
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ПЛОЩИТЕ ОТ ДГТ, КАТЕГОРИЗИРАНИ СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРТ 

FSCЗА БЪЛГАРИЯ И РЪКОВОДСТВО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГВКС 

 

 

ВКС 6. КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ - Места, ресурси, местообитания и ландшафти от глобално 

или национално културно, археологично или историческо значение, и/или от критично 

(незаменимо) значение за традиционната култура на местните общности и коренното 

население, идентифицирани с тяхно участие, вкл. културно, екологично, икономическо или 

религиозно/духовно значение   

 

Освен значението, което горите имат за поминъка и оцеляването на хората, те могат да се 

окажат критични и за културните ценности на общества и общности. Тази стойност е създадена, за да 

защити традиционната култура на населението, тогава когато гората е критична за запазване на 

неговата идентичност. По този начин се подпомага запазването на културната цялост на местните 

общностти и обществото. 

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 (недвижимо културно 

наследство). Част от тях попадат в гори или са тясно свързани с горски територии. В същото време в 

горски територии съществуват и важни за културата и историческата памет на местните общности 

места, които не са описани от държавните органи. Поради спецификата на социално-икономическите 

условия в България, развитието на разнообразни форми на туризъм (екотуризъм, познавателен 

туризъм, пешеходен туризъм, фотолов и др.), пряко свързани с горските територии е от ключово 

значение за много от местните общности, вкл. за поощряване и запазване на местните традиции и 

култура. В този смисъл във ВКС 6 са включени и горски територии от значение за туризма, когато 

той подпомага и поощрява запазването на местните традиции, бит и култура. 

 

Съгласно Ръководството за определяне, стопанисване и мониторинг на ГВКС в 

България, определението за горските територии, попадащи във ВКС 6, е следното: 

1.Горски територии в 500 м ивица около религиозните обекти съгл. Приложение 7 от 

Ръководството; 

2.Горски територии в 100 м ивица около манастири и други религиозни обекти извън 

Приложение 7 (църкви, параклиси, оброчища, аязма, текета и др.), древни светилища, окултни 

средища, археологически паметници и разкопки и др. места важни за съхраняване на 

духовността, традициите, историческата и културната памет, определени при консултациите с 

местните хора; 

3.Горски територии в 100 м ивица около територии, традиционно свързани с 

провеждането в тях на събори, надпявания и други мероприятия, важни за съхраняване на 

културното наследство и националните традиции, определени при консултациите с местните 

хора; 

4.Горски територии в границите на обекти на недвижимото културно наследство 

(паметниците на културата) или в техните охранителни зони; 

5.Горски територии непосредствено разположени (в 30 м. ивица/ по 15 м от всяка страна 

на пътеката) по протежение на официално маркирани туристически маршрути и немаркирани, 

но често използвани туристически пътеки. 

6.Горски територии в 50 м. ивица около туристически обекти, както и горски територии 

с изключителна естетическа и рекреационна стойност (вкл. единични дървета или малки групи 

дървета – напр. вековни или забележителни дървета), чешми, беседки, образователни 

маршрути, и др. важни за туризма и образованието места, определени при консултациите с 

местните хора и активни в района туристически групи, сдружения и компании. 
 

Към момента на извършване на настоящото изследване, на територията на ТП ДГС Провадия 

са категоризирани горски територии, отговарящи на изискванията в определението по ВКС 6 към 

Ръководството за определяне на ГВКС в България, както следва: 

 

Горски територии в 100 м ивица около параклис св.Петка – землище с.Ягнило, 

общ.Ветрино, отдел 4, подотдел 1, държавна горска територия. 



 

  
(снимки инж.А.Янева) 

1.Горски територии в границите на обекти на недвижимото културно наследство 

(паметниците на културата): 

Лесопарк Провадия – землище гр.Провадия, общ.Провадия, определен съгласно Заповед 

№3115/17.08.1965г. на МГГП, отдел 106, подотдели: а, в, г, е, ж, з, и, к, л, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 

държавна горска територия. Лесопарка е обособен във връзка със средновековна крепост „Овеч“, 

която е категоризирана като археологически паметник с историческа значимост. 

 

  
(снимки инж.А.Янева) 

 

Скален манастир Кара пещера – землище с.Манастир, общ.Провадия, обявен за паметник 

на културата през 1968г., отдел 96, подотдел н, държавна горска територия. Местността около 

манастира се ползва от местното население за отдих и рекреация. 

Скален манастир Шашкъните – землище гр.Провадия, общ.Провдия, отдел 102, подотдел 

2, държавна горска територия. 

 

  
(снимки инж.А.Янева) 

 

2.Горски територии непосредствено разположени (в 30 м. ивица/ по 15 м от всяка страна 

на пътеката) по протежение туристически пътеки - в обхвата на лесопарк Провадия е изградена 

еко-пътека до Крепост „Овеч“. 

 



3.Горски територии в 50 м. ивица около туристически обекти, както и горски територии 

с изключителна естетическа и рекреационна стойност: 

Лесопарк Ягнило – землище с.Ягнило, общ.Ветрино, определен съгласно Заповед 

№2094/10.08.1965г. на МГГП, отдел 6, подотдели: б, в, г, и, 1, 2, държавна горска територия. 

Лесопарка е с рекреационно значение, създаден за отдих и туризъм на местното население. 

Лесопарк Провадия – землище гр.Провадия, общ.Провадия, определен съгласно Заповед 

№3115/17.08.1965г. на МГГП, отдел 109, подотдели: а, в, г, д, к,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, държавна 

горска територия.  

 

 


