, обраснал с храсти и ниски разредени гори. 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.
Заплахи

Шипоопашатата костенурка е защитена е от Приложение II на Бернската конвенция и от
Приложения II и III на Закона за биологичното разнообразие. Основните причини за
застрашеността на шипоопашатата костенурка са интензивното земеделие, намаляването на
горите и улавянето ѝ от хората. Костенурките се ловят за храна или заради поверието, че
кръвта им помага за лечението на рак, левкемия и други тежки болести. Научните факти
свидетелстват, че консумацията на кръв няма лечебен ефект, но в някои случаи може да
причини други заболявания.
Сред отрицателно действащите фактори могат да се включат големите инфраструктурни
проекти

(магистрали

и

др.),

застрояването,

горските

пожари,

подменянето

на

широколистните гори с иглолистни.
Мерки за опазване на вида
оръки за стопанисване на гората
Да не се събират, местят или убиват индивидите от вида.След горски пожари да не се разорава
опожарената територия. По възможност да се оставят подотдели с подлес
в периферията на горските масиви. Екотонните (зони между гората и откритите пространства) зони
да не се почистват от храсти

Безгръбначни
Заплетен карабус
Carabus intricatus(Linnaeus)
Сем. Carabidae (Бегачи)
Природозащитен статус
България: нямаМеждународен: IUCN – NT; CORINE
Разпространение
Цяла България. Среща се из цялата странаот 0 до 2000 m н.в.
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Описание на вида
Дължина 2,4–3,6 cm. Тялото e стройно, силно удължено (Фиг. 1). Окраска черно-синя с металически
отблясъци. Очите са изпъкнали, челото и темето – силно набръчкани. Антените достигат почти до
средата на надкрилията, плътно овласинени от 5-то членче. Страничните краища на преднегръда са
силно сърцевидно извити, задните ъгли – дълги и заострени. Повърхността на преднегръда е силно
набръчкана, с изключение на централната част. Надкрилията са умерено плоски, скулптурата им,
особено по страните, е силно сгъстена. Краката са много дълги.
Влаголюбив горски вид. Предпочита сенчести широколистни гори със стари и паднали дървета.
От останалите представители на род Carabus се отличава по удълженото тяло с черно-синя
металически блестяща окраска. Главата отгоре и страничната част на преднегръда са набръчкани; със
зърнеста скулптура на надкрилията, сгъстена към периферията. По окраска може да се сбърка с
Carabus (Procerus) scabrosus, но той е по-широк и с много по-големи размери – 4,5 до 5,5 cm, или с
по-дребния Carabus convexus (1,5–2,1 cm), който обаче е с различни пропорции и различна скулптура
на надкрилията (Фиг. 2).
Заплахи
Всяка промяна на условията в местообитанията и месторастенията, в резултат на естествени и/или
антропогенни фактори води и до промяна, намаляване или изчезване на видове.
Колкото по-тясна е специализацията по отношение на хранене, месторастене и местообитание
на вида, толкова той е по-уязвим.
Препоръки и указания за мониторинг
ПСпада към видовете за крайна оценка. Уловът на възрастни екземпляри се осъществява
предварително опредеена територия за мониторинг, чрез почвени капани. Вграниците на тази
територия се определя една или повече пробни площи, в рамките на които се извършва събиране на
данни за вида. Отчитат се брой индивиди.
Мерки и препоръки за стопанисване на гората
Лимитиращ фактор е изсичането и подмладяването на горите. Нуждае се от стара мъртва дървесина
за убежища на имагото при хибернация.
Забрана за сеч на крайречни гори, изкореняване на пънове и промяна на хидрологичния режим на
реките. Забрана за промяна на местообитанието

Еленов рогач
Природозащитен статус
България: ЗБР – II, III
Международен: HD – II; IUCN European Red List of Saproxylic Beetles – NT; BC – III
Разпространение
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Цяла България, от 0 до 1500–1700 m в ши-роколистни гори.
Описание на вида
Най-едрият български бръмбар (4,5–9,0 cm)с черно-кафяви до червено-кафяви надкрилия (Фиг. 3)
Налице е изразен полов диморфизъм – мъжките имат по-големи размери, които силно варират (Фиг.
4), по-широка глава, силно развити и удължени челюсти, докато при женските такива белези липсват.
Ларвата се развива най-често 5–6 (максимално до 8) години в гнила дървесина на дънери, пънове и
корени на дъб, липа, бук, върба, топола и други широколистни дървета. Сезонното развитие на вида
зависи от височината, географската ширина и климатичните условия. Възрастните обикновено се поя
вяват в края на май, като мъжките завършват развитието си около седмица преди женските. Срещат
се до края на септември. Възрастното насекомо най-често се наблюдава през ранното лято. През деня
възрастните стоят най-често неподвижно на стволове на дървета, пънове и клони.Мъжките летят по
здрач и в първите часове на нощта, докато женските пълзят по земята или по дърветата.Няма близки
видове в България. Женската на Lucanus cervus би могла да бъде трудно сбъркана с Dorcus
parallelipipedus, но последният е значително по-дребен, с тъмнокафяв до черен цвят (Фиг. 5)
Заплахи

Унищожаване на горите във фаза на старост, биотопните дървета, пънове. Използване на
инсектициди.
Пр За естествените врагове на Lucanus cervus се знае малко. Например по-едри видове птици могат за
кратко време да убият голям брой бръмбари, като остатъците от тях често се намират в близост до
подходящи за бръмбарите дървета за размножаване и храна. Сред птиците се споменават кълвачи
(Picidae), сойка (Garrulus glandarius (LINNAEUS, 1758)), сови (Strigidae), дроздови птици (Turdidae),
вранови птици (Corvus sp.), синявица (Coracias garrulus LINNAEUS, 1758) и черешарка .
епо Поради размерите си и големия си брой в един и същи ствол (до 1000 индивида според MARTIN
1993) ларвите са атрактивна храна за диви свине и язовци, които си осигуряват източник на протеини
чрез разравяне на субстрата и могат да се превърнат в заплаха за ларвите Те биват нападани и от
живеещите в същия субстрат ларви на Dorcus parallelepipedus и от различни видове от семейство
Elateridae (Ampedus sp.), както и от мравки
Препоръки и указания за мониторинг
ръкиСпада 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. Подходящитемикроместообитания са големи стоящи, отмиращи илимъртви, отсечени
или паднали дървета или големи клони, купчини с отрязани дърва, хралупи на големи живи
отмиращи дървета. Отчитането на екземплярите се осъществява като се огледат добре
микрохабитатите, например в случая с хралупите се разравя гниещата материя на дъното на
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хралупата на дълбочина не повече от 5–6 cm. Отчита се броят на индивидите в рамките на
единтрансект, с дължина около 1 km (важи за всички видове, отчитани по този метод).
Мерки и указания за опазванеМерки и препоръки за стопанисване на гората
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).

Бръмбар-отшелник
Osmoderma eremita (Scopoli)
Сем. Cetoniidae (Бронзовки)
Природозащитен статус
България: ЧК – застрашен (EN);ЗБР – II, III
Международен: HD – II, IV; IUCN – VU; IUCN EuropeanRed List of Saproxylic Beetles – NT; BC – II;
CORINE
Разпространение
Вероятно цяла България. До този момент са известни около 20 находки (Стара планина, Рила,Южен
Пирин, Беласица и др.).
Описание на вида Osmoderma eremita е едър бръмбар, най-големият от семейството си (Фиг. 7).
Размери 2,8–3,2 cm. Тялото е едро, набито, с тъмночерен цвят и лек метален отблясък.Среща се в
стари широколистни гори, като често предпочитани хабитати са покрайнини на гори и брегове на
реки. Микрохабитат – изключително загниващи и гниещи стари хралупести дървета. При избор на
местообитания предпочита първо дъб (Querqus sp.), след това липа(Tillia sp.), върба (Salix sp.), бук
(Fagus sylvatica), чинар(Platanus orientalis), среща се дори и в стари овощни дървета. Женските
снасят яйцата в гниещата дървесина в хралупите на дървета, където се развиват и ларвите. Развитието на ларвите продължава 2–3 години.
Възрастните насекоми се срещат от май до началотона септември, но най-често се
наблюдават през юни и юли. В полет се наблюдават през топлите и слънчевиследобедни и
привечерни

часове

на

деня.

През

есента

възрастните

умират.

Имат

много

слаби

разселителниспособности и рядко се отдалечават на повече от 1–2km от хралупата, в която са се
развили, като по-голяма
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част от живота си прекарват в нея. В България вероятно се срещат няколко вида, но те се различават
трудно по морфологични белези и за целите на определителя са без значение.Видът може да бъде
сбъркан с някои по-тъмни представители на род Potosia, но при всички тях липсва характерното за
осмодерма седловидно вдлъбване на преднегръда. То е по-силно изразено при мъжките екземпляри, но е ясно видимо и при женските (Фиг. 8).
Заплахи
Заплахите са свързани премахването на загниващи и гниещи стари хралупести дървета ,които те

обитават изкл.,както и премахването на стари широколистни гори,потоци .
Пр Препоръки и указания за мониторинг
епоСпада към видовете за крайна 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 с
хралупи. Отчитането на екземплярите се осъществява като се огледат добре и внимателно микрохабитатите, например в случая с хралупите се разравя внимателно гниещата материя на дъното на
хралупата на дълбочина не повече от 5–6 cm. Отчита се броят на индивидите в рамките на един
трансект
Мерки и препоръки за стопанисване на гората
ИИдентификация и запазване на гори във фаза на старост и на острови на старостта и тяхното
опазване и изключване от лесовъдски мероприятия. Забрана за сеч набиотопни дървета (най-вече
хралупести), маркиране и опазване на бъдещи такива. Забрана за изкореняване на
пънове. Изготвяне на планове за противопожарна защита и предотвратяване на пожари. Забрана за
използванена инсектициди (освен при крайна необходимост, и то само биологични и
видовоспецифични).
а острови на старотта и тяхното опазване и из-

Трионест сечко
Prionus coriarius (Linnaeus); Prionus besicanus Fairmaire
Сем. Cerambycidae (Сечковци)
тия. Забрана за се на
биот Природозащитен статус
България: НямаМеждународен: IUCN European Red List of Saproxylic
Beetles – LC
Разпространение
Двата вида се срещат почти в цяла България, от 0 до 2100–2400 m.
Описание на вида
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Едри бръмбари с дължина от 2,0–5,5 cm(Фиг. 10). Цветът на тялото е черно-кафяв, понякога с
по-светъл оттенък. Главата е къса и дебела, антените,най-вече при мъжките, са с характерно
трионовидно назъбване на членчетата. Възрастните се срещат по стари,полугнили или мъртви дънери
и стъбла. През деня стоятобикновено по кората, а нощем са активни. Ларвата се развива в
продължение на три и повече години в дървесината на стари, болни и мъртви широколистни и
иглолистни дървета. Какавидирането се извършва в почвата. Среща се често в по-стари гори през
юли и август.Представителите на род Prionus се различават ясно от другите представители на
подсемейство Prioninae в България, по ясно видимите три остри зъба на страните на преднегръба.
Двата вида се различават най-лесно по структурата на надкрилията. ПриPrionus coriarius
надкрилията са грубо набръчкани и с три ясни надлъжни ребра,докато при Prionus besicanus са почти
гладки, с едва различими ребра.

Заплахи
Унищожаване на горите във фаза на старост, на острови на старостта. Извършване на сеч на
биотопни дървета и маркиране на бъдещи такива. Изкореняване на пънове. Пожари. Използване
на инсектициди.
Препоръки и указания за мониторинг
реСпада към видовете за първа оценка. Мониторингът сеизвършва 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.
р Мерки и препоръки за стопанисване на горатаъки за стопанисване на гората
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 жпри крайна
необходимост, и то само биологични и видовоспецифични).опни д
ърГолям

буков сечко ета (най-вече хралупести), маркиране и

оMorimus asper funereus (Mulsant)
Сем. Cerambycidae (Сечковци)
. Природозащитен статус
България: ЗБР –ЗБР – IIМеждународен: HD – II; IUCN Red List of ThreatenedSpecies – VU; CORINE
Разпространение
Широко разпространен вид в цялата страна, от 0 до 2000 m.
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Описание на вида
Възрастните бръмбари могат да достигнатдо 4 cm, но има и по-дребни екземпляри (Фиг. 14). Надкрилията им са покрити плътно със сиви власинки, които придават сивия им цвят, както и с черни
власинки, които мобразуват черни кръгли петна. Антените на мъжките са
добре развити и надвишават дължината на тялото. Приженските антените не достигат до върха на
надкрилията.Бръмбарите са безкрили и не могат да летят, което обуславя слабите им разселителни
възможности. Обитава широколистни, смесени гори и иглолистни гори. Развиват се в гниеща, влажна
дървесина (стволове, трупи, дънери, пънове, кори от дървета), лежаща на земната повърхност,
най-често на дъб, бук, топола, кестен, ела.Възрастните бръмбари се срещат през април–септемврив
купчини от отсечени трупи. Женските снасят яйцата си в мъртва дървесина с кора, с предпочитание
към по-големи дънери или трупи. Ларвите се развиват под кората,където се хранят със сърцевината
на дървесината. Пиковете в числеността на големия буков сечко през първата половина на май и
втората половина на юни предполагат развитие на 2 поколения през годината. 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. Цикълът на развитие е
2–3 годишен. Показва много широка способност за адаптация към различнинадморски височини,
типове гора и климатични условия. Може да бъде сбъркан с близкия до него вид от род Lamia
– Lamia textor (Linnaeus), но при нея напълно липсват типичните тъмни петна на надкрилията (Фиг.
15).В България се срещат няколко подвида от род Morimus,според някои автори – M. asper asper, M.
asper funereus и M. asper verecundus (Faldermann), както и още един близък вид – Morimus orientalis
(Reitter). Поради изключително практичната насоченост на определителя, близката екология и
природозащитно значение, няма да бъдат описвани разликите между посочените подвидове и видове.
Заплахи

Унищожаване на горите във фаза на старост, на острови на старостта. Извършване на сеч на
биотопни дървета и маркиране на бъдещи такива. Изкореняване на пънове. Пожари. Използване
на инсектициди.
П
Препоръки и указания за мониторинг репоръки и указания за мониторинг
Спада към видовете за първа оценка. Мониторингът сеизвършва 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 наекземплярите се осъществява като се
огледат добре и внимателно микрохабитатите. Отчита се броят на инди-видите в рамките на един
трансект.
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е Мерки и препоръки за стопанисване на горатарки и препоръки за стопанисване на гората
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 (освенпри крайна необходимост, и то само
биологични и видовоспецифични)
Глогова торбогнездница
пъ Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
Сем. Lasiocampidae (Копринопреди)
е. Природозащитен статус
България: ЗБР – 2 и 3Международен: НD – II и IV; Бернска конвенция II;IUCN – DD
Разпространение
Цяла България. Среща се из цялата странаот 0 до 1000 m н.в.
Описание на вида
Сравнително едра нощна пеперуда (32–46 mm с разперени криле) с масивно мъхесто тяло (Фиг.
18). Предните криле са жълтеникаво-охрени с по-светлакъм тялото и по-тъмна към края на крилете
част, като двете части са отделени една от друга с по-светла ивичка. Всредата на предното крило има
голяма кръгла бяла точка с тъмен кант. Задните криле са едноцветни, жълтеникаво-охрени. Антените и при двата пола са двойно гребенести, като при женските ламелите са значително по-къси. У нас може да се сбърка единствено
Еiogaster rimicola
([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) (Фиг. 20), но принего предните криле са едноцветни и бялата
точка е малка, без тъмен кант. Odonestis pruni (LINNAEUS, 1758) (Фиг. 20) е с назъбен външен ръб
на предните криле и с тъмнадъговидна линия, пресичаща предното крило напречно.Odonestis pruni
лети по-рано от Eriogaster catax – до септември, но е възможно двата вида да се срещнат заедно.
Фигура 20. Сходни на Eriogaster catax видове (от ляво надясно) – Odonestis pruni и Eriogaster
rimicolaВ България E. catax се среща по топли припечни полянис единични дървета или в
покрайнините на просветни дъбови гори. Лети нощем през септември–октомври и се привлича от
светлинни източници. Ларвите се хранят с дива круша (Pyrus), трънка (Prunus spinosa), глог
(Crataegus), дъб (Quercus), топола (Populus). Гъсеници- те са мъхесто-космати, тъмни, с тънка
начупена бяла странична ивица и голямо светло гръбно петнна всеки сегмент (Фиг. 19). Яйцата са
покрити с фини косъмчета, които женската отделя при яйцеполагането (Фиг. 19).Ларвите живеят
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групово в паяжинно гнездо от началото на април до края на май. Какавидират в почвата в яйцевиден симетричен пашкул. Зимуват яйцата.
Заплахи:
Прочистването от храсти на пасища и тревисти местообитания, както и опожарявания. Опазване на
храстовата растителност и подлеса. Пожари. Подмяна на широколистни насаждения с иглолистни и
несвойствени видове. Използване на инсектициди.
ъ Препоръки и указания за мониторинг ки и указания за мониторинг
Спада към видовете за първа оценка. Уловът на възрастни екземпляри се осъществява със светлинни
ловилки нощем. Използват се силни живачни лам-пи и лампи със специален спектър на светлинни
ловилки тип „палатка“, захранвани от генератор с 220V електричество. Ловилките се поставят на
200–250 mедна 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 фото-клетка за автоматично включване (при здрачаване) и
изключване (при изгрев), захранвани от 12V акумулатор. Ловилките и лампите се слагат по топли
припечни поляни с единични дървета или в покрайнинитена просветни дъбови гори с хранителните
растения –дива круша, трънка, глог, топола през септември–октомври. Проверката на ловилките
става рано сутрин преди изгрев. Отчита се броят индивиди. През април имай се провежда
мониторинг по трансект от 1 km за регистрация на гнездата на ларвите.
о Мерки и препоръки за стопанисване на горатаазване и за стопанисване на гората
Лимитиращ фактор е прочистването от храсти на пасища и тревисти местообитания, както и
опожарявания.Опазване на храстовата растителност и подлеса. Забрана за подмяна на широколистни
насаждения с иглолистни и несвойствени видове; изготвяне на планове за противопожарна защита и
предотвратяване на пожари;забрана за използване на инсектициди (освен при крайна необходимост,
и то само биологични и видовоспецифични). Изготвяне на планове за противопожарна защита и предот

Розово нощно пауново око
Perisomena caecigena (Kupido, 1825)
Сем. Saturniidae (Нощни паунови очи
(о Международен: CORINE новопредложен
Разпространение
Цяла България. Среща се из цялата странаот 0 до 1200 m н.в.
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Описание на вида Сравнително едра нощна пеперуда (60–82 mm с разперени криле), лесна за
разпознаване (Фиг.21). Основният цвят на крилете и при двата пола е от жълт до розов, като
женските са с по-интензивно розово оцветяване. И предните, и задните криле са с напречни тъмни
зигзагообразни линии и с по едно подобно на око розово, с тъмна сърцевина, овално петно в средата
на крилото.Антените при мъжките са силно перести, а при женскитеса гребенести (Фиг. 21). В
България Perisomena caecigenaсе среща най-често в покрайнините на просветни дъбови гори,
предимно в южната част на страната. Лети нощемпри топло време през септември–ноември и се
привлича от светлинни източници. У нас е от малочислен до масоввид в Източните Родопи, известен
е от сравнително много находища, разпръснати из цялата страна до около 1200 m н.в. Ларвите се
хранят с различни видове дъб (Quercus),топола (Poulus), ясен (Fraxinus), круша (Pyrus) и др.
Гъсенците са зелени, фино окосмени с жълти брадавици на всеки сегмент. Ларвите се срещат от
началото на март до края на юни. Какавидират в рехав белезникав пашкул. Зимуват яйцата.
Заплахи:

Почистване от храсти на пасища и тревисти местообитания. Извършване на голи сечи,
опожаряване и използване на пестициди. Подмяна на широколистните насаждения с иглолистни
и несвойствени видове. Използване на инсектициди.
Пре Препоръки и указания за мониторинг ки казания за мониторинг
Спада към видовете за първа оценка. Уловът на възрастни екземпляри се осъществява със светлинни
ловилкинощем. Използват се силни живачни лампи и лампи със специален спектър на светлинни
ловилки тип „палатка“, захранвани от генератор с 220V електричество. Ловилките се поставят на
200–250 m една от друга, за да покриват по-голяма площ и да не се конкурират. Желателно е да са на
места с различна експозиция. Ловилките сепроверяват периодично през цялата нощ и за последно
рано сутрин. Прилагат се и светлинните ловилки с една 8W actinic и една 8W black light
луминесцентни тръбнилампи и с фотоклетка за автоматично включване (при здрачаване) и
изключване (при изгрев), захранвани от12V акумулатор. Ловилките и лампите се слагат по топли
припечни поляни с единични дървета или в покрайнините на просветни дъбови гори с хранителните
растения –дива круша, трънка, глог, топола през септември–октомври. Проверката на ловилките
става рано сутрин преди изгрев. Отчита се броят индивиди.
Ме рк Мерки и препоръки за стопанисване на горатаи и препоръки за опазване и за стопанисване на
гаЛимитиращ фактор са прочистването от храсти на пасища и тревисти местообитания, голите сечи,
опожаряванията и използването на пестициди в горското стопанство. Забрана за подмяна на
широколистни насажденияс иглолистни и несвойствени видове; изготвяне на планове за
противопожарна защита и предотвратяване на пожари; забрана за използване на инсектициди
(освенпри крайна необходимост, и то само биологични и видо-воспецифични).
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Четириточкова меча пеперуда
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
Сем. Еrebidae, Arctiinae (Мечи пеперуди)
и кр Природозащитен статус България: България: ЗБР – 2Международен: HD – II, приоритетен вид
Разпространение Навсякъде, в планините до към 1900 m н.в.Не е рядък, нито малочислен вид, през
август може да се намери почти навсякъде, включително и в големите градове. Извършва миграции.
Описание на вида Едра и лесна за разпознаване красива нощнапеперуда (50–62 mm с разперени
криле), разпространена вЕвропа и Предна Азия. Предните криле са черни, с метален отблясък и с
бели линии, две от които образуват буквата V(Фиг. 45). Задните криле са пурпурни, с четири черни
точки, две от които образуват петно (Фиг. 46). Антените и при двата пола са нишковидни. Тялото е
червено отгоре, с ивица от черни точки по средата. Гърдите от горната страна са с широка черна
ивица в средата, оградена с по една широка бяла линия странично. У нас Euplagia quadripunctaria
няма вид, с който да се сбърка. Близък вид е Callimorpha dominula (LINNAEUS, 1758), но при него
предните криле не са с линии, а с бели петна (Фиг. 47–48). В БългарияEuplagia quadripunctaria се
среща от най-ниските части на страната, включително Черноморското крайбрежие, до около 1900 m
н.в. в планините. Установена е на Пирин, под връх Орелек, на 1900 m н.в. и на Беласица, под връх
Конгуро, на 1730 m н.в., но намирането там е вероятно резултат от миграция. Пеперудата лети и се
храни предимно денем през юли и август на сенчести места край храсталаци и в покрайнините на
горите, но се привлича и нощем от светлинни източници. У нас е известна от множество
находища,разпръснати из цялата страна. Новоизлюпените ларви се хранят с глухарче (Taraxacum),
Lamium (мъртва коприва),коприва (Urtica). Гъсениците зимуват след третото линеене(събличане на
кожата). Напролет, след зимуването, ларвите сменят хранителните растения и предпочитат нокът
(Lonicera), малина (Rubus idaeus), леска (Corylus). Възрастните гъсеници са космати, черни, съссветла
гръбна ивица и кичури от рижави косми. Видът се приема в Европа като парамигрант – извършващ
сезонни миграции. Такъв е и у нас във високите части на планините, а вероятно и другадее
Заплахи:
Прочистването от храсти на пасища и тревисти местообитания, както и опожарявания. Опазване на
храстовата растителност и подлеса. Пожари. Подмяна на широколистни насаждения с иглолистни и
несвойствени видове. Използване на инсектициди.
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Препоръки и указания за мониторинг ки и у
казания 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. Ловилкитесе 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 проверяватпериодично през цялата нощ и за последно
рано сутрин.Прилагат се и светлинните ловилки с една 8W actinic и една8W 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. Препоръчителное 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. Всекитрансект се обхожда от двама души. Паралелно
с това и вамата 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 съответ- ните 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 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
ентомологичнмрежа. Всички резултати се записват в полеви дневник.Отчита се общият брой на
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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.
Мер ки Мерки и препоръки за стопанисване на гората и препоръки за опазване и за стопанисване на
гората
Лимитиращ фактор са промяна характера на основния хабитат на вида; редуцирането или
унищожаване на микрохабитатите на вида; пожари; замърсяването с битови, строителни и други
отпадъци; използването на пестициди в горското стопанство; голите сечи, светлинното замърсяване.
Опазване на храстовата растителност и подлеса; забрана за подмяна на широколистни насаждения с
иглолистни и несвойствени видове; изготвяне на планове за противопожарна защита и
предотвратяване на пожари; забрана за отводнявания и промяна на хидрологичния режим; забра на за
използване на инсектициди (освен при крайна необходимост, и то само биологични и
видовоспецифични) айна необходимост,
само биологични и овоспецифични)
ВКС 1.3 КРИТИЧНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ВИДОВЕ
Целта на този елемент е да осигури запазването на гори с важни концентрации на видове,
които използват дадената горска територия постоянно или само през определено време или в
отделни фази от жизнения си цикъл. Тук се включват критични места за размножаване и
миграции, миграционни маршрути и коридори (по отношение на географската ширина или
надморската височина). В тази ВКС могат да бъдат използвани съществуващите системи за
определяне на територии с високи концентрации на видове, например Орнитологично важни
места, Ботаническо важни места, Херпетологично важни места и т.н.

Примери за важни временни концентрации:
· Концентрации на мигриращи птици
· Токовища на глухари
· Колонии от прилепи
· Миграции на риби до местата за хвърляне на хайвер
· Сватбовища на елени
В района на ДЛС Мазалат има и миграция и нощувки на ята дневни грабливи птици /в
различни горски участъци през отделните години/ - осояди, тръстикови блатари, малки кресливи
орли, орли змияри, обикновени мишелови,вечерни ветрушки, както и бели и черни щъркели. Във

Доклад за ГВКС на територията на ДЛС МАЗАЛАТ, 2018г.

78

връзка с опазването

на тези концентрации е недопустимо изграждането на вятърни

електрогенератори на територията на ДЛС Мазалат.

Обикновен мишелов
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ВКС 2 – ЕКОСИСТЕМИ И МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ НА НИВО ЛАНДШАФТ.
НЕПОКЪТНАТИ ГОРСКИ ЛАНДШАФТИ, ГОЛЕМИ ЕКОСИСТЕМИ НА НИВО
ЛАНДШАФТ И МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ С ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛН ИЛИ
НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, В КОИТО СЪЩЕСТВУВАТ ЖИЗНЕНИ ПОПУЛАЦИИ НА
ПОВЕЧЕТО ЕСТЕСТВЕНО СРЕЩАЩИ СЕ ВИДОВЕ В ЕСТЕСТВЕНИТЕ ИМ МОДЕЛИ НА
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ОБИЛИЕ
Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от
екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени
популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на
разпространение и обилие.
Гори, които съдържат жизнеспособни популации на повечето или всички местни видове, трябва да
имат голяма площ и да са сравнително неповлияни от човешка дейност и с ниско ниво на
фрагментация (% незалесени територии). Целта на определяне на тази консервационна стойност е да
бъдат включени типични ландшафти и тяхното биологично многообразие от съответния
горско-растителен район. ВКС 2 представляват значими горски територии, формиращи ландшафт от
регионално и национално значение, в които всички естествено срещащи се видове съществуват при
естествени условия на разпространение и обилие.
Съгласно критериите: географско местоположение; естествено разпространение на дървесните
видове; фрагментираност на съобществата и минимална площ на разпространение и обилие,
територията на ДЛС Мазалат не попада в тази консервационна стойност.
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ВКС 3 – ЕКОСИСТЕМИ* И МЕСТООБИТАНИЯ. РЕДКИ, ЗАЩИТЕНИ ИЛИ
ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ЕКОСИСТЕМИ, МЕСТООБИТАНИЯ ИЛИ
РЕФУГИИ.

ГВКС представляват всички ГТ, включени в списъка на Приложение 4 към
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.
За определяне на горите, отговарящи на критериите на ВКС 3, са използвани данни от ГСП на ТП
ДЛС „Мазалат”. 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,,Мазалат’’ 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.
За определяне на горите, отговарящи на критериите на ВКС 3, са използвани данни от ЛУП
на ТП ДЛС„Мазалат”. 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„Мазалат” 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.
G1.111 Middle European [Salix alba] forests
В това местообитание се включват крайречни, найчесто смесени върбовотополови, или чисти
върбови или тополови гори в низините и равнините, в условията на континентален климат. Развиват
се на глинестопесъчливи, богати найчесто карбонатни алувиални (наносни) почви. Те са добре
аерирани и богати на хумус, но хумификацията им периодично се прекъсва от заливанията и
отлагането на нови наноси. Богати са на азот, с което се обяснява и наличието на много нитрофилни
видове в състава на горската растителност. Терените се характеризират с различно по
продължителност и височина на водния стълб заливане от „черешовите” води, с максимум в края на
май до началото на юни. Основни едификатори 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 порядко типичната Salix fragilis.
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Върбите достигат височина около 812 m, а проективното им покритие до 8090 %. 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 порядко Frangula alnus, Viburnum opulus.
Флористичната структура на тревния етаж е много разнообразна и включва предимно хигрофити,
нитрофили и много рудерали. На поосветените и подренирани места височината на този етаж може
да надмине 1,5 m. Найчесто в него участват Althaea officinalis, Bidens frondosa, B. tripartita, Calystegia
sepium, Cirsium arvense, Echinochloa crusgalli, 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 4050
годишна възраст.
Върбите формират и смесени фитоценози с други дървесни видове, които понасят
преовлажнението и заливанията. Това са найчесто черната (Populus nigra) и бялата (Populus alba). Те
са сравнително посухолюбиви от върбите и се развиват при заливане до около 60 дни. На места
образуват и монодоминантни, но неголеми по площ гори, които имат флористична структура много
близка до тази на върбовите гори. В състава на тези гори участват макар и единично и други
дървесни видове Alnus glutinosa, Fraxinus oxycarpa, Morus alba, Pyrus pyraster, Quercus robur, Ulmus
laevis, Ulmus minor, а в последните години все повече се разпространява инвазивният вид Acer
negundo.
Във вътрешността на България, край поголемите реки, върбите образуват само тесни ивици
(дори до няколко метра или редици от дървета край помалките реки), а на места има запазени гори от
бяла топола или кавак (Populus alba), която е посухоустойчива в сравнение с бялата върба и черната
топола (Цонев, Димитров 2011).
Този тип гори са включени в Червена книга на България том. ІІІ Местообитания (Бисерков и
др. 2011) с категория “ застрашено местообитание”.
На територията на ДЛС „Мазалат”местообитанието е установено в отдели:68 ж, 181 с, 181 т,
181 у, 181 ф, 181 х, 182 а1, 182 в, 182 г1, 182 и, 182 к, 182 м, 182 н, 182 п, 182 т, 182 х, 189 а, 189 б,
189 в, 189 г, 189 и, 189 к, 189 м, 189 н, 189 п, 189 р, 204 и2, 205 а, 205 б, 205 г, 205 д, 205 е, 205 ж, 205
з, 205 к, 205 м, 314 ф, 315 б, 317 а, 318 а, 318 б, 318 в, 318 д, 318 е, 318 ж, 318 з, 318 к, 318 о, 318 у,
318 ц, 318 щ, 319 г, 455 п, 455 р, 455 с, 455 т, 455 ц, 457 а, 457 б, 457 в, 457 г, 457 д, 457 е, 457 ж, 457
з, 457 и, 457 к, 457 л, 457 м, 457 н, 457 о, 457 п, 457 р, 457 у, 457 х, 457 ц, 457 ч, 457 ш, 457 щ, 457 ю,
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457 я, 458 в, 458 к, 458 л, 458 м, 458 о, 458 п, 478 а, 478 б, 478 в, 478 д, 478 е, 478 ж, 478 з, 478 и, 478
к, 478 л, 478 м, 478 н, 478 о, 478 п, 478 р, 478 с, 478 т, 478 у, 478 ф, 478 х, 478 ц, 478 ч, 478 ш, 478 щ,
515 б1, 515 в1, 515 г1, 515 д1, 515 ж1, 515 ю.

G1.A4 Ravine and slope woodland
Смесени широколистни гори разположени на стръмни и урвести места. Характерни
растителни видове са планински ясен (Fraxinusexcelsior), обикновен явор (Acerpseudoplatanus),
дребнолистна липа (Tiliacordata) и едролистна липа (Tiliaplatyphyllos).
Местообитанието е представено от сенчести и влажни смесени първични или вторични
широколистни гори с разнообразен дървесен състав и задължително участие на Acer spp., Tilia spp. и
Fraxinus spp. Тези гори заемат найчесто стръмни и отвесни скални склонове, сипеи или неравни
колувиални наноси, почесто на варовик. Тревният етаж е представен от видове, характерни за
буковите гори. Те са се запазили на местата където доминирането на бука е било невъзможно.
Флористичният състав е разнообразен, но с найвисока срещаемост са следните видове: Allium
ursinum, Dryopteris spp., Galium aparine, Geranium robertianum, Geum urbanum, Mercurialis perennis,
Phyllitis scolopendrium, Polystichum setiferum, Urtica dioica и др. (Ташев 2011).
Този тип гори са включени в Червена книга на България том. ІІІ Местообитания с категория
“застрашено местообитание”.
На територията на ДЛС„Мазалат” местообитанието е установено в отдели: 73 а, 106 а, 107 а,
107 б, 107 в, 107 г, 107 д, 108 б, 108 в, 108 г, 120 г, 120 д, 140 д, 140 е, 140 ж, 140 з, 142 р, 151 е, 151 и,
153 и, 154 г, 154 и, 155 д, 159 ж, 160 г, 161 е, 162 е, 163 г, 164 д, 165 г, 166 а, 166 в, 167 г, 167 д, 169 а,
169 б, 169 в, 169 г, 169 д, 169 е, 19 а, 234 д, 238 е, 239 з, 240 е, 243 б, 243 ж, 244 в, 244 ж, 244 и, 244 м,
246 з, 259 б, 259 в, 259 ж, 259 з, 260 а, 262 в, 268 г, 277 д, 341 б, 343 а, 350 г, 350 д, 350 ж, 351 г, 352 б,
355 д, 356 а, 357 ж, 357 и, 358 л, 358 м, 358 н, 359 а, 359 в, 359 з, 359 к, 364 в, 365 г, 381 ж, 381 м, 381
р, 383 г, 383 е, 384 и, 384 л, 384 о, 385 и, 385 к, 386 л, 387 б, 392 а, 392 б, 392 д, 393 к, 393 н, 394 з, 394
и, 394 л, 394 у, 395 д, 398 е, 398 л, 400 б, 405 в, 406 г, 407 е, 409 в, 421 в, 421 г, 422 в, 431 д, 433 в, 438
ж, 438 м, 450 а, 473 е, 474 д, 475 в, 475 г, 475 е, 501 в, 507 б, 634 н, 635 л, 635 н, 640 е, 640 и, 642 а,
642 е, 642 и, 643 д, 648 б, 651 г, 651 д, 652 а, 654 а, 656 д, 657 в, 657 г, 658 в, 659 г, 660 а, 660 б, 664 з,
664 л, 665 в, 665 г, 669 д, 669 е, 672 г, 673 б, 698 д.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ПО-ГОРНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ
За да бъдат запазени се препоръчва в тези гори да се преустанови всякаква стопанска дейност.
Не се допуска трансформация на тези гори в интензивни култури. Необходимо е да се намери баланс
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между площите, заети от интензивни тополови култури и естествените крайречни екосистеми,
доминирани от естествената крайречна растителност.
На местата където тези горски екосистеми са изчезнали или деградирали е необходимо да се
приложат възстановителни мерки, които могат да включват възстановяване на нарушен
хидрологичен режим, регулиране на инвазивните видове, подпомагане естественото възобновяване
на местните видове (върби, каваци, елши) и изкуствено залесяване с местни видове.
При необходимост от прилагане на мероприятието “почистване на речните корита” да се
дефинират конкретни параметри на намесата. Допустимо е да се премахват само дървета в рамките
на речното легло, които при екстремни нива на водите има реална опасност да бъдат изкоренени или
пречупени, както и част от сухите дървета. При това мероприятие все пак трябва да се осигури и
запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва дървесина, дървета с хралупи и т.н.
Необходимо е да се предприемат мерки за подобряване охраната на горите и преустановяване
на незаконните сечи на крайречни дървета.
Въвеждане на забрани за редуциране на площите на този тип местообитания с цел
инфраструктурни и други проекти, увеличаване на земеделските земи и т.н.
Основна цел на управление на тези уникални горски екосистеми е тяхното запазване и
възстановяване. В миналото площта им на територията на ДЛ е била значително по-голяма. Днес на
много места все още съществуват условия и потенциал за възстановяването им.
В тези гори се наблюдава тенденция на изместване на летния дъб и бряста от полския ясен. За
да се запази смесения състав на насажденията, е необходимо при провеждане на лесовъдски
мероприятия да се толерират в дъбовите екземпляри, което означава осигуряване на достатъчно
растежно пространство и/или възобновителни участъци. Възобновителни сечи да се извеждат с
предимство в семеносни години за дъба. По възможност се извършва подпомагане на
възобновяването чрез засяване на дъбов жълъд. При извеждане на сечи се запазват в максимална
степен лианите и дърветата с лиани.
Не се допуска паша на домашни животни в насажденията.
G1.61 MedioEuropean acidophilous [Fagus] forests
Гори с преобладание на бук, разположени на бедни кисели и влажни почви. Местообитанието
включва ацидофилни широколистни и смесени широколистноиглолистни гори с основен едификатор
обикновен бук (Fagus sylvatica). Развиват се на сравнително бедни (понякога ерозирали), кисели
кафяви светли горски почви (Dystric Cambisols) и ранкери (Umbric Leptosols), формирани главно
върху диорит, гранит, риолит, пясъчници, кристалинни шисти и др. Заемат найчесто стръмни
склонове с различни изложения както сенчести, така и слънчеви. Имат голям вертикален диапазон
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от 700 до 1700 m надм. вис. В долната част на този диапазон (7001100 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 поголеми надморски височини (13001700 m надм. вис.) обикновеният бук формира
както чисти, така и смесени гори с обикновена ела (Abies alba) и обикновен смърч (Picea abies).
Единично участие имат офиката (Sorbus aucuparia), трепетликата (Populus tremula), бялата бреза и
белият бор (Pinus sylvestris). Ацидофилните букови гори имат добре развит тревен синузий с
преобладаване на видове, чието разпространение е свързано с кисели почви. В някои съобщества се
формира мъхова покривка.
В синтаксономично отношение ацидофилните букови гори се отнасят към клас
QuercoFagetea, разред Fagetalia sylvaticae и съюз LuzuloFagion. На територията на ДЛС„Мазалат” са
представени типичните ацидофилни букови гори от асоциация Luzulo luzuloidisFagetum
sylvaticae.
Към този подтип се отнасят голяма група ацидофилни букови гори, с широко
разпространение в България Стара планина, Средна гора, Осоговска планина, Западни Родопи,
Врачанска планина, Васильовска планина и Беласица. Развиват се найчесто в диапазона 10001500 m
надм. вис. и заемат предимно стръмни склонове с различни изложения. Почвите са сравнително
плитки и бедни кисели кафяви горски ненаситени (Dystric Cambisols), ранкери (Umbric Leptosols), и
порядко кафяви горски наситени (Eutric Cambisols). 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. vitisidaea, Veronica officinalis, както и някои мъхове Leucobrium glaucum, Pleurozium
schreberi, Polytrichum juniperinum и др. (Димитров 2011).
Този тип гори са включени в Червена книга на България том. ІІІ Местообитания с категория
“уязвимо местообитание”.
На територията на ДЛС„Мазалат” местообитанието е установено в отдели:59 г, 61 н, 145 с,
147 ж, 162 п, 621 з, 663 б, 664 а, 666 е.
G1.63MedioEuropean neutrophile [Fagus] forests
Неутрофилните букови гори са най-разпространените в България букови гори. Формирани са
на относително поголеми 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,
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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 пониските 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 повисоките
части на планините образува смесени широколистноиглолистни гори с Abies alba, Picea abies и Pinus
sylvestris. Храстов етаж обикновено не се формира, но сравнително постоянно участие имат Daphne
mezereum, Lonicera xylosteum, Rubus idaeus, Salix caprea, Sambucus racemosa. Мезофилните букови
гори се отличават с богат и разнообразен по флористичен състав и обилие тревен етаж в сравнение с
останалите букови гори в България. Доминиращи видове найчесто 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 ДЛС„Мазалат” неутрофилните букови гори са представени от следните
подтипове:
Типични

неутрофилни

букови

гори

(асоциация

AsperuloFagetum).

Типичните

неутрофилни букови гори са найразпространения тип букови гори в България. Заемат главно
средната част на буковия пояс в диапазона 10001500 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 найчесто доминират Dentaria bulbifera, Galium odoratum и Mycelis muralis.
Мезофитни букови гори върху сравнително бедни почви (асоциация Festuco
drymejaeFagetum). 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 пониско покритие. Повисоката 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”.
Местообитанието на територията на ДЛС„Мазалат” е установенов отдели:10 а, 10 в, 11 а, 58
а, 58 в, 58 д, 58 ж, 58 и, 58 л, 58 м, 59 а, 59 д, 61 з, 61 л, 61 м, 61 о, 61 п, 62 а, 62 б, 103 а, 103 б, 103 в,
104 а, 105 а, 108 а, 120 в, 120 е, 120 к, 120 л, 120 м, 120 о, 120 т, 120 у, 120 ф, 120 х, 121 б, 121 в, 121 г,
121 д, 121 е, 121 ж, 121 з, 121 и, 122 а, 122 б, 122 в, 122 г, 124 б, 124 г, 124 е, 124 ж, 124 з, 124 и, 124 к,
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125 в, 125 г, 125 е, 125 ж, 125 з, 125 и, 125 к, 126 б, 126 д, 126 е, 126 ж, 126 и, 138 а, 138 в, 138 и, 138
к, 138 л, 139 а, 139 б, 139 д, 140 а, 140 б, 140 г, 140 д, 140 и, 140 к, 141 а, 141 б, 141 в, 141 д, 141 е, 142
а, 142 в, 142 г, 142 д, 142 е, 142 ж, 142 и, 142 к, 142 л, 142 м, 142 о, 142 п, 143 а, 143 б, 143 г, 143 д,
144 а, 144 б, 144 в, 144 е, 144 ж, 144 з, 144 к, 144 л, 144 н, 144 о, 144 п, 145 а, 145 б, 145 в, 145 г, 145 е,
145 з, 145 к, 145 м, 145 о, 145 р, 145 у, 145 ч, 146 а, 146 б, 146 в, 146 г, 146 д, 146 е, 146 ж, 146 з, 146 л,
146 м, 146 о, 146 п, 146 с, 146 т, 146 ф, 146 х, 146 ч, 146 ш, 146 ю, 146 а1, 146 б1, 146 в1, 146 д1, 147 а,
147 б, 147 в, 147 г, 147 д, 147 е, 147 з, 147 к, 148 а, 148 б, 148 в, 148 г, 148 д, 148 е, 148 ж, 148 з, 148 и,
148 к, 148 л, 148 н, 149 в, 149 д, 149 е, 149 ж, 149 и, 149 л, 149 м, 149 н, 149 п, 149 р, 149 т, 149 у, 149
х, 149 ц, 149 ш, 150 а, 150 д, 150 е, 150 л, 150 н, 150 о, 150 п, 150 р, 151 б, 151 в, 151 д, 151 з, 151 к,
151 л, 151 м, 151 н, 151 о, 152 а, 152 б, 152 д, 152 е, 152 ж, 152 к, 152 л, 152 м, 152 о, 153 а, 153 б, 153
в, 153 д, 154 б, 154 в, 154 л, 154 н, 154 о, 155 а, 155 б, 155 в, 155 г, 155 е, 156 а, 156 б, 156 в, 156 г, 156
д, 156 е, 156 ж, 157 а, 157 б, 157 в, 157 г, 158 а, 158 б, 158 в, 158 г, 159 а, 159 б, 159 и, 160 а, 160 б, 160
в, 160 е, 161 а, 161 б, 161 в, 161 д, 162 б, 162 в, 162 г, 162 е, 162 з, 162 и, 162 о, 163 а, 163 б, 163 в, 164
а, 164 в, 164 е, 165 б, 165 в, 248 в, 248 м, 248 п, 248 р, 234 е, 235 е, 240 д, 240 з, 241 е, 242 г, 242 д, 242
е, 244 з, 244 л, 246 б, 246 г, 246 е, 246 и, 246 л, 246 п, 246 т, 246 х, 247 б, 247 г, 247 е, 247 з, 247 к, 247
л, 247 м, 247 н, 247 о, 247 п, 247 р, 248 а, 252 б, 252 в, 252 г, 252 к, 253 а, 253 б, 253 в, 253 д, 253 е, 255
д, 256 г, 256 д, 256 е, 257 а, 257 б, 257 в, 257 г, 257 д, 258 а, 258 б, 258 в, 259 а, 259 е, 260 б, 260 в, 260
г, 260 д, 260 е, 261 в, 261 г, 267 а, 267 г, 271 а, 271 д, 279 б, 279 г, 279 д, 279 е, 280 а, 280 б, 280 в, 281
а, 281 б, 281 в, 281 г, 281 д, 283 а, 283 б, 283 в, 284 а, 284 в, 284 ж, 285 а, 285 д, 285 е, 297 ж, 297 л,
353 б, 353 в, 355 а, 355 в, 355 е, 356 б, 358 и, 359 ж, 360 г, 360 и, 360 н, 360 ц, 360 ч, 360 ш, 360 щ, 361
в, 361 г, 361 д, 362 а, 362 в, 362 г, 362 д, 362 е, 363 а, 363 б, 363 в, 363 г, 364 а, 364 б, 364 д, 365 а, 365
б, 365 в, 366 б, 366 в, 366 г, 366 д, 369 а, 369 в, 370 а, 370 б, 370 в, 370 г, 370 д, 371 в, 371 г, 371 д, 373
а, 373 в, 374 а, 374 б, 375 б, 375 в, 375 г, 376 а, 376 в, 377 а, 377 г, 378 б, 379 б, 379 в, 380 а, 380 б, 380
в, 382 з, 391 г, 391 д, 391 е, 392 г, 392 е, 395 з, 395 л, 396 а, 396 б, 396 г, 397 г, 397 е, 397 ж, 403 е, 403
и, 406 а, 407 а, 407 д, 407 ж, 408 в, 410 ж, 410 и, 411 ж, 412 а, 413 б, 413 г, 459 а, 459 г, 460 ж, 460 з,
461 г, 461 е, 461 з, 462 а, 462 б, 463 а, 463 г, 463 е, 463 о, 464 а, 464 в, 464 д, 464 е, 464 и, 464 к, 464 н,
464 о, 464 п, 464 ю, 465 а, 465 д, 465 и, 465 к, 465 л, 465 м, 466 а, 466 б, 466 в, 466 е, 466 з, 466 и, 466
к, 467 а, 467 б, 467 в, 467 г, 467 д, 467 е, 467 ж, 467 з, 467 и, 467 л, 467 м, 467 н, 467 о, 467 п, 467 р,
468 а, 468 б, 468 в, 468 е, 468 ж, 468 з, 468 к, 468 л, 468 м, 468 н, 469 а, 469 б, 469 в, 469 г, 469 з, 469 и,
469 н, 469 о, 469 п, 469 р, 469 т, 469 ф, 469 х, 470 а, 470 б, 470 в, 470 г, 470 д, 470 ж, 470 з, 470 и, 470
к, 470 м, 470 н, 470 о, 470 р, 471 а, 471 б, 471 в, 471 г, 471 д, 471 е, 471 ж, 471 з, 471 и, 471 к, 471 л,
472 а, 472 б, 472 г, 472 е, 472 ж, 472 и, 472 л, 472 м, 472 н, 472 о, 473 а, 473 в, 473 г, 473 д, 473 ж, 474
а, 474 б, 474 в, 475 а, 475 б, 475 г, 476 а, 476 б, 476 в, 477 а, 477 б, 477 г, 477 д, 477 е, 501 а, 503 а, 503
б, 503 ж, 504 а, 504 б, 504 в, 504 г, 504 д, 505 а, 505 б, 505 в, 505 г, 505 д, 506 а, 506 б, 506 в, 506 г, 506
д, 506 е, 506 ж, 506 з, 506 и, 506 к, 506 л, 507 а, 507 и, 618 а, 618 б, 618 г, 618 ж, 618 з, 618 и, 621 б,

Доклад за ГВКС на територията на ДЛС МАЗАЛАТ, 2018г.

87

621 в, 621 г, 621 д, 621 ж, 621 и, 622 а, 622 в, 622 г, 622 д, 622 ж, 622 и, 622 н, 622 п, 627 а, 627 б, 627
д, 627 ж, 628 б, 628 в, 628 д, 628 е, 628 ж, 628 з, 628 и, 628 к, 628 л, 628 м, 628 н, 628 о, 628 р, 628 с,
628 т, 629 л, 629 м, 629 ф, 632 а, 632 б, 632 м, 634 а, 634 б, 634 в, 634 г, 634 д, 634 е, 634 з, 634 п, 634
р, 635 а, 635 б, 635 в, 635 г, 635 д, 635 е, 635 ж, 635 з, 635 и, 635 к, 635 м, 635 п, 635 р, 636 а, 636 г,
636 д, 636 е, 636 ж, 638 г, 662 а, 663 е, 664 б, 664 в, 664 г, 664 е, 664 ж, 665 а, 665 б, 665 д, 665 е, 666 а,
666 б, 666 д, 667 б, 670 а, 683 а, 683 б, 683 в, 683 д, 684 а, 685 а, 686 а, 688 а, 689 а, 689 е, 690 а, 690 б,
690 в, 690 г, 690 е, 693 а, 694 в.
G1.66

MedioEuropean limestone [Fagus] forests
Ксеротермофилни гори, развиващи се върху варовити, често плитки почви от типовете

лесивирани файоземи и рендзини. Основен дървесен вид е обикновеният бук (Fagus sylvatica subsp.
sylvatica и Fagus sylvatica subsp. moesiaca). В състава на дървесния етаж участват още Tilia tomentosa,
T. cordata, Carpinus betulus и C. orientalis. Храстовият етаж е изграден от Acer campestre, Cornus mas,
Fraxinus ornus и Ligustrum vulgare. В тревния етаж участват видове, характерни за термофилните
дъбови гори (Brachypodium pinnatum, Lathyrus niger, Mycelis muralis, Physospermum cornubiense).
Характерен белег е и участието на видове от сем. Orchidaceaе (Cephalanthera spp., Dactylorhiza
cordigera, Epipactis spp., Neottia nidusavis, Orchis pallens) (Димитров 2011).
Този тип гори са включени в Червена книга на България том. ІІІ Местообитания с категория “почти
застрашено местообитание”.
На територията на ДЛС „Мазалат” местообитанието е установено в отдели: 166 б, 167 а, 167
б, 167 в, 601 а, 601 б, 601 г, 601 д, 601 з, 601 и, 601 к, 601 л, 601 н, 601 п, 601 с, 601 х, 601 щ, 601 я,
601 а1, 615 а, 615 б, 615 д, 615 е, 615 и, 615 м, 616 а, 616 б, 616 ж, 617 а, 617 б, 617 в, 617 е, 619 а, 619
д, 619 е, 620 д, 620 е, 620 ж, 629 а, 629 б, 629 в, 629 г, 629 д, 629 е, 629 з, 629 и, 629 к, 629 х, 637 а, 637
в, 637 г, 637 д, 637 е, 637 ж, 637 з, 637 и, 637 к, 638 а, 638 б, 638 в, 638 д, 639 а, 639 б, 639 в, 639 г, 639
д, 639 е, 640 а, 640 б, 640 в, 640 г, 640 д, 640 ж, 640 з, 640 к, 641 а, 641 б, 641 в, 641 г, 641 д, 641 е, 641
ж, 641 з, 641 и, 642 в, 642 г, 642 д, 642 ж, 642 з, 643 а, 643 б, 643 г, 643 е, 643 ж, 643 з, 643 и, 648 в,
651 а, 651 б, 651 в, 651 е, 656 а, 656 б, 656 в, 656 г, 657 а, 657 б, 657 д, 658 а, 658 б, 658 в, 671 а, 671 б,
671 в, 671 г, 671 д, 672 а, 672 б, 672 д, 672 е, 673 а, 673 в, 673 е, 674 а, 674 г, 675 а, 675 б, 675 в, 675 г,
675 д, 675 е, 675 ж, 676 а, 676 г, 676 д, 676 и, 676 м, 677 а, 677 г, 677 з, 677 и, 677 м, 678 ж, 678 и, 678
м, 678 о, 678 р, 679 а, 679 б, 679 в, 679 г, 679 д, 680 а, 680 б, 680 е, 680 з, 680 м, 681 б, 681 в, 681 г, 681
д, 682 б, 682 г, 682 д, 682 е, 682 з, 682 и, 682 к, 691 а, 691 б, 691 в, 692 а, 692 б, 692 в, 692 г, 692 д, 695
а, 695 б, 695 г, 695 д, 695 е, 695 ж, 695 з, 695 и, 696 а, 696 б, 696 в, 696 г, 696 д, 697 а, 697 б, 697 в, 697
г, 697 д, 697 е, 697 ж, 698 а, 698 б, 698 в, 698 г, 699 а, 699 б, 699 в, 699 г, 699 д, 699 е.
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G1.69 Moesian [Fagus] forests
Чисти и смесени широколистни гори с основен едификатор обикновен бук (Fagus sylvatica
subsp. sylvatica и Fagus sylvatica subsp. moesiaca). Срещат се предимно в предпланините, ниските
планини и долните части на високите планини в диапазона от 100 до 1300 m надм. вис. при условия
на умереноконтинентален и преходноконтинентален климат. Заемат главно сенчести изложения и
участъци в доловете с относително повисока въздушна и почвена влажност. Почвите са кафяви
горски (Cambisols) и порядко 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 найвече на обикновен габър (Carpinus betulus) и обикновен горун (Quercus dalechampii). В
пониските

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. Почесто 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. Найчесто 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 filixmas, Hedera helix, Lamiastrum galeobdolon, Melissa
officinalis, Mycelis muralis, Piptatherum virescens, Polygonatum latifolium, P. odoratum, Potentilla
micrantha, Sanicula europaea, Tamus communis, Viola odorata, V. reichenbachiana и V. riviniana.
Присъствието на Glechoma hederacea, Arum maculatum, Geum urbanum, Helleborus odorus, Lathyrus
niger и Physospermum cornubiense е указателно за термофилния 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”.
На територията на ДЛС „Мазалат” местообитанието е установено в отдели: 15 г, 16 а, 16 н, 17
б, 19 в, 20 а, 20 б, 62 и, 105 б, 120 а, 120 и, 121 а, 154 з, 158 е, 159 з, 161 з, 162 а, 163 д, 214 в, 214 г,
218 н, 248 з, 249 а, 249 б, 249 в, 249 д, 249 е, 227 а, 230 г, 230 е, 230 ж, 234 з, 234 и, 235 а, 235 д, 239 к,
240 г, 240 к, 240 л, 241 а, 241 г, 242 б, 242 в, 243 д, 243 е, 243 з, 243 к, 243 л, 243 м, 244 а, 245 а, 245 г,
245 д, 250 а, 250 в, 250 г, 251 а, 251 г, 251 д, 251 е, 252 д, 253 з, 254 е, 255 в, 255 г, 255 ж, 256 а, 256 б,
256 в, 259 д, 260 ж, 262 а, 262 е, 262 р, 264 г, 265 а, 265 в, 266 а, 266 б, 266 г, 268 б, 269 а, 270 а, 270 г,
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271 г, 275 г, 275 д, 276 в, 276 е, 277 б, 277 г, 277 з, 278 б, 278 в, 278 г, 278 е, 278 з, 278 и, 279 ж, 279 з,
282 б, 282 в, 282 г, 282 д, 282 е, 284 б, 284 г, 284 д, 284 е, 285 в, 285 г, 287 г, 297 в, 298 а, 298 б, 298 в,
298 г, 298 д, 300 а, 300 в, 300 г, 293 е, 342 р, 348 а, 348 б, 348 г, 348 д, 350 з, 351 б, 353 а, 354 г, 355 ж,
355 и, 357 в, 358 б, 360 б, 366 а, 366 е, 367 а, 367 б, 367 в, 368 г, 368 д, 368 е, 368 ж, 371 а, 372 а, 372 б,
373 б, 377 д, 378 а, 379 а, 381 л, 382 о, 384 а, 384 е, 384 п, 384 р, 384 т, 384 у, 385 д, 386 о, 390 а, 390 с,
393 з, 393 л, 394 п, 394 х, 395 е, 397 в, 398 н, 401 б, 401 г, 401 д, 401 е, 403 в, 403 д, 404 а, 404 в, 405 а,
405 г, 406 б, 406 в, 407 в, 408 б, 409 в, 410 а, 410 б, 410 д, 410 е, 411 б, 411 е, 412 б, 412 в, 415 б, 415 г,
416 а, 416 г, 434 д, 435 б, 435 в, 440 в, 444 д, 445 б, 445 ж, 446 а, 447 б, 476 е, 476 ж, 628 а, 628 п, 629
н, 629 о, 629 п, 629 р, 629 с, 629 т, 629 у, 632 г, 632 е, 632 ж, 632 з, 632 и, 632 к, 632 л, 634 и, 634 к, 634
л, 634 м, 634 с, 669 б, 670 б, 684 г, 689 в, 689 г, 690 ж, 694 ж, 694 з, 694 л, 694 м.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ
Условията в тези гори позволяват прилагане на разнообразни лесовъдски системи, които
трябва да осигурят тяхното структурно разнообразие и разнообразието на фази на развитие.
Приоритет

трябва

да

имат

сечите

с

дълъг

възобновителен

период,

а

именно

групово-постепенната, неравномерно-постепенната и групово-изборната. Те ще спомогнат за
формиране на неравномерна пространствена структура, която ще осигури по-голямо
разнообразие от местообитания и ще спомогнат за запазването на дендрологичното
разнообразие. Препоръчително е да се избягва прилагане на краткосрочно-постепенни сечи,
тъй като това води до формиране на едновъзрастни млади насаждения с хомогенна
структура. Отгледните мероприятия в стопанисваните млади насаждения трябва да се
извършват навреме за да се подобри тяхната устойчивост и качествени им параметри.
При възникване на едроплощни природни нарушения /ветровали, каламитети и пожари/ е
препоръчително част от засегнатата площ да не се залесява, а да се остави на естествената
сукцесия. Това ще допринесе за повишаване на структурното и видовото разнообразие на
територията. Приоритет при стопанисването на издънковите букови гори, трябва да бъде
тяхното превръщане в семенни. При планирането и извеждането на лесовъдските
мероприятия да се осигури пространственото представяне на различните сукцесионни фази,
както и отделните етапи в развитието на буковите съобщества. Особено внимание трябва да
се обърне за запазването на насаждения, които са достигнали ―фаза на старост (old growth
forests).
Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва дървесина,
острови на старостта, дървета с хралупи и т.н.
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G1.737 Eastern subMediterranean white oak woods
Това са разредени, ксеротермни дъбови гори, доминирани от космат дъб (Quercus pubescens)
с разпространение по варовиковите възвишения на местата с континентален климат. Тези гори са
част от смесените дъбови гори, като обикновено заемат найсухите и топли места по склонове
предимно с южно или западно изложение. Видовият състав на съобществата на косматия дъб е
динамичен и разнообразен. Дърветата са разклонени и често кривостъблени. Освен Quercus
pubescens, в етажа на дърветата се срещат още Acer campestre, Fraxinus ornus, Quercus cerris, Q.
frainetto. Често, особено на места с плитка варовикова основа, масово расте и Carpinus orientalis,
който може да образува и втори дървесен подетаж. В храстовия етаж има множество видове като
Cornus mas, Cotinus coggygria, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Paliurus spinachristi, Prunus
spinosa, Rhamnus cathartica, Rosa gallica, Syringa vulgaris, Ulmus minor. В тревния етаж се срещат
предимно видове, характерни за ксеротермните дъбови гори. Такива са: Asparagus officinalis, A.
tenuifolius, Brachypodium sylvaticum, Buglossoides purpurocaerulea, Dactylis glomerata, Festuca
heterophylla, Helleborus odorus, Lactuca quercina, Lathyrus niger, Orchis simia, Potentilla micrantha,
Pulmonaria mollis и др. 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. Такива са: Dichanthium ischaemum, Chrysopogon gryllus, Dictamnus albus,
Echinops sphaerocephalus, Euphorbia polychroma, Filipendula vulgaris, Geranium sanguineum, Orchis
purpurea, Primula veris и др.
Горите от космат дъб по ниските възвишения в Тракийската низина, Тунджанската равнина и
по южните склонове на Средна гора (Старозагорско), които се развиват в условията на
преходноконтинентален климат, показват смесени характеристики между континенталните и
средиземноморските съобщества. Във флористичния им състав преобладават широко разпространени
в ксеротермните дъбови гори видове, но от друга страна се срещат, макар и рядко, и някои
средиземноморски елементи, които не присъстват в подобните фитоценози в Северна България.
Такива са Arum orientale, Clematis viticella, Jasminum fruticans, Paliurus spinachristi има значително
поважна роля в храстовия етаж, отколкото в горите на космат дъб в Северна България. (Цонев и др.
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 ДЛС „Мазалат местообитанието е установено в отдел: 650 г.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЕТО
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Приоритет при стопанисването на семенните гори с преобладание на космат дъбтрябва да
бъде поддържането и подобряването на устойчивостта и продуктивността им, а на издънковите
горипревръщането им в семенни.Този тип гори са силно уязвими от антропогенна намеса и за всяко
отделно насаждения трябва се прецени дали да се поставят дървопроизводителни цели. Постигането
на тези цели обаче трябва да се осъществи чрез прилагане на адекватни лесовъдски системи.
За да спре процеса на деградация в тези гори е необходимо незабавно спиране на голите сечи
и максимално ограничаване пашата на домашни животни в тях. Да се даде предимство на
естественото възобновяване, а при нужда от залесяване да се използват местни видове и произходи.
Трябва да се увеличи делът на сечите с дълъг възобновителен период, с оглед формиране на
неравномерна пространствена структура и разнообразен видов състав. Да се ограничи прилагането на
краткосрочно-постепенни възобновителни сечи. Отгледните мероприятия трябва да се извършват
навреме, за да се подобри устойчивостта и качествените показатели 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.
Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва дървесина,
острови на старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и т.н. Особено внимание трябва да се
обърне за запазването на насаждения, които са достигнали “фаза на старост” (old growth forests).
Не се препоръчва намаляването на териториите с цел инфраструктурни и други проекти,
увеличаване на земеделските земи и т.н.
G1.7C1 [Ostrya carpinifolia] woods
Съобщества с участие на воден габър (Ostryacarpinifolia). Водният габър формира както
горски, така и храстови съобщества предимно на скалисти варовикови и порядко на силикатни
терени в Южна България и фрагментарно по северните склонове на Стара планина. В състава им
участват както термофилни видове, някои от които с предимно южен произход и разпространение,
така и мезофилни видове, характерни за букови, габърви и горунови гори (Acer hyrcanum, Aremonia
agrimonoides, Brachypodium pinnatum, Carpinus betulus, Cornus mas, C. sanguinea, Corylus avellana,
Cotinus coggygria, Cotoneaster nebrodensis, Fagus sylvatica, Fraxinus ornus, Haberlea rhodopensis,
Hedera helix, Luzula luzuloides, Melica uniflora, Mercurialis perennis, Poa nemoralis, Polypodium
vulgare, Quercus dalechampii, Tamus communis и др.). На територията на ДГС „Белово” съобществата
на водния габър, отговарящи на характеристиките на местообитанието се срещат главно на стръмни
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склонове и порядко в дълбоки влажни дерета в пояса на мезофилните габърови и букови гори
(Русакова, Ташев 2011).
Този тип гори са включени в Червена книга на България том. ІІІ Местообитания с категория
“уязвимо местообитание” (Бисерков и др. 2011).
На територията на ДЛС „Мазалат” местообитанието е установено в отдели: 107 в, 107 г, 107
д, 107 е, 108 г, 108 д, 159 в, 159 г, 159 ж, 159 з, 161 е, 163 д, 164 г, 165 д, 166 д, 634 в, 634 ж, 634 и,
634 к, 634 о, 634 с, 641 д, 642 а, 642 б, 642 д, 642 е, 642 и, 643 а, 643 б, 643 в, 643 з, 648 а, 648 е, 648 ж,
654 а, 656 а, 656 в, 656 г, 656 д, 659 а, 659 б, 659 в, 666 в, 666 г, 668 в, 670 а, 670 б, 682 в, 682 г, 682 д,
682 е, 682 ж, 682 з, 682 к, 683 д, 683 е, 690 г, 690 д, 694 а, 694 б, 694 в, 694 н, 698 д.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЕТО
Тези горски екосистеми са разположени на сравнително бедни и средно богати месторастения
и са с относително ниска продуктивност. Видовият им състав е разнообразен и зависимост от
условията на месторастене е доминиран от обикновенния бук или от водния габър. Лесовъдската
намеса също може да е предпоставка за промяна в състава на тези насаждения.
Занасажденията, които растат на терени с ниска продуктивност и/или стръмни терени, се
препоръчва да се направи оценка на производствените им цели.
При стопанисването на тези гори е необходимо да се прилагат лесовъдски системи, които да
осигурят тяхното структурно и видово разнообразие. Приоритет трябва да имат сечите с дълъг
възобновителен

период,

а

именно

групово-постепенната,

неравномерно-постепенната

и

групово-изборната. Те ще спомогнат за формиране на неравномерна пространствена структура и
запазване на дендрологичното разнообразие. Да не се прилагат краткосрочно-постепенни сечи. Да не
се извършват голи сечи. Не се препоръчва изкуствено възобновяване, особено с нетипични за района
и/или езотични видове. Отгледните мероприятия в стопанисваните млади насаждения трябва да се
извършват навреме за да се подобри тяхната устойчивост и качествените им параметри.
G1.7C4Thermophilous [Tilia] woods
Гори с ясно изразено доминиране на сребролистна липа (Tiliatomentosa), възникнали
предимно вторично на мястото на дъбови гори. Освен основният вид, в дървесния етаж участват Acer
campestre, Fraxinus ornus, Quercus cerris, Q. robur, Quercus frainetto, Q. petraea agg., Acer platanoides,
A. pseudoplatanus, A. tataricum, Sambucus nigra, Sorbus torminalis, Tilia cordata. В липовите гори няма
развит храстов етаж. В някои съобщества сравнително често се среща Staphylea pinnata, Други
храстови видове, които участват в състава на липовите гори, са Berberis vulgaris, Cornus mas, C.
sanguinea, Corylus avellana,Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana. Тревната
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покривка е с ниско покритие, като почесто се срещат Arum maculatum, Buglossoides purpurocoerulea,
Dactylis glomerata, Hedera helix, Geum urbanum, Melica uniflora, Melittis melissophyllum, Ruscus
aculeatus, Ruscus hypoglossum, Asperula taurina, Carex pilosa, Cephalanthera damassonium, Lilium
martagon, Limodorum abortivum, Platanthera chlorantha, Stellaria holostea и др. Характерно е масовото
развитие на пролетни ефемероиди (Anemone ranunculoides, Convallaria majalis, Corydalis bulbosa, C.
solida, Ranunculus ficaria, Gagea minima, Galanthus elwesii, Helleborus odorus, Isopyrum thalictroides,
Lamiastrum galeobdolon, Polygonatum latifolium, Pulmonaria officinalis, Scilla bifolia, Viola odorata, V.
reichenbachiana), които на места формират кратковременен етаж с покритие до 80 %.
Този тип гори са включени в Червена книга на България том. ІІІ Местообитания с категория
“застрашено местообитание”.
На територията на ДЛС„Мазалат” местообитанието е установено в отдел:202 г.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЕТО
В насажденията в добро състояние да се удължи турнуса на сечта и да се провеждат
подходящи отгледни мероприятия. Строг контрол при събирането на цветовете за стопански цели и
недопускане сеч на клони и цели дървета за тази цел.
При стопанисването им е необходимо да се прилагат лесовъдски системи, които да осигурят
тяхното структурно и видово разнообразие. Приоритет трябва да имат сечите с дълъг възобновителен
период, а именно групово-постепенната, неравномерно-постепенната и групово-изборната. Те ще
спомогнат за формиране на неравномерна пространствена структура и запазване на дендрологичното
разнообразие.
Да не се прилагат краткосрочно-постепенни сечи. Да не се извършват голи сечи и
реконструкции.
Не се препоръчва изкуствено възобновяване, особено с нетипични за района и/или езотични
видове.
Отгледните мероприятия в стопанисваните млади насаждения трябва да се извършват
навреме за да се подобри тяхната устойчивост и качествените им параметри.
Да се ограничи пашата на домашни животни в насажденията.
Приоритет при стопанисването на издънковите гори, трябва да бъде тяхното превръщане в
семенни.
Гори във фаза на старост (Old growth forests) и Представителни образци от
естествени екосистеми, в които не се допускат горско стопански дейности, освен
дейности за възстановяване до състояние, близко до естественото.
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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. 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.
Гора във фаза на старост е горска територия, в която гората е достигнала значителна
възраст, не е била обект на големи природни и антропогенни нарушения и се
характеризира 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.
Според определението за Гори във фаза на старост (ГФС) в Националния FSC стандарт,
ГФС са гори в последната фаза от развитието си, в които дървостоят е достигнал
значителна възраст, не е съществено повлиян от едроплощни природни нарушения* и
антропогенни въздействия и се характеризира с неравномерна пространствена и
възрастова структура; наличие на стари живи дървета с диаметри близки до
максималните за съответния дървесен вид и месторастене; стоящи и паднали големи
мъртви дървета в различни фази на разлагане.
Необходимо е на най-малко 5% от територията на горскостопанската единица да бъдат
отделени насаждения за осигуряване на гори във фаза на старост. Препоръчително е те
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 се не се допуска
лесовъдска намеса и извличане на дървесина, освен в случаите на големи природни
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нарушения /ветровали и каламитети на площи заемащи над 30% от ГФС/.
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).
Поне 10% от площтта на ГСЕ се определят като Представителни образци от естествени
екосистеми, в които не се допускат горско стопански дейности, освен дейности за
възстановяване до състояние, близко до естественото. Горите във фаза на старост,
представляват част от тези Представителни образци от естествени екосистеми. Целта е
по-редките и уязвими екосистеми да бъдат опазени, но да бъдат запазени и
представителни образци от екосистеми, които са добре представени и са в
благоприятно природозащитно състояние.
На територията на ТП ДЛС,,Мазалат’’ като Представителни образци от естествени екосистеми, в
които не се допускат горско стопански дейности, освен дейности за възстановяване до състояние,
близко до естественото и гори във фаза на старост са определени :

Таблица 2
Площта на ДГТ, които трайно няма да се ползат и ще останат без планирани мероприятия в
т.ч. и такива във фаза на старост:
Избрани подотдели, като представителни екосистеми без ползване

68 ж, 181 с, 181 т, 181 у, 181 ф, 181 х, 182 м, , 182 т, 182 х, 189 г, 189 и, 189 м, 310 з, 311 т, 403 л, 432 л, 455 п, 455 р, 455 с, 455
т, 457 а, 457 б, 457 г, 457 д, 457 е, 457 и, 457 к, 458 в, 458 к, 458 л, 458 м, 458 о, 458 п, 478 в, 478 е, 478 ж, 478 з, 478 и, 478 к,
478 л, 478 м, 478 н, 478 о, 478 п, 478 р, 478 с, 478 т, 478 у, 478 ф, 478 х, 478 ц, 478 ч, 478 ш, 478 щ, 515 б1, 515 в1, 515 г1, 515 д1,
515 ж1, 515 ю
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68 а, 68 б, 68 м, 68 о, 70 а, 70 в, 70 г, 70 е, 70 и, 73 а, 73 ф, 75 а, 75 б, 75 в, 75 г, 75 д, 76 а, 76 б, 76 г, 76 е, 76 ж, 76 р, 76 с, 76 т, 76
у, 76 ф, 106 а, 107 а, 107 б, 107 в, 107 г, 107 д, 108 б, 108 в, 108 г, 120 г, 120 д, 140 д, 140 е, 140 ж, 140 з, 142 р, 151 е, 151 и, 153 и,
154 г, 154 и, 155 д, 159 ж, 160 г, 161 е, 162 е, 163 г, 164 д, 165 г, 166 а, 166 в, 167 г, 167 д, 169 а, 169 б, 169 в, 169 г, 169 д, 169 е,
19 а, 223 е, 234 д, 238 е, 239 з, 240 е, 243 б, 243 ж, 244 в, 244 ж, 244 и, 244 м, 246 з, 259 а, 259 б, 259 в, 259 г, 259 ж, 259 и, 259 з,
260 а, 262 в, 262 г, 268 г, 277 д, 341 б, 343 а, 350 г, 350 д, 350 ж, 351 г, 352 б, 355 д, 356 а, 357 ж, 357 и, 358 л, 358 м, 358 н, 359 а,
359 в, 359 з, 359 к, 364 в, 365 г, 376 б, 381 ж, 381 м, 381 р, 383 г, 383 е, 384 и, 384 л, 384 о, 385 и, 385 к, 386 л, 387 б, 392 а, 392 б,
392 д, 393 к, 393 н, 394 з, 394 и, 394 л, 394 у, 395 д, 398 е, 398 л, 400 б, 405 в, 406 г, 407 е, 409 в, 410 к, 421 в, 421 г, 422 в, 431 д,
433 в, 438 ж, 438 м, 450 а, 473 е, 474 д, 475 в, 475 г, 475 е, 501 в, 507 б, 634 н, 635 л, 635 н, 640 е, 640 и, 642 а, 642 е, 642 и, 643 д,
648 б, 651 г, 650 а, 650 б, 651 д, 652 а, 652 б, 653 в, 653 г, 654 а, 654 б, 654 в, 654 г, 655 а, 655 б, 656 д, 657 в, 657 г, 659 г, 660 а,
660 б, 660 в, 661 а, 661 б, 661 в, 661 г, 661 д, 661 п, 661 р, 663 а, 663 г, 663 д, 663 ж, 664 з, 664 л, 665 в, 665 г, 669 д, 669 е, 672 г,
673 б, 698 д.
59 г, 61 н, 145 с, 147 ж, 162 п, 621 з, 663 б, 664 а, 666 е.
10 а, 10 в, 11 а, 58 а, 58 в, 58 д, 58 ж, 58 и, 58 л, 58 м, 59 а, 59 д, 61 з, 61 л, 61 м, 61 о, 61 п, 61 у, 62 а, 62 б, 73 л, 103 а, 103 б, 103
в, 104 а, 105 а, 108 а, 120 в, 120 е, 120 к, 120 л, 120 м, 120 о, 120 т, 120 у, 120 ф, 120 х, 121 б, 121 в, 121 г, 121 д, 121 е, 121 ж, 121
з, 121 и, 122 а, 122 б, 122 в, 122 г, 124 б, 124 г, 124 е, 124 ж, 124 з, 124 и, 124 к, 125 в, 125 г, 125 е, 125 ж, 125 з, 125 и, 125 к, 126
б, 126 д, 126 е, 126 ж, 126 и, 138 а, 138 в, 138 з, 138 и, 138 к, 138 л, 139 а, 139 б, 139 д, 140 а, 140 б, 140 г, 140 д, 140 и, 140 к, 141
а, 141 б, 141 в, 141 д, 141 е, 142 а, 142 в, 142 г, 142 д, 142 е, 142 ж, 142 и, 142 к, 142 л, 142 м, 142 о, 142 п, 143 а, 143 б, 143 г, 143
д, 144 а, 144 б, 144 в, 144 е, 144 ж, 144 з, 144 к, 144 л, 144 н, 144 о, 144 п, 145 а, 145 б, 145 в, 145 г, 145 е, 145 з, 145 к, 145 м, 145
о, 145 р, 145 у, 145 ч, 146 а, 146 б, 146 в, 146 г, 146 д, 146 е, 146 ж, 146 з, 146 л, 146 м, 146 о, 146 п, 146 с, 146 т, 146 ф, 146 х, 146
ч, 146 ш, 146 ю, 146 а1, 146 б1, 146 в1, 146 д1, 147 а, 147 б, 147 в, 147 г, 147 д, 147 е, 147 з, 147 к, 148 а, 148 б, 148 в, 148 г, 148 д,
148 е, 148 ж, 148 з, 148 и, 148 к, 148 л, 148 н, 149 в, 149 д, 149 е, 149 ж, 149 и, 149 л, 149 м, 149 н, 149 п, 149 р, 149 т, 149 у, 149 х,
149 ц, 149 ш, 150 а, 150 д, 150 е, 150 л, 150 н, 150 о, 150 п, 150 р, 151 б, 151 в, 151 д, 151 з, 151 к, 151 л, 151 м, 151 н, 151 о, 152 а,
152 б, 152 д, 152 е, 152 ж, 152 к, 152 л, 152 м, 152 о, 153 а, 153 б, 153 в, 153 д, 154 б, 154 в, 154 л, 154 н, 154 о, 155 а, 155 б, 155 в,
155 г, 155 е, 156 а, 156 б, 156 в, 156 г, 156 д, 156 е, 156 ж, 157 а, 157 б, 157 в, 157 г, 158 а, 158 б, 158 в, 158 г, 159 а, 159 б, 159 и,
160 а, 160 б, 160 в, 160 е, 161 а, 161 б, 161 в, 161 д, 162 б, 162 в, 162 г, 162 е, 162 з, 162 и, 162 о, 162 п, 163 б, 163 в, 163 д, 164 а,
164 в, 164 е, 165 б, 165 в, 248 в, 248 м, 248 п, 248 р, 234 е, 235 е, 240 д, 240 з, 241 е, 242 г, 242 д, 242 е, 244 з, 244 л, 246 б, 246 г,
246 е, 246 и, 246 л, 246 п, 246 т, 246 х, 247 б, 247 г, 247 е, 247 з, 247 к, 247 л, 247 м, 247 н, 247 о, 247 п, 247 р, 248 а, 252 б, 252 в,
252 г, 252 к, 253 а, 253 б, 253 в, 253 д, 253 е, 255 д, 256 г, 256 д, 256 е, 257 а, 257 б, 257 в, 257 г, 257 д, 258 а, 258 б, 258 в, 259 а,
259 е, 260 б, 260 в, 260 г, 260 д, 260 е, 261 в, 261 г, 267 а, 267 г, 271 а, 271 д, 279 б, 279 г, 279 д, 279 е, 280 а, 280 б, 280 в, 281 а,
281 б, 281 в, 281 г, 281 д, 283 а, 283 б, 283 в, 284 а, 284 в, 284 ж, 285 а, 285 д, 285 е, 297 ж, 297 л, 353 б, 353 в, 355 а, 355 в, 355 е,
356 б, 358 и, 359 ж, 360 г, 360 и, 360 н, 360 ц, 360 ч, 360 ш, 360 щ, 361 в, 361 г, 361 д, 362 а, 362 в, 362 г, 362 д, 362 е, 363 а, 363
б, 363 в, 363 г, 364 а, 364 б, 364 д, 365 а, 365 б, 365 в, 366 б, 366 в, 366 г, 366 д, 369 а, 369 в, 370 а, 370 б, 370 в, 370 г, 370 д, 371
в, 371 г, 371 д, 373 а, 373 в, 374 а, 374 б, 375 б, 375 в, 375 г, 376 а, 376 в, 377 а, 377 г, 378 б, 379 б, 379 в, 380 а, 380 б, 380 в, 382 з,
391 г, 391 д, 391 е, 392 г, 392 е, 395 з, 395 л, 396 а, 396 б, 396 г, 397 г, 397 е, 397 ж, 403 е, 403 и, 406 а, 407 а, 407 д, 407 ж, 408 в,
410 ж, 410 и, 411 ж, 412 а, 413 б, 413 г, 459 а, 459 г, 460 ж, 460 з, 461 г, 461 е, 461 з, 462 а, 462 б, 463 а, 463 г, 463 е, 463 о, 464 а,
464 в, 464 д, 464 е, 464 и, 464 к, 464 н, 464 о, 464 п, 464 ю, 465 а, 465 д, 465 и, 465 к, 465 л, 465 м, 466 а, 466 б, 466 в, 466 е, 466 з,
466 и, 466 к, 467 а, 467 б, 467 в, 467 г, 467 д, 467 е, 467 ж, 467 з, 467 и, 467 л, 467 м, 467 н, 467 о, 467 п, 467 р, 468 а, 468 б, 468 в,
468 е, 468 ж, 468 з, 468 к, 468 л, 468 м, 468 н, 469 а, 469 б, 469 в, 469 г, 469 з, 469 и, 469 н, 469 о, 469 п, 469 р, 469 т, 469 ф, 469 х,
470 а, 470 б, 470 в, 470 г, 470 д, 470 ж, 470 з, 470 и, 470 к, 470 м, 470 н, 470 о, 470 р, 471 а, 471 б, 471 в, 471 г, 471 д, 471 е, 471 ж,
471 з, 471 и, 471 к, 471 л, 472 а, 472 б, 472 г, 472 е, 472 ж, 472 и, 472 л, 472 м, 472 н, 472 о, 473 а, 473 в, 473 г, 473 д, 473 ж, 474 а,
474 б, 474 в, 475 а, 475 б, 475 г, 476 а, 476 б, 476 в, 477 а, 477 б, 477 г, 477 д, 477 е, 501 а, 503 а, 503 б, 503 ж, 504 а, 504 б, 504 в,
504 г, 504 д, 505 а, 505 б, 505 в, 505 г, 505 д, 506 а, 506 б, 506 в, 506 г, 506 д, 506 е, 506 ж, 506 з, 506 и, 506 к, 506 л, 507 а, 507 и,
618 а, 618 б, 618 г, 618 ж, 618 з, 618 и, 621 б, 621 в, 621 г, 621 д, 621 ж, 621 и, 622 а, 622 в, 622 г, 622 д, 622 ж, 622 и, 622 н, 622 п,
627 а, 627 б, 627 д, 627 ж, 628 б, 628 в, 628 д, 628 е, 628 ж, 628 з, 628 и, 628 к, 628 л, 628 м, 628 н, 628 о, 628 р, 628 с, 628 т, 629 л,
629 м, 629 ф, 632 а, 632 б, 632 м, 634 а, 634 б, 634 в, 634 г, 634 д, 634 е, 634 з, 634 п, 634 р, 635 а, 635 б, 635 в, 635 г, 635 д, 635 е,
635 ж, 635 з, 635 и, 635 к, 635 м, 635 п, 635 р, 636 а, 636 г, 636 д, 636 е, 636 ж, 638 г, 662 а,, 663 е, 664 б, 664 в, 664 г, 664 е, 664 ж,
665 а, 665 б, 665 д, 665 е, 666 а, 666 б, 666 д, 667 б, 670 а, 683 а, 683 б, 683 в,683 е, 683 д, 684 а, 684 б, 684 к, 685 а, 686 а, 688 а,
689 а, 689 е, 690 а, 690 б, 690 в, 690 г, 690 е, 693 а, 694 в
166 б, 167 а, 167 б, 167 в, 601 а, 601 б, 601 г, 601 д, 601 з, 601 и, 601 к, 601 л, 601 н, 601 п, 601 с, 601 х, 601 щ, 601 я, 601 а1, 615
а, 615 б, 615 д, 615 е, 615 и, 615 м, 616 а, 616 б, 616 ж, 617 а, 617 б, 617 в, 617 е, 619 а, 619 д, 619 е, 620 д, 620 е, 620 ж, 629 а, 629
б, 629 в, 629 г, 629 д, 629 е, 629 з, 629 и, 629 к, 629 х, 637 а, 637 в, 637 г, 637 д, 637 е, 637 ж, 637 з, 637 и, 637 к, 638 а, 638 б, 638
в, 638 д, 639 а, 639 б, 639 в, 639 г, 639 д, 639 е, 640 а, 640 б, 640 в, 640 г, 640 д, 640 ж, 640 з, 640 к, 641 а, 641 б, 641 в, 641 г, 641
д, 641 е, 641 ж, 641 з, 641 и, 642 а, 642 в, 642 г, 642 д, 642 ж, 642 з, 643 а, 643 б, 643 г, 643 е, 643 ж, 643 з, 643 и, 648 в, 651 а, 651
б, 651 в, 651 е, 656 а, 656 б, 656 в, 656 г, 657 а, 657 б, 657 д, 658 а, 658 б, 658 в, 671 а, 671 б, 671 в, 671 г, 671 д, 672 а, 672 б, 672
д, 672 е, 673 а, 673 в, 673 е, 674 а, 674 г, 675 а, 675 б, 675 в, 675 г, 675 д, 675 е, 675 ж, 676 а, 676 г, 676 д, 676 и, 676 м, 677 а, 677
г, 677 з, 677 и, 677 м, 678 ж, 678 и, 678 м, 678 о, 678 р, 679 а, 679 б, 679 в, 679 г, 679 д, 680 а, 680 б, 680 е, 680 з, 680 м, 681 б, 681
в, 681 г, 681 д, 682 б, 682 г, 682 д, 682 е, 682 з, 682 и, 682 к, 691 а, 691 б, 691 в, 692 а, 692 б, 692 в, 692 г, 692 д, 695 а, 695 б, 695 г,
695 д, 695 е, 695 ж, 695 з, 695 и, 696 а, 696 б, 696 в, 696 г, 696 д, 697 а, 697 б, 697 в, 697 г, 697 д, 697 е, 697 ж, 698 а, 698 б, 698 в,
698 г, 699 а, 699 б, 699 в, 699 г, 699 д, 699 е.
15 г, 16 а, 16 н, 17 б, 19 в, 20 а, 20 б, 62 и, 105 б, 120 а, 120 и, 121 а, 154 з, 158 е, 159 з, 161 з, 162 а, 163 д, 214 в, 214 г, 218 н, 248
з, 249 а, 249 б, 249 в, 249 д, 249 е, 227 а, 230 г, 230 е, 230 ж, 234 з, 234 и, 235 а, 235 д, 239 к, 240 г, 240 к, 240 л, 241 а, 241 г, 242 б,
242 в, 243 д, 243 е, 243 з, 243 к, 243 л, 243 м, 244 а, 245 а, 245 г, 245 д, 250 а, 250 в, 250 г, 251 а, 251 г, 251 д, 251 е, 252 д, 253 з,
254 е, 255 в, 255 г, 255 ж, 256 а, 256 б, 256 в, 259 д, 260 ж, 262 а, 262 е, 262 р, 264 г, 265 а, 265 в, 266 а, 266 б, 266 г, 268 б, 269 а,
270 а, 270 г, 271 г, 275 г, 275 д, 276 в, 276 е, 277 б, 277 г, 277 з, 278 б, 278 в, 278 г, 278 е, 278 з, 278 и, 279 ж, 279 з, 282 б, 282 в,
282 г, 282 д, 282 е, 284 б, 284 г, 284 д, 284 е, 285 в, 285 г, 287 г, 297 в, 298 а, 298 б, 298 в, 298 г, 298 д, 300 а, 300 в, 300 г, 293 е,
342 р, 348 а, 348 б, 348 г, 348 д, 350 з, 351 б, 353 а, 354 г, 355 ж, 355 и, 357 в, 358 б, 360 б, 366 а, 366 е, 367 а, 367 б, 367 в, 368 г,
368 д, 368 е, 368 ж, 371 а, 372 а, 372 б, 373 б, 377 д, 378 а, 379 а, 381 л, 382 о, 384 а, 384 е, 384 п, 384 р, 384 т, 384 у, 385 д, 386 о,
390 а, 390 с, 393 з, 393 л, 394 п, 394 х, 395 е, 397 в, 398 н, 401 б, 401 г, 401 д, 401 е, 403 в, 403 д, 404 а, 404 в, 405 а, 405 г, 406 б,
406 в, 407 в, 408 б, 409 в, 410 а, 410 б, 410 д, 410 е, 411 б, 411 е, 412 б, 412 в, 415 б, 415 г, 416 а, 416 г, 434 д, 435 б, 435 в, 440 в,
444 д, 445 б, 445 ж, 446 а, 447 б, 476 е, 476 ж, 628 а, 628 п, 629 н, 629 о, 629 п, 629 р, 629 с, 629 т, 629 у, 632 г, 632 е, 632 ж, 632 з,
632 и, 632 к, 632 л, 634 и, 634 к, 634 л, 634 м, 634 с, 669 б, 670 б, 689 в, 689 г, 690 ж, 694 ж, 694 з, 694 л, 694 м
650 г
107 в, 107 г, 107 д, 107 е, 108 г, 108 д, 159 в, 159 г, 159 ж, 159 з, 161 е, 163 г, 164 г, 165 д, 167 д, 232 е, 252 з, 262 ф, 263 е, 312 г,
331 г, 343 а, 343 б, 343 н, 364 в, 364 г, 364 е, 374 в 377 б, 377 в, 403 ж, 419 д, 426 в, 634 в, 634 ж, 634 и, 634 к, 634 о, 634 с, 642 а,
642 б, 642 д, 642 е, 642 и, , 643 б, 643 в, 643 з, 648 а, 648 е, 648 ж, 654 а, 656 а, 656 в, 656 г, 656 д, 659 а, 659 б, 659 в, 666 в, 666 г,
668 в, 670 а, 670 б, 682 в, 682 г, 682 д, 682 е, 682 ж, 682 з, 682 к, 690 г, 690 д, 694 а, 694 б, 694 в, 694 н, 698 д
202 г
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2 г, 3 а, 3 в, 3 г, 11 о, 14 г, 16 г, 21 и, 88 в, 88 д, 88 ж, 88 з, 88 и, 88 к, 88 л, 88 м, 88 н, 166 г, 166 д, 168 ж, 168 з, 168 о, 168 р, 168
и, 168 к, 169 к, 177 б, 177 в, 177 г, 178 б, 178 е, 178 з, 178 и, 178 к, 178 р, 178 т, 178 ш, 178 ю, 178 б1, 182 ф, 188 о, 190 б, 193 е,
194 з, 196 к, 202 р, 216 д, 216 е, 216 к, 217 з, 219 п, 219 у, 224 и, 238 а, 254 б, 254 ж, 254 и, 267 в, 271 б, 285 б, 291 д, 291 ж, 301 г,
302 а, 302 б, 302 в, 307 а1, 308 б, 310 о, 310 ц, 311 л, 313 е, 313 з, 313 к, 314 б, 314 л, 331 б, 335 я, 338 б, 338 в, 340 б, 340 д, 344
б, 390 ж, 434 б, 426 г, 438 т, 446 б, 453 д, 456 а, 456 б, 456 г, 479 к, 479 л, 502 е, 642 б, 642 е, 642 и, 643 в, 649 а, 651 г, 651 д, 653
а, 653 б, 653 з, 653 л, 653м, 662 б, 662 г, 662 е, 683г, 683 ж, 684 д, 684 и, 684 к,
182 а1, 182 в1, 182 г1,182 в, 182 и, 182 к,182 н, 182 п, 182 щ, 189 а, 189 б, 189 в,189 к, 189 н, 189 п, 189 р, 195 и, 204 и2, 205 а,
205 б, 205 г, 205 д, 205 е, 205 ж, 205 з, 205 к, 205 м, 208 а, 225 н, 228 а, 230 а , 232 а, 236 д, 273 и, 277 а, 306 щ, 306 я, 310 ж1,
310 з1, 314 ф, 315 б, 317 а, 318 а, 318 б, 318 в, 318 д, 318 е, 318 ж, 318 з, 318 к, 318 о, 318 у, 318 ц, 318 щ, 319 а, 319 г, 455 х, 455
ц, 457 в, 457 ж, 457 з, 457 л, 457 м, 457 н, 457 о, 457 п, 457 р, 457 у, 457 х, 457 ц, 457 ч, 457 ш, 457 щ, 457 ю, 457 я, 478 а, 478 б,
478 д,
88-1, 88-2, 88-3, 88-5, 88-6, 88-7, 88-8, 145-2, 145-3, 145-4, 145-5, 145-6, 154-7, 154-8, 161-4, 178-1, 178-2,178-3, 178-5, 178-6, 178-7,
178-8, 178-9, 468-9, 501-1, 502-1, 502-3, 502-4, 502-5, 502-6, 502-7, 642-1, 642-2, 643-2, 643-3, 643-4, 649-1 , 651-1, 651-2, 651-3,
652-1, 653-1, 653-2, 653-3, 653-4, 654-1, 654-2, 654-3, 655-1, 655-2, 655-3, 660-1, 660-2, 661-1, 661-3, 662-1, 663-3, 663-4, 663-5,
683-1, 684-1, 684-3

623.2

193.2

111.1

Обща площ на горите, които трайно няма да се ползат и ще останат без планирани
мероприятия - 2947,2 hа, в т.ч. площ на горите във фаза на старост – 1498,7 hа

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 3
(за всички посочени горски екосистеми / местообитания)
Мониторинга на тези ГВКС включва изършване на периодични наблюдения и анализ на
състоянието на вида гора, чрез теренни наблюдения и разработване и прилагане на отделна програма
за всеки вид гора.
1. Програмата за мониторинг трябва да бъде разработена със стандартни оперативни процедури,
които да включват ясни индикатори, подходящи за целите на стопанисване. Тя може да се
провежда веднъж или повече годишно, ако е необходимо сезонно отчитане, т.е. ако в
горскостопанската единица настъпват значими събития само през определени месеци.
2. При теренната работа да се извършва наблюдение на показатели като жизненост на отделните
дървета, структура на насаждението, здравословно състояние, наличие на дегенеративни
процеси, честотата, размери и разположение на празните пространства, нивата на
фрагментация, базовата територия, наличието на сукцесия и нейната посока и т.н. и/или
интерпретация на дистанционно получени данни.
3. Трябва да се установят заплахите за видовете гори с ВКС 3 и доколко сериозни са те, и да се
определят мерките, които трябва да се вземат за намаляването им.
4. За успешно прилагане на процедурите по мониторинг е необходимо обучение на персонала,
участващ в горскостопанските мероприятия, което трябва да запознае всички с ограниченията
предизвикани от наличието на ВКС и мерките за неговото опазване.
5. При извършване на мониторинга може да се окаже, че плановете за управление не отразяват
реалното състояние на горите, заплахите и тенденциите. В такъв случай трябва да се потърси
съвет от специалисти, които да определят дали има пропуски в плановете и дали досегашния
модел на стопанисване е критичен за опазването на вида екосистема. При установяване
необходимост от промяна към по-строг режим на стопанисване, териториите с наличие на
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ВКС 3 могат да бъдат включени в План за действие за опазване на биоразнообразието в
рамките на по-голям ландшафтен обект или могат да бъдат включени в защитени територии.

ВКС 4 - ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ КРИТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ. ОСНОВНИ
ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ОТ КРИТИЧНО (НЕЗАМЕНИМО) ЗНАЧЕНИЕ В
ОПРЕДЕЛЕНИ СИТУАЦИИ ВКЛ., ОПАЗВАНЕ НА ВОДОСБОРИ И КОНТРОЛ НА
ЕРОЗИЯТА НА УЯЗВИМИ ПОЧВИ И СКЛОНОВЕ.

Тази ВКС се отнася до важните екологични функции на стопанисваната гора.
Определени са следните компоненти:
· Гори представляващи единствени източници на питейна вода
· Гори от решаващо значение за водосбора
· Гори с решаващо противоерозионно значение
· Гори с пожарозащитни функции
· Гори с решаващо значение за земеделието и рибарството
На територията на ТП ДЛС„Мазалат” са представени типове ГВКС, свързани с екологичните
функции на горските екосистеми. Определянето на тези консервационни стойности е извършено по
данни от лесоустройствения проект и проведени интервюта с горските служители и местните
заинтересовани страни. За всяка една от идентифицираните ВКСта за територията на ТП
ДЛС„Мазалат” са разписани конкретни мерки за стопанисване и мониторинг.
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ВКС 4.1 ГОРИ – ЕДИНСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПИТЕЙНА ВОДА

В България за ГВКС се считат всички ГТ попадащи в рамките на санитарно-
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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 ГТ попадащи
в близост до източници за питейно - битово водоснабдяване, но без определени
официални СОЗ, когато те са територии, включващи реката и крайбрежните
заливаеми ивици на разстояние от 3500 м над водовземането и 50 м под него сширочина не
по-малка от 1500 м от двете страни на реката.
За територията на ТП ДЛС„Мазалат” в тази консервационна стойност попадат следните отдели и
подотдели, определени като вододайна зона, обособени с цел снабдяване на населените места с вода
за питейно битовинужди дадени в Таблица 3, разпределени по населени места

Таблица 3 Обособени са вододайни зони:
ДЛС Мазалат

Отдели

Площ, ha

Вододайна зона землище

195 а, 195 б, 195 в, 195 ш, 201 а, 201 б, 201 в, 201 г, 201 д, 201 1, 201 2, 201

1192,6

Павел баня

4, 202 г, 202 д, 202 е, 202 ж, 202 з, 202 к, 202 л, 202 м, 202 н, 202 о, 202 п,
202 р, 202 с, 202 т, 202 у, 202 ф, 202 ц, 202 1, 202 2, 203 в, 203 г, 203 д, 203
е, 203 ж, 203 з, 203 с, 203 т, 203 у, 203 ч, 203 ш, 203 щ, 203 ю, 203 я, 203 а1,
203 е1, 203 и1, 203 л1, 204 в, 204 г, 204 е, 204 ж, 204 з, 204 и, 204 т, 204 у,
204 ц, 204 ч, 204 ш, 204 ю, 204 я, 204 г1, 204 д1, 204 и1, 204 л1, 204 с1, 204
у1, 204 ц1, 204 ч1, 204 б2, 204 в2, 204 и2, 204 м2, 204 1, 204 2, 204 3, 205 г,
205 д, 205 е, 205 з, 205 и, 205 к, 205 л, 205 м, 205 6, 205 7, 205 8, 205 9, 205
10, 205 11, 205 12, 205 13, 205 14, 205 15, 205 16, 205 17, 205 18, 205 19,
205 20, 205 21, 205 22, 205 23, 206 в, 206 г, 206 е, 206 ж, 206 з, 206 и, 206 м,
206 н, 206 о, 206 х, 206 ц, 206 ч, 206 щ, 206 ю, 206 я, 206 а1, 206 б1, 206 в1,
206 е1, 206 к1, 206 л1, 206 м1, 206 н1, 206 о1, 206 п1, 206 1, 206 2, 206 3,
206 4, 206 5, 206 6, 207 а, 207 б, 207 в, 207 г, 207 е, 208 а, 208 б, 208 г, 208
д, 208 е, 208 ж, 208 з, 208 и, 208 к, 208 л, 208 м, 208 н, 208 о, 208 п, 208 с,
208 т, 208 у, 208 ф, 208 х, 208 ц, 208 ч, 208 ш, 208 щ, 208 ю, 208 я, 208 а1,
208 б1, 208 в1, 208 г1, 208 д1, 208 е1, 208 ж1, 208 з1, 208 и1, 208 к1, 208 л1,
208 м1, 208 н1, 208 о1, 208 с1, 208 1, 208 2, 208 3, 208 4, 209 а, 209 б, 209 в,
209 г, 209 д, 209 е, 209 1, 209 2, 210 а, 210 б, 210 в, 210 г, 210 д, 210 е, 210
ж, 210 з, 210 1, 210 2, 210 3, 211 а, 211 б, 211 в, 211 г, 211 д, 211 е, 211 ж,
211 з, 211 и, 211 к, 211 л, 211 м, 211 н, 211 1, 211 2, 211 3, 212 а, 212 б, 212
в, 212 1, 212 2, 213 а, 213 б, 213 в, 213 1, 213 2, 214 а, 214 б, 214 в, 214 г,
214 д, 214 е, 215 а, 215 б, 215 в, 215 г, 215 д, 215 е, 216 д, 216 е, 216 ж, 216
з, 216 и, 216 к, 217 и, 217 к, 217 л, 217 м, 217 н, 217 о, 217 п, 217 р, 217 т,
217 у, 217 ф, 217 х, 217 ц, 217 ч, 217 ш, 217 щ, 217 ю,217 я, 217 а1, 217 б1,
217 г1, 217 2, 217 3, 217 4, 217 5, 311 а, 311 в, 311 г, 311 д, 311 е, 311 ж, 311
з, 311 и, 311 к, 311 л, 311 м, 311 т, 311 у, 311 х, 311 ц, 311 ш, 311 ю, 311 я,
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311 1, 311 2, 311 3, 311 4, 311 5, 311 6, 311 7, 311 8, 311 9, 311 10, 311 11,
311 12, 311 13, 311 14, 312 а, 312 б, 312 в, 312 г, 312 д, 312 е, 312 ж, 312 з,
312 1, 312 2, 312 3, 312 4, 312 5, 312 6, 313 а, 313 б, 313 в, 313 г, 313 д, 313
е, 313 ж, 313 з, 313 и, 313 к, 313 1, 313 2, 315 л, 315 м, 315 н, 315 о, 315 п,
315 р, 315 5, 315 6, 318 х, 318 ц, 318 ч, 318 ш, 318 щ, 318 6, 318 7, 318 8,
318 9, 318 10.
Вододайна зона с. Виден

189 г, 189 5, 190 а, 190 б, 190 в, 190 г, 190 д, 190 е, 190 ж, 190 з, 190 и, 190

575,4

к, 190 1, 190 2, 190 3, 191 а, 191 д, 191 е, 191 ж, 191 з, 191 и, 191 к, 191 л,
191 м, 191 н, 191 о, 191 с, 191 у, 191 ф, 191 ю, 191 я, 191 б1, 191 в1, 191 г1,
191 ж1, 191 з1, 191 и1, 191 л1, 191 м1, 191 о1, 191 п1, 191 р1, 191 у1, 191 1,
191 2, 192 а, 192 б, 192 в, 192 г, 192 д, 192 е, 192 ж, 192 з, 193 а, 193 б, 193
в, 193 г, 193 д, 193 е, 193 ж, 193 з, 193 и, 193 к, 193 л, 193 м, 193 н, 193 о,
193 1, 193 2, 193 3, 194 а, 194 в, 194 г, 194 е, 194 ж, 194 з, 194 и, 194 1, 194
2, 194 3, 194 4, 194 5, 195 г, 195 д, 195 е, 195 ж, 195 з, 195 и, 195 м, 195 н,
195 о, 195 с, 195 т, 195 у, 195 ф, 195 х, 195 ц, 195 1, 195 2, 196 а, 196 б, 196
в, 196 г, 196 д, 196 е, 196 ж, 196 з, 196 и, 196 к, 196 л, 196 м, 196 1, 197 а,
197 б, 197 в, 197 г, 197 д, 197 ж, 197 и, 197 к, 197 л, 197 м, 197 н, 197 о, 198
а, 198 б, 198 в, 198 г, 198 д, 198 е, 198 ж, 198 з, 198 и, 198 к, 198 л, 198 м,
199 а, 199 б, 199 в, 199 г, 199 д, 199 е, 199 ж, 199 з, 199 и, 199 к, 199 1, 200
а, 200 б, 200 в, 200 г, 200 д, 200 е, 200 ж, 200 з, 201 е, 201 ж, 201 3, 201 5,
203 ф, 203 х, 203 ц, 205 а, 205 б, 205 в, 205 1, 205 2, 205 3, 205 4, 205 5, 207
д.
Вододайна зона с. Турия

205 н, 205 24, 216 а, 216 б, 216 в, 216 г, 217 а, 217 б, 217 г, 217 д, 217 е, 217

450,7

з, 217 в1, 217 1, 218 а, 218 б, 218 в, 218 е, 218 ж, 218 з, 218 и, 218 к, 218 л,
218 м, 218 н, 218 1, 218 2, 219 а, 219 б, 219 в, 219 г, 219 д, 219 е, 219 ж, 219
з, 219 к, 219 л, 219 н, 219 о, 219 п, 219 р, 219 у, 219 ц, 219 ю, 219 я, 219 а1,
219 в1, 219 1, 219 2, 219 3, 219 4, 219 5, 219 6, 219 7, 219 8, 219 9, 220 а, 220
б, 220 ж, 220 к, 220 о, 220 п, 220 р, 220 с, 220 т, 220 у, 220 ф, 220 х, 220 ц,
220 ч, 220 ш, 220 1, 220 2, 221 в, 221 е, 221 ж, 221 з, 221 и, 221 к, 221 л, 221
н, 221 п, 221 р, 221 с, 221 т, 221 х, 221 1, 222 а, 222 б, 222 в, 222 е, 222 ж,
222 и, 222 п, 222 1, 223 а, 223 б, 223 в, 223 г, 223 д, 223 е, 223 з,223 и, 223 к,
223 л, 223 м, 223 п, 223 р, 223 1, 223 2, 223 3, 224 а, 224 б, 224 в, 224 г, 224
д, 224 ж, 224 и, 224 л, 224 п, 224 р, 224 у, 224 ф, 224 х, 224 ц, 224 ч, 224 щ,
224 ю, 224 1, 224 2, 224 3, 224 4, 310 в, 310 г, 310 д, 310 е, 310 ж, 310 з, 310
и, 310 л, 310 о, 310 п, 310 ц, 310 ч, 310 ш, 310 б1, 310 ж1, 310 з1, 310 и1,
310 к1, 310 л1, 310 н1, 310 о1, 310 п1, 310 р1, 310 с1, 310 т1, 310 у1, 310 2,
310 5, 310 6, 310 7, 310 8, 310 9, 310 10, 310 11, 310 12, 310 13, 311 а1, 311
з1, 311 и1, 311 м1, 311 н1, 311 о1, 311 15, 312 7, 313 л, 316 е, 316 ж, 316 3.
Вододайна

зона

с.

318 д, 318 е, 318 ж, 318 з, 318 и, 318 к, 318 м, 318 5.

10,3

443 к, 444 а

44,4

443 к

21,1

Габарево
Каптажи с. Осетеново
Горски

чешми

и
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кладенци

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕНА ВКС 4.1
1. До обособяване на санитарно-охранителни зони за източниците на питейна вода, съгласно
Наредба 3 от 2000 г., се използват следните общи препоръки за лесовъдска намеса в посочените
насаждения:


Да се подпомага създаването и поддържането на смесени насаждения с неравномерна
пространствена структура;



Да се използват лесовъдски системи, осигуряващи постоянно покритие на горските
територии във водосбора с гора;



Пълнотата на насажденията във водосбора да не намалява под 0.5, но и да не е по-висока от
0.8, тъй като се увеличава процента на евапотранспирация;



Забрана за използване на голи сечи;



Зоните в непосредствена близост до водоизточниците изискват повече внимание при
планиране и провеждане на дейностите, минимално нарушаване на земната повърхност при
извоз на дървесина, дърводобив с много ниска интензивност или липса на такъв.
2. Трябва да се извършва обучение на персонала, който участва в горскостопанските

мероприятия. Обучението трябва да запознае персонала с ограниченията предизвикани от наличието
на ВКС и мерките за опазване на тези стойности.
3. След обособяване на санитарно-охранителни зони за източниците на питейна вода,
съгласно Наредба 3 от 2000 г., горскостопанските мероприятия трябва да се съобразяват с
посочените в нея режими на стопанисване и опазване.
4. В процеса на учредяване на СОЗ, стопаните трябва да търсят компенсиране на
пропуснатите ползи или увеличени разходи при стопанисването на горите .

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.1
Горските стопани трябва да използват мониторинга на водите, извършван от компетентните
органи – РИОСВ, басейновите дирекции или водностопанските фирми.

ВКС 4.2. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДНИЯ
ОТТОК ВЪВ ВОДОСБОРИТЕ
В България за ГВКС се приемат всички ГТ, които представляват:
1. ГТ попадащи във водосборите на поройни водни течения, чиято лесистост
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надхвърля 40%;
2. Съобщества на клек (Pinus mugo);
3. ГТ представляващи горна граница на гората (ГГГ), определени по реда на ЗГ
или попадащи в 200 метрова ивица под ГГГ;
4. Крайречни естествени гори от Q. pedunculiflora, Q. robur, Fr. оxycarpa, Ulmus
minor, U. laevis, Salix alba, Alnus glutinosa, Popolus alba, P. nigra, Platanus orientalis,
попадащи в заливаемата тераса на речното течение;
5. Горите между дигата и десния бряг на р. Дунав, горите на островите и 200
метровата ивица от високия бряг на реката;
6. Гори в 100 метровата ивица на реките Марица, Тунджа, Места, Струма, Арда,
Лом, Цибрица, Огоста, Скът, Искър, Янтра, Вит, Съзлийка, Стряма, Осъм,
Русенски Лом, Камчия, Велека, Резовска (Българския бряг);
7. ГТ попадащи в санитарно-охранителна зона 3 на язовирите чието основно
предназначение е за питейни нужди, определени по реда на Наредба 3 от 2000 г.
За територията на ДЛ”Мазалат” са определени ГВКС, покриващи изискванията на т. 3, 4, 6 и
7 от определението, съгласно Националното ръководство за определяне на ГВКС.
4.2.3. Защитни гори – горна граница на гората, заделени съгласно ЗГ или попадащи в 200
м.ивица под горната граница.
Отдели и подотдели, представляващи ВКС 4.2.3 на територията на ТП ДЛС„Мазалат”:145 а,
46 а, 146 б, 146 в, 147 а, 148 а, 149 м, 149 н, 149 ш, 152 а, 153 а, 155 а, 156 а, 464 а, 464 в, 464 д, 464 е,
465 а, 466 и, 467 а, 468 а, 469 а, 470 а, 470 б, 470 в, 470 и, 471 а, 472 а, 473 а, 473 в, 679 в, 680 а, 681 в,
691 а, 692 а, 696 а, 696 г, 697 а, 699 а, 699 г.
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;
Отдели и подотдели, представляващи ВКС 4.2.4 на територията на ТП ДЛС„Мазалат”: 14 а,
14 д1, 60 а1, 60 б1, 60 я, 189 а, 189 б, 189 г, 189 д, 189 и, 189 к, 189 л, 189 о, 189 п, 189 р, 189 с, 195 а,
195 и, 204 и2, 205 а, 205 б, 205 в, 205 г, 205 д, 205 е, 205 ж, 205 з, 205 к, 205 л, 205 м, 205 н, 218 а, 219
а, 222 а, 291 е, 291 ж, 310 е1, 310 ж1, 310 з1, 314 з, 314 и, 314 о, 314 п, 314 ф, 315 а, 315 б, 317 а, 318 а,
318 б, 318 в, 318 г, 318 е, 318 з, 318 к, 318 о, 318 у, 318 ц, 318 щ, 319 а, 319 г, 319 с, 455 к, 455 р, 455 ц,
457 ж, 457 з, 457 л, 457 м, 457 н, 457 о, 457 п, 457 р, 457 с, 457 т, 457 у, 457 ф, 457 х, 457 ц, 457 ч, 457
ш, 457 щ, 457 ю, 457 я, 458 а, 458 в, 458 ж, 458 и, 458 к, 458 л, 458 м, 458 о, 458 п.
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4.2.6. Гори в 100 метровата ивица на река Тунджа;
Отдели и подотдели, представляващи ВКС 4.2.6 на територията на ТП ДЛС „Мазалат”: 189 1,
189 10, 189 2, 189 3, 189 4, 189 5, 189 6, 189 7, 189 8, 189 9, 189 а, 189 б, 189 в, 189 г, 189 д, 189 и, 189
к, 189 л, 189 м, 189 н, 189 о, 189 п, 189 р, 189 с, 189 т, 189 у, 314 2, 314 3, 314 7, 314 а, 314 ж, 314 з,
314 и, 314 к, 314 м, 314 о, 314 п, 314 т, 314 ф, 314 х, 315 1, 315 2, 315 3, 315 4, 315 а, 315 б, 315 в, 315
г, 315 д, 317 1, 317 2, 317 3, 317 4, 317 5, 317 а, 317 б, 317 в, 318 1, 318 10, 318 3, 318 4, 318 6, 318 7,
318 8, 318 9, 318 а, 318 б, 318 в, 318 г, 318 е, 318 ж, 318 з, 318 и, 318 к, 318 л, 318 м, 318 н, 318 о, 318
п, 318 р, 318 с, 318 т, 318 у, 318 ф, 318 х, 318 ц, 318 ч, 318 ш, 318 щ, 319 1, 319 2, 319 3, 319 4, 319 5,
319 6, 319 7, 319 8, 319 9, 319 а, 319 б, 319 в, 319 г, 319 с, 454 а, 455 10, 455 7, 455 8, 455 9, 455 и, 455
к, 455 л, 455 м, 455 п, 455 р, 455 с, 455 ц, 455 ч, 455 ш, 457 п, 457 р, 457 у.
4.2.7. ГТ попадащи в санитарно охранителна зона 3 на язовирите чието основно
предназначение е за питейни нужди, определени по реда на Наредба 3 от 2000 г
Отдели и подотдели, представляващи ВКС 4.2.7 на територията на ТП ДЛС„Мазалат”: 185 5,
186 2, 186 а, 187 б, 187 г, 187 д.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 4.2
1. Планирането и стопанските дейности в ГВКС се съобразяват с поддържане и подобряване на ВКС
4.2.
2. За насажденията с ВКС 4.2.4 са в сила всички мерки, които са посочени за съответните
насаждения, посочени във ВКС 3 за типа Крайречни заливни гори, доминирани от бяла върба.
3. В насажденията, формиращи защитната ивица около река Дунав и 100 метровата ивица около р.
Русенски лом и притоците й могат да се посочат следните общи препоръки за лесовъдска намеса:


За намаляване повърхностния воден отток да се използват лесовъдски системи, осигуряващи
постоянно покритие на горските територии във водосбора с гора;



При нужда се провеждат залесителни мероприятия с подходящи местни видове за
увеличаване лесистостта на водосбора;



В насаждения с влошени структурни параметри и устойчивост да се планират и прилагат
възстановителни мероприятия;



Подпомага се създаването и поддържането на смесени насаждения с неравномерна
пространствена структура;



Пълнотата на насажденията във водосбора да не намалява под 0.5;



Забрана за използване на голи сечи, освен в интензивните тополови култури, като след сечта е
необходимо залесяване на площа в максимално кратки срокове;
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След прекратяване на стопанските дейности се извършва рехабилитация на нарушените
терени (напр. извозни горски пътища);

4. Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – мъртва дървесина,
острови на старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и т.н.
5. Поради опасността от ерозия, трябва да се използват технологични схеми и техника, осигуряващи
минимално нарушаване на земната повърхност при извоз на дървесина.
6. След прекратяване на стопанските дейности се извършва рехабилитация на нарушените терени
(напр. извозни горски пътища);
7. Препоръчва се провеждане на обучение на персонала, участващ в горскостопанските мероприятия,
което трябва да го запознае с ограниченията, предизвикани от наличието на ВКС и мерките за
неговото опазване.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.2
В мониторинга на ВКС 4.2. се включват параметри като здравословно състояние на гората,
наличие и интензивност на ерозионните процеси, промени в структурата и състава на насажденията,
количество и структура на мъртвата дървесина.Като допълнение се организира мониторинг на
параметри, характеризиращи водорегулационните функции на гората, като динамика на лесистостта,
ерозионните процеси, степен на повреди по крайречната растителност и др.
За определяне на отклонения в функционалността на тези гори може да се използва
мониторинга на водите, извършван от компетентните органи – РИОСВ, басейновите дирекции или
водностопанските фирми.

ВКС 4.3 ГОРИ С РЕШАВАЩО ПРОТИВОЕРОЗИОННО ЗНАЧЕНИЕ

В България за ГВКС се приемат всички ГТ, представляващи:
1. ГТ с наклон над 30о (или по-малък, при разположение под обработваеми земи,
поляни, голини, редини, които са с наклон над 10о и дължина по-голяма от 200 м) с
площ над 1 ha и пълнота над 0,6;
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2. Гори, създадени по технически проекти за борба с ерозията, корекционни,
брегозащитни и колматажни горски пояси,
3. Гори, предпазващи населени места или комуникации, разположени на пътя на
паднали до момента лавини по данни от Планинската спасителна служба, гори в
снегосборна област с наклон между 20о–50о, както и такива разположени под
обезлесена снегосборна област с дължина над 200 м. и наклон над 20о;
От ГТ, включени на територията на ТП ДЛС,,Мазалат’’ за тази консервационна
стойност се покриват определението по т.1 и 2.
1. ГТ с наклон над 30о (или по-малък, при разположение под обработваеми земи,
поляни, голини, редини, които са с наклон.
От ГТ, включени на територията на ТП ДЛС„Мазалат” за тази консервационна стойност се
покриват определението по т.1, 2 и 3.
4.3.1. Горски теритроии с наклон над 30о (или по-малък, при разположение под обработваеми
земи, поляни, голини, редини, които са с наклон над 10о и дължина по-голяма от 200 м) с площ
над 1 ha и пълнота над 0,6;
Насаждения с наклон над 30о
Отдели и подотдели, представляващи ВКС 4.3.1 на територията на ТП ДЛС „Мазалат”: 3 3, 6
1, 6 4, 12 3, 59 10, 59 11, 59 12, 59 13, 59 14, 59 15, 59 4, 59 6, 59 7, 59 8, 59 9, 59 г, 59 д, 59 е, 59 к, 60 б,
60 и, 60 к, 60 л, 60 н1, 60 х1, 62 о, 62 а1, 62 ж, 62 н, 63 б, 63 в, 63 г, 68 2, 68 7, 68 а, 68 б, 68 м, 68 н, 68
о, 70 1, 70 2, 70 е, 73 ф, 75 2, 75 3, 75 4, 75 5, 75 7, 75 а, 75 б, 75 в, 75 г, 75 д, 76 6, 76 8, 76 9, 76 б, 88 г,
88 е, 88 м, 88 н, 106 а, 106 о, 107 б, 107 в, 107 г, 107 д, 107 е, 107 ж, 108 б, 108 г, 108 д, 120 а, 120 в,
120 е, 120 ж, 120 з, 120 и, 120 о, 121 б, 121 з, 122 а, 122 г, 124 а, 124 б, 124 з, 124 и, 124 к, 125 1, 125 б,
125 г, 125 д, 125 е, 125 ж, 125 з, 125 и, 125 к, 126 б, 126 г, 126 и, 126 к, 138 а, 138 б, 138 в, 138 г, 138 д,
138 е, 138 ж, 138 з, 138 к, 138 л, 139 а, 139 б, 139 в, 139 г, 139 д, 140 б, 140 в, 140 д, 140 е, 140 ж, 140
и, 141 а, 141 б, 141 в, 142 м, 142 н, 142 о, 142 п, 142 р, 143 б, 143 г, 144 в, 144 г, 144 д, 144 ж, 144 з,
144 и, 144 к, 144 л, 144 м, 144 н, 145 2, 145 4, 145 6, 145 а, 145 б, 145 в, 145 г, 145 д, 145 е, 145 ж, 145
з, 145 и, 145 к, 145 л, 145 р, 145 с, 146 в1, 146 с, 146 т, 146 у, 146 ф, 146 х, 146 щ, 146 ю, 147 е, 148 в,
148 л, 148 м, 149 в, 149 х, 145 т, 145 у, 145 ф, 145 х, 145 ч, 146 а1, 146 б1, 149 ц, 150 а, 150 е, 150 н,
150 о, 150 п, 150 р, 151 б, 151 в, 151 з, 151 м, 152 б, 152 в, 152 г, 152 ж, 152 о, 153 а, 153 б, 153 в, 153
г, 153 д, 153 е, 153 ж, 153 и, 154 7, 154 8, 154 д, 154 и, 154 л, 156 1, 156 а, 156 в, 156 г, 156 д, 157 1,
157 а, 157 б, 157 в, 157 г, 158 а, 158 б, 158 е, 159 а, 159 б, 159 в, 159 г, 159 ж, 159 з, 159 и, 160 2, 160 б,
160 в, 160 е, 161 4, 161 е, 161 ж, 162 а, 162 в, 162 г, 162 е, 162 з, 162 и, 162 к, 162 л, 162 м, 162 п, 163 а,
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163 б, 163 в, 163 г, 163 д, 164 а, 164 г, 164 д, 164 е, 165 б, 165 в, 165 г, 165 д, 166 а, 166 б, 166 в, 166 д,
167 б, 167 в, 167 г, 168 7, 168 о, 177 л, 178 р, 178 у, 215 д, 216 а, 216 б, 217 в1, 218 н, 223 в, 240 е, 240
з, 240 и, 240 к, 240 л, 242 б, 242 г, 242 д, 243 д, 243 е, 243 к, 243 л, 243 м, 250 1, 256 а, 256 б, 256 в, 256
д, 257 в, 257 е, 257 ж, 266 а, 266 б, 266 г, 270 г, 271 а, 271 д, 272 а, 273 а, 275 д, 276 в, 277 д, 277 е, 279
б, 279 з, 281 а, 281 в, 281 г, 281 д, 284 ж, 285 б, 285 д, 298 г, 298 д, 304 2, 304 3, 317 б, 319 д, 325 з, 325
и, 326 в, 330 ж, 332 в, 334 а, 359 з, 361 а, 369 г, 373 а, 383 г, 384 м, 385 г, 385 д, 386 л, 395 д, 395 е, 395
л, 396 б, 396 г, 397 ж, 401 б, 407 в, 407 д, 426 в, 445 б, 446 а, 460 з, 466 а, 466 б, 466 г, 466 д, 466 е, 466
ж, 466 з, 467 е, 467 ж, 467 и, 467 л, 467 м, 467 н, 467 п, 468 9, 468 л, 468 м, 468 н, 469 х, 470 ж, 471 в,
471 г, 471 д, 471 е, 471 ж, 471 и, 471 к, 471 л, 472 ж, 472 л, 472 м, 472 н, 473 г, 473 д, 474 б, 474 в, 475
а, 475 в, 475 г, 476 а, 477 б, 477 г, 477 д, 477 е, 502 7, 502 е, 503 а, 503 б, 503 в, 503 г, 504 в, 506 ж, 506
и, 506 к, 506 л, 507 а, 507 б, 507 в, 507 г, 507 е, 507 ж, 507 з, 507 и, 618 и, 619 д, 619 е, 619 ж, 681 а,
681 в, 681 г, 681 д, 682 2, 682 5, 682 7, 616 а, 616 б, 617 а, 617б, 618 а, 618 з, 621 б, 621 в, 622 1, 622 а,
622 б, 622 и, 622 к, 622 л, 622 м, 622 п, 627 1, 627 2, 627 ж, 629 1, 629 6, 629 з, 629 р, 629 с, 629 т, 632
а, 632 м, 634 и, 634 к, 635 л, 635 н, 635 о, 639 а, 639 е, 640 2, 640 3, 640 4, 640 а, 640 б, 640 в, 640 д,
640 е, 640 ж, 640 з, 640 и, 640 к, 641 е, 641 ж, 641 з, 641 и, 642 а, 642 б, 642 в, 642 г, 642 д, 642 е, 642
ж, 642 з, 642 и, 643 а, 643 б, 643 в, 648 а, 648 б, 648 г, 648 д, 648 е, 648 ж, 649 1, 649 а, 650 а, 650 б,
650 г, 653 2, 654 2, 654 б, 655 1, 655 2, 655 3, 655 а, 655 б, 656 2, 657 1, 657 3, 657 4, 657 5, 657 а, 657 б,
657 в, 657 г, 657 д, 658 1, 658 а, 658 б, 658 в, 659 а, 659 б, 659 в, 659 г, 660 а, 660 б, 661 г, 662 б, 662 е,
663 г, 663 д, 663 ж, 664 а, 664 д, 664 е, 665 3, 665 а, 665 б, 665 в, 665 г, 665 д, 665 е, 666 а, 667 г, 667 ж,
667 з, 668 б, 668 в, 668 и, 668 л, 668 м, 669 б, 669 в, 669 е, 669 и, 670 а, 670 б, 670 в, 670 г, 671 б, 671 в,
671 г, 671 д, 674 1, 674 3, 674 а, 674 г, 679 д, 680 б, 680 г, 680 з, 680 и, 680 м, 675 ж, 682 г, 682 д, 682
ж, 682 з, 682 и, 682 к, 683 а, 683 б, 683 г, 683 д, 683 е, 683 ж, 684 в, 684 е, 684 к, 684 л, 685 в, 685 ш,
686 г, 686 ж, 687 е, 687 л, 687 ф, 687 х, 688 г, 688 ж, 688 м, 688 п, 689 в, 690 д, 690 ж, 693 д, 693 е, 693
ж, 693 к, 693 л, 694 а, 694 б, 694 в, 694 г, 694 д, 694 е, 694 и, 694 к, 694 л, 694 н, 694 о, 694 п, 694 р,
694 с, 695 з, 698 1, 698 а, 698 в, 698 г, 698 д, 699 2, 699 3, 699 б, 699 в, 699 г, 699 д, 699 е.

4.3.2. Гори създадени по технически проекти за борба с ерозията
Отдели и подотдели, представляващи ВКС 4.3.2 на територията на ТП ДЛС „Мазалат”: 13 1,
13 2, 13 3, 13 4, 13 5, 13 6, 13 7, 13 8, 13 9, 13 10, 13 11, 13 12, 13 13, 13 15, 13 а, 13 а1, 13 б, 13 б1, 13 в,
13 в1, 13 г, 13 г1, 13 д, 13 д1, 13 е, 13 е1, 13 ж, 13 ж1, 13 з, 13 з1, 13 и, 13 и1, 13 к, 13 к1, 13 л, 13 м, 13
м1, 13 н, 13 н1, 13 о, 13 о1, 13 п, 13 п1, 13 р, 13 с, 13 т, 13 у, 13 ф, 13 х, 13 ц, 13 ч, 13 ш, 13 щ, 13 ю, 13
я, 14 в, 60 11, 60 12, 60 е, 60 ж, 60 н1, 60 у, 60 х, 60 ч, 60 ш, 88 1, 88 2, 88 3, 88 4, 88 5, 88 6, 88 7, 88 8,
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88 а, 88 б, 88 в, 88 г, 88 д, 88 е, 88 ж, 88 м, 106 3, 106 4, 106 м, 106 п, 106 р, 106 с, 177 г, 177 л, 178 1,
178 2, 178 3, 178 4, 178 5, 178 6, 178 7, 178 8, 178 9, 178 а, 178 а1, 178 б, 178 б1, 178 в, 178 г, 178 д, 178
е, 178 ж, 178 з, 178 и, 178 к, 178 л, 178 м, 178 н, 178 о, 178 п, 178 р, 178 с, 178 т, 178 у, 178 ф, 178 х,
178 ц, 179 4, 179 5, 179 6, 179 а, 179 х, 180 а, 180 б, 180 в, 180 г, 180 д, 181 1, 181 4, 181 5, 181 6, 177 а,
177 б, 177 в, 178 ч, 178 ш, 178 щ, 178 ю, 178 я, 179 1, 179 3, 191 г1, 191 д, 191 д1, 191 е, 191 е1, 191 ж,
191 ж1, 204 л1, 204 л2, 204 м1, 204 м2, 204 р1, 204 с, 204 с1, 204 я1, 205 1, 205 10, 205 11, 205 12, 205
13, 205 14, 205 г, 205 д, 205 е, 205 ж, 205 з, 205 и, 205 к, 206 о, 206 о1, 206 п, 206 п1, 206 р, 206 с, 206
т, 208 я, 210 а, 217 а, 217 г, 217 г1, 217 д, 217 е, 181 а, 181 б, 181 в, 181 г, 181 ж, 181 з, 181 и, 181 к,
181 л, 181 м, 181 н, 181 о, 181 п, 181 р, 181 с, 181 т, 181 у, 181 ф, 181 х, 182 1, 182 10, 182 11, 182 12,
182 13, 182 14, 182 15, 182 16, 182 17, 182 18, 182 2, 182 3, 182 4, 182 5, 182 6, 182 7, 182 8, 182 9, 182
а, 182 б, 182 в, 182 г, 182 д, 182 е, 182 ж, 182 з, 182 и, 182 к, 182 л, 182 м, 182 н, 182 о, 182 п, 182 р,
182 с, 182 т, 182 у, 182 ф, 182 х, 185 1, 185 2, 185 3, 185 4, 185 5, 185 6, 185 а, 185 б, 185 в, 185 г, 185 д,
185 е, 185 ж, 185 з, 185 и, 185 к, 185 л, 185 м, 185 н, 186 1, 186 2, 186 а, 186 б, 186 в, 186 г, 186 д, 186
е, 186 ж, 186 з, 186 и, 186 к, 186 л, 186 м, 186 н, 186 о, 186 п, 187 1, 187 а, 187 б, 187 в, 187 г, 187 д,
187 е, 187 ж, 187 з, 187 и, 187 к, 187 л, 187 м, 187 н, 187 о, 187 п, 187 р, 187 с, 187 т, 187 у, 187 ф, 187
х, 187 ц, 187 ч, 188 1, 188 2, 188 3, 188 4, 188 5, 188 6, 188 7, 188 8, 188 а, 188 б, 188 в, 188 г, 188 д, 188
е, 188 ж, 188 з, 188 и, 188 к, 188 л, 188 м, 188 н, 188 о, 188 п, 188 р, 188 с, 188 т, 188 у, 188 ф, 188 х,
188 ц, 188 ч, 188 ш, 188 щ, 188 ю, 188 я, 190 1, 190 2, 190 3, 190 а, 190 б, 190 в, 190 г, 190 д, 190 е, 190
ж, 190 з, 190 и, 190 к, 191 1, 191 2, 191 а, 191 а1, 191 б, 191 б1, 191 в, 191 в1, 191 г, 191 з, 191 з1, 191
и, 191 и1, 191 к, 191 к1, 191 л, 191 л1, 191 м, 191 м1, 191 н, 191 н1, 191 о, 191 о1, 191 п, 191 п1, 191 р,
191 р1, 191 с, 191 с1, 191 т, 191 т1, 191 у, 191 ф, 191 ф1, 191 х, 191 х1, 191 ц, 191 ц1, 191 ч, 191 ш, 191
щ, 191 ю, 191 я, 192 а, 192 б, 192 г, 192 д, 192 е, 192 ж, 192 з, 193 2, 193 а, 193 б, 193 в, 193 г, 193 д,
193 е, 193 ж, 193 и, 193 к, 193 л, 193 о, 194 1, 194 2, 194 3, 194 5, 194 а, 194 б, 194 в, 194 г, 194 д, 194
е, 194 ж, 194 з, 195 1, 195 2, 195 з, 195 и, 195 х, 195 ц, 195 ш, 197 а, 197 б, 197 в, 197 г, 197 д, 197 е,
197 ж, 197 з, 197 и, 197 к, 197 л, 197 м, 197 н, 197 о, 197 п, 197 р, 198 а, 198 б, 198 в, 198 г, 198 д, 198
е, 198 ж, 198 з, 198 и, 198 к, 198 л, 198 м, 202 г, 202 д, 202 е, 202 ж, 202 з, 203 а, 203 а1, 203 б, 203 б1,
203 в, 203 в1, 203 г, 203 г1, 203 д, 203 д1, 203 е, 203 е1, 203 ж, 203 ж1, 203 з, 203 з1, 203 и, 203 и1, 203
к, 203 к1, 203 л, 203 л1, 203 м, 203 н, 203 о, 203 п, 203 р, 203 с, 203 т, 203 у, 203 ф, 203 х, 203 ц, 203 ч,
203 ш, 203 щ, 203 ю, 203 я, 204 1, 204 2, 204 3, 204 а1, 204 а2, 204 б1, 204 б2, 204 в, 204 в1, 204 в2, 204
г, 204 г1, 204 г2, 204 д1, 204 д2, 204 е, 204 е2, 204 ж, 204 ж2, 204 з, 204 и, 204 и1, 204 и2, 204 к1, 204
к2, 204 т, 204 т1, 204 у, 204 у1, 204 ц, 204 ц1, 204 ч, 204 ч1, 204 ш, 204 щ, 204 щ1, 204 ю, 204 ю1, 204
я, 205 15, 205 16, 205 17, 205 18, 205 19, 205 2, 205 20, 205 21, 205 22, 205 23, 205 24, 205 3, 205 4, 205
5, 205 6, 205 7, 205 8, 205 9, 205 а, 205 б, 205 в, 205 л, 205 м, 205 н, 206 1, 206 2, 206 3, 206 4, 206 5,
206 6, 206 а, 206 а1, 206 б, 206 б1, 206 в, 206 в1, 206 г, 206 г1, 206 д, 206 д1, 206 е, 206 е1, 206 ж, 206
ж1, 206 з, 206 з1, 206 и, 206 и1, 206 к, 206 к1, 206 л, 206 л1, 206 м, 206 м1, 206 н, 206 н1, 206 у, 206 ф,
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206 х, 206 ц, 206 ч, 206 ш, 206 щ, 206 ю, 206 я, 208 1, 208 2, 208 3, 208 4, 208 а, 208 а1, 208 б, 208 б1,
208 в, 208 в1, 208 г, 208 г1, 208 д1, 208 е, 208 е1, 208 ж, 208 ж1, 208 з, 208 з1, 208 и, 208 и1, 208 к, 208
к1, 208 л, 208 л1, 208 м, 208 м1, 208 н, 208 н1, 208 о, 208 о1, 208 п, 208 п1, 208 р, 208 р1, 208 с, 208 с1,
208 т, 208 т1, 208 у, 208 ф, 208 х, 208 ц, 208 ч, 208 ш, 208 щ, 208 ю, 217 и, 217 к, 217 л, 217 м, 218 1,
218 2, 218 а, 218 в, 218 г, 218 д, 218 е, 218 ж, 218 з, 218 и, 218 к, 218 л, 218 м, 218 н, 219 1, 219 2, 219
3, 219 а1, 219 б, 219 б1, 219 в, 219 в1, 219 г, 219 д, 219 е, 219 ж, 219 з, 219 и, 219 к, 219 л, 219 м, 219 п,
219 р, 219 с, 219 т, 219 у, 219 ф, 219 х, 219 ц, 219 ч, 219 ш, 219 щ, 219 ю, 219 я, 219 4, 219 5, 219 6, 219
7, 219 8, 219 9, 219 а, 220 х, 220 ц, 220 ш, 220 1, 220 2, 220 а, 220 б, 220 в, 220 г, 220 д, 220 е, 220 ж,
220 з, 220 и, 220 к, 220 л, 220 м, 220 н, 220 о, 220 п, 220 р, 220 с, 220 т, 220 у, 220 ф, 221 1, 221 а, 221
б, 221 в, 221 г, 221 д, 221 е, 221 ж, 221 з, 221 и, 221 к, 221 л, 221 м, 221 н, 221 о, 221 п, 221 р, 221 с,
221 т, 221 у, 221 ф, 221 х, 222 1, 222 а, 222 б, 222 в, 222 г, 222 д, 222 е, 222 ж, 222 з, 222 и, 222 к, 222
л, 222 м, 222 н, 222 о, 222 п, 222 р, 222 с, 222 т, 222 у, 222 ф, 222 х, 223 3, 223 а, 223 б, 223 в, 223 г,
223 д, 223 е, 223 о, 223 п, 223 р, 223 1, 223 2, 223 ж, 223 з, 223 и, 223 к, 223 л, 223 м, 223 н, 224 з, 224
и, 224 к, 224 л, 224 м, 224 н, 224 о, 224 1, 224 2, 224 3, 224 4, 224 а, 224 б, 224 в, 224 г, 224 д, 224 е,
224 ж, 224 п, 224 р, 224 с, 224 т, 224 у, 224 ф, 224 х, 224 ц, 224 ч, 224 ш, 224 щ, 224 ю, 229 1, 229 2,
229 3, 229 а, 229 б, 229 в, 229 г, 291 а, 291 б, 291 в, 291 г, 291 д, 291 и, 291 к, 291 л, 291 м, 291 н, 291 п,
291 с, 291 т, 291 у, 291 ф, 291 х, 291 ц, 291 ч, 291 ш, 291 щ, 294 1, 294 10, 294 2, 294 3, 294 4, 294 5,
294 6, 294 7, 294 8, 294 9, 294 а, 294 б, 294 в, 294 г, 294 д, 294 е, 294 ж, 294 з, 294 и, 294 к, 294 л, 294
м, 294 н, 294 о, 294 п, 294 р, 295 1, 295 10, 295 11, 295 12, 295 2, 295 3, 295 4, 295 5, 295 6, 295 7, 295
8, 295 9, 295 а, 295 б, 295 в, 295 г, 295 д, 295 е, 295 ж, 295 з, 295 и, 304 т, 304 у, 304 ф, 304 х, 304 7,
304 е, 304 ж, 304 и, 304 к, 304 л, 304 м, 304 н, 304 о, 304 п, 304 р, 304 с, 305 в, 305 г, 305 д, 305 е, 305
ж, 305 з, 305 и, 305 к, 305 л, 305 м, 305 н, 305 2, 305 3, 305 4, 306 1, 306 2, 306 3, 306 4, 306 5, 306 а1,
306 б, 306 в, 306 г, 306 д, 306 е, 306 ж, 306 з, 306 и, 306 к, 306 л, 306 м, 306 н, 306 о, 306 п, 306 р, 306
с, 306 т, 306 у, 306 ф, 306 х, 306 ц, 306 ч, 306 ш, 306 щ, 306 ю, 306 я, 307 м, 307 н, 307 т, 307 у, 307 ф,
307 ц, 307 ч, 307 1, 307 2, 307 3, 307 4, 307 5, 307 а1, 307 б1, 307 в1, 307 г1, 307 д1, 307 е1, 307 ж1, 307
з, 307 з1, 307 и, 307 и1, 307 к, 307 к1, 307 л, 307 л1, 307 ш, 307 щ, 307 ю, 307 я, 308 1, 308 2, 308 3, 308
4, 308 5, 308 6, 308 7, 308 8, 308 а, 308 а1, 308 б, 308 б1, 308 в, 308 в1, 308 г, 308 г1, 308 д, 308 д1, 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 у, 308 ф, 308 х,
308 ц, 308 ч, 308 ш, 308 щ, 308 ю, 308 я, 309 а, 309 а1, 309 б, 309 б1, 309 в, 309 в1, 309 г, 309 г1, 309 д,
309 д1, 309 е, 309 е1, 309 ж, 309 ж1, 309 з, 309 з1, 309 и, 309 и1, 309 к, 309 к1, 309 л, 309 л1, 309 м,
309 м1, 309 н, 309 н1, 309 о, 309 о1, 309 п, 309 п1, 309 р, 309 с, 309 с1, 309 т, 309 т1, 309 у, 309 ф, 309
х, 309 ц, 309 ч, 309 ш, 309 щ, 309 ю, 309 я, 310 1, 310 10, 310 11, 310 12, 310 13, 310 2, 310 3, 310 4,
310 5, 310 6, 310 7, 310 8, 310 9, 310 а, 310 б, 310 б1, 310 в, 310 в1, 310 г, 310 г1, 310 д, 310 д1, 310 е,
310 е1, 310 ж, 310 ж1, 310 з, 310 з1, 310 и, 310 и1, 310 к, 310 к1, 310 л, 310 л1, 310 м, 310 м1, 310 н,
310 н1, 310 о, 310 о1, 310 п, 310 п1, 310 р, 310 р1, 310 с, 310 с1, 310 т, 310 т1, 310 у1, 310 х, 310 ц, 310
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ч, 310 ш, 310 щ, 310 ю, 311 1, 311 13, 311 2, 311 3, 311 4, 311 5, 311 6, 311 7, 311 а, 311 б, 311 в, 311 г,
311 т, 311 у, 312 1, 312 2, 312 3, 312 а, 312 в, 312 г, 312 д, 312 е, 312 ж, 315 1, 315 2, 315 3, 315 4, 315 а,
315 б, 315 в, 315 г, 315 д, 317 1, 317 2, 317 3, 317 4, 317 5, 317 а, 317 б, 317 в, 317 г, 317 д, 318 1, 318 2,
318 3, 318 4, 318 5, 318 6, 318 б, 318 в, 318 г, 318 д, 318 е, 318 ж, 318 з, 318 ц, 319 1, 319 11, 319 12,
319 14, 319 2, 319 3, 319 4, 319 5, 319 6, 319 7, 319 8, 319 9, 319 а, 319 б, 319 в, 319 г, 319 д, 319 е, 319
ж, 319 з, 319 и, 319 м, 319 н, 319 о, 319 с, 328 1, 331 1, 331 2, 331 б, 331 в, 331 г, 331 д, 331 е, 331 ж,
331 з, 331 и, 331 к, 331 л, 331 м, 332 1, 332 а, 332 б, 332 в, 332 г, 332 д, 332 е, 332 ж, 332 з, 332 и, 332
к, 332 л, 332 м, 332 о, 332 п, 332 с, 332 т, 332 у, 332 ф, 332 х, 332 ц, 333 1, 333 2, 333 3, 333 4, 333 а,
333 б, 333 б1, 333 в, 333 г, 333 д, 333 д1, 333 е, 333 ж, 333 з, 333 р, 333 с, 333 т, 333 у, 333 х, 333 ц, 333
ч, 333 ш, 333 щ, 333 ю, 333 я, 334 1, 334 2, 334 3, 334 4, 334 5, 334 а, 334 а1, 334 б, 334 б1, 334 в, 334 г,
334 д, 334 д1, 334 е, 334 е1, 334 ж, 334 ж1, 334 з, 334 з1, 334 и, 334 и1, 334 к, 334 л, 334 л1, 334 м, 334
м1, 334 н, 334 н1, 334 о, 334 о1, 334 п, 334 щ, 334 ю, 334 я, 334 п1, 334 р, 334 р1, 334 с, 334 с1, 334 т,
334 т1, 334 у, 334 у1, 334 ф, 334 х, 334 ц, 334 ч, 334 ш, 335 1, 335 2, 335 3, 335 4, 335 5, 335 6, 335 7,
335 а, 335 а1, 335 б, 335 б1, 335 в, 335 г, 335 д, 335 е, 335 ж, 335 з, 335 и, 335 к, 335 л, 335 м, 335 н,
335 о, 335 п, 335 р, 335 с, 335 т, 335 у, 335 ф, 335 х, 335 ц, 335 ч, 335 ш, 335 щ, 335 ю, 335 я, 336 1, 336
4, 336 5, 336 а, 336 б, 336 з, 336 и, 336 к, 342 а, 342 б, 342 в, 342 г, 342 д, 342 е, 342 ж, 342 з, 342 и, 428
2, 428 ж, 428 з, 428 и, 429 д, 430 а, 430 а1, 430 з, 430 и, 430 к, 430 х, 430 ш, 430 щ, 430 ю, 430 я, 432 а1,
432 б1, 432 в1, 432 г1, 432 д, 432 д1, 432 е1, 432 ж1, 432 з1, 432 и, 432 и1, 432 к, 432 л, 438 а, 438 б,
438 в, 438 г, 438 д, 438 е, 438 ж, 438 з, 438 и, 438 к, 438 л, 438 м, 438 н, 438 о, 438 п, 438 р, 438 с, 439
а, 439 б, 441 г, 442 а, 442 б, 442 в, 442 г, 442 д, 442 е, 443 4, 443 5, 443 г, 449 а, 451 а, 451 б, 451 г, 452
1, 452 2, 452 3, 452 4, 452 5, 452 а, 452 б, 452 в, 452 г, 452 д, 452 е, 452 ж, 452 з, 452 и, 452 к, 452 л, 452
м, 452 н, 452 о, 452 п, 452 р, 452 с, 452 т, 452 у, 452 ф, 452 х, 452 ц, 452 ч, 452 ш, 452 щ, 453 1, 453 2,
453 3, 453 5, 453 а, 453 б, 453 в, 430 б, 430 б1, 430 в, 430 г, 430 д, 430 е, 430 ж, 432 т, 432 у, 432 ч, 432
ш1, 432 ю, 432 я, 433 а, 433 б, 433 в, 433 д, 433 е, 433 ж, 433 з, 433 и, 433 к, 433 л, 433 щ, 453 г, 453 д,
453 е, 453 ж, 453 з, 453 и, 453 к, 453 л, 453 м, 453 н, 453 о, 453 п, 453 р, 453 с, 453 т, 453 у, 453 ф, 453
х, 453 ц, 453 ч, 453 ш, 453 щ, 453 ю, 454 1, 454 2, 454 3, 454 4, 454 а, 454 б, 454 в, 454 г, 454 д, 454 е,
454 ж, 454 з, 454 и, 455 1, 455 10, 455 2, 455 3, 455 4, 455 5, 455 6, 455 7, 455 8, 455 9, 455 а, 455 б, 455
в, 455 г, 455 д, 455 е, 455 и, 455 к, 455 л, 455 м, 455 с, 455 ш, 455 щ, 458 а, 458 б, 458 в, 458 г, 458 д,
458 е, 458 ж, 458 з, 458 и, 458 к, 458 л, 458 м, 458 н, 458 о, 480 а, 515 1, 515 2, 515 3, 515 4, 515 5, 515
6, 515 7, 515 а1, 515 б1, 515 в, 515 в1, 515 г, 515 г1, 515 д, 515 д1, 515 е, 515 ж, 515 з, 515 и, 515 к, 515
л, 515 м, 515 н, 515 о, 515 п, 515 р, 515 с, 515 т, 515 у, 515 ф, 515 х, 515 ц, 515 ш, 515 щ, 515 ю, 515 я,
1254 1, 1254 2, 1254 3, 1254 4, 1254 6, 1254 а, 1254 б, 1254 в, 1254 д, 1254 е, 1254 ж, 1254 з.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 4.3
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1. Стопанисването на гори, представляващи ВКС 4.3. трябва да е съгласно изискванията на ЗГ
за горите със специално предназначение и с насока към ограничаване опасността от развитие на
ерозионни процеси.
2. Планирането и стопанските дейности в ГВКС се съобразяват с ВКС 4.3. Като общи
препоръки за лесовъдска намеса могат да се посочат:
В горите с решаващо противоерозионно значение:


Да се използват лесовъдски системи, осигуряващи постоянно покритие на горските
територии с гора, като пълнотата на насажденията не се намалява под 0.5;



Да се извеждат навреме отгледните мероприятия, особено в горските култури, за да се
осигурят жизнеността и устойчивостта на насажденията;



Когато пред насаждение от списъка на ГВКС 4.3 са поставени допълнително една или повече
цели (напр. курортни гори), лесовъдските мероприятия трябва да постигнат баланс между
тях, но като приоритет остава осигуряване на противоерозионната функция;



Подпомага се създаването и поддържането на смесени насаждения с неравномерна
пространствена структура;



При много стръмни терени (31-45о) не се водят голи сечи и краткосрочно постепенни сечи;



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



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



При нужда се провеждат залесителни мероприятия, като с предимство се използва коренната
горскодървесна растителност;

В горите с решаващо значение против формиране на срутища и сипеи:


Не се допуска извеждането на сечи;



Провеждат се мероприятия за подпомагане на допълнително настаняване на растителност;



Предвиждат се мероприятия за заздравяване устойчивостта в основата на склона при водни
течения (включва изграждането на технически съоръжения за формиране на профил на
равновесие).
3. Да се определят и картират пътищата и временни складове, които имат нужда от

рехабилитация. След провеждането на дърводобива задължително се извършват необходимите
възстановителни мероприятия, съобразно нарушенията на терена.
4. Да се разработят планове или правила за рехабилитация на нарушени или други територии,
заплашени от ерозия и/или, в които мониторингът показва повишени нива на ерозия.
5. Препоръчва се провеждане на обучение на персонала, участващ в горскостопанските
мероприятия, което трябва да го запознае с ограниченията предизвикани от наличието на ВКС и
мерките за неговото опазване.
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ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.3
1. Препоръчително е да се осъществят контакти и консултации със специалисти от РИОСВ.
2. За горите с решаващо противоерозионно значение да се извършва два вида мониторинг –
краткосрочен и дългосрочен:


краткосрочен – наличие на прояви на съвременна ерозия (засегната площ). Наблюдение –
всяка година;



дългосрочен – правят се измервания на мощността на почвения профил и мъртвата горска
постилка (МГП). Наблюдение – през 10 г.
3. За горите с решаващо значение против формиране на срутища и сипеи се отчита

динамиката на следните параметри:


При формиран сипей се отчита обема на отложените материали;



Площна динамика на свлачището;



Площна (обемна) динамика на зоната на разрушаване;
Наблюденията се извършват всяка година.

ВКС 4.4. ГОРИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БАРИЕРА ЗА
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОЖАРИ

За ГВКС се приемат всички широколистни гори разположени между иглолистни
насаждения, между иглолистни насаждения и населени места, между иглолистни
насаждения и земи с различно селскостопанско ползване, имащи ширина на
насаждението минимум 100 м. И максимум 250 м. И състав включващ всички
широколистни видове без бреза, акация и тополови култивари.
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За територията на ДЛС Мазалат не са определени горски територии, отговарящи на
изискванията за големина на заеманите площи.

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

Всички гори с критично въздействие върху горските функции, от които зависят
земеделието, състоянието на рибните запаси, защитата на инженерни
съоръжения са ГВКС, когато представляват:
1. Ивично разположени гори, в съседство с обработваеми земи, създадени или
функциониращи като полезащитни горски пояси, когато широчината на горската
ивица не е по-голяма от 100 м;
2. Крайречни гори доминирани от различни представители на род Salix по брега
на река Дунав и нейните острови, заливани при високи водни стоежи на реката,
както и по бреговете на реките Марица, Тунджа, Места, Струма, Арда, Лом,
Цибрица, Огоста, Скът, Искър, Янтра, Вит, Съзлийка, Стряма, Осъм,
Русенски Лом, Камчия, Велека, Резовска (Българския бряг).
3. Гори създадени за защита на инженерни съоръжения.
4.5.2. Крайречни гори доминирани от различни представители на род Salix по брега на река
Тунджа

G1.111

Middle European [Salix alba] forests:

Попадат отдели:68 ж, 181 с, 181 т, 181 у, 181 ф, 181 х, 182 а1, 182 в, 182 г1, 182 и, 182 к, 182
м, 182 н, 182 п, 182 т, 182 х, 189 а, 189 б, 189 в, 189 г, 189 и, 189 к, 189 м, 189 н, 189 п, 189 р, 204 и2,
205 а, 205 б, 205 г, 205 д, 205 е, 205 ж, 205 з, 205 к, 205 м, 314 ф, 315 б, 317 а, 318 а, 318 б, 318 в, 318
д, 318 е, 318 ж, 318 з, 318 к, 318 о, 318 у, 318 ц, 318 щ, 319 г, 455 п, 455 р, 455 с, 455 т, 455 ц, 457 а,
457 б, 457 в, 457 г, 457 д, 457 е, 457 ж, 457 з, 457 и, 457 к, 457 л, 457 м, 457 н, 457 о, 457 п, 457 р, 457
у, 457 х, 457 ц, 457 ч, 457 ш, 457 щ, 457 ю, 457 я, 458 в, 458 к, 458 л, 458 м, 458 о, 458 п, 478 а, 478 б,
478 в, 478 д, 478 е, 478 ж, 478 з, 478 и, 478 к, 478 л, 478 м, 478 н, 478 о, 478 п, 478 р, 478 с, 478 т, 478
у, 478 ф, 478 х, 478 ц, 478 ч, 478 ш, 478 щ, 515 б1, 515 в1, 515 г1, 515 д1, 515 ж1, 515 ю.
4.5.3. Гори създадени за защита на инженерни съоръжения.
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За територията на ТП ДЛС„Мазалат” са идентифицирани гори, които отговарят на
определението за ВКС 4.5.3, свързани със защита на иженерни съоръжения.
Отдели и подотдели, представляващи ВКС 4.5.3: 1 л, 12 7, 12 8, 12 9, 12 л, 12 р, 12 с, 12 т, 12
у, 12 ш, 13 ж1, 13 з1, 13 и1, 13 к1, 13 п1, 181 5, 181 ж, 181 з, 182 14, 182 а, 182 а1, 182 б, 182 в1, 182
г1, 182 л, 479 р, 515 в1, 515 г1, 515 у, 515 ц, 515 ч, 694 б.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 4.5
Препоръчва се 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, при което да не се намаляват съществено защитните функции. Това
изисква прилагане на сечи с дълъг възобновителен период.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.5
След провеждане на лесовъдски мероприятия е необходимо да се следи за изменения във
състоянието и изпълнението на функции на гората като защитен фактор.
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ВКС 5 - ОСНОВНИ ПОТРЕБНОСТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО. МЕСТА И РЕСУРСИ ОТ
ФУНДАМЕНТАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ
ПОТРЕБНОСТИ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ И КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ (ВКЛ.
ПОМИНЪК, ЗДРАВЕ, ХРАНА, ВОДА), ИДЕНТИФИЦИРАНИ С ТЯХНО УЧАСТИЕ.

Тази ВКС се различава от биологичните и екологични стойности по участието
на местните общности в ползването и управлението на гората. При определянето е
оценена потенциалната зависимост на местното население от ресурсите, които им дава
гората.
Една гора може да има статут на гора с ВКС, ако местните хора получават от нея
жизненоважни горива, храни, фураж, лекарства, или материали за строителството, без
да имат леснодостъпни алтернативи за тяхното набавяне. В такива случаи високата
консервационна стойност изрично се определя като една или повече от тези основни
потребности. Ако хората от някоя общност получават приходите си единствено от
дадена гора и нямат алтернативен източник на доходи, то тази гора има ВКС.
Съгласно националното ръководство за определяне на ГВКС, в България
следните ресурси могат да характеризират ВКС 5, според нивото на зависимост на
местното население от тях, наличието на лесно достъпни заместители и
взаимодействието с други ВКС:
· Дърва за огрев и битови нужди
· Паша и фураж – сено и листна маса
· Недървесни продукти – гъби, лечебни растения, горски плодове, охлюви,
продукти от лов и други (недървесни горски продукти, с които може да се
търгува, включително уловени животни, смоли, плодове, и т.н.)
· Водоснабдяване (вода за пиене и за всекидневни нужди – виж ВКС 4.1)
Територията на ТП ДЛС Мазалат обхваща райони от 3 общини и 20 землища на населени
места от Старозагорска област.
Горите на територията на стопанството заемат 29884,4 hа, от която държавните горски
територии управлявани в горскостопанско отношение от ДЛС Мазалат са 28741,6 hа. Средната
лесистост на стопанството е около 49,9%, макар и да варира между различните землища.
Значителната лесистост на повечето от землищата, която е над средната за страната (30 %), говори за
значението на горите като фактор за социално-икономическото развитие на района. Горите на
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територията на ДЛС Мазалат имат значение и като източник на строителна и технологична суровина
и с техните почвозащитни, водоохранни, рекреационни функции и значение за туризма.
Горите на територията на стопанството са преобладаващо държавна собственост. Горите на
частни и юридически лица, както и общинските гори са с незначителна площ - общо около 4 % от
горите и земите от горския фонд.
Икономическото значение на горите на територията на ДЛС Мазалат е преди всичко като
източник на строителна и технологична дървесина за нуждите на дървопреработващата индустрия и
по-малко като източник на дърва за огрев за задоволяване нуждите на местното население. Факт е,
съгласно данните за ползванията от предходни години, че от добиваните общо за стопанството дърва
за огрев, местното население консумира само около 1/3 от обема (добива на дърва за последните 3
години възлиза общо на 48323 м3, от които заявения интерес и продажбите за физически лица,
включително и по тарифна такса на корен е 16120 м3.
Всички ползвания на горски ресурси са организирани, при събиране на такси за странични
ползвания - гъби, билки, горски плодове и други, се отчисляват такси и за общините. Местното
население не е ограничено и отделно от това събира горски продукти за собствени нужди или за
допълнителни доходи. Съгласно горскостопанския план на стопанството е предвидено възможен
добив на 2000 кг. гъби годишно (манатарка, булка гъба, сърнела, пънчушка и др.) и 1500 кг. билки
(липов цвят, жълт кантарион, риган, лайка и др.), но в действителност заявеният интерес и издадени
разрешителни за добив за последните 3 години са за 500 кг. гъби (манатарка) и за 100 кг. стръкове от
жълт кантарион.
От гледна точка на ловните дейности, те се извършват съгласно одобрени Ловоустройствени
проекти за цялат територия. В Региналното ловнорибарско сдружение са включени множество ловни
дружинки по съотвестващите им землища и ловни полета. Дивечовият състав на територията на
стопанството е разнообразен, обхващащ видовете: благородин елен, елен лопатар, сърна, муфлон,
дива свиня, див заек, катерица, чакал, лисица, белка, черен пор, язовец, дива котка, златка, видра,
невестулка, яребица, пъдпъдък, гривек, гургулица, гугутка. Ихтиофауната е представена с шаран,
сом, каракуда, щука, кефал, червеноперка, както и черноморските видове риби. Във връзка с ловните
дейности ловните дружинки са в преки взаимоотношения с ДЛС Мазалат. При извършване на
горскостопански дейности в излетните дни за лов, служителите на ДЛС Мазалат уведомяват
председателите на съответните дружинки за да се съгласуват дейностите и не пречат една на друга.
Всички населени места в района са свързани по между си, с общинскитецентрове и с
останалата част от страната, с асфалтови пътища, в относително добро състояние. През територията
на обекта преминава първокласният път София-Бургас, така наречената “Подбалканска магистрала”,
както и един от основните старопланински проходи – “Шипка”. През територията на стопанството и
населените

места

преминава

и

основната
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София-Карлово-Сливен-Бургас. От общинските центрове и градовете Карлово и Калофер има
автобусни линии обслужващи селата в района. Във всички села са открити телефонни станции и
постове, свързани с националната телефонна мрежа.
Добрата инфраструктура, неголемите ползвания на местното население сравнени с общия
обем на добиваните ресурси от страна на стопанството и не високия процент заетост на местното
население в извършването на горските работи не могат да се смятат за пример за зависимост на
населението от конкретни горски територии, както и не могат да се приемат за безалтернативност в
приходите на домакинствата на територията на ДЛС Мазалат.
Развитите земеделие, търговия и машиностроителна индустрия в района, както и проведените
консултации с кметствата, дърводобивни фирми, представители на местното население в региона,
показват също, че местното население не е безалтернативно по отношение ползванията и приходите
от горите и поради това може да се смята, че ВКС 5 не се проявява на територията на ДЛС Мазалат .
Високото социално значение на горите на територията на стопанството, особено на тези в
близост до населените места и туристическите местности в планините, не могат да се ограничат само
със значението им за осигуряване нуждите на местното население, поради засилващия се интерес за
развитие и разширяване обхвата на туристическите дейности извършвани върху територията. В този
смисъл може да се каже, че съответните горски територии имат социално значение от национален
мащаб. В ущърб на интересите на стопанството и местното население ще бъдат дейности като смяна
на предназначението на земите от горския фонд на такива места.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ,
СВЪРЗАНИ С ВКС 5

Общи препоръки за управлението на горите в ДЛС с цел съхраняване на
социалната им значимост:
Ø Изготвя се оценка на социалното въздействие на управлението на горите при
което са идентифицирани засегнатите групи, проведени са консултации с техни
представители, идентифицирани са основните въздействия на
горскостопанските дейности върху тези групи и са разработени и консултирани
мерки за намаляване на идентифицираните негативни въздействия.
Предписаните мерки се вземат предвид при горскостопанското планиране и
вземането на управленски решения.
Ø Ръководството на ДЛС осъществява ежегодни срещи с представителите на
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засегнатите групи. Жителите на местните общности трябва да имат възможност
да обсъждат всички притеснения, свързани с горскостопанските дейности в
социален и екологичен аспект, с директора на ДЛС през приемните му дни.
Ø Поради високата степен на зависимост на местното население от дърва за огрев
и битови нужди, този елемент и в бъдеще ще бъде ключов по отношение
определяне на отношението на местните хора и общински администрации към
управлението на горите в стопанството. Ръководството на горското стопанство
трябва да предвижда необходимите количества дърва за добив, без обаче да бъде
превишано предвиденото в горскостопанския план годишно ползване;
Ø 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;
Ø Да не се извършват голи сечи и подмяна на естествената горска растителност;
Ø Да не се извършват залесявания с не-типични и не-местни видове;
Ø Да не се превишават по обем и интензивност ползванията определени в
горскостопанския план.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА
РЕСУРСИТЕ, СВЪРЗАНИ С ВКС 5
Като общи препоръки за управлението на горите в ТП ДЛС Мазалат с цел съхраняване на
социалната им значимост може да се каже:


Най-уязвима група по отношение гарантирането на дървата за огрев са жителите в селата.
ДЛС трябва да предвижда възможности за задоволяване на нуждите на домакинствата, които
средно за страната са определен на около 8-10 м3 дърва на домакинство за отоплителен сезон;



Да продължат да се ползват и да се развиват възможностите за допълнителни приходи от
събиране на такси по съответните тарифи за ползване на недървесни горски продукти, като
това се планира въз основа на програма за ползване базирана на инвентаризация на всички
горски ресурси и норми за устойчивото им ползване и възпроизводство;



Да се ползват възможностите за допълнителни приходи от събиране на такси по съответните
тарифи за извършване на туристически дейности и поставяне на временни постройки
(не-масивно строителство) при запазване предназначението на горските територии;



Да не се извършват залесявания с не-типични и не-местни видове;
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Да се актуализира Горскостопанският план на стопанството, отчитайки действителното
състояние на насажденията, както и да не се превишават по обем и интензивност ползванията
определени в същия Горскостопански план.
Недопустимо е преексплоатиране на ресурсите, което в бъдеще би могло да доведе до

сериозни социални конфликти.
Проблеми биха възникнали също, ако в следствие неправилна търговска политика се намалят
количествата дърва за огрев и дървен материал, отделяни за задоволяване на нуждите на местното
население. Проблем би възникнал и в случай на повишаване на цената на дървата за огрев и дървения
материал в резултат на необходимост от доставянето му от други региони.

ВКС6 - КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ. МЕСТА, РЕСУРСИ, МЕСТООБИТАНИЯ И
ЛАНДШАФТИ ОТ ГЛОБАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО КУЛТУРНО, АРХЕОЛОГИЧНО
ИЛИ ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ, И/ИЛИ ОТ КРИТИЧНО (НЕЗАМЕНИМО)
ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТРАДИЦИОННАТА КУЛТУРА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ И
КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНИ С ТЯХНО УЧАСТИЕ, ВКЛ.
КУЛТУРНО, ЕКОЛОГИЧНО, ИКОНОМИЧЕСКО ИЛИ РЕЛИГИОЗНО/ДУХОВНО
ЗНАЧЕНИЕ.

Една гора може да се обяви за ГВКС, ако притежава или осигурява стойности, без които местната
общност би претърпяла драстична промяна в културата, или за които общността няма алтернатива.
Съгласно нормативната уредба в страната около 40 000 обекта на културно-историческото
наследство в България имат статут на паметник на културата. Част от тях попадат в гори или са тясно
свързани с горски територии.
Такива ГВКС в България, съдържащи ВКС 6, са всички:
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;
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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 43 образованието места, 7. определени при консултациите
с местните хора и активни в района туристически групи, сдружения и компании.
За територията на ДЛС Мазалатне са идентифицирани обекти в горски територии, които да
отговарят на изискванията в определението по ВКС 6 към Националното ръководство за определяне
на ГВКС.
1.1Туристически пътеки-Попадат в следните подотдели:
Туристически пътеки:
,,Гробът на Хаджи Димитър”

308ш,308б,301ш,307з,307щ,307а1,307б1,307я,307в1,307б
,295а1,306я,306ч,306к,306м,306л,306б,306н,306п,306р,30
5ж,305з,305е,305д,305и,305м,304и,304к,304е,304ф,304х,
304ж303а,303в

"Балъклъ дере"

143д,143в,143б,143а,142к,142и,142д,142в,142б,142а

Хижа Соколна-хижа Мазалат

154и,120ж,120в,151е,150м,143м,126г,140г,140д,140в,140
ж,140з,139д
140ж,140з,139д

с.Тъжа-хижа Русалка

62ф,63б,62н,62м,62л,62з,62е,62в,61н,58к,58е,58а

с.Скобелево-хижа Мазалат

с.Габарево-хижа Соколна
88а,88ж,88е,88 3
Ком-Емине,известен още като маршрут „E3“ 678 д,з,к,с,677м,и,з,6676и,674б,в
"Партизанска песен''

460е,с,476д,469ф,601ю,601ч,468п,471 1,472и,472х,472
л,475е,476е,632 с,632 з,629 и,629 о,634 с,634 и,634
к,642а,643а,648 а,648 е,648 ж,649 в

с.Ясеново-Узана

636п,635г,д,634а,634г,634ж,634з,634ш,629п,628п,475е,
476е,632с,632з,625р,625о,634с,634и,634к,642а,643а,648а,
648е,648ж,649в
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'Сечен камък''

477а,157а

'Воденицата''

507е,507г,507в,507б,507а,506а,506 и,506ж,506

1.2.Чакала в следните подотдели:
282 а
237г
263 4
381 з
350 з
357 л
358 н

местност Мечи конак
местност Мусливнище
местност Топчестия габър
местност Големият лом
местност Белите камъни
местност Арпатала
местност Малкия лом

1.3 Земи от горския фонд попадащи в границите на паметниците на културата
Защитена местност КАВАКЛИЙКА
Площ: 90.0 хектара
Местоположение:Област: Стара Загора, Община: Братя Даскалови, Населено място: с. Горно
ново село
Попада на територията РИОСВ:Стара Загора
Документи за обявяване: Заповед No.2107 от 20.12.1984 г.
Документи за промяна:Прекатегоризация със Заповед No.РД-858 от 18.09.2002 г.
Цели на обявяване:
1. Опазване на характерни забележителни ландшафти.
2. Опазване на местообитания на редки и защитени растителни и животински видове
Изследванията за наличие на ВКС 6 на територията на стопанството са извършени чрез
консултации с местните власти в 3-те общини, с кметствата на територията на стопанството и с
дирекцията на ДЛС Мазалат.

1.4Горски 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)

Село Турия се намира в планински район. Селото е
много старо, една от природните забележителности е
т.нар. Кичест габър — много рядко срещано дърво на
700 години. Той e единствен на Балканите!
В едноименната местност има оформен кът за отдих маси, пейки и чешма. Намира се край пътя на 7км от с.
Турия по посока връх "Св. Никола". От там се стига
до местността "Каваклийка" и х. Каваклийка.
Кичест габър се намира в отдел 248 т.
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ЗАПЛАХИ
1.Изчистване на насажденията от мъртва и биотопна дървесина, в т.ч. дървета с
хралупи, единични и групи със стари дървета.
2.Залесяване на естествени открити пространства.
3.Антропогенна фрагментираност на територията.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 6
Да не се планират и провеждат мероприятия, които водят до промяна на
ландшафта, облика на местностите и понижаване стойностите на гората като ВКС 6
(напр. голи сечи, краткосрочно-постепенни сечи, възобновителни сечи с голяма
интензивност). Особено внимание трябва да се обърне на запазване и по възможност
подобряване на естетическите и защитни функции на гората(запазване на мъртви стоящи и
лежащи дървета,живи единични и групи дървета биотопни дървета ,дървета с хралупи) .
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 6
През 5 годишен период ,да се извършва консултация с местната власт,
населението,културните и
туристически
организации за
проверка
дали определените ГВКС запазват значимостта си съгласно определението за ВКС 6, както
и за поява и описване на нови ГВКС на територията на стопанството. Ежегодно да се
извършва контрол по дейностите предвидени в ГСП.
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