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Резюме 
В материала се анализира консервационният статус на резерват „Сосковче” – защитена територия, 
притежаваща най-висока степен на естественост и типичност, с забележителен средно и високопланински 
ландшафт, в съчетание с представителни екосистеми на девствена смърчова гора. Направената 
геоекологична оценка на социално-икономическата ефективност позволява разкриване на възможности за 
нишови продукти на екотуризма с максимално увеличаване на социлните и икономическите облаги за 
местното население, при ефективно устойчиво управление и минимизиране на отрицателното антропогенно 
влияние.  
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туристически ресурси 
 
Abstract 
This report analyzes the conservation status of the reserve "Soskovche" - a protected area which has the highest 
degree of naturalness and typicality and  with remarkable medium and high landscape combined with ecosystems of 
virgin spruce forest . The geoecological assessment of the socio- economic efficiency made in the report enables the 
exploration of new opportunities for ecotourism products which will create additional social and economic benefits 
for the local population, applying effective and sustainable management and minimizing the negative anthropogenic 
influence.  
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Въведение 
Европейската политика в областта на устойчивия 
алтернативен туризъм е важен сектор за 
диверсификация на регионалната икономика на 
страната. В основата си този туризъм свежда до 
минимум вредите за околната среда и културата, 
оптимизира удовлетворението на посетителите, 
увеличава дългосрочния икономически растеж и 
предлага баланс между развитие и опазване на 
околната среда. Според определението на 
Международната екотуристическа общност той „не 

вреди на околната среда и допринася за 
благосъстоянието на местното население” (12). 
Днес все по-актуално е разработването на 
туристически продукти за алтернативен туризъм, 
основаващи се на разбирането на пазарните 
характеристики, поведение и предпочитания на 
туристите (10). Същевременно създаването на нови 
интегрирани продукти в туристическата сфера се 
оценява по тяхната приложимост и инвестиционен 
потенциал за региона. В Националната стратегия за 
екотуризъм /НСЕТ/, с цел обхващане на 
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биологичното и ландшафтното разнообразие на 
територията на страната, са разграничени 
географски клъстери от ключово значение за 
развитието на екотуризма у нас (3).  
Обект на това изследване е резерват “Сосковче”, 
който е част от екорегион Западни Родопи.  
Цел на изследването е чрез идентификация на 
консервационния статус на резервата (природен 
ландшафт и биоразнообразие) да се търсят нови 
нисшови продукти за развитие на екотуризма с 
максимално увеличаване на социлните и 
икономическите облаги за местното население, при 
ефективно устойчиво управление и минимизиране 
на отрицателното антропогенно влияние.  
Актуалността на изследването се определя от 
факта, че екорегион Западни Родопи е 
класифициран като втори по значение за страната - 
формиран на базата на планински ландшафт и 
компактни горски формации, с преобладаващи 
иглолистни гори - 71 %, от които над 70 % 
естествени (7). Тук има 100 защитени територии на 
площ от 16 881,55 ха, от които: 15 резервата; 25 
защитени местности и 60 природни 
забележителности, отличаващи се със своята 
уникалност и неповторимост, които са част от 
Европейската екологична мрежа в границите на Р. 
България (5). Проектът „Опазване на 
ландшафтното и биологичното разнообразие в 
Родопите” и последвалите го малки проекти 
„Биоразнообразието в Родопите – предпоставка за 
създаването на нови туристически продукти” по 
Програма ФАР 2005/017-454.03.03.02–17 
подпомогнаха създаването на редица нови 
алтернативни продукти. 
 
Материали и методи 
Резерват “Сосковче” е обявен със заповед № 508 от 
28.03.1968 г. на МГГП и е допълнен със заповед № 
1094 от 03.12.1986 г. на КОПС при МС, с която е 
определена буферна зона около него (фиг. 1). През 
2006 г. със заповед № РД-50 е приет план за 
управление на резервата, а през 2012 г. площта му е 
увеличена със заповед № РД-111/06.02.2012 г. (8). 
Основната консервационна стойност на резерват 
“Сосковче” е обоснована от наличието на 
забележителен средно и високопланински 
ландшафт в съчетание от риолитни отвесни скали, 
сипени конуси и красива речна долина с множество 
водопади, с уникална флора – девствена вековна 
смърчова гора и разнообразна фауна.  
Според физико-географското райониране на 
България резерват “Сосковче” попада в 
югоизточната част на Западните Родопи, Перелико-
Преспанският дял. В административно отношение 
е в землището на община Смолян, Смолянска 
област - Южен централен район на Националния 
план за регионално развитие. 
Резерват “Сосковче” е изключителна държавна 
собственост, определена със ЗЗТ, т. е. не може да 
бъде отчуждавана или трансформирана в друг вид 
собственост, а управлението се осъществява от 

МОСВ и неговия регионален орган РИОСВ - 
Смолян. Непосредственото управление и 
осъществяването на държавната политика за 
резервата се извършва от РИОСВ - Смолян. 
Изчислена на базата на изработения нов цифров 
модел, площта на резервата е 177.76 ха и включва 
отдели: 1045, 1046 и 1047 от лесоустройствените 
планове на ДГС ”Смолян”. Буферната зона около 
резервата е с площ 104.4 ха. Резерватът е достъпен 
откъм северната си част, до която се стига по черен 
път. От 2004 г. на територията му е трасирана и 
обозначена с маркировка по проект на МОСВ 
туристическа екопътека, отличаваща се с 
изключителна атрактивност. В резерват „Сосковче” 
са определени следните режими на ползване - 
забраняват всякакви дейности, с изключение на:  
 тяхната охрана;  
 посещения с научна цел;  
 преминаването на хора по маркирани пътеки, 
включително с образователна цел;  
 събиране на семенен материал, диви растения и 
животни с научна цел или за възстановяването им 
на други места в количества, начини и време, 
изключващи нарушения в екосистемите; 
Територията на резервата се припокрива със 
защитена зона по директивата за птиците: 
«Триград-Мурсалица» (8). 
Мониторинговите теренни изследвания са 
извършени през 2004, 2008, 2012 г. и обхващат 
цялата територия на резервата, разделена на три 
сектора, с изходни пунктове 1, 2, 3 (фиг. 2). 
За всеки са попълнени оценъчен формуляр и 
тестове, с данни от теренните изследвания.  
Изследователската работа е насочена в следните 
основни направления: 
1. Идентифициране на ландшафтите чрез оценка на 
абиотични и биотични фактори и изготвяне на 
ландшафтна карта, както е указано в чл. 6-ти на 
Европейската конвенция за ландшафта. 
Таксономия на ландшафта е определена чрез 
таксономичната система на геоекологичната 
класификация на ландшафтите в България (Попов, 
А., 2001 г.). При теренните обходи е използван GPS 
за определяне на точковите обекти и н.в., 
статистически методи при камаралната работа; 
2. Геоекологична оценка на социално-
икономическата ефективност по метода на балова 
оценка за атрактивност (2) и бърза екологична 
оценка, чрез обобщаване на екотестове от 
изследвания период. Оценката на обстановка и 
възможностите за развитие на екотуризма са 
направени по методика, използвана у нас в ПП 
”Рилски манастир” през 2001 г. (4). Екотестовете се 
прилагат за обективизиране на оценката за 
състоянието на природните ландшафти в даден 
момент и позволяват сравнение на оценките 
направени от преходни периоди (4). 
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Фиг.1. Местонахождение на резерват “Сосковчето” в Смолянска област 
 

 
 

Фиг.2. Ландшафтна карта на резерват “Сосковчето” с пунктове за оценка на атрактивност 
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Фиг. 3. Карта на съвременните ландшафти, хабитати, редки растителни и животински видове в 
резерват “Сосковчето” 

 
Резултати и дискусия 
1. Идентифициране на ландшафти. В основата на 
ландшафтната идентификация е предварителната 
характеристика на абиотичните и биотични 
фактори - ландшафтен синтез на основните 
природни компоненти (геоложки строеж, релеф, 
климат, води, почви, растителност и животински 
свят), чрез полева и камарална работа (2). 
В геоложко отношение тук участват следните 
литостратиграфски единици: риолити, риодацити, 
трахириолити. Характерни са риолитовите туфи, 
които са стълбовидно, хоризонтално или 
вертикално, плочесто или пирамидално напукани. 
В следствие на напукването и изветряването са се 
получили специфични скални образувания, на 
места наподобяващи побити камъни, на други - 
сипеи. Риолитите придават изключителна красота и 
уникалност на ландшафт. 
Релефът на природния резерват “Сосковчето” е 
средно и високопланински. Отличава със стръмен 
характер - силна разчлененост, големи наклони, 
наличие на била и дълбоки речни каньони. Най-

високата му точка е 1862,7 м, а най-ниската се 
намира на 1289 м, като 44% от площта е 
разположена между 1601 – 1700 метра. 
Климатът е планински, с влиание на 
континентално-средиземноморската област и се 
характеризира с по-ниски летни температури. 
Средномесечната температура на въздуха през 
януари е от - 2о до 0оC, а през август е от 14о до 
18оC. Средната годишна температура на въздуха в 
ниските части е до 10оC, а във високите 2оC. 
Средната годишна температурна амплитуда е 16о–
19оC. Средната годишна температура на почвата на 
2 см е 13оC. Сумата на валежите е около 900 мм. 
Снежната покривка има средна продължителност 
на снегозадържане - 4 месеца, от началото на 
декември до края на март. Средната годишна 
скорост на вятъра е 2.5 м/сек. Ветровете са слаби и 
предимно северни и североизточни, но през 1983 г. 
е засегнат от ветровал горски участък 1046 с площ 
от около 40 дка и е извършвано частично събиране 
на ветровалната маса. Слънчевите дни в годината 
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са над 92, а дните с мъгла са 21. Вегетационният 
период е около 7 месеца (7). 
Резерват “Сосковче” попада в район с 
изключително голяма водоносност, при висок 
отточен коефициент и сравнително резки 
колебания на оттока. Характеризира се с априлско-
майски максимум, слабо изразено вторично, 
есенно-зимно пълноводие. На територията на 
резервата има множество дерета, които се заустват 
в р. Герзовска. 
Почвите са тъмноцветни до светли кафяви горски 
41.2 ха - 23% - Humnic Cambisols, наситени кафяви 
планинско-горски 135.3 ха - 76.2% - Eutric 
Cambisols и голи скали над 1 ха - 0.6 процента. По 
механичен състав почвите са глинесто-песъчливи 
(ползвана е информация от “Почвена карта на 
България” 2000 г.) . 
Залесената площ на резервата е 170.3 ха или 95.9% 
от общата и включва основно иглолистни гори. По-
голямата част от дървесната растителност е 
представена от типични за района естествени 
семенни насаждения. В състава на горите участват: 
смърч, бял бор, ела и бук, като средната възраст на 
горите в резервата е 112 години. Незалесената 
площ е 7.3 ха или 0.6% от общата и включва: 
поляни - 2.8 ха; скали - 1.1 ха; нелесопригодни 
голини - 3.4 хектара. 
На територията на резерват “Сосковче” са 
установени общо 190 растителни вида, в т.ч. три 
подвида. Видовете са разпределени в 138 рода, 
принадлежащи към 48 семейства. С най-много 
представители е семейство Сложноцветни - 21 
вида, следвано от семейство Устоцветни - 17 вида и 
с по 12 представители са семейства Розови, Житни 
и Карамфилови.  
Географското положение, природните условия и 
особеностите на палеогеографското развитие на 
резерват “Сосковче” обуславят значително 
разнообразие от флорни елементи. Преобладават 
евро-азиатските 25 вида, бореалните 22, 
европейско-средиземноморските 22 и 
суббореалните 21 флорни елементи (9).  

Установени са 16 растителни вида с 
природозащитен статус, от включените в Червената 
книга на България за територията на резерват 
“Сосковче” са 4 вида, всички в категория “рядък”. 
Висок е процентът на присъствие на ендемични 
видове, балканските ендемити са 13 вида и 1 вид е 
български ендемит. 
Икономически ценните видове са сравнително 
ограничен брой. Тук се включват главно 
традиционни лечебни растения и горскоплодни 
видове. В този типично горски резерват са 
установени 95 вида лечебни растения, от тях 5 вида 
са папратовидни, принадлежащи на 5 семейства; 4 
вида са голосеменни и се отнасят към 2 семейства; 
покритосеменните лечебни растения са 86 вида от 
32 семейства; едносемеделните са 5 вида от 3 
семейства. С природозащитен статус е установен 
само балканския ендемит панчиева пищялка, 
включен в Червената книга, категория “рядък”. 
На територията на резерват “Сосковче” и в 
околностите му са регистрирани 95 вида гръбначни 
животни. В р. Герзовска и другите малки реки от 
водосбора на р. Черна, обитават 3 вида риби – 
лещанка, дъгова и американска пъстърва; 2 вида 
земноводни: опашати земноводни - дъждовник и 
безопашати - планинска водна жаба; 4 вида 
влечуги: гущери - слепок, живороден гущер, стенен 
гущер и змии - усойница. Има 43 вида птици: 
соколоподобни 4 вида, кокошеви 2, гълъбоподобни 
1, кукувицоподобни 1, кълвачоподобни 4, 
врабчоподобни 30 вида. Бозайниците са 44 вида: 
насекомоядни 5 вида, прилепи 16 вид, зайцевидни 
1, гризачи 9, хищници 10, чифтокопитни 3 вида. 
Изготвена е Синтезна таблица за идентифициране 
на природните ландшафти с висока 
консервационна стойност (таблица 1) и на картна 
основа М1:10 000 са нанасени ландшафтите 
(фиг. 3). Те са разпределени в 1 клас, 3 подкласа, 3 
типа, 4 подтипа, 2 рода, 4 подрода, 2 вида и 2 
подвида. Ландшафтната структура обхваща 
ландшафти с високи естетически качества.  

 
Таблица 1. Синтезна таблица на ландшафтната идентификация 

 

№ 
Ср. нв 
м 

Релеф 
Скална 
основа 

 
Im 

Растителност Почви 
Консервац. 
стойност 

1 1005 
средно 
планински 

риолити 
 
С1 

иглолистни гори от 
смърч  

кафяви добра 

2 1796 
високо 
планински 

риолити 
 
С1 

скали скали добра 

3 1205 
средно 
планински 

риолити 
 
С1 

смесени гори 
тъмноцветни, 
кафяви 

добра 
екотуризъм 

 
 
2. Изследване на социално-икономическата 
ефективност чрез балова оценка на атрактивността. 
Съставени са оценъчни карти за трите пункта - 1, 2, 
3, при следна скала на оценяване в балове: 
0 - неблагоприятни условия за екотуризъм; 
1 - малко благоприятни; 
2 - средно благоприятни; 
3 - благоприятни; 

4 - най-благоприятни. 
Оценъчната карта на всеки пункт дава възможност 
за остойностяване на ландшафтната атрактивност, 
като степен на привлекателност за туристите, чрез: 
 формите на релефа - скалните образования, 
сипейните конуси, каменните реки, върхове, 
поляни и др.;  
 климатичната атрактивност - спрямо 
изложението на склона и надморската височина;  
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 хидроложката - спрямо бреговата ивица, 
водопади, наличие на извори (чешми);  
 биоатрактивността с гори, пасища, горски 
плодове и билки.  
При оценяването на количествената стойност са 
приемани за основни показателите, отчитащи 
естетико-емоционалното въздействие на обектите:  

 отдалечеността от туристическата пътека;  
 отдалечеността от населеното място; 
 достъпността.  
Обобщените резултати от трите мониторирания са 
представени в таблица 2. 
 

 
Таблица 2. Балова оценка за атрактивността 

 

Пункт Коефициент Ландшафтна атрактивност Климатична 
атрактивност 

Хидроатрак-
тивност 

Биоатрактивност 
Антропогенни 
изменения и 
атрактивност 

№  А В С D Е F G H J K L M
1 3.23 4 4 2 4 3 2 4 3 4 2 4 2 4 
2 2.84 3 4 1 3 3 2 4 2 3 2 3 3 4 
3 3.30 4 4 1 4 4 3 4 2 4 4 3 2 4 

 
Легенда:  
- пункт №: 1; 2; 3 - коефициент на атрактивност, формиран от сумарната оценка, спрямо бр. на 
показателите; 
- ландшафтна атрактивност: А - скали, В - върхове и наклони, С – поляни; 
- хидроатрактивност: D - реки, водопади, E - извори, чешми,  
- биоатрактивност: F – вековни дървета, поляни, G - билки, гъби, горски плодове, H – скална 
растителност; 
- антропогенно изменение и атрактивност: J - антропогенни обекти, K - достъпност, L – горски път, 
M – екопътека. 

 
Таблица 3. Обобщени данни от екотестовете за оценка на екологичната обстановка 

Показатели Състояние Оценка 
1. Приблизителна дължина на 
маршрута в часове 

3 часа 8 

2. Типове екосистеми, през които 
минава 

горски екосистеми, скални и водни 
екосистеми 

8 

3. Брой на огнищата 4 нерегламентирани 5 
4. Наличие на диво къмпиране и др. няма 8 
5. Състояние на средата около 
водоизточниците 

добро 8 

6. Наличие на находища от редки и 
застрашени видове 

16, от тях: 
Червена книга - 4, 
ЗБР-1, 
Балкански ендемит-13 
Български ендемит -1 вид 

9 

7. Наличие на сечища и пожари няма 10 
8. Наличие на пасища и пожари няма пожари 8 
9. Наличие на санитарни възли няма 5 
10. Наличие на битови отпадъци удовлетворително състояние 4 

11. Сумарна екологическа оценка добро 
7.3 

/73:10/ 

12. Забележки от общ характер 
Основен отрицателен фактор е 
допускането на битови отпадъци 

 

13. Препоръки 
Да се въведе система на сметосъбиране и 
нови огнища 

 

 
Баловата оценка за атрактивност дава възможност 
да бъдат установени най-натоварените точки и 
перспективни маршрути, нови приемни пунктове, 
поемащи антропогенното натоварване и 
разсредоточващи туристопотока в различни 
направления за стимулиране на консервационна 
устойчивост. След поставянето на количествените 
показатели на отделните елементи са формирани 

сумарната балова оценка, а от нея - и коефициентът 
за атрактивност.  
С най-висок коефициент на атрактивност - 3.30, се 
отличава пункт 3, който получава максимален бал 
по осем от показателите. Втори е пункт 1 - с 3.23, с 
най-нисък коефициент е пункт 2 - с 2.84. 
Коефициентът на атрактивност е използван при 
определянето на поемната способност на резервата.  
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Изборът на обекти за екотуризъм се състои в 
откриване на най-добрите съчетания на 
консервация и природоползване. Той е в пряка 
зависимост от привлекателността на обекта и от 
устойчивостта на ландшафта и биоразнообразието. 
За най-добро съчетание се приема комбинацията от 
прекрасен ландшафт и горска растителност - като 
средни стойности на дневно натоварване за 
иглолистни гори са 36 ч./ха, за ливади - 200 ч./ха, за 
пасища - 300 ч./ха (Бартман, Е., 1970, по 
Бръмбаров, И., 2001). 
Оценката на социално-икономическата 
ефективност е направена и на базата на 
екологичната обстановка - чрез екотестове на 
туристическия маршрут в защитената територия. 
Прилагането на системата на екотестовете 
позволява обективизиране на оценката за 
качествата на околната среда и превръщането й в 
цифрова стойност. Това дава възможност за по-
лесно обобщаване на влиянието на различния 
спектър от заплахи в изследваната територия.  
Използвана е следната скала за оценяване: 
0.0 – 3.0 Много лошо състояние - силно изразено 
увреждане на природната среда; наличие на голямо 
количество битови отпадъци; 
3.1 – 5.0 Удовлетворително състояние - увреждане 
на природната среда без критичен характер; 
запазени са основни популации; при въстановяване 
на режима се възстановява нормалният екологичен 
цикъл; 
5.1 – 8.0 Добро състояние - природната среда е 
слабо засегната; не се наблюдават струпвания на 
битови отпадъци; основните популации са с висок 
процент на възпроизводителна жизненост; 
8.1 – 10 Много добро състояние – практически не 
личи човешка намеса; естественият цикъл в 
екосистемата протича без отклонения. 
За изследвания период са попълнени 6 теста. 
Обобщените данни от обработката на екотестовете 
за бърза екологична оценка на територията на 
резервата са представени в Таблица 3. 
Сумарната екологична оценка е 7.3. Общото 
състояние е добро – природната среда почти не е 
засегната или само частично е засегната от 
туристическия поток; има наличие на битови 
отпадъци и нерегламентирани огнища, но 
ландшафтът и основните популации се 
характеризират с устойчивост и жизненост, това 
изисква сериозен мониторинг и приложението на 
екотестовете е една добра практика. 
 
Заключение 
В заключение можем да обобщим, че геосистемата 
на резерват “Сосковче” е в добро състояние. 
Поемната способност е добра предпоставка за 
развитието на екотуризма. Социално-
икономическата ефективност е гарантирана от 
добрия екологичен статус. Препоръчваме 
обновяване на екопътеката и на указателните 
табели в резервата в най-кратки срокове, тъй като 
обектът е включен в Стратегията за развитие на 
община Смолян - чрез алтернативни форми на 
туризъм и в съответствие с новите тенденции на 

туристическия пазар и политиката на МОСВ за 
устойчиво развитие на защитените територии. 
Все още са недостатъчно развити сегментите на 
туристическото предлагане. Условията, които 
благоприятстват развитието на алтернативните 
форми на туризъм, са: разнообразен релеф, 
наличието на обширен горски фонд с висока 
консервационна стойност, реки и близост до езера 
(Смолянските). 
Поддръжката, обновяването и разширяването на 
екотуристическите маршрути в резервата 
осигуряват устойчив и отговорен туризъм тук. Това 
е водещият механизъм за успешно управление на 
резерват „Сосковче”. Той допринася за опазването 
на ландшафтното и биологичното разнообразие, на 
туристическите природни ресурси и подпомага, до 
известна степен, местното население. Мястото на 
този тип специализиран екотуристически продукт е 
оценено в НСЕ от 2003 година.  
Концепцията за устойчив туризъм привлича все 
повече вниманието на бизнеса в Смолянска 
община. Много съществен и важен е мониторингът 
на природните туристически ресурси, чиято цел са 
правилното прогнозиране и планиране, вземането 
на адекватни и навременни мерки за 
предоотвратяване на някои отрицателни последици 
и/или причиняване на вреди в екотуристическата 
дестинация. Мониторингът е една от слабите 
страни на българския туризъм и това се отразява на 
неговото устойчиво развитие. Ето защо 
предложената методика е принос към устойчивото 
развитие на екотуризма. 
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