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С П И С Ъ К 

 
на ГВСК в отделите на ТП”ДГС-Шумен”, подлежащи на мониторинг 

Гори с висока консервационна 
стойност 

Територи на ТП”ДГС-Шумен” с наличие на ГВКС, 
предназначение и препоръки за опазване 

ВКС 1.1. Защитени територии 
т.2 
Природни паркове попадащи в 
зони предназначени за опазване 
на биологичното разнообразие 
определени с плановете за упра-
вление или паркоустройствени-
те проекти по реда на Закона за 
горите (ЗГ); 
 
т.4 
ЗГГФ попадащи в защитени 
зони обявени по реда на 
Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР). 
         
 
 

1.ПП”Шуменско плато” – землище гр.Шумен /отдели на 
Община Шумен – 1,2,3,4; отдели на ТП ДГС-Шумен от 199 до 
262/ 
        Поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на 
биологичното разнообразие в тях; 
         Устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при 
запазване на традиционни форми на поминък, както и осигуряване на 
условия за развитие на туризъм. 
 
 
 
 
1.Кабиюк – землище с.Коньовец /подотдели 263-
а,б,в,г,а1,б1,в1,г1, д1,е1, ж1,з1,и1,к1,л1,м1,н1,о1,п1,р1,с1/ 
 
2. Провадийско – Роякско плато– землища: Овчарово - отдели 
от116 до 123;   
Костена река -отдели от124 до 127; 135 до 139; 145-част; 
Кладенец -отдели от140 до 144; Вехтово – отдели 134, от146 до 
159; Ивански - отдели от160 до 178; Друмево - отдели от179 до 
192; 
            
3.Каменица – землище с.Велино /подотдели от198 в1 до 198 
у1м 198-9,10,11,12/ 
        Поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на 
биологичното разнообразие в тях 

ВКС 1.2. Застрашени, 
изчезващи и ендемични видове 
(растения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Растения – ПП”Шуменско плато” 
1. Пролетно ботурче (Cyclamen coum Mill.) 
2. Българско (стамбулско) еньочве (Galium bulgaricum Velen.) 
3. Кадифено великденче (Veronica spicata L.ssp. velutina D. Peev.) 
4. Черноморска ведрица (Fritillaria pontica Wahlenb.) 
Мероприятията по маркиране на лесосечния фонд в установените находища да се 
провеждат през месеците на цъфтежа на вида. 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. Склопеността да не пада под 0,5 – 0.6. 
Други растителни видове с локална природозащитна стойност 
1.Елвезиево кокиче (Galanthus elwesii Hooker f.) 
2. Давидов мразовец (Colchicum davidovii Stef.) 
Мероприятията по маркиране на лесосечния фонд в установените находища да се 
провеждат през месеците на цъфтежа на вида. 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. Склопеността да не пада под 0,5-06. 
3. Горска съсънка (Anemone sylvestris L.) 
4. Пурпурен дремник (Epipactis purpurata Sm.) 
5. Гола копривка (Celtis glabrata Stev.) 
6. Бодлив миск (Jurinea tzar-ferdinandii Davidov) 
7. Царборисово подрумче (Anthemis regis-borisii Stoj. et Acht.) 
8. Източен миск (Jurinea ledebourii Bunge) 
9. Румелийско подрумче (Anthemis rumelica (Velen.)  
10. Руска самодивска трева (Peucedanum ruthenicum M. Bieb.) 



 
 
 
 
 
 
ВКС 1.2. Застрашени, 
изчезващи и ендемични видове 
(животни) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Седефче (Ruta graveolens L.) 
12. Урумово лале (Tulipa urumoffii Hayek) 
12. Червен хедизарум (Hedysarum tauricum Willd.) 
13. Пърчовка (Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng.) 
14. Хаарбахиев клин (Astragalus suberosus. subsp. Haarbachii) 
 
Животни:  
  1.Черен щъркел – отдели: Новосел – 80, Овчарово - 121,130; 
Вехтово-154; Ивански -175; ПП”Шуменско плато” – 246. 
Препоръки 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 
птици през гнездовия период, да не се отсичат едроразмерните и старите (над 100 
г.) клонести 
дървета. 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.  
  2.Горски бекас – отдели: Вехтово -151,152; Ивански-178; 
Друмево-182; 
Препоръки за опазване: 
Опазването на старите широколистни гори. В отделите, където е установен да не се 
извършват сечи през размножителния период на вида. 
  3.Малък креслив орел – отдели: Шумен- 63; Вехтово -134; 
Друмево -189; ПП”Шуменско плато” -235; 
Препоръки за опазване: 
Да не се извеждат никакви мероприятия в радиус от 700 м около гнездото през 
гнездовия период на вида - от 1.03. до 31.07. Да се оставят единични или групи 
дървета при окончателни фази и голи сечи. 
Да се опази в естествен вид крайречната растителност по реките.Да не се разорават 
малкото налични ливади и пасища в района. 
  4.Орел змияр – отдели: Черенча - 46;Овчарово - 119; Ивански – 
164; 
Препоръки за опазване: 
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 широколистните 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 или 
залесяват наличните ливади и пасища в района. 
  5.Малък орел – отдели: - Вехтово -146; ПП”Шуменско плато” -
252,257; 
Препоръки за опазване: 
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 широколистните и смесени гори. Да не се 
допуска палене на стърнища и храсти. Да не се разорават или залесяват наличните 
ливади и пасища в района. 
  6.Сив кълвач – отдели: - Черенча - 55; Салманово -96; Овчарово -
120; К. Река – 127, 145; Вехтово -132,135; ПП”Шуменско плато” - 
203,205,220,223 
Препоръки за опазване: 
В посочените отдели и подотдели, където видът гнезди да се осигури запазването на 
старите дървета /”баби”/, на дървета с хралупи, острови на старостта, мъртва 
дървесина и умиращи дървета. 
  7.Среден пъстър кълвач – отдели: - Черенча -45,46,51,54,55; 
Салманово - 95,96; Овчарово-123; К. Река -126,127; Вехтово- 
133,145; Ивански- 174; ПП”Шуменско плато”- 248. 
  8.Черен кълвач – отдели: - Черенча - 45,48,55; Салманово - 
94,95,96,104, 109; Ивански- 167,170,171,173; ПП”Шуменско плато” 
-  224,232,248,250, 255; 
Препоръки за опазване: 
В посочените отдели да се осигури запазването на старите дървета /”баби”/, на 
дървета с хралупи, острови на старостта, мъртва дървесина и умиращи дървета. 
 
  9.Голям ястреб – отдели: - Черенча- 46; Овчарово-122; Вехтово -
147; Ивански -174; Друмево-183; ПП”Шуменско плато”- 220; 
 
Препоръки за опазване: 
В посочение отдели, ако видът се среща да се не се извеждат сечи с висока 
интензивност или сечи, при които се отварят големи възобновителни пространства. 
При установяване на гнездо да не се сече в радиус от 500 м. около него през 
гнездовия период и 250 м. извън него. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВКС 1.2. Застрашени, 
изчезващи и ендемични видове 
 
 

 10.Осояд – отдели: - Лозево – 69; К.река -125; Друмево -182; 
Препоръки за опазване: 
В отделите, ако са установени двойки през гнездовия период, да се не се извеждат 
сечи с висока интензивност или сечи, при които се отварят големи възобновителни 
пространства /освен в горските култури попадащи в изброените отдели/. Около 
идентифицирани гнезда да не се провеждат сечи в радиус 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, недопускане унищожаване на пасища и ливади.  
 11.Белоопашат мишелов – ПП”Шуменско плато”- 206,258 
Препоръки за опазване: 
За отделите, ако са идентифицирани гнезда, да не се провеждат сечи в радиус от 
500 м около гнездото през гнездовия период от 1.04 до 31.07., независимо дали 
гнездата са на скали или на дървета. 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 в окрайнините на гори или по горски поляни. 
 12.Бухал – ПП”Шуменско плато - 206,258; 
Препоръки за опазване: 
В зоните с установено гнездене на вида да се осигури зона на спокойствие без сечи 
(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 се оставят определен брой съхнещи, хралупести дървета дори и 
извън картираните отдели! 
 13.Горска улулица – отдели: - Черенча -46,55; Новосел -67,82; 
Ивански – 175; Друмево -192 ; ПП”Шуменско плато”- 
204,226,237,239,257 
Препоръки за опазване: 
Да не се провеждат санитарни сечи в подотелите, в които е установен вида, освен в 
случаите на големи природни нарушения (обхващащи над 25% от дървостоя) и да се 
оставят определен брой съхнещи, хралупести дървета дори и извън картираните 
отдели! Около установени заети хралупи да не се провеждат сечи в радиус от 500 
м.през гнездовия период /1.02.-31.07./ и 250 м. извън него. 
14.Полубеловрата мухоловка – отдели: Новосел -75,84; 
ПП”Шуменско плато” - 205,220,225,226,228,232, 235,236,239,249 
Препоръки за опазване: 
В потделите където е установен вида извежданите сечи да са с по-ниска 
интензивност, като при това се запазват всички дървета от възрастовите класове 
над 100 г. Задължително се запазват всички стоящи и паднали мъртви дървета, 
дърветата с хралупи, както и дървета с видими признаци на заболяване и гнилота. 

ВКС 1.3. Критични 
концентрации на видове – 
конкретно за дивеч  

1.Благороден елен – сватбовища 
     Малочислен и рядък вид. Среща се в Шуменското плато и спорадично – 
югоизточните части на стопанството. 

ВКС 3. Представляват всички 
ГВКС, 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. 
 

Гори във фаза на старост 
Подотдели по землища: 
 Струино – 44-1,2,3,7,8,9,11,12,13,14; 
 Средня – 54-а,и,н,о,1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,15,16,17,18; 
 55-ч,ш,4,5,6; 
 Градище – 56-ж,1; 57-1,2; 58-к,1,2; 59-1,2; 60-б,1,2,3,4,57,8,10,12; 
62-2,3,6,7;  
 Новосел – 64-а,в, г,е,и,л,1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12; 65-1,2,3,4,5,6,7,8; 
66-1,2,3,4,5; 67-1,2,3,4,6,7;  72-д; 73-з,и; 75-б,2; 77-2; 78-2,3,4; 80-1; 
83-2,3; 84-1,3; 86-а; 
Лозево-68-з,1,2; 71-2; 72-д,1,3,5; 73-з,и,1,2,3,5,9; 199-2,3,4,6; 199-8; 
200-1,5; 201-1,2; 202-1,2,3,4,6; 
 Мараш – 90-1,2; 
 Салманово – 91-1; 92-1; 93-1,7,8,9,10; 94-2,5,7; 95-1,2; 96-1,2,3,4;  
98-7; 99-1,2; 102-1,2,3,7; 103-2,3,4,6,7,8; 105-1;  
 Дибич – 113-1,2,3; 
 Шумен – 63-1,2,3,4,7,8,10,13,1415; 74-2; 87-в,г,1,2; 88-а,б,в,г,д, 
е,ж,1,4,2,3; 89-а,б,в,г,д,1,2; 263-а; 329-1,4; 
 Велино – 198 – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12; 
 Илия Блъсков – 115 -3; 
 Ивански – 109-2; 112-в,ж,3,4; 161- г,е,ж,1,2,3; 162-в,ж,и,1,2,5,6; 
168-2; 172-2; 176-5; 
 Овчарово – 117-1,2,3; 118-1; 121-1; 122-1,2,3,4,5; 129-2,3; 132-1;  
 Костена река – 125-м,н,о,е; 136-1; 139-г,1,3; 
 Кладенец – 140-а,б,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 141-1,2,3,4,7; 142-6,7,8;  
143-1 



 Вехтово – 133-1; 149-1; 151-1,2; 153-1; 157-1,2; 158-г,д,е; 161-в; 
 Друмево – 179-1; 182-2; 183-у,1,2; 184-1,2,3,4,7,8,9,10,11,12; 185-1; 
186-с,1,2,3,4,5,6,79,10; 187-2; 189-д; 192-1,2,4; 
  ПП”Шуменско плато” -  203-м,м1,ю,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 
16,18,19,20; 204-а,1,2,3,4; 205-а,з,л,1,2,3,4; 206-а,б,в,д, е,ж,з,к,г,и,1, 
2,3,4,5; 219-а,г; 221-1,2,5,6; 222-а,1,2; 225-1; 226-1; 227-1; 228-
1,5,6,7; 229-и,д,е,ж,з,и,к,л,1,2,3,4,5,9; 230-а,б,в,г,д,е,ж,з,к,л,м,н,1,2,4, 
5,6; 231-и,к,л,м, н,о,п,р,с,т,у,ф,х,1,2,3,5,8,11,12; 232-4; 235-2,7,8; 
236-5; 237-б; 239-2,4; 240-а,б,д,ж,з,и,к,л,м,н,о,п,р,с,2,3,6,7,8; 241-а,б, 
в,г,д,е,ж,и,к,л,2,3,6,7,10,12,14,18; 242-1,2,5,8,13,14,15,33; 243-а,б,в,д, 
е,ж,и,к,л,м,н,о,п,2,3,4,6,13; 245-1; 247-2; 248-1,4,5; 250-1,2,3,4; 251-
1; 252-1; 253-1,3; 254-1; 255-1,2,3,4,5; 256-е,1,2; 257-в,1; 258-а,б,в, 
г,д,е,ж,з,и,к,1,2,3,4; 259-д,1,2,4,6; 260-а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,1,3,4, 
261-1,2,4,6,7,8,9; 262-а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,2;  
 
  Обща площ – 1139,5 ха. 
Препоръки за опазване: 
За да може да достигнат характеристиките на горите във фаза на старост 
определените насаждения трябва да се оставят на естествената им динамика. 
  В тях не се допуска лесовъдска намеса и извличане на дървесина, освен в 
случаите на големи природни нарушения (ветровали и каламитети на площи 
заемащи над 50% от ГТ). 

 (Горната извадка е от публичната  информация на ТП ”ДГС - Шумен”, подадена 
за обсъждане от заинтересованите страни.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

НАЦИОНАЛЕН FSC СТАНДАРТ НА БЪЛГАРИЯ 
 
ПРИНЦИП 1: ПРИЛАГАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО  
Организацията* спазва приложимото национално законодателство*, както и международните 
договори, конвенции и споразумения, които страната е подписала.  
Индикатор 1.3.1.* Всички дейности, в т.ч. добивът на продукти и/или предоставянето на 
екосистемни услуги* се осъществяват съгласно националното законодателство*, както и 
в съответствие с правата  
Критерий 1.4: Организацията*, самостоятелно или съвместно с компетентни 
институции, разработва и прилага систематични мерки за защита на ГСЕ* от 
нелегален добив, заселване и други нерегламентирани дейности. (C1.5 P&C V4)  
Индикатор 1.4.1.* Съществува и се прилага ясна и ефективна система за превенция и 
контрол на незаконния дърводобив, бракониерството, събирането на НДГП*, заселването и 
други нерегламентирани дейности. Системата включва следното, без да се ограничава от 
него:  
Критерий 1.6. Организацията* идентифицира, предотвратява и разрешава спорове*, 
свързани със законово или традиционно право*, които могат да бъдат 
своевременно* уредени извънсъдебно, чрез въвличане* на засегнатите страни*.  
Жалби от увредени селскостопански имоти, дивечови повреди.  
Индикатор 1.7.1.* Разработена е и се прилага антикорупционна политика, която включва 
задължението да не се предлагат или приемат каквито и да било парични подкупи, и против 
всяка друга форма на корупция. – Запознаване на служителите. 
 
ПРИНЦИП 2 НА FSC: ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И УСЛОВИЯ НА ТРУД 
Организацията* поддържа и/или подобрява социалното и икономическото благосъстояние 
на работниците – Колективен трудов договор, длъжностна характеристика, заплати, 
обучение, синдикати, СЛБ … Охрана на труда –чек листове. 
Липса на дискриминация, сексуален тормоз.  
 
ПРИНЦИП 4 НА FSC: ОБЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ 
Организацията* допринася за поддържането и насърчаването на социалното и 
икономическо благополучие на местните общности*.  
Кметства, ЛРД, кооперации, арендатори …Работници ЛКМ. 
Осигуряване на дърва за огрев. 
 
ПРИНЦИП 5: ПОЛЗИ ОТ ГОРАТА  
Организацията* ефективно управлява спектърът от многобройни продукти и услуги 
на ГСЕ*, така че да поддържа и подобрява дългосрочната* икономическа 
жизнеспособност* и широк кръг от екологични и социални ползи.  
Дървесина - ползване. Недървесни горски продукти – не са обект на сертификата.  
Доклад за ГВКС. 
 
ПРИНЦИП 6: ЕКОЛОГИЧНИ СТОЙНОСТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЯ  
Организацията* поддържа, опазва и/ или възстановява* екосистемните услуги* и 
екологичните стойности, представени на територията на ГСЕ* и не допуска, възстановява* или 
смекчава отрицателните екологични въздействия  
Чек листове за предварителна оценка. Технолог.план, карнет опис. 
Мониторинг на застрашени видове - чек листове.Защитни гори – 10% /ГФС +в т.ч. поляни, 
голини, скали/ 
 
ПРИНЦИП 7: УПРАВЛЕНСКО ПЛАНИРАНЕ  
Организацията* има разработени планиращи документи*, които съответстват на нейните 
политики и цели*, мащаба*, интензивността* и риска* от горскостопанските дейности. 
Планиращите документи* се прилагат и актуализират на базата на редовен мониторинг с цел 
да се осигури адаптивно управление*. Свързаната с планирането и оперативните дейности 



документация е достатъчна, за да служи за насочване работата на персонала*, да информира 
засегнатите* и заинтересованите страни* и да обосновава управленските решения.  
ГСП, план извлечение, график за маркиране, досиета на отдели, позволителни за сеч, 
протоколи за освидетелстване. 
 
 
 
ПРИНЦИП 8: МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА  
  Организацията* извършва мониторинг на напредъка за постигане на целите на управление, 
въздействията от горскостопанските дейности и състоянието на гората*, обект на 
сертификация. Мониторингът и оценката се извършват по начин пропорционален на 
мащаба*, интензивността*  и риска* от горскостопанските дейности, за да се постигне 
адаптивно управление*.   

Познаване на ограничителните режим в горите с висока консервационна стойност. 
Проследяване на всички продукти ползвани от гората 
Издаване на превозни билети 
Оценка на въздействието след сечта. 

 
 ПРИНЦИП 9 НА FSC: ВИСОКИ КОНСЕРВАЦИОННИ СТОЙНОСТИ   
Организацията* поддържа и/или подобрява високите консервационни стойности* в рамките 
на ГСЕ* чрез прилагането на превантивен подход*.    
Познаване на: 

 ВКС1 - Разнообразие от видове, вкл. ендемични, редки*, защитени* и  застрашени*  от 

изчезване  видове, с глобално, регионално или национално значение*.   

 ВКС2 – Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт*. Непокътнати горски 

ландшафти – гори във фаза на старост  

 ВКС3 – Екосистеми* и местообитания*. Редки, защитени или застрашени от изчезване 

екосистеми*, местообитания* или рефугии*.   

 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.   

 ВКС 5 - Основни потребности на населението. Места и ресурси от фундаментално 

значение за задоволяване на основните потребности на местните общности. 

 ВКС6 - Културни ценности. Места, ресурси, местообитания* и ландшафти* от глобално 

или национално културно, археологично или историческо значение. 

 Чек листове за мониторинг на реди и застрашени видове. 
 
ПРИНЦИП 10 НА FSC: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ 

ДЕЙНОСТИ  Принцип 10: Осъществяване на горскостопански дейности   Дейностите, 

извършени от или за Организацията* за ГСЕ* в обхвата на сертификация, са планирани и 

изпълнени в съгласие с икономическите, екологичните и социални политики и цели* на 

Организацията* и в съответствие с принципите* и критериите* на FSC.    

 Залесяване – технологичен план, схеми за залесяване, дървесни видове. 
 
 
 
 


