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УВОД: 

Целта на разработванeто на План за многофункционално управление  и 

устойчиво развитие на горите и земите на територията на община Ботевград 

с участие на активни граждани е: на база националното и европейско 

законодателство; прилагане на съвременни методи, модели  и добри 

практики в световен, европейски и национален мащаби; отчитайки 

особеностите и характеристиките  на горите и земите на територията на 

община Ботевград, възможностите на икономиката в региона, особено на 

свързаните с горите сектори, социологическите потребности на гражданите 

в общината-  да се разработят инструменти за ефективно и ефикасно 

управление и устойчиво развитие потенциала на горите и земите, тяхното 

стопанисване, разумно ползване с участието на активни граждани  в 

процесите на местни / и не само/ политики и действия за защита на зеленото 

наследство от климатичните промени и противодействия  в сектора и 

мониториращ фактор за ограничаване на нерегламентирана  човешка 

намеса. 

 

Настоящия материал е  разработен в няколко Етапа/части:  

.План за многофункционално управление и устойчиво  развитие  на  
горите и земите на територия на община Ботевград/ПУРГБ/  

.План и Указания за стопанисване и разумно ползване на горите и 
земите на територия на община Ботевград  

.Модел за участие на гражданското общество в процесите на  
формулиране, прилагане и  мониторинг върху местните политики за 
добро управление на горите в общината. 

В материала са предложени и : Приоритети за развитие на горите на 
територията на община Ботевград, определени от Работната група 
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Настоящия План за многофункционално стопанисване на горите ще бъде 
полезен за всички заинтересовани лица и институции, чиято дейност или 
интереси са свързани с гората. 

В подготовката, като членове на Работната група бяха привлечени 
представители на местни и регионални институции, бизнес и 
неправителствени организации, Лесотехнически Университет, експерти от 
различни институции, както и физически лица, собственици и ползватели на 
гори.  

Използван е опита на страни от ЕС, страни, граничещи с Р.България, 
Швейцария, др.страни от Европа, както и досегашния български опит при 
разработването на такива планове. 

Планирането е извършено на основа анализ на вижданията, исканията и 
очакванията на заинтересованите страни при отчитане възможностите на 
горите и съществуващата нормативна уредба. 

С този План се прави първа стъпка към нов етап от управлението на горите 
на територията на община Ботевград, основан на общественото участие, 
консенсуса, прозрачността и ангажираността на цялото общество. 

Изпълнението на Плана допринася за развитието на град Ботевград и 
общината в сферата на опазване на горския сектор, туризма, дърводобива, 
опазването на пътищата, дървопреработването и опазването на 
биологичното разнообразие. 

 
Основните задачи на ПУРГБ са: 

� Популяризиране на природосъобразното горско стопанство и 

лесовъдските системи за съхраняване на биоразнообразието, защитните 

функции, както и другите ползи и продукти от горите; 

 

� Приобщаване на все по-широк обществен кръг към задачите, 

отговорностите и проблемите на устойчивото стопанисване на горските 

екосистеми; 

 

� Установяване на различните обществени интереси към горите в района и 

потенциалните конфликти между тях; 
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� Да се осигури максимално широко обществено участие в процеса на 

подготовка на Плана като равнопоставено се защитят интересите на всички 

заинтересовани страни; 

 

� Да се привлекат заинтересованите страни и да се постигне обществено 

съгласие за бъдещето стопанисване на горите на територията на общината; 

 

� Да се разработи обществено приета стратегическа рамка за стопанисване 

чрез устойчиво управление и оптимално използване на всички ресурси на 

горите за нуждите на обществото; 

 

� Да се набележат идеални и оперативни цели, като се определи 

изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на 

основните приоритетни направления, програми и проекти; 

 

� Да се осигури широка обществена осведоменост и прозрачност на 

действията на отговорните лица и организации в горите; 

 

� Да се потърсят начините за преодоляване и разрешаване на конфликтите 

между заинтересованите страни; 

 

� Да се интегрират местните заинтересовани институции, организации и 

граждани към подготовката и изпълнението на проектите и дейностите 

заложени в плана. 

 

ВАЖНО!!! За да се изготви актуален ПУРГБ в настоящия материал са 

изложени важни, нови, актуални в световен, европейски, национален и 

регионален мащаб данни и обяснителни записки.  

В ситуация на световна криза и глобални климатични проблеми–всеки 

проблем свързан с природата и горите е важен и трябва да се подчертае 

важността на всички фактори, независимо от териториалното 

разположение, приоритети за решаване и съответно предложени мерки. 
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I ЧАСТ: Разработване на  План за многофункционално 
управление и устойчиво  развитие на горите и земите на 
територията на община Ботевград . 
 
Планът за многофункционално управление и устойчиво  развитие  на  горите 

и земите на територия на община Ботевград е съобразен със:  

*съвременните концепции за устойчиво развитие на горите – т.е. тяхното 

опазване и подобряване на тяхното състояние; 

* различните интереси на местното гражданско общество; 

*действащата нормативно-правна уредба в областта на горското стопанство 

и екологията в България и ЕС. 

*световните тенденции и насоки, свързани с глобалните климатични 

промени и други фактори с многопосочно влияние върху горските 

екосистеми . 

Планът за многофункционално управление и устойчиво развитие на горите 

и земите на територия на община Ботевград включва дефиниране на 

краткосрочни и дългосрочни цели  и мерки за управление, ползване и 

развитие, механизми за прилагане, източници за постигане на целите, друга 

полезна информация. 

 

Стъпките за създаването на План за многофункционално управление и 

устойчиво развитие на горите и земите на територията на община Ботевград 

/ПУРГБ/ включват: 

1) Детайлно анализиране от екипа за разработване на ПУРГБ съгласно 

разработена дейност по проект: „Проучване и анализ на характеристиките на 

горите и земите от горския фонд“; 

 

2) Детайлно анализиране от екипа за разработване на ПУРГБ-  относно: 

Социологическото проучване на интересите на всички заинтересовани 

страни относно управлението на горите и земите от горския фонд и 

включването им в разработването на ПУРГБ, изпълнено по проектна 

дейност; 
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3) Разработване на План за многофункционално управление и План за 

устойчиво  развитие на горите и земите на територия на община Ботевград; 

 

4) Включване и активно участие на експертния екип в информационната 

кампания и събития, обществени  обсъждания, мнения, предложения, 

свързани с добро управление  на горите на територията на община 

Ботевград. За обсъждането ще бъдат подготвени и представени от 

експертите мултимедийни презентации на ПУРГБ. 

 

В основата на многофункционалното планиране в горите, стои 

концепцията за устойчиво развитие при балансирано използване на 

горските ресурси, за неограничено във времето задоволяване на 

многостранните нужди на обществото. 

Планът за Многофункционално стопанисване на горите обобщава и 

анализира информация за горските ресурси, икономически и обществени 

ресурси, за наличните природни условия и ги съпоставя с вижданията и 

нуждите на обществото в дългосрочен аспект. На основата на анализа са 

определени целите за развитие на горите и основните насоки на 

управлението им, приоритизирани са горските функции и са набелязани 

най-важните проблеми, чието разрешаване ще подобри управлението на 

горите в община Ботевград 

 
Анализ на настоящата ситуация на макро, мезо и микро ниво. 
 
Цели, направления, сертификация 
 
За нашата страна като членка на ЕС, както и за местната 
власт е от огромно значение нормативната база и 
отношението на световно и европейско ниво към 
устойчивото планиране на горите, тяхното опазване и 
възстановяване. 
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Световни проблеми при опазване на горите 
 
Актуалното състояние към 2019г. на горите в световен мащаб е, че горите  

покриват едва половината от площта, която са покривали преди 11 000 

години. Тази ранна загуба на 50% от горите на Земята е достатъчна, сама 

по себе си, сериозно да наруши функционирането на глобалния въглероден 

цикъл, поради редица причини, включително:  

• Използване на дървесина за производство на дървен материал и изделия 

от хартия;  

• Освобождаване на територия за ферми, плантации, носещи големи 

приходи и отглеждането на добитък;  

• Освобождаване на територия за градско развитие, включително домове и 

пътища.  

Горите също така се унищожават от киселинни дъждове в резултат от 

нашите дейности, причиняващи замърсяване и от различни болестта и 

инвазивни породи животни. Обезлесяването е съвсем реална заплаха за 

околната среда. Навсякъде по света дърветата се изсичат прекалено бързо, 

за да може земята да регенерира нови гори.  

Какво се случва, когато се изсичат горите?  

Наводнения и почвена ерозия  

Корените на дърветата правят дупки в почвата, така че когато вали водата 

да може да потъне вътре, преди да се абсорбира от почвата. Тези 

пространства също така позволяват на въздуха и водата да достигнат до 

корените на растенията. Когато дърветата са отстранени с помощта на 

тежки машини, почвата се притиска надолу и дупките се заличават. 

Поради това, че всички растения и дървета се нуждаят от тази вода и 

въздух, които да достигнат до корените, условията стават неблагоприятни 

за ново поникване.  

Тъй като почвата повече не може да абсорбира вода, когато вали, водата 

остава в горната част на почвата и това може да доведе до наводнения. 

Движещата се вода също така може напълно да отмие най-горния слой на 

почвата. Това се нарича почвена ерозия. Без най-горния слой на почвата, 
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която е пълна с хранителни вещества, растенията не мога да се хранят и им 

е трудно да се развиват.  

Какво губим ние: Около 24 милиарда тона горен почвен слой, необходим 

за селското стопанство (най-горния слой на почвата) се отмива или бива 

отвян всяка година.  

Суша  

Горите помaгат за появата на валежи - колкото повече дървета има, 

толкова повече вода се абсорбира в облаците и съответно вали повече 

дъжд.  Ако горите изчезнат, ще има по-малко дъждове в резултат на по-

сухите условия и това в крайна сметка ще доведе до суша. Щом това се 

случи, щетите ще са толкова големи, че почвата ще стане толкова суха и 

твърда,че няма да могат да се засаждат растения или дървета. 

Парникови газове и киселинни дъждове. 

Атмосферата на земята съдържа няколко парникови газа, които улавят 

топлината от слънцето вътре в атмосферата. Някои от тях съдържат 

въглероден диоксид(CO2), метан и водни пари. Ние се нуждаем от тези 

газове в малки количества, но при високи нива те могат да бъдат вредни. 

Горите помагат за абсорбиран е именно на тези големи количества CO2 от 

въздуха чрез фотосинтезата. Но поради различни практики, например при 

изгарянето на изкопаеми горива, се произвежда повече CO2, отколкото 

дърветата могат да поемат. Освен това изсичането на горите затруднява 

още повече този процес и така излишния и вреден CO2 остава в капан в 

атмосферата. 

Когато парниковите газове се натрупват, повече от слънчевата топлина се 

заклещва в атмосферата и това може да доведе до изменение на климата и 

нарушаване на деликатния баланс на екосистемите на Земята. 

Замърсяването в атмосферата може да доведе и до киселинни дъждове, 

когато газовете се смесват с вода в облаците. Падането на такива дъждове 

върху горите може да увреди дърветата и екосистемата като цяло. 

Изчезване на видове. 

Друг вреден резултат от обезлесяването е изчезването на животински и 

растителни видове. Те изчезват, защото естествените им цикли-този на 
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живот и на околна среда се нарушават и видовете не са в състояние да се 

адаптира към промените. Те губят основното си местообитание, когато се 

отсекат горите-дивите животни губят домовете си, хранителните си 

източници и мястото си в кръговрата на живота.  

Смята се, че около 150-200 видове от цял свят изчезват всеки ден! 

Според /WorldWildLife/www.worldwildlife.org почвата е крехката кожа на 

планетата ни, която поддържа целия живот на нея. Той се състои от 

безброй видове, които създават динамична и сложна екосистема 

Повишеното търсене на земеделски стоки стимулира превръщането на 

горите и пасищата в селскостопански ниви и пасища. Този преход в 

използването на почвата не може да я поддържа в стествения и вид и да 

произвежда много от естествените за някои области растения като 

например памук, палмово масло, соя, пшеница. Промяната може да може 

да увеличи ерозията на почвата извън нейната способност да се 

самоподдържа. 

Половината от горния почвен слой на планетата е бил загубен през 

последните150 години. В допълнение към ерозията, качеството на почвата 

се влияе от други аспекти на селското стопанство. Тези въздействия 

включват уплътняването, загубата на структурата на почвата, 

разграждането на хранителните вещества и засоляването на почвите. Това 

са съвсем реални и понякога тежки проблеми.  

Негативните ефекти от ерозията на почвата надхвърлят загубата на 

плодородна земя. Те се простират до увеличаване на замърсяването и 

утаяване в потоци и реки, запушването на тези естествени пътища и 

причинява сериозни проблеми в оцеляването на рибите и други видове. 

Освен това, увредените земи са по-малко способни да задържат водата, 

която все по-често причинява наводнения. Устойчивото използване на 

земята може да помогне да се намали въздействието на селското 

стопанство и животновъдството, предотвратяване на ерозията на почвата и 

опустяването на ценната земя.  

Горите заемат 31% от територията на нашата планета. Те произвеждат 

жизнено важен кислород и осигуряват жилища за хората и дивата природа. 
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Много от най-застрашените животни в света живеят в горите, а освен това 

1,6 милиарда души разчитат на ползите, които те дават, включително 

храна, прясна вода, дрехи, материали за традиционната медицина и 

подслон.  

Обезлесяването на горите заплашва сериозно тези ползи. То идва в много 

форми, включително пожари, голи сечи за селското стопанство и 

животновъдството, неустойчивото изсичане на дървесина и изменението 

на климата. Това се отразява на хората и заплашва широка гама от 

растителни и животински видове. Около 46 - 58 000 квадратни километра 

гори всяка година се губят - еквивалент на 36 футболни игрища всяка 

минута.  

Горите играят критична роля за смекчаването на изменението на климата, 

тъй като те поглъщат въглерода и предотвратяват насищането на въздуха с 

въглероден диоксид. Обезлесяването подкопава точно тази важна функция. 

Смята се, че 15% от всички емисии на парникови газове са резултат от 

обезлесяването. То е особен проблем в тропическите гори, защото те са 

дом на много от ценните видове за световното биоразнообразие. В 

Амазония например, около 17% от гората е била загубена през последните 

50 години, най-вече поради отглеждането на добитък на нейната 

територия. Обезлесяването в тази област е особено широко разпространено 

в близост до по-населените райони, пътища и реки, но дори и по-

отдалечени райони са присвоени, когато са открити ценни махагон, злато и 

петрол.  

Здравето на почвата е от основно значение за земеделските производители 

и за световната общност, чието препитание зависи от доброто управляване 

на селското стопанство. Макар че има много предизвикателства за 

поддържането на здравето на почвата, има и решения и специална група от 

хора, включително WWF, които работят за иновации и поддържане на 

крехката „кожа” на Земята, извор на биологичното разнообразие. Според 

Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (UNFCCC), 

преобладаващата пряка причина за обезлесяването е селското стопанство - 

то е отговорно за 48% от обезлесяването; земеделието за търговия е 
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отговорно за 32%; сечта е отговорна за 14%, а изсичането на дървен 

материал, използван като гориво е отговорно за 5% от обезлесяването.  
 
 

Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на 
горите в световен мащаб е залегнало в Становището на Комисията на 
ЕП, ЕИСК и Комитета на регионите {SWD(2019) 307 final}/наричано 
по-долу Становището/ 

По-долу са описани най-важните елементи от Становището  

І. Контекст на проблема  

Състояние на горите в световен мащаб  

Горите са абсолютно необходими. Те са белите дробове на планетата и 

животоподдържаща система, която покрива 30 % от земната повърхност и 

приютява 80 % от биологичното ѝ разнообразие. Горите осигуряват 

въздуха, който дишаме, като поемат въглероден диоксид от атмосферата. 

Те осигуряват жизненоважна биологична инфраструктура за някои от най-

разнообразните съвкупности от живот на планетата. Горите осигуряват 

препитание и доходи за близо 25 % от световното население, притежават 

културна, социална и духовна ценност и заемат голяма част от земята, 

която традиционно се обитава от коренно население.  

Днес горите в света са изправени пред сериозна опасност от обезлесяване  

и деградация  като между 1990 г. и 2016 г. е загубена площ от 1,3 милиона 

квадратни километра, които изчезват всеки час. За да гарантираме здравето 

и благосъстоянието на хората и да насочим нашите общества към пътя на 

устойчивото развитие е необходимо да полагаме съвместни усилия за 

постигането на положителен обрат в тази тенденция, като наред с това 

опазваме и възстановяваме горите в света.  

Заплахите за горите в световен мащаб са едно от най-значимите 

съвременни предизвикателства пред устойчивостта. Основната причина за 

намаляване на биологичното разнообразие е обезлесяването . Емисиите от 

земеползването и промените в земеползването, дължащи се предимно на 

обезлесяване, са втората най-сериозна причина за изменението на климата 
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след изгарянето на изкопаеми горива. Те представляват близо 12 % от 

всички емисии на парникови газове и действията в тази област са важни за 

борбата с изменението на климата. Обезлесяването може да има 

драматични последици и за препитанието на най-уязвимите общности, 

включително коренните жители, които са силно зависими от горските 

екосистеми .  

Въпреки всички положени до момента усилия опазването и устойчивото 

използване на горите не може да се гарантира с настоящите политики.  

Поради това засилването на действията за опазване на съществуващите 

гори, устойчивото управление на горите и активното и устойчивото 

създаване на ново горско покритие трябва да играе решаваща роля в 

политиките за устойчивост. Девствените гори изискват специално 

внимание, тъй като са не само незаменими, но и особено засегнати от 

обезлесяването. Залесяването и възстановяването на увредени горски земи 

може да помогне за намаляване на натиска върху естествените гори и да 

бъде ефективна допълнителна защита в борбата срещу изменението на 

климата. Новозасадените гори обаче не могат да заменят девствените гори, 

които имат високи въглеродни запаси и се характеризират с голяма 

възраст, единствени по рода си екологични характеристики и надеждна 

защита, която те предоставят на биологичното разнообразие .  

По-нататъшните мерки на ЕС за опазване на горите ще бъдат в 

съответствие с международните споразумения и ангажименти, които 

напълно отчитат необходимостта от амбициозни действия, насочени към 

постигането на положителен обрат в тенденцията към обезлесяване. 

Устойчивото управление на горите, тяхното опазване и усилията за 

възстановяването им се насърчават в рамките на Парижкото споразумение 

относно изменението на климата и на Глобалния стратегически план за 

биологичното разнообразие за периода до 2020 г., приет по силата на 

Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и целите за 

биологичното разнообразие. Намаляването на загубата и влошаването на 

състоянието на горите е приоритет в рамките на Стратегическия план на 

ООН за горите. Укрепването на усилията за устойчиво управление на 
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горите е от основно значение и за Програмата на ООН до 2030 г. за 

устойчиво развитие, тъй като горите имат многофункционална роля, която 

подкрепя постигането на повечето цели за устойчиво развитие.  

Другите фактори, водещи до обезлесяване, включват липсата на стабилни 

политики (като например интегрирано териториално устройство и ясни 

права на владеене на земята и права върху земя), слабото управление и 

липсата на правоприлагане, незаконните дейности и липсата на 

инвестиции в устойчивото управление на горите. Отрицателни 

въздействия върху горите могат да възникнат и когато пасища или 

земеделски земи, използвани за добив на храни и фуражи, се отклоняват за 

производство на горива от биомаса (непреки промени в земеползването).  

По-трудно е количественото определяне на влошаването на състоянието на 

горите. Преките фактори за тази деградация включват неустойчива 

експлоатация на горските ресурси (напр. за използване като битова 

енергия), както и природни явления като пожари и вредители. Необходими 

са действия, тъй като търсенето на дърва за гориво ще продължи да 

нараства, като се прогнозира, че през 2030 г. от този източник на гориво 

ще зависят 2,8 милиарда души в сравнение с 2 милиарда в наши дни .  

Въпреки че повечето стоки, свързани с обезлесяването и деградацията на 

горите, се потребяват на местно или регионално равнище, ЕС внася 

продукти като палмово масло, месо, соя, какао, царевица, дървесина и 

каучук, включително под формата на преработени продукти или услуги. 

При изчисляване на процента, който получените в резултат на 

обезлесяване продукти, стоки и услуги съставляват спрямо общото крайно 

потребление, делът на ЕС е около 10 % от световния .  

От предизвикателство към възможност за ЕС  

Изчезването и деградацията на горите са обект на световно внимание. В 

дългосрочен план тези два проблема представляват заплаха не само за 

икономиката, но и за цялото човечество.  

Не съществува универсално решение. Борбата с обезлесяването и 

постигането на устойчиво управление на горите са комплексни 

предизвикателства. Решенията трябва да бъдат съобразени с особеностите 
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на всяка държава и регион, като общата им цел е както да опазват 

съществуващите — особено девствените гори, така и да увеличат 

значително устойчивото горско покритие в световен мащаб.  

Ясно е, че само със собствени усилия ЕС не може да постигне 

положителен обрат в тенденцията към обезлесяване. Той трябва да бъде 

част от глобален алианс.   

ЕС вече е разработил партньорства с други държави за намаляване на 

натиска върху горите и борба с обезлесяването.  

План за действие на ЕС за прилагане на законодателството в областта 

на горите,  управление и мониторинг 

В Стратегическата дългосрочна визия на Европейската комисия „Чиста 

планета за всички“ за неутрална по отношение на климата икономика до 

2050 г. се посочва, че увеличаването на естествените поглътители на 

горите, почвите, земеделските земи и крайбрежните влажни зони е от 

решаващо значение за успешното преодоляване на проблема, свързан с 

изменението на климата. Директивата на ЕС за насърчаване използването 

на енергия от възобновяеми източници включва задължителни критерии за 

устойчивост с цел избягване на преки въздействия върху земеползването, 

произтичащи от потреблението на биогорива в ЕС.  

Европейският консенсус за развитие има за цел да изкорени бедността — 

по-специално чрез ефективно функциониращи екосистеми в подкрепа на 

прехода към зелена икономика. Той насърчава устойчивостта на веригите 

за създаване на стойност в селското стопанство с цел спиране, 

предотвратяване и постигане на положителен обрат в процеса на 

обезлесяване.  

ЕС също така повишава осведомеността на потребителите относно 

необходимостта от намаляване на последиците, които потреблението 

оказва върху земята, и насърчава хората да консумират продукти от вериги 

на доставки, които не са свързани пряко или косвено с обезлесяване.  

Опазването на съществуващите гори и устойчивото увеличаване на 

горското покритие могат също така да осигурят поминък, да повишат 

доходите на местните общности и да дадат възможност за развитието на 
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устойчиви биоикономики.  Горите представляват обещаващ екологичен 

икономически сектор с потенциал да създаде между 10 и 16 милиона 

устойчиви работни места с достойни условия на труд в целия свят. 

ЕС ще продължава да развива и споделя своите знания и опит, като 

въпреки всички финансови проблеми гарантира, че екологичните, 

социалните и икономическите условия по места се вземат предвид при 

проектите за устойчиво управление на горите, за залесяване и за повторно 

залесяване. Той ще продължи да споделя варианти за решаване на 

проблемите, свързани с опазването на горите, като например 

разнообразяване на източниците на чиста енергия, които намаляват 

натиска върху горите, устойчиви източници на дървен материал, както и 

проекти за екотуризъм, базирани на богати на биологично разнообразие 

естествени гори. 

В подкрепа на устойчивите вериги на доставки могат да се използват и 

схемите за сертифициране и проверка, при условие че се спазват високи 

стандарти. Комисията на ЕП, ЕИСК и Комитета на регионите /наричана 

по-долу Комисията/ е разработила ръководство за Регламента относно 

дървения материал, в което се разглежда ролята на схемите за проверка от 

трети страни при оценката и смекчаването на риска. Освен това през 

2018 г. беше проведено проучване, в рамките на което беше извършена 

оценка на стандартите за устойчивост на палмовото масло и беше 

обобщено въздействието на съществуващите инициативи върху 

устойчивото производство и потреблението на този продукт. Необходимо е 

да се прилагат по-стриктни стандарти и схеми за сертифициране, които 

спомагат за идентифициране и насърчаване на обезлесяването — мерките в 

тази насока следва да включват проучвания на ползите и недостатъците, 

както и разработване на насоки, включително оценка въз основа на 

определени критерии, за да се докажат надеждността и устойчивостта на 

различните стандарти и схеми. Тези критерии следва да разглеждат 

аспекти като надеждността на процесите на сертифициране и акредитация, 

независимия мониторинг, възможностите за наблюдение на веригата на 

доставки, изискванията за опазване на девствените гори и горите с висока 
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степен на биологично разнообразие и за популяризиране на устойчивото 

управление на горите.  

Необходимо е също така потребителите и производителите да бъдат по-

добре информирани за връзката между потреблението и обезлесяването. 

Хората следва да бъдат насърчавани — както чрез регулаторни, така и чрез 

нерегулаторни мерки — да прилагат по-балансиран, здравословен и 

питателен режим на хранене и да намаляват хранителните отпадъци. Този 

по-устойчив начин на живот ще намали натиска върху земята и ресурсите.  

Какви ключови действия предприема Комисията: 

➢Ще създаде платформа за диалог между множество заинтересовани 

страни и държави членки, посветен на обезлесяването, деградацията на 

горите и устойчивото увеличаване на горското покритие в световен мащаб, 

за да се осигури форум за обмен както със заинтересованите страни, така и 

между тях с цел изграждане на съюзи, насърчаване и споделяне на 

ангажименти за значително намаляване на обезлесяването и обмен на опит 

и информация.  

➢Ще насърчава укрепването на стандартите и схемите за сертифициране, 

които спомагат за идентифицирането и популяризирането на стоки, чието 

производство не е свързано с обезлесяване, чрез проучвания на техните 

предимства и недостатъци и чрез разработване на насоки, 

включително оценка въз основа на определени критерии, за да се докажат 

надеждността и устойчивостта на различните стандарти и схеми.  

➢Ще извърши оценка на допълнителните регулаторни и нерегулаторни 

мерки, обхващащи търсенето, за да се гарантират равни условия за 

веригите на доставки, които не са свързани с обезлесяване, и широка 

информираност относно тяхното значение, като целта е да се увеличи 

прозрачността на тези вериги и да се сведе до минимум рискът от 

обезлесяване и деградация на горите, засягащи вноса на стоки в ЕС. 

Освен това Комисията ще подобри изпълнението на следните текущи 

действия:  
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-Извършване на аналитична дейност със съответните заинтересовани 

страни, за да се оцени необходимостта от въвеждането на изискване към 

управлението на съответните дружества да разработват и оповестяват 

стратегии за устойчивост, включително подходяща надлежна проверка по 

цялата верига на доставки, и измерими цели за устойчиво развитие .  

-Насърчаване на интегрирането на свързаните с горите съображения в 

практиките в областта на корпоративната социална отговорност 

/отговорното бизнес поведение и насърчаване на прозрачността и 

възприемането на доброволни ангажименти от страна на частния сектор в 

съответствие с международните насоки/.  

-Допълнително включване на съображения, свързани с обезлесяването в 

рамките на екомаркировката на ЕС, екологосъобразните обществени 

поръчки и други инициативи в контекста на кръговата икономика.  

-Активна подкрепа при изготвянето и разпространението на информация и 

образователни материали, за да се намали търсенето на продукти, чиито 

вериги на доставки могат да включват обезлесяване, като в същото време 

се увеличава търсенето на продукти, които не предизвикват обезлесяване.  

-Разглеждане — в контекста на действащата правна рамка за чиста енергия 

на съответните аспекти на възобновяемата енергия и биогоривата, 

преразглеждане през 2021 г. на всички съответни аспекти на доклада, 

придружаващ Делегиран регламент (ЕС) 2019/807 на Комисията, и, ако е 

целесъобразно, преразглеждане през 2023 г. на посочения делегиран 

регламент въз основа на най-актуалните налични данни.  

-Изпълнение на Работния план на ЕС за прилагане на законодателството в 

областта на горите, управление и търговия за периода 2018—2022 г., и по-

стриктно прилагане на Регламента относно дървения материал.  

Друг приоритет е работа в партньорство с държавите производители за 

намаляване на натиска върху горите и за сътрудничество за развитие на ЕС 

за спиране на обезлесяването  

В съответствие с принципите на ЕС за сътрудничество за развитие 

Комисията ще сътрудничи на държавите производители в борбата с 

обезлесяването и деградацията на горите.  
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От 2014 г. насам ЕС инвестира средно 1,2 милиарда евро годишно в 

подкрепа на селскостопанските програми в държавите партньори, които са 

изправени пред предизвикателства в тази област. Инвестициите са 

насочени най-вече към подпомагане на селско стопанство, което е 

устойчиво на изменението на климата, устойчиво интензифициране и 

диверсификация, агроекология и агролесовъдство. Комисията се стреми да 

насърчава устойчиви и прозрачни селскостопански вериги за създаване на 

стойност въз основа на надеждна методология, която се споделя от 

държавите партньори. Това дава възможност на Комисията да подкрепя 

действия за трансформиране на веригите за създаване на стойност на 

определени хранителни стоки и селскостопански животни.  

Комисията също така поставя по-силен акцент върху устойчивото 

управление на горите като инструмент за предотвратяване, спиране и 

постигане на положителен обрат в процеса на загуба и деградация на 

горите. Това устойчиво управление съчетава икономически, екологични и 

социални цели, за да се: 

-гарантира, че горите запазват производствената си стойност;  

-повиши тяхната устойчивост спрямо изменението на климата;  

-поддържат се предоставяните екосистемни услуги (включително опазване 

на биологичното разнообразие и улавяне на въглерода). Устойчивото 

управление на горите също така спомага за насърчаване на иновативна 

биоикономика и за оползотворяване на значителния социално-

икономически потенциал на сектора на горското стопанство. 

Възвръщаемостта на инвестициите в този сектор е над два пъти по-голяма 

от тази в други сектори на икономиката. За всеки 100 работни места, 

създадени в горския сектор, се създават 153 работни места в други сектори.  

Насърчаването на устойчивото потребление и производство на продукти 

на основата на дървесина е ключов елемент на биоикономиката. От 2010 г. 

насам ЕС е инвестирал над 20 милиона евро в пилотни проекти, свързани с 

горската промишленост, чрез своите програми за преминаването към 

екологосъобразна икономика (SWITCH To Green). В извършена през 
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2018 г. оценка беше формулирано заключението, че подкрепата на ЕС за 

развитието на „зелени“ предприятия (предимно в Африка и Азия) е 

постигнала „силно въздействие по отношение на възприемането на 

устойчиви практики на потребление и производство, увеличаване на 

инвестициите и създаване на „зелени“ работни места“ .  

Биологичното разнообразие е в основата на производствената стойност на 

горите и на услугите, предоставяни от горските екосистеми, поради което 

то е от съществено значение в борбата с деградацията на горите. ЕС 

подкрепя създаването и управлението на защитени зони, които през 2018 г. 

възлизаха на общо 14,7 милиона хектара тропически влажни гори. Той 

също така насърчава новаторски и ефективни инструменти за опазване на 

горите, като например действията за опазване, прилагани от местните 

общности (особено от коренното население), и подходa, основан на 

ландшафта .  

Незаконните дейности създават висок риск от обезлесяване. Поради това е 

от съществено значение да се предприемат мерки спрямо проблеми като 

неефективното управление, като това беше ключов елемент в Плана за 

действие на ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите, 

управление и търговия. Повече от 10 години този план за действие 

спомогна за подобряване на прозрачността, отчетността, правната 

реформа, приобщаването и подходите за участие в подпомаганите 

държави. Насърчаването на отговорно стопанисване на земята и горите 

остава основен приоритет на международната политика на ЕС за 

сътрудничество и развитие. В момента ЕС подкрепя действия в областта на 

управлението на земята в около 40 развиващи се държави, както и 

прилагането на Доброволните насоки относно отговорното управление на 

правото на владеене на земи, рибарството и горите в контекста на 

националната продоволствена сигурност в други 18 държави. Освен това 

ЕС предоставя пряка подкрепа за защитниците на правата на човека и на 

поземлените права. В рамките на Плана за действие на ЕС срещу трафика 

на екземпляри от дивата флора и фауна участието на местните органи и 
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общности повишава ефективността и въздействието на усилията за борба с 

престъпленията спрямо горите.  

Действията на ЕС спомогнаха за разработването и прилагането на 

политики в държавите производители, в резултат на които загубата на гори 

и тяхната деградация вече са намалели. Въз основа на досегашния опит 

Комисията ще увеличи мащаба на съществуващите действия и ще 

разработи допълнителни действия, като например посочените по-долу.  

➢Ще гарантира, че въпросът относно обезлесяването е включен в 

политическия диалог на национално равнище и ще помогне на държавите 

партньори да разработят и прилагат национални рамки за горите и тяхното 

устойчиво управление. Тези национални рамки следва да отразяват както 

националните потребности, така и глобалните ангажименти. Действието 

може да обхваща подкрепа за държавите партньори при изпълнението на 

техните национални приноси, определени в Парижкото споразумение, 

и/или включването на мерки, свързани с управлението на горите, в 

политиката за бюджетна подкрепа и управление на публичните финанси.  

➢Ще гарантира, че подкрепата на ЕС за политиките в областта на 

селското стопанство, инфраструктурата, минното дело и градските, 

крайградските и селските райони в държавите партньори не допринася за 

обезлесяването и деградацията на горите. Когато това е оправдано, 

подкрепата на ЕС следва да бъде придружена от компенсационни мерки, 

като например подкрепа за възстановяване, повторно залесяване и/или 

залесяване.  

➢Ще помогне на държавите партньори да прилагат устойчиви вериги за 

създаване на стойност в областта на горското стопанство и да насърчават 

устойчивата биоикономика въз основа на публикуваното от Комисията 

„Съобщение за нов алианс между Африка и Европа за устойчиви 

инвестиции и работни места: издигане на нашето партньорство за 

инвестиции и работни места на по-високо равнище“.  

➢Ще разработва и прилага механизми за стимулиране на дребните 

селскостопански производители, които са насочени към поддържане и 
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подобряване на екосистемните услуги и продукти, предоставяни в резултат 

на устойчивото управление на горите и селското стопанство. 

Освен това Комисията ще подобри изпълнението на следните текущи 

действия:  

-Увеличаване на усилията в подкрепа на правата на коренното население и 

местните общности, зависими от горите, както и на защитниците на 

екологичните права, в съответствие с Резолюция 28/11 на Съвета на ООН 

по правата на човека.  

-Укрепване на политиката и регулаторната рамка за насърчаване на 

устойчиво управление на горите и планиране на земеползването, като 

същевременно се интегрират въпросите, свързани с биологичното 

разнообразие и климата.  

-Насърчаване на възстановяването на горските ландшафти, както и на 

проекти за повторно залесяване, които включват екологични принципи, 

благоприятни за биологичното разнообразие, правата на местното 

население и средствата за препитание, чрез предоставяне на подобрени 

екосистемни услуги .  

-Продължаване на подкрепата за опазването на горите чрез създаване и 

ефективно управление на защитени горски райони, като се извършват 

проучвания на високите консервационни стойности на околната среда и 

високите въглеродни запаси.  

-Разширяване на действията за устойчиво производство и използване на 

дървесни горива въз основа на опита, натрупан в рамките на инициативата 

„Световен алианс за борба с изменението на климата (GCCA+)“, като 

същевременно се насърчават и други форми на устойчиво използване на 

енергия от възобновяеми източници.  

Необходимо е засилване на международното сътрудничество за спиране на 

обезлесяването и деградацията на горите и насърчаване на тяхното 

възстановяване.  

Водещата роля на ЕС в тази област е отразена в неговия ангажимент към 

многостранните действия и чрез Плана за действие на ЕС за прилагане на 

законодателството в областта на горите, управление и търговия. 
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Самостоятелните действия на ЕС биха довели единствено до ограничени 

резултати при намаляване на обезлесяването и деградацията на горите и 

при увеличаване на горското покритие в световен мащаб. Ето защо е важно 

да се засили сътрудничеството, да се насърчат съгласуваните действия и да 

се избегне отклоняването към други региони в света на търговията с 

продукти, чиито вериги на доставки могат да включват обезлесяване.  

На многостранно и двустранно равнище ЕС вече активно допринася за 

разработването на политики и стандарти, които са насочени към факторите 

за обезлесяването и деградацията на горите. В рамките на важни 

международни форуми той призовава за прилагането на глобална програма 

за устойчиво използване на природните ресурси, развитие на селските 

райони, продоволствена сигурност, устойчиво управление на горите, 

повторно залесяване и възстановяване на увредени горски райони.  

ЕС работи за тази кауза и посредством секторни междуправителствени 

организации, държави, ключови заинтересовани страни и инициативи като 

работната група за селските райони на Африка, където споделя опит и 

знания, проучва възможностите за развитие на заетостта и дейностите, 

генериращи приходи. Тези действия водят до инициативи за по-ефективно 

използване на природните ресурси — производство на повече с по-малко.  

ЕС е важен търговски партньор, който допринася за растежа и социално-

икономическото развитие в много региони на света, като същевременно 

насърчава устойчивостта. В съответствие с ангажимента, според който 

търговската политика на ЕС трябва да допринася за отговорното 

управление на световните вериги на доставки, Комисията има за цел да 

гарантира, че всички нови всеобхватни търговски споразумения на ЕС 

съдържат разпоредби относно устойчивото управление на горите и 

отговорното бизнес поведение, както и ангажименти за ефективно 

изпълнение на Парижкото споразумение. Някои от съществуващите 

търговски споразумения на ЕС вече включват специфични разпоредби за 

насърчаване на търговията с горски продукти, които не водят до 

обезлесяване или деградация на горите; и насърчават опазването и 
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устойчивото управление на горите, като в този случай Комисията 

предприема следните действия:  

➢В рамките на важни международни форуми ще засили сътрудничеството 

в областта на политиките и действията за спиране на обезлесяването, 

деградацията на горите и тяхното възстановяване. Тези форуми включват 

Организацията на ООН за прехрана и земеделие, G7/G20, Рамковата 

конвенция на ООН по изменение на климата, Форума на ООН по горите, 

Конвенцията за биологичното разнообразие, Конвенцията на ООН за борба 

с опустиняването, Конвенцията на ООН за околната среда, Организацията 

за икономическо сътрудничество и развитие и Световната търговска 

организация. Сътрудничеството може да бъде засилено например чрез 

насърчаване на най-добри практики и широка информираност относно 

устойчивите вериги на доставки и усилията, насочени към приемането и 

прилагането на стриктни ангажименти и разпоредби.  

➢Ще насърчава търговски споразумения, които включват разпоредби 

относно опазването и устойчивото управление на горите и допълнително 

насърчават търговията със селскостопански продукти и продукти от 

горското стопанство, които не причиняват обезлесяване или деградация на 

горите. Комисията също така ще проучи възможностите за предоставяне на 

стимули на търговските партньори за справяне с обезлесяването. Тя ще си 

сътрудничи с държавите, участващи в търговията, за ускоряване на 

въвеждането и прилагането на съответните разпоредби в търговските 

споразумения на ЕС и ще извлече поуки от този опит. 

Освен това Комисията ще подобри изпълнението на следните текущи 

действия:  

-Анализ на въздействието на търговските споразумения върху 

обезлесяването в оценките на въздействието върху устойчивостта и на 

други съответни оценки въз основа на солидна оценка на въздействието и 

методологии за оценяване.  

-Разглеждане на устойчивостта на веригите на доставки, включително 

проблема с обезлесяването и деградацията на горите, в контекста на 
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съответните международни органи в областта на суровините  (например 

кафе, какао и дървесина).  

-В рамките на двустранните диалози с държавите — основни потребители 

и производители: обмен на опит и информация относно съответните 

политически и правни рамки и определяне на съвместни дейности, 

допринасящи за развитието на политиката въз основа на разширено 

разбиране на последиците от обезлесяването и деградацията на горите.  

Във връзка с изпълнение на гореизложеното е важно пренасочване на 

финансови средства в подкрепа на по-устойчиви практики в 

земеползването.  

Необходими са значителни инвестиции за справяне с факторите за 

обезлесяването, за насърчаване на устойчивото повторно залесяване и 

залесяването, както и за активното увеличаване на горското покритие в 

световен мащаб и създаване на благоприятна среда за по-устойчиви 

практики. Налице е засилено международно признание, че финансовите 

пазари са от значение за осигуряване на по-устойчиво бъдеще и че могат 

да подпомогнат изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие и 

на Парижкото споразумение. От първостепенно значение е пренасочването 

на значимите потоци от частно финансиране в селскостопанския сектор — 

както в държавите, които вече не се считат за най-слабо развити, така и в 

тези, които отговарят на условията за получаване на официална помощ за 

развитие — към дейности, които не водят до обезлесяване. Не по-малко 

важно е премахването на контрапродуктивните финансови стимули и 

субсидии.  

През периода до 2020 г. Комисията бе предвидила над 500 милиона евро за 

подпомагане на горите в държавите партньори. Въпреки размера на сумата 

е ясно, че инвестиции от подобен мащаб няма да бъдат достатъчни за 

постигане на целите, определени в настоящото съобщение. Според 

Секретариата на Форума на Организацията на обединените нации по 

горите нуждите от финансиране само за устойчиво управление на горите в 

световен мащаб възлизат на 60—140 милиарда евро годишно. Освен 

привличането на ново публично финансиране основното 
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предизвикателство ще се изразява в съгласуването на инвестициите, 

свързани с горите, с развитие, което е устойчиво на климатичните 

изменения и намалява емисиите на парникови газове. В този контекст 

Планът за външни инвестиции на ЕС и механизмите за смесено регионално 

финансиране са ефективни инструменти за привличане на частно 

финансиране в сектори като енергетиката, селското стопанство или 

инфраструктурата. Въпреки че тези новаторски финансови механизми 

могат да бъдат привлекателни за частния сектор в области със значителна 

възвръщаемост на инвестициите (напр. устойчиво управление на горите, 

повторно залесяване и агролесовъдство), те не са особено ефективни в 

контекста на инвестициите в опазването на горите, опазването на 

въглеродните поглътители и биологичното разнообразие. За постигането 

на тези цели ще продължи да е необходимо подходящо публично 

финансиране, за да се поддържа равновесието между множеството 

функции на горите (производство, опазване, климат, препитание, мир и 

здраве). Комисията също така пое ангажимент да гарантира, че проектите в 

рамките на компонента на InvestEU за устойчива инфраструктура за 

периода на финансиране 2021—2027 г. насърчават устойчивостта и не 

допринасят за изменението на климата.  

Вече са предприети някои важни мерки, включващи Плана за действие на 

ЕС за финансиране за устойчив растеж и политически договорените 

регламенти за бенчмарковете за ниски въглеродни емисии и 

оповестяванията, свързани с устойчивостта. Мерките също така обхващат 

предложението за разработване на таксономия на ЕС, за да се определи 

кои икономически дейности могат да се разглеждат като допринасящи 

значително за намаляване на емисиите на парникови газове, без обаче 

инвестиционните съображения да застрашават екологичните цели.  

Инвестициите в сектори, които са свързани с обезлесяването, могат да 

изложат инвеститорите на оперативни и правни рискове или да застрашат 

тяхната репутация. По тази причина инвеститорите следва да бъдат 

насърчавани да призовават предприятията към въвеждане на практики или 

вериги на доставки, които не са свързани с обезлесяване. Повишената 
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прозрачност по цялата инвестиционна верига може да улесни тези промени 

в реалната икономика. Съгласно Директивата относно оповестяването на 

нефинансова информация големите предприятия в ЕС вече са задължени 

да оповестяват нефинансова информация, включително по въпроси, 

свързани с околната среда, социалната сфера и правата на човека . 

Комисията възнамерява да публикува скоро резултатите от проверката за 

пригодност на рамката на ЕС за корпоративна отчетност, включително 

Директивата относно оповестяването на нефинансова информация. 

Междувременно Комисията насърчава най-добрите практики и проучва 

възможността за приемане на общоприети принципи при отчитането в 

управлението на околната среда, които допълнително ще засилят 

възможностите на корпоративната и финансовата организация за 

идентифициране и намаляване на въздействието върху околната среда и 

зависимостта от нея, включително по отношение на обезлесяването и 

деградацията на земите . Това включва работата в рамките на платформата 

„Бизнес и биологично разнообразие“ и бъдещите платформи за отчетност в 

областта на околната среда, които са резултат от този подход на 

партньорство и подкрепени по линия на програмата LIFE.  За целта 

Комисията предприема: 

➢Заедно с държавите — членки на ЕС, ще извърши оценка на възможните 

устойчиви механизми за стимулиране на зеленото финансиране за горите и 

на начините за засилване на ефекта и увеличаване на финансирането — 

включително чрез механизми за смесено финансиране и въз основа на 

опита, натрупан при прилагането на Плана на ЕС за външни инвестиции. 

Целта e да се подкрепят държавите производители в опазването на 

съществуващото горско покритие и възстановяването на горите, както и да 

се създадат положителни стимули за инвестиции в устойчиво управление 

на горите и устойчиви вериги за създаване на стойност, свързани с 

горското стопанство. Комисията ще окаже подкрепа — по-специално за 

държавите партньори, при разработването и прилагането на политики и 

инструменти, които могат да насърчат по-доброто управление на земите и 
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горите (като например фискални политики, „зелено“ счетоводство, 

„зелени“ облигации и плащания за схеми за екосистемни услуги).  

➢Ще потърси начини за подобряване на представяните от предприятията 

доклади относно въздействието, което техните дейности оказват върху 

обезлесяването и деградацията на горите в контекста на всяко бъдещо 

преразглеждане на Директивата относно оповестяването на нефинансова 

информация , в допълнение към заключенията от проверката за пригодност 

по отношение на корпоративната отчетност. Освен това Комисията ще 

подобри изпълнението на следните текущи действия:  

-Включване на съображения, свързани с обезлесяването, като част от 

проверката на проектите в секторите, в които тези съображения са от 

значение за оценката на въздействието от съответните проекти.  

-Обмисляне на насоки за различните подходи за измерване, използвани на 

европейско и национално равнище, които са насочени към по-добро 

разбиране на стойността на горите и характеристиките на рисковото 

финансиране, свързано с горите, и подобряване на тези подходи.  

-Поставяне на акцент върху обезлесяването при изпълнението на Плана за 

действие относно устойчивото финансиране, включително при създаването 

на таксономия на ЕС за икономически дейности.  

За да бъде информирана обществеността в световен и европейски аспект е 

необходима подкрепа за наличието, качеството и достъпа до информация 

за горите и веригите на доставки на суровини, както и подкрепа за 

научните изследвания и иновациите. 

Ефективната политика в областта на горите се нуждае от надеждна 

информация за горските ресурси, тяхното състояние и начините, по 

които те се управляват и използват. Необходима е и надеждна 

информация относно промените в земеползването.  

ЕС подкрепя научните изследвания и изграждането на капацитет в тази 

област на световно, регионално и национално равнище. Той също така 

подкрепя наблюдението на обезлесяването и деградацията на горите чрез 

използване на данни от наблюдението на Земята от различни източници.  
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Програмата на ЕС за наблюдение и мониторинг на Земята „Коперник“ 

осигурява пълен, безплатен и свободен достъп до данните и информацията 

от спътниците „Сентинел“ и от услугите по програма „Коперник“. Тя 

спомогна за намаляването на разходите по наблюдението на показателите, 

свързани с целите за устойчиво развитие, като например показателя за 

устойчиво управление на горите. „Коперник“ е ключов инструмент за 

укрепване на глобалните или националните системи за наблюдение на 

горите. Комисията изпълнява и Стратегията на ЕС за биоикономиката , 

включително създаването на Център за знания в областта на 

биоикономиката и система на ЕС за мониторинг на биоикономиката, която 

обхваща екосистемите и предоставяните от тях услуги. Необходимо е 

обаче допълнително да се използват данните на ЕС за наблюдението на 

Земята и веригата на доставки, както и да се съчетаят научните 

изследвания и капацитетът за наблюдение с цел разработване на система за 

ранно предупреждение.  

Важно е в ЕС да се насърчава потреблението на продукти от веригите на 

доставки, които не са свързани с обезлесяване, и да се прецизира оценката 

на въздействието, което потреблението на ЕС и други пазари оказва върху 

горите в световен мащаб. Това изисква по-добър мониторинг на 

търговските потоци на национално, регионално и местно равнище, както и 

по-добър достъп до своевременна информация. През последните години се 

появиха редица инициативи, които търсят начин за постигането на тези 

цели, но само малка част от посочените инициативи за прозрачност на 

веригата на доставки са се развили като достъпни платформи, способни да 

допринасят за решенията на широк кръг от действащи лица.  

Финансиране за мащабни научни изследвания и иновации в съответните 

области вече е предоставено по линия на рамковата програма на ЕС за 

научни изследвания „Хоризонт 2020“. Необходими са обаче повече научни 

изследвания и научни доказателства за прехода към по-устойчиви 

практики на земеползване и вериги на доставки, за да се сложи край на 

обезлесяването и деградацията на горите. Това научно изследване е 

необходимо в области, като например смекчаване на последиците от 
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изменението на климата и адаптиране към него, определяне и прилагане на 

природосъобразни решения, възстановяване на горите и ландшафта 

(включително залесяване и повторно залесяване), търговски потоци, както 

и наблюдение на пазара на суровини, свързани с обезлесяването и 

деградацията на горите. Комисията ще увеличи усилията си по тези 

въпроси, не на последно място чрез следващата рамка на ЕС за иновации и 

научни изследвания „Хоризонт Европа“. Освен това тя ще подкрепя 

извършвания с други държави обменна най-добри практики на ЕС в 

областта на енергията от възобновяеми източници, интелигентното селско 

стопанство и други свързани с тях области.  

Комисията ще предприеме следните действия: 

➢Ще доразвие вече съществуващите инструменти за наблюдение и ще 

създаде обсерватория на ЕС по въпросите на обезлесяването, деградацията 

на горите и промените в горското покритие в световен мащаб и свързаните 

с това фактори. Целта е да се улесни достъпът до информация относно 

веригите на доставки на публични субекти, потребители и предприятия.   

➢Ще проучи възможността за разработване на компонент за услуги 

REDD+ на „Коперник“ за укрепване на съществуващите глобални или 

национални системи за наблюдение на горите, както и за изграждане на 

дългосрочен европейски капацитет и водещи позиции в тази област.  

➢Ще подобри координацията на работата между съответните 

научноизследователски институти, включително в рамките за 

сътрудничество по направленията север-юг и юг-юг на Европейското 

партньорство за иновации. Целта е да се засили капацитетът и да се 

допринесе за ефективното използване на резултатите от научните 

изследвания в ключови държави потребители и производители, 

включително чрез подпомагане на регионалните обсерватории.  

➢Ще споделя с други държави новаторски европейски практики в 

областта на кръговата икономика и устойчивата биоикономика, енергията 

от възобновяеми източници, интелигентното селско стопанство и други 

свързани с тях области. 
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Освен това Комисията ще подобри изпълнението на следните текущи 

действия:  

-Подпомагане на държавите производители при проследяването на 

напредъка в изпълнението на целите на политиката, включително:  

- свързаните с горите компоненти на определените на национално равнище 

приноси;  

- ангажиментите, свързани с обезлесяването, и законното и устойчиво 

производство на стоки и суровини и свързаната с това търговия.  

-Увеличаване на усилията за подобряване на наличността, качеството и 

хармонизирането на надеждна информация за горските ресурси и 

промяната в земеползването с цел да се подпомогне изготвянето на 

политики от широк кръг от заинтересовани страни, включително в 

държавите партньори.  

-Продължаване на подкрепата за разработване на глобални  и регионални 

информационни системи за наблюдение на последиците от горските 

пожари, които унищожават годишно около 67 милиона хектара гора .  

 

Всичко гореизложено подчертава огромните и важни мерки, които 

световните и европейски институции предприемат и ще предприемат 

за устойчивото използване и запазване на горите в световен мащаб.  

ВАЖНО! Европейските страни, Р.България, както и 
местната власт в нашата страна  трябва да се запознаят  с 
тази изключително важна информация и важните мерки, 
които са посочени – за да насочат своето внимание към онези 
от тях, коити могат да се използват предвид на ситуацията и 
възможностите в нашата страна, регион и община. 

Въпреки изложените приоритети, намерения за действия и пр., трябва 

да имаме предвид, че повечето от тях са пожелателни и както ЕС, така 

и всяка страна от Европа трябва да ги адаптира към своето 

законодателство. 

По принцип Европейският съюз не разполага с обща политика за горите. 

Поради това политиката за горите остава преди всичко национална 
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компетентност, но много европейски действия имат отражение върху 

горите в Съюза и в трети държави. 

Например на въпроса : Какво представлява гората. На този прост на пръв 

поглед въпрос не съществува общ за всички държави членки отговор. 

Въпреки това за целите на международната статистика на горското 

стопанство Евростат следва класификационна схема, създадена от 

Организацията по прехрана и земеделие към Организацията на 

обединените нации (ФАО), и прилага следното определение: „гора“ е 

земна площ с повече от 10 % покритие от дървесни корони (или с 

еквивалентна плътност на насаждението) и с площ повече от 0,5 ха. 

Дърветата следва да могат да достигнат височина от поне 5 метра при 

своята зрялост in situ. 

Преглед на състоянието на горите в Европейския съюз: ценни 
екосистеми с разнороден облик и множество употреби. Горският 
пейзаж в Европа — мозайка, която до голяма степен е оформена от 
човека. 
Определени по този начин, горите в Съюза се разпростират върху 182 

милиона хектара (5 % от горските площи по света). Те обхващат общо 

43 % от площта на Съюза, а шестте държави членки с най-големите горски 

райони (Швеция, Финландия, Испания, Франция, Германия и Полша) 

представляват две трети от горските площи на Съюза. Също така 

значимостта им на национално равнище варира съществено: докато над 

60 % от площта на Финландия, Швеция и Словения е покрита от гори, то 

това съотношение достига едва 11 % в Нидерландия и Обединеното 

кралство. Освен това за разлика от редица райони по света, в които 

обезлесяването остава сериозен проблем, горските площи в Съюза 

постепенно, макар и бавно продължават да нарастват; те са се увеличили с 

около 11 милиона хектара между 1990 г. и 2010 г., най-вече благодарение 

на естественото разрастване и усилията, полагани за залесяването.  

В Съюза има многобройни видове гори, които отразяват географското и 

климатичното му разнообразие (бореални гори, алпийски иглолистни гори 

и т.н.). Тяхното разпределение зависи по-конкретно от климата, почвата, 
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надморската височина и топографията. Само 4 % от горите не са 

променени от човека, 8 % са насаждения, а останалото спада 

към категорията на „полуестествени“ гори, т.е. оформени от човека. 

Европейските гори са, от друга страна, притежание в най-голямата си част 

на частни собственици (над 60 % от площите, при 40 % държавна 

собственост върху горите).  

 

Многофункционалността на горите: тяхната роля от гледна точка на 

екологията, икономиката и обществото 

От екологична гледна точка горите предоставят многобройни екосистемни 

услуги: те допринасят за защитата на почвите (срещу ерозия), участват във 

водния цикъл и регулират местния климат (по-специално чрез 

евапотранспирацията), както и глобалния климат (по-специално чрез 

съхранението на въглерод). Горите опазват също така биологичното 

разнообразие, като служат за местообитанията на редица видове.  

От социално-икономическа гледна точка експлоатацията на горите 

генерира ресурси, главно дървен материал. От 161 милиона хектара гори 

134 милиона са на разположение за доставката на дървен материал (няма 

никакви правни, икономически или екологични ограничения за тази 

употреба). Освен това по тези площи сечта представлява едва около две 

трети от годишното увеличение на обема на дървен материал. Основната 

му употреба е за енергийни цели (42 % от обемите), при 24 % за 

дъскорезниците, 17 % за хартиената промишленост и 12 % за 

производството на дървесни плоскости. Около половината 

от потреблението на възобновяема енергия в ЕС е от дървесни източници. 

Освен това горите осигуряват „недървесни“ продукти (различни от 

дървения материал), сред които по-специално храни (горски плодове и 

гъби), корк, смоли и масла. Те подпомагат също така някои услуги (лов, 

туризъм и т.н.). По този начин горите са източник на работни места, 

особено в селските райони. Горският отрасъл (горско стопанство, 

дърводобивна и дървопреработвателна промишленост и хартиена 

промишленост) представлява около 1 % от БВП на Съюза, като тази 
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стойност може да достигне 5 % във Финландия. В него са заети около 2,6 

милиона души. И накрая, горите заемат важно място в европейската 

култура.  

Абиотичните и биотичните заплахи, предизвикателства, които са 

изострени от изменението на климата 

Сред абиотичните (т.е. физичните или химичните) фактори, които 

представляват заплаха за горите, са пожарите (по-специално в района на 

Средиземноморието), сушите, бурите (средно по две бури годишно през 

последните шестдесет години) и замърсяването на въздуха (емисиите от 

движението по пътищата или промишлените предприятия). Освен това 

фрагментацията на горите, произтичаща от изграждането на транспортни 

инфраструктури, представлява опасност за биологичното разнообразие. 

Що се отнася до биотичните фактори — животните (насекоми и 

плътнороги) и болестите могат да увредят горите. Общо около 6 % от 

площите са увредени от най-малко един от тези фактори. 

Изменението на климата вече представлява предизвикателство за 

европейските гори. Макар че точното му въздействие ще бъде различно в 

зависимост от географското местоположение, изменението на климата 

вероятно ще засегне не само темпа на растежа на горите, покритието на 

горските площи и многообразието на видовете, но също така 

и многообразието на биотичните агенти, например някои паразити, и дори 

честотата и интензивността на проявяване на някои екстремни 

метеорологични явления. Адаптирането на горите към тези промени и 

участието им в борбата срещу тях (благодарение, например, на 

заместването с дървесина на невъзобновяеми енергийни източници и 

материали) представляват две важни предизвикателства.  

Така горите на Съюза са обект на редица очаквания, понякога 

противоречиви, за което свидетелства напрежението, съществуващо между 

експлоатацията и опазването им. Един от основните залози за 

управлението на горския сектор се състои в това да бъдат балансирани 

този вид трудности. 
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Политики и инициативи в областта на горското стопанство в 

Европейския съюз: предизвикателството да се осигури съгласуваност 

 Политика за горите, която да  продължава да бъде преди всичко в 

сферата на компетентност на отделните държави. При все това редица 

действия на европейско равнище имат отражения върху горите в ЕС и 

трети държави.  

Затова е създадена и : Нова европейска референтна рамка за действията в 

областта на горското стопанство, като някои от основните цели са: 

1. Да се гарантира устойчивото управление на европейските гори и  да се 

засили приносът на Съюза за насърчаване на устойчивото управление на 

горите и за борбата с обезлесяването в световен мащаб. Този документ 

предоставя също така стратегически насоки за действията на Европейската 

комисия и държавите членки.  

2. Общата селскостопанска политика (ОСП) — основен източник на 

европейското финансиране за горите. Около 90 % от средствата на Съюза 

за горите произхождат от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (EЗФРСР) . С цел опростяване за петгодишния период до 

2020 г. само една специфична мярка обхваща всички видове подпомагане 

за инвестициите в горите. Тази мярка обхваща инвестициите в развитието 

на горските площи и подобряването на жизнеспособността на горите: 

залесяване и създаване на гористи местности, създаване на агро-лесовъдни 

системи, превенция и възстановяване на вредите върху горите от горски 

пожари, природни бедствия и катастрофични събития, инвестиции за 

подобряването на устойчивостта и на екологичната стойност на горските 

екосистеми, както и инвестиции в лесовъдни технологии и в преработката 

и мобилизирането на горски продукти и търговията с тях. Освен това друга 

мярка има за цел да компенсира лесовъдните услуги, екологичните услуги 

и услугите в областта на климата, както и опазването на горите. 

Предвидени са също така други мерки, които не са специфични за горите 

(плащания по „Натура 2000“ и по Рамковата директива за водите, 

например). Държавите членки са тези, които решават кои мерки в областта 

на горите да прилагат, както и какъв да бъде размерът на финансовите 
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средства, свързани с това, в рамките на своята програма за развитие на 

селските райони. Така около 8,2 милиарда евро публични разходи бяха 

планирани за този петгодишен период (27 % за залесяване, 18 % 

за подобряване на тяхната устойчивост и 18 % за предотвратяване на 

вредите).  

При разработването на новата нормативна уредба в областта на 

стопанисването на горите са възприети основните принципи, залегнали в 

Резолюцията от Конференцията на Министрите състояла се в Хелзинки, 

където бе прието под “устойчиво стопанисване” да се разбира управление 

и използване на горите и земите от горския фонд по начин и степен, 

запазващи и поддържащи тяхното биологично разнообразие, 

продуктивност, възобновителен капацитет, жизненост и техния потенциал 

да изпълнява сега и в бъдеще съответните екологични, икономически и 

социални функции на местно, национално и глобално равнище. Вземайки 

под внимание отговорността, която нашата страна поема, управлението на 

горите в Република България се основава на политика за тяхното 

възпроизводство и ползване за дълъг период от време, в условията на 

различните видове собственост върху тях, като преди всичко се цели 

опазването на горските екосистеми в добро функционално състояние. 

Новите критерии в стопанисването на горите са за съхраняване на 

българската гора като национално богатство - основен средообразуващ 

фактор, чрез възпроизводството и устойчивото й развитие и многоцелево 

ползване в интерес на собствениците и на обществото. 

Разпоредбите на Закона за горите се прилагат за всички гори, както и за 

земите от горския фонд, независимо от тяхната собственост. Разпоредбите 

на този закон не се прилагат само за горите и земите от горския фонд в 

защитените територии - изключителна държавна собственост. Според 

основните си функции, за природосъобразно стопанисване и 

многофункционално ползване, горите са разделени на гори с основно 

дървопроизводителни и средообразуващи функции, на защитни и 

рекреационни гори и на гори в защитените територии (чл. 4 от ЗГ). 

Основната цел в стопанисването на горите е тяхното възпроизводство, 
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което обхваща различни лесовъдски системи сечи. Приоритетът на 

възобновителни сечи е максимално използване на възобновителния им 

потенциал с цел осигуряване на тяхното естествено семенно или 

вегетативно възобновяване при тяхното ползване. В горите със затруднено 

естествено възобновяване е предвидено да се провеждат мероприятия за 

неговото подпомагане, а там, където няма условия за това или е 

невъзможно възобновяването на коренния дървостой по естествен начин, 

се извършва изкуствено възобновяване. 

 

Актуални действия към второ тримесечие на 2020г. в 

световен мащаб за опазване на горите и техния хабитат. 
Въпреки задаващата се световна икономическа рецесия тази година 

/2020г./ WWF -Световен фонд за дива природа посвещава глобалната си 

инициатива на основния съюзник срещу климатичната криза и опазване на 

природата, най-вече горите и флората и фауната в тях. 

Напр. глобалната кампания часът на Земята поставя фокус върху 

опазената природа –нашият основен съюзник срещу климатичната 

криза. Часът на Земята в България ще обърне внимание на грижата за 

горите, които имат ключова роля в овладяване на промените в климата, 

като поглъщат CO2 от атмосферата и го съхраняват в дърветата, 

растителността и почвата. 

WWF България работи по Програма за възстановяване и опазване на 

горите, която си поставя две ключови цели до 2022 г.: опазването на над 

един милион декара вековни гори и отглеждането на половин милион 

млади дръвчета по бреговете на повечето българските реки. 

Тази година WWF посвещава глобалната си инициатива на основния 

съюзник срещу климатичната криза 

Глобалната кампания часът на Земята поставя фокус върху опазената 

природа –нашият основен съюзник срещу климатичната криза. Часът 

на Земята в България ще обърне внимание на грижата за горите, които 
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имат ключова роля в овладяване на промените в климата, като поглъщат 

CO2 от атмосферата и го съхраняват в дърветата, растителността и почвата. 

WWF България работи по Програма за възстановяване и опазване на 

горите, която си поставя две ключови цели до 2022 г.: опазването на над 

един милион декара вековни гори и отглеждането на половин милион 

млади дръвчета по бреговете на българските реки. 

Мащабната и скоростна промяна, от която планетата ни се нуждае е 

възможна само ако всички ние работим заедно за бъдеще, в което да 

живеем в хармония с природата 

Само през последните 4 години WWF България проучи повече от 300 000 

ха горски територии в райони със стари гори като Източни и Западните 

Родопи, Стара планина и Средна гора., като  благодарение на 

дългогодишната работа и сътрудничеството между WWF, лесовъди, учени, 

Изпълнителна агенция по горите и партньорски организации, 

Министерството на земеделието, храните и горите официално обяви 109 

000 ха стари гори защитени от изсичане. WWF също така  възстанови над 

400 дка гори в две защитени зони от Натура 2000 

 

Опит и модели на страни от Европа и страни, граничещи с Р.България 

относно опазване и модели за устойчивост на горските стопанства : 

 

Швейцарски модел: 

Аспекти на устойчивостта на горското стопанство в Швейцария 

Устойчивото стопанисване на горите в Швейцария има многогодишна 

традиция. 

Според Кристоф Дюр –съветник  по горско стопанство в Швейцария: 

обединени усилия  за подходящо горско законодателство на всички нива, 

обществено съзнание, образование, изследователска дейност, отговорност 

от страна на горовладелци, ефективни частни горски предприятия и 

последователна горска администрация водят до създаване на успешна 

история, разказваща за постигнат баланс между ползването на гората и 

нейното запазване за бъдещите поколения. 
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В миналото приходът от дървесината осигурявал възможност на 

горевладелците за адекватни грижи, за бъдещи инвестиции, и в соъщото 

време за подобряване на защитните функции на всички гори. 

В резултат на намалените цени на дървесината на международно ниво, 

тази концепция за многофункционалност е застрашена и много 

лесничейства са принудени да изоставят стопанисването на по-ниско 

производителните гори с цел избягване на огромни загуби. 

Съществуват много причини за това, защо тази тенденция не е желана: 

Намаляване на възможностите за работа, които са от регионално значение, 

внос на дървесина с поставени под въпрос от екологична гледна точка 

дълги транспортни разстояния и изчезващо горско ноу- хау в старана са 

само част от тях. 

Тези променени рамкови условия в горското стопанство пораждат нуждата 

от реформи в целия горски сектор. Различните заинтересовани и 

действащи лица обаче имат свое виждане върху приоритетите и 

стратегиите как да бъде постигнато устойчиво стопанисване на горите в 

Швейцария. Поради федералната политическа система с децентрализирани 

механизми за вземане на решения, са били нужни много години за 

изработване на взаимно съгласуван стандарт. 

Водещи фактори са преговорите по време на международни конференции 

и продължили работа работни групи както и натиска на пазара на 

сертифицирани горски продукти. 

Стига се до изготвена Национална горска програма на Швейцария. 

Тази програма се фокусира върху обществените услуги в полето на две 

основни теми: опазване на биологичното разнообразие и защита от 

природни бедствия. 

Устойчивото стопанисване на горите включва: 

.Опазване на горите трябва да се счита като от естествения и културен 

ландшафт. 

.Дървесината се използва като възобновим и екологичен ресурс, 

фокусирайки върху регионални цикли и конкурентност на 

международните пазари. 
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.Горите трябва да продължат да защитават бъдещите поколения от 

природни бедствия. 

.Обществото има свободен достъп до горите за рекреация. Дейностите по 

рекреация трябва да зачитат природата. 

.Стопанисването на гората насърчава природосъобразното ползване от 

гората върху цялата площ , вкл.естествено възобновяване и динамична и 

преходна зона между гора и земеделие. 

.Създаване на мрежа от горски резервати. 

.Подходящо управление на дивеча за защита на естествено възобновяване 

от повреди. 

.Диалог с ползвател на гората, техните изисквания и интеграция в горското 

планиране. 

 

Индикативна Стратегия на Турция: А С РАЗВИТГОРСКИЯ  СЕКТОР  В 

ТУР  

Индикативната стратегия на Турция (2014-2020), определя основните 

приоритети за финансова помощ на ЕС за периода 2014-2020г. 

Инструментът за предприсъдинителна помощ II (IPA II) е основен 

финансов инструмент за подготовка на страната за покриване на 

изискванията за членство в ЕС. Сред приоритетните области са селското и 

горското стопанство– законодателство, разработване на планови 

документи и други.  

Националният план-график за изменение на климата 2011-2023, разработен 

от Министерството на околната среда и урбанизацията определя като 

приоритет горския сектор. Според този документ общата площ на горите в 

Турция е 21.36 милиона хектара. Общите запаси от дървета на тази област 

е 1 368 млн. куб.м., с годишно увеличение от 37,41 млн. куб.м.. Първата 

национална инвентаризация на горските ресурси в Турция е изготвена през 

1972 г. Този списък не е актуализиран до 2004 г. За 32 години се 

наблюдава увеличение от 5% в горска площ, 35% в запасите от дървета и 

29% в настоящия годишен обем на прираста. Причините за тази тенденция 
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са миграцията от селските към градските райони, намаляване на щетите от 

паша, забраните за сеч на дървета върху склонове и стръмни райони, въз 

основа на критерии и показатели за устойчиво управление на горското 

стопанство, залесяване на открити и райони с неблагоприятни условия, 

подмладяване на стари и редки горски територии с посеви с висок прираст 

и потенциал за . 

Според Индикативна стратегия на Турция (2014-2020) екологичната 

политика е едно от най-сложните и скъпоструващи предизвикателства 

пред процеса на присъединяване към ЕС, с над 300 различни 

законодателни актове, както и бързо променящите се изисквания. За да 

бъде изпълнена изцяло, ще се изискат около 60 млрд евро. Турция трябва 

да съобрази своите политики за изменение на климата със съответните 

политики на ЕС. На международно равнище, специалните обстоятелства в 

Турция са признати съгласно Рамковата конвенция на Обединените нации 

по изменение на климата. Турция е един от най-големите източници на 

емисии на парникови газове, който все още не си е поставил за цел 

намаляването на емисиите на парникови газове. Според 

Междуправителствената група за оценка на изменението на климата, 

Турция се намира в една от областите, най-уязвими към последиците от 

изменението на климата, с риск за селскостопанското производство, 

наличието на вода, природните ресурси, екосистемите, общественото 

здраве, както и произтичащите от това вреди за препитаниеto. Турция 

също така е засегната от природни бедствия; с честата поява на 

земетресения, наводнения, свлачища, лавини и пожари. В допълнение, се 

наблюдава и значително нарастване на хидро-метеорологичните бедствия. 

Населените места също са засегнати, което изостря неустойчивото 

развитие на градската среда. Адаптирането към тези условия изисква 

Турция да изгради устойчивост, да подобри управлението на риска от 

бедствия и капацитета за реагиране при извънредни ситуации, както и да 

разработи устойчиви практики за урбанизация.  

Преговорите в този сектор са свързани със законовите норми на глава 27 и 

прапращане към глава 22 от регионалната политика. Турция все още не е 
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изпълнила показателите за завършаване на глава 27, които изискват тя да 

приведе своето законодателство в съответствие с разпоредбите на ЕС. 

Турция трябва да създаде административни структури и да изгради 

капацитета им с цел уверяване, че изискванията на ЕС са били прилагани и 

изпълнявани към датата на присъединяване. Във връзка с това и с цел 

спазване на показателите, т.е. за прилагане на нормите, инвестициите са 

особено необходими при предоставянето на питейна вода, пречистване на 

отпадни води и управлението на твърди отпадъци. 

Преговорите в този сектор са свързани със законовите норми на глава 27 и 

прапращане към глава 22 от регионалната политика. Турция все още не е 

изпълнила показателите за завършаване на глава 27, които изискват тя да 

приведе своето законодателство в съответствие с разпоредбите на ЕС. 

Турция трябва да създаде административни структури и да изгради 

капацитета им с цел уверяване, че изискванията на ЕС са били прилагани и 

изпълнявани към датата на присъединяване. Във връзка с това и с цел 

спазване на показателите, т.е. за прилагане на нормите, инвестициите са 

особено необходими при предоставянето на питейна вода, пречистване на 

отпадни води и управлението на твърди отпадъци. 

 
В областта на адаптирането към изменението на климата, дейностите 

ще се фокусират върху изграждането на институционалния капацитет 

на местно и национално ниво чрез ангажиране и на частния сектор, 

което е подходящо за увеличаването на устойчивостта към 

изменението на климата в уязвимите сектори на икономиката и 

инфраструктурата.  

Сред тези уязвими сектори на икономиката е и горския сектор. 

Държавната собственост е отразена в планирането на горите. Законите 

възлагат отговорността на планирането на горите на държавата. Регламент, 

наречен "подготовка, прилагане, контрол и преразглеждане на плановете 

за управление на горите" предоставя основната рамка за планиране на 

горското стопанство. Този регламент изисква изготвяне на планове за 

управление на горите и взима предвид устойчивостта, икономиката, 
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производителността, многократна употреба, опазването и естетическите 

цели в процеса на планиране. Независимо от това, целите за управление на 

горите на всички предприятия, с изключение на опазването на горите, са 

свързани с максималното производство на дървен материал. Затова 

инвентаризацията на горите също е ориентирана към производство на 

дървесина. Описът е съсредоточен предимно върху определянето на 

площта, обема и прираста на единицата за планиране. Въпреки, че 

планирането на горското стопанство се основава на законови и 

подзаконови актове, има някои недостатъци, като например недостатъчно 

данни за местообитанията, причиняващо проблеми при управлението, 

липса на избор при планирането и икономическите анализи, не се 

използват географски информационни системи, дигитализирани и 

картографирани горски стойности, не се определя гъвкав ротационен 

период по отношение на целите на управление и т.н.  

Институционална рамка :  Държавата притежава 99,9% от горите в Турция. 

Министерството на горите (МГ) е отговорно за опазването, 

възстановяването, планирането, управлението и използването на всички 

гори в Турция. Генералната дирекция по горите (ГДГ) изпълнява много от 

тези дейности. Има три централни агенции за горско стопанство; Главни 

дирекции за национални паркове, дивеч и диви животни, залесяване, борба 

с ерозията, горите и въпросите на селските райони. Налице са някои 

проблеми в институционалната рамка. ГДГ и останалите три агенции са 

организирани поотделно. Това води до излишни разходи и 

координационни проблеми за сектора. Освен това, съществува сериозен 

проблем с перцепцията в сектора. Институциите и служителите от сектора 

гледат на горското стопанство като строго специализирана дейност. По 

този начин, някои дейности, отнасящи се до ползването на горите ресурси, 

особено екологичните ценности, не се разглеждат в горското стопанство. 

По същия начин, горското стопанство се разглежда основно в биологичен 

и икономически контекст, а социалните ефекти от горското стопанство са 

незначителни. 
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Опита на Гърция 

В Гърция е много добре развита системата за рефирми и доброволчество. 

С приемането на Закон, в допълнение към реформите, въведени в 

първичното и вторичното самоуправление, се въвежда институционално и 

концепцията за доброволчеството в местното самоуправление/ без обаче да 

засяга независимостта на съответните институции/. Общите практики, 

които изразяват доброволчеството като инструмент, акция или действия на 

дадено местно самоуправление, са: »Създаване на независима 

доброволческа служба под прякото ръководство на съответния кмет». 

Доброволчески действия, произтичащи от приемането на нови практики 

след прилагането на програмата „Каликратис“. Както може да се види, 

наред с всичко останало, отговорностите на местните власти включват 

насърчаване на доброволчеството чрез създаване на доброволчески екипи 

за подпомагане на местните власти в областта на Социалната закрила и 

солидарността. Много от доброволческите организации, които са 

включени в регистъра на Генералния секретариат за гражданска защита, са 

създадени от малки доброволчески групи на местното самоуправление, с 

основно занимание и дейности в областта на горските пожари и опазването 

на горите. В много случаи тяхното създаване се дължи на инициативата на 

местните органи в комбинация, разбира се, с онези групи граждани, които 

желаят да станат доброволци. В някои райони на страната, местните 

органи поемат финансирането на доброволческите групи за гражданска 

защита, действащи в рамките на техните граници, главно чрез бюджетни 

кредити. В най-благоприятните случаи те покриват оперативните си 

разходи, като им осигуряват жилища. Финансирането на групи, които 

нямат правен статут, е по преценка на местните власти, ако бъде доказано, 

че допринасят за службата на Гражданска защита на местната власт. 

Много често, освен материалното оборудване, което предоставят, местните 

органи предоставят и превозни средства / горива за обслужване на нуждите 

на доброволческите групи за противопожарни мероприятия в горския фонд 

и опазването на горите. В същото време местните власти в сътрудничество 
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с местните доброволчески групи могат също да допринесат за повишаване 

на обществената осведоменост и активност и за привличане на нови 

доброволци, инвестирайки в интересите на жителите, свързани със 

защитата на техния район. Освен това те могат да организират социални 

събития и информационни дей-ности за привличане на частно спонсорство 

за доброволческите групи за гражданска защита. 

 

 

По отношение на Страните от Европейския съюз, горите покриват площ 

от 177,0 милиона хектара или 42% от общата му площ. Страните с най-

голям обхват на горите са Финландия (77%) и Швеция (75%), следвана от 

Испания (57%), Италия (37%), Германия (32%) и Франция (31%). Страните 

с най-малкия обхват на горите са Малта (1%), Ирландия (10%), Холандия 

(11%) и Обединеното кралство (12%). На територията на Обединена 

Европа се намират около 4% от световните гори, но средно на всеки 

европейски жител съответства около 0.36 Ха горска земя. Твърде малко, 

поради увеличаване на гъстотата на населението. Въпреки това, в горския 

фонд на глава от населението варира от 4,4 хектара (Финландия) с 0.07 ха 

(Белгия) (по данни на Евростат). За последните 10 години, горското 

покритие в ЕС се е увеличава с 1.6%. Факт, който може да не бъде 

приписан на Споразумението за прекратяване на натиск върху горите, а по-

скоро резултат от изоставянето на земеделската земя и планинските 

пасища. 

 

Ситуацията в България 

Българските гори осигуряват около 85% от водния отток в страната или 

около 3.6 млрд м3 ресурс от чиста питейна вода. Те са в основата на 

„зелената“ икономика и имат значителна роля за намаляване емисиите от 

парникови газове в атмосферата, поглъщайки въглеродния диоксид. 

Управлението на българските гори е ключов фактор за опазване на 

биологичното и ландшафтно разнообразие у нас. Земите и горите от ГФ на 
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България съхраняват над 80% от защитените растителни видове, над 60% 

от застрашените от изчезване животни, осем от дванадесетте ландшафтни 

комплекса, определени в Националната стратегия за опазване на 

биологичното разнообразие и популациите на 43 световно застрашени 

вида. Около 10% от тяхната площ, попада в границите на защитените 

територии. С тях се свързва началото на българското природозащитно 

законодателство и дейността по опазване на природата. Устойчивото 

управление на горите и опазването на биоразнообразието създава 

допълнителни възможности за поддържане атрактивността на селските 

райони и развитието на дейности, създаващи заетост, чиито потенциал все 

още не е използван пълноценно.  

Българският горски сектор изпълнява и редица други социални функции 

като осигурява достъп до среда за рекреация и туризъм. Високият 

природен потенциал за производство на дървесина, доброто стратегическо 

местоположение за дърводобивна промишленост, високото търсене на 

дървесина в България и в съседните страни, са предпоставка за развитие на 

дейности, осигуряващи доходи от продажби, сред които са продажбата на 

дървесина, ловните ресурси, дървопреработка и производство на биомаса. 

Съгласно НАЦИОНАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО 

РАЗВИТИЕ на Република България до 2025 г., многоаспектното ползване 

на горите предполага и много насоки за развитие и действия:   

Стопанисване – увеличаване на залесените площи, подобряване на 

състоянието на горите;   

Защита – подобряване на устойчивостта и здравословното състояние на  

горите, вкл. адаптивността им към климатичните промени и  

антропогенните натоварвания;  Защитата на горите и земите от горския  

фонд обхваща мерките за опазването им от болести, насекоми, плевели,  

висши паразитни растения, мишевидни гризачи и други вредители,  

абиотични въздействия и провеждане на борбата с тях. 
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Защитата на общинския горски фонд, се осъществява от общината или  

възмездно от държавните лесничейства и специализираните териториални  

звена за защита на горите.  

Опазване от пожари – намаляване на риска от пожари и създаване на 

предпоставки за навременно откриване и потушаване на горските пожари;   

Общинската администрация е  длъжна да провежда противопожарни  

мероприятия  и да организира  гасенето на горски пожари. 

През пожароопасния сезон при необходимост Кметът на общината назначава  

лица, които да извършват наблюдение върху имотите и да сигнализират 

 при възникване на пожари.    

Охрана – създаване на нов модел за охрана на горите от посегателства и 

нарушения; 

Охраната на горите и земите от общинския горския фонд обхваща всички  

действия предвидени в нормативната уредба за предотвратяване на нарушения  

по възпроизводството, ползването и опазването на горите, както и такива  

свързани с опазването им от пожари и незаконно строителство. 

 Ползване на дървесина – създаване на нормативни, технически и 

технологични условия за ползване на дървопроизводствения потенциал на 

горите и подобряване на средообразуващите им функции;   

Биологично и ландшафтно богатство – опазване и възстановяване на 

компонентите на биологичното и ландшафтно разнообразие чрез 

интегриране на консервационни цели в горскостопанските практики и 

природосъобразно управление на горите;   

Туризъм и рекреация – развитие и използване на туристическия 

потенциал на горите; интегриране на туризма с традиционните дейности 

по управление на горите;   
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Социални функции – увеличаване на заетостта в сектора и на социалните 

ползи на горите;   

Горска индустрия – развитие на конкурентоспособна горска индустрия за 

преработка на дървесина и производство на изделия с висока принадена 

стойност;   

Недървесни продукти и ловни стопанства – създаване на нормативни и 

организационни условия за устойчиво използване на лечебни растения, 

гъби и горски плодове; подобряване на състоянието и популациите в 

ловните стопанства.  

Отчитайки очакваното въздействие на измененията в климата върху 

територията на България, изразяващо се в все по-голямо засушаване, е 

необходимо използването на стопанските функции на горите да бъде 

съобразено с тяхното опазване, ограничаване износа на широколистна 

дървесина и възстановяване на широколистните гори. 

Във всичко гореизложено е важно гражданското отношение и участие на   

гражданите в процесите на  формулиране, прилагане и  мониторинг върху 

местните политики за добро управление, стопанисване, ползване и 

устойчиво развитие  на горите на територията на община Ботевград. 

Горите в България се управляват от своите собственици, съгласно 

действащото законодателство и са под контрола на Изпълнителната 

агенция по горите към Министерството на земеделието и храните. Към 

момента държавните гори имат най-голям дял, с близо 3 милиона хектара 

или почти 70% от горските територии в България. През последните 

десетилетия горската сертификация се утвърди в световен мащаб като един 

от най-ефективните инструменти за осигуряване на адекватно участие на 

гражданското общество и всички заинтересовани страни в процеса на 

управление на горите. Съществуват различни системи за сертификация – 

FSC, ISO, PEFC и др., но за управлението на горите в България до момента 
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се прилага изключително стандарта FSC. Страната ни участва в този 

процес още от 2006 г.  

Независимо от нарастващия брой на сертифицираните горски стопанства в 

страната, към настоящия момент нивото на обществена информираност и 

участие в процеса на горска сертификация не е достатъчно високо. Тъй 

като обществото има важна роля за осигуряване на устойчивото 

управление на горите и сертифицирането им, е необходимо да се 

стимулира гражданската ангажираност чрез представяне на информация 

относно механизмите за участие в този процес. 

Счита се, че Многофункционалното горско планиране изисква активно 

участие на обществеността в планиране на дейностите в горите, за да се 

постигне баланс в интересите на всички заинтересовани страни. 

Следователно трябва да се работи и да се предлагат възможности на 

заинтересованите страни от гражданското общество да станат 

благонадеждни и способни партньори на органите на местното и 

регионално управление по горите, както и държавното лесничейство. 

Водещата роля в многофункционалното планиране принадлежи на 

горската администрация на местно и регионално ниво. Това планиране 

интегрира процеса на обществена дискусия, одобрение и приложение. 

Концепцията за многофункционално планиране не е нова за българските 

мести и регионални институции, но липсата на достатъчно опит в това 

отношение налага дейностите да се базират на най-добрите европейски и 

световни практики. 

Целта на многофункционалното планиране е да: 

-формулира бъдещите стратегическите дългосрочни цели за развитието на 

гората 

-обезпечи интересите на гражданското общество за развитието на гората 

-определи конфликтите на интереси и да се опита да ги разреши или 

планира дейности за тяхното разрешаване със засегнатите страни 
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-координира регионалното планиране на другите сектори 

Значението на планирането в неговата същност е: 

-многофункционалното горско планиране приоритизира функциите на 

горите за най-рационалното им използване в интерес на обществото 

-планирането покрива цялата горска площ 

-дава възможност за включването на обществеността при планиране 

действията в горите за постигане на баланс на интересите на всички 

заинтересовани страни 

-многофункционалното планиране интегрира процеса на обществено 

обсъждане, одобрение и изпълнение на дейностите 

-Плана за многофункционалното планиране на горите документира всички 

проблеми искания и информира всички заинтересовани страни 

През последните години нашата страна полага огромни усилия за спазване 

на подписаните от страната ни международни споразумения за устойчиво 

управление на природните ресурси в частта „Горски сектор и горско 

развитие”. 

Важен момент при многофункционалното развитие на горите е 

определянето и приоритизирането на функциите на горите. Това също така 

означава даване на тежест на онази функция на дадена гора , за която 

обществото счита, че е най-обществено полезна.  

Т.е ако дадена гора има да изпълнява няколко функции / напр: защитна, 

дървопроизводителна,рекреационна или е гора в защитена територия и пр./ 

тя следва да се използва  и да изпълнява най- обществено значима фунция, 

т.е която носи най-голям и най-дългосрочен дивидент за дадената общност. 

Според Закона за горите : 

Горските територии в съответствие с преобладаващите им функции се 
делят на три категории: 1. защитни; 2. специални; 3. стопански. 
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Защитни са горските територии за защита на почвите, водите, 
урбанизираните територии, сградите и обектите на техническата 
инфраструктура; горната граница на гората; защитните пояси, както и 
горите, създадени по технически проекти за борба с ерозията. 

 
Специални са горските територии: 

 
1. включени в границите на защитените територии по смисъла на 

Закона за защитените територии и защитените зони, обявени по реда на 
Закона за биологичното разнообразие, както и такива, върху които по реда 
на други закони са определени и въведени особени статути и режими; 

 
2. за семепроизводствени насаждения и градини; горски разсадници; 

опитни и географски култури от горски дървесни и храстови видове; 
дендрариуми; научноизследователски и учебно-опитни гори; токовища; до 
200 м около туристическите хижи и обекти с религиозно значение; бази за 
интензивно стопанисване на дивеча; 

 
3. с рекреационно значение, за поддържане на ландшафта и с висока 

консервационна стойност. 
 

Стопански са горските територии, които не са обхванати в ал. 1 - 3 и чието 
стопанисване е насочено към устойчиво производство на дървесина и 
недървесни горски продукти, както и предоставяне на услуги. 

 
Категоризирането на горските територии, за които по реда на други закони 
не са определени и въведени особени статути и режими, се извършва с 
областни планове за развитие на горските територии и се конкретизира с 
горскостопанските планове или програми. 

 
Прекатегоризирането на горските територии се извършва чрез промяна в 
приетите областни планове за развитие на горските територии. 
Прекатегоризирането се извършва по заявление на собствениците, както и 
на заинтересовани министерства и ведомства, общини, физически и 
юридически лица. 

 
Условията и редът за категоризирането и прекатегоризирането на горските 
територии се определят с наредба. 
 

Горската сертификация е доброволен инструмент, който се прилага чрез 
оценяване и валидиране на практики за управление на горите с помощта на 
набор от стандарти. 

 
Горска сертификация се извършва от независими, недържавни 
сертифициращи органи. 
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За извършената сертификация на стопанисващия горската територия се  
 
 
издава сертификат от сертифициращия орган по определена от него 
процедура. 

 
Със сертификата се удостоверява, че стопанисването на горските 
територии се осъществява по отговорен начин, балансиращ екологичните, 
икономическите и социалните ползи. 

 
Горската сертификация е непрекъснат процес и осигурява: 

 
1. надеждна и независима проверка от трето лице на дейностите по 

стопанисване на горските територии и проследяване на продукцията от 
горите; 

 
2. съответствие с международните норми за сертификационна 

акредитация и разработване на стандарти; 
 
3. прилагане на световно утвърдените принципи за баланс между 

икономическите, екологичните и социалните измерения в управлението на 
горите; 

 
4. равнопоставеност по значение и участие на заинтересованите страни 

в създаването на стандартите; 
 
5. постигане на баланс в интересите на заинтересованите от 

стопанисването на горските територии страни; 
 
6. избягване на ненужни пречки при търговията с продукти от гората; 
 
7. ползването на обективни и измеримо-приложими стандарти, 

адаптирани към местните условия; 
 
8. недопускане конфликт на интереси в сертификационния процес от 

страна на участниците; 
 
9. прозрачност при вземане на решения и задължителни консултации 

със заинтересованите страни в процеса на сертифициране; 
 
10. осъществяване на непрекъснато подобрение в управлението на 

горите; 
 
11. достъпност за всички желаещи да прилагат системата и 

ефективност на разходите за всички страни в процеса на сертификация. 
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Определяне на гори с висока консервационна стойност (ГВКС)  

Във всички горски територии се срещат гори, които имат по-особено 

значение. Това са гори, които са ценни за биоразнообразието, имат важни 

водоохранни, противоерозионни или пожарозащитни функции, имат и 

голямо значение за местния поминък, традиции и духовност. Това може да 

са места, на които традиционно се провеждат събори и ритуали, места за 

отдих и рекреация или места с собена естетична стойност. В 

сертификацията на това се отделя специално място и тези територии се 

определят като гори с висока консервационна стойност (ГВКС). 

Дефинирани са шест категории ГВКС (представени в таблица 3 по-долу) и 

задължение на стопанството в процес на сертификация е да определи 

тяхното наличие на своята територия, както и да разработи и приложи 

мерки за поддържането на установените консервационни стойности, които 

допълват заложените дейности в горскостопанските планове. 

Определянето на териториите, съдържащи ГВКС, става на базата на 

указанията в Ръководството за определяне, стопанисване и мониторинг на 

гори с висока консервационна стойност в България / вж. WWF България 

(може да се свали от интернет страницата на WWF България, 

www.wwf.panda.org, раздел „Новини и факти“, подраздел „Публикации“). 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ТЕРИТОРИИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ ГВКС, СТАВА 

НА БАЗАТА НА УКАЗАНИЯТА В РЪКОВОДСТВОТО ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ, СТОПАНИСВАНЕИ МОНИТОРИНГ НА ГОРИ С 

ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ. 

Горските стопанства могат да направят необходимото проучване и 

картиране на тези територии сами или да наемат външни експерти. При 

всички случаи задължително условие е в процеса да бъдат ангажирани 

възможно най- широк кръг заинтересовани страни – местни власти, 

представители на местните общности, учени, експерти, неправителствени 

организации и др. В процеса на проучването на горите с висока 

консервационна стойност в дадено стопанство местните общности и широк 
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кръг от заинтересовани страни трябва да бъдат информирани за процеса и 

начините за участие. Трябва да се потърси мнението на заинтересованите 

страни за евентуални корекции и допълнения на проучването преди 

основния одит на стопанството. Важно е да се знае, че след като бъдат 

определени териториите с ГВКС, те не се изключват задължително от 

стопанска дейност. В тях се планират и изпълняват специални мерки, 

насочени към поддържане/подобряване на ГВКС, което в много случаи 

става именно чрез провеж- дането на специални сечи (санитарни, 

селекционни). Пълна забрана на стопанските дейности е наложителна само 

в някои случаи – например за осигуряване на зона за покой и 

размножаване на даден застрашен вид, за осигурява определен процент 

гори във фаза на старост и др. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

Различните заинтересованите страни могат да се включат в процеса чрез: 

предоставяне на информация. 

 Всеки заинтересован гражданин може да изиска да бъде включен в 

работната група по определяне на териториите с ГВКС или да предостави 

данни, с които разполага, за съответното горско стопанство. Информация 

може да бъде предоставена на директора на горското стопанство във всеки 

един момент, дори след като проучването на ГВКС вече е завършило и 

стопанството е сертифицирано. Горското стопанство има задължение да 

разгледа и ако е целесъобразно, да отрази всяка новопостъпила 

информация. Желателно е всяка информация, която гражданите изпращат 

на горските стопанства, да е подадена писмено. Горските стопанства имат 

задължението да заведат в деловодните си регистри всяка писмено 

подадена информация, молба или оплакване и да следват конкретна 

процедура за придвижване на подадения документ. Това дава гаранция на 

заинтересованите страни, че могат да проследят дали техният сигнал е 

разгледан и взет предвид според своята целесъобразност. (Вж. Приложение 

1 – Образец на писмо за определяне на територии като ГВКС и мерки за 

тяхното стопанисване.) Заинтересованите страни могат да дадат 
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информация по следните случаи (списъкът не е изчерпателен, но очертава 

някои критични моменти, за които горските стопанства имат най-голяма 

нужда от информация):  

• наличие на застрашени и изчезващи видове растения и животни (точното 

местоположение би било от изключително значение); 

 • места с критична концентрация на видове (напр. мигриращи птици, 

токовища на глухари, колонии на прилепи, миграции на риби до местата за 

хвърляне на хайвер, сватбовища на елени);  

• застрашени, изчезващи или редки екосистеми;  

• наличие на гори във фаза на старост (това са гори с големи живи дървета 

на възраст и с параметри, близки до максималните за съответния вид; в тях 

често има дървета с изсъхнали, деформирани или счупени върхове и 

клони; дървета с масивни живи клони; дървета с белези от пожар или с 

хралупи; големи мъртви дървета, които са все още на корен; паднали 

големи мъртви дървета, които са в различни фази на разлагане; гората има 

неравномерна пространствена структура; почти никъде не се забелязват 

следи от човешка дейност);  

• гори с източници на питейна вода (гори с каптажи, водохващания и др.); 

 • гори с решаващо значение за земеделието и рибарството; • горски 

територии, от които местните общности са силно зависими по отношение 

на добив на дърва за огрев и битови нужди, паша и фураж, гъби и други 

недървесни продукти (лечебни растения, горски плодове, охлюви, 

продукти от лов и други);  

• наличие на параклиси, оброчища, аязма, текета в горския фонд;  

• наличие на паметниците на културата;  

• наличие на територии, традиционно свързани с провеждането в тях на 

събори, надпявания и други значими мероприятия за съхраняване на 

културното наследство и националните традиции; 
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 • чешми, места за отдих, важни туристически маршрути и места с особена 

естетическа стойност. 

АКО ВИЕ СТЕ: Представител на местните общности и/или власти 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ: Местните общности имат правото да: 

 • участват в определянето на това кои са техните традиционни и законови 

права;   

 • изискват спазването на техните законови и определените традиционни 

права, свързани с достъпа до и ползване на горските ресурси и 

екосистемни услуги;  

• бъдат информирани за начините, по които могат да влияят на процеса на 

планиране на горскостопанските дейности;  

• поискат промяна на планирани горскостопански дейности или обекти 

така, че правата, ресурсите и земите им да бъдат защитени; • бъдат 

уведомявани предварително за дейностите, които могат да окажат 

неблагоприятно въздействие върху тях и техните интереси, като им бъде 

дадена възможност за участие в определяне на начините за избягване и 

намаляване на очакваните негативни въздействия;  

• бъдат включени в обсъждания за ограничаване на достъпа в гората, ако 

това би ограничило законовите и традиционните им права;  

• участват в мониторинга по изпълнението на горскостопанските дейности, 

ако последните засягат техните интереси;  

• изискват прилагането на мерки за предотвратяване и намаляване на 

негативните въздействия от горскостопанските дейности;  

• участват в определянето на териториите с висока консервационна 

стойност в т. ч. териториите със специално културно, екологично, 

икономическо, религиозно или духовно значение, както и в планирането и 
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изпълнението на мерки за тяхното опазване (вж. Приложение 1 – Образец 

на писмо за определяне на територии като ГВКС);  

• участват в изготвянето на оценка на риска от природни бедствия и 

естествени природни нарушения, които потенциално могат да възникнат 

на територията на сертифицираното горско стопанство (напр. наводнения, 

силни ветрове, лавини, пожари, свлачища и т. н.) и да окажат отрицателно 

въздействие върху местната инфраструктурата, ресурси и население; да 

участват в планирането и изпълнението на мерки за намаляване на 

очакваните негативни въздействия от възможни природни бедствия и 

естествени природни нарушения;  

• дискутират с горското стопанство осигуряването на подходящи 

възможности за заетост, обучение и други услуги за местните общности;  

• участват в разработването на механизми за разрешаване на спорове. 

Подаване на сигнали за нередности по веригата за проследяване на 

горските продукти от сертифицираната гора до крайния потребител 

За да излезе един продукт на пазара като сертифициран с етикета на FSC, 

всички звена в производството му (от гората до крайния потребител) 

трябва да бъдат сертифицирани. Това става по отделни правила и от 

независими сертифициращи органи. Всяка сертифицирана организация 

има свой уникален сертификационен код и произходът на продукта, който 

купувате, може да се провери винаги и от всеки. Най-честите нередности 

или съмнения за нередности, за които заинтересованите страни могат да 

подават сигнали, се отнасят до:  

• използване на незаконно добита дървесина;  

• включване на несертифицирана дървесина в производството като 

сертифицирана;  

• поставяне на FSC етикет върху продукт, без за производството му да е 

ползвана сертифицирана дървесина;  
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• продажба на сертифицирана дървесина и/или продукти от доставчик, 

който не е сертифициран или сертификатът му е изтекъл. Как да реагирате 

Ако разполагате с доказателства за незаконна търговия или имате 

съмнения за такава, моля сигнализирайте на тел. 112, обърнете се към най-

близкото поделение на МВР или към Регионалната дирекция по горите, 

ако се касае за продажба от страна на горско стопанство. Проверете 

валидността на сертификата на организацията в публичната база данни на 

FSC http://info.fsc.org/certifi cate.php При доказателства или съмнения за 

смесване на сертифицирана и несертифицирана дървесина или 

подвеждащо използване на FSC етикета сигнализирайте съответния 

сертифициращ орган и/или дайте гласност на случая (напр. чрез медиите, 

неправителствените организации и др.). 

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). 

Зона на Гори със защитна функция.  

Цел на стопанисване: Защита на инженерно-технически съоръжения, 

инфраструктура, селскостопански земи, населени места, горски пътища, 

водоеми и др.  

Лесовъдство: Сечи за поддържане на оптимална структура за изпълнение 

на функциите, възобновяване и отглеждане на малки площи, изборни сечи.  
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Район: Горите около населените места, на стръмни и урвести терени, гори 

в непосредствена близост до пътища и инфраструктурни обекти,  

противоерозионни залесявания, корита на реки и речни брегове. 

Съвместими с гори за ползване на недървесни горски продукти. 

 

Изискванията при провеждането на различните видове отгледните сечи, 

освен разграничението им според възрастта, който е един от основните 

лесовъдски показатели, са допълнени с показатели като пълнота, 

склопеността и височина на дървостоя и са съобразени с биологичните 

особености на дървесните видове. Извеждането на предложените отгледни 

сечи по вид и интензивност ще спомогне за съхраняване и развитие на 

биологичното разнообразие в горите у нас, за повишаване качеството и 

продуктивността им в резултат на създадени оптимални растежни условия. 

Само отгледани млади, средновъзрастни и дозряващи насаждения и горски 

култури ще имат способност за адаптиране към евентуалната аридизация в 

условията на глобална промяна на климата. Те ще повишават 

възможността си да поглъщат вредните емисии, като способстват за 

смекчаване на неговото неблагоприятно въздействие върху околната 

среда.С голямото разнообразие във възобновителните сечи се цели 

максимално използване на естествения възобновителен потенциал на 

насажденията и постигане на пълно естествено семенно и вегетативно 

надеждно възобновяване в кратки срокове от коренния дървостой и 

съхраняване на автохтонната растителност. Прилагането на Правилника за 

сечите в горите на Република България ще позволи съхраняването, 

поддържането и развитието на горските екосистеми и биологичното 

разнообразие в тях. 

 

Предпоставка за устойчиво развитие на горските територии са 

регламентираните със Закона за горите три нива на горско планиране - 

национално, областно и местно, отразени съответно в Национална 

стратегия за развитие на горския сектор, Стратегически план за развитие 



60 от 223 
 

на горския сектор, областни планове за развитие на горските територии и 

горскостопански планове и програми.  

Визията на СЕСГ /Стратегия на ЕС за горите/ е свързана с управление на 

многофункционални и устойчиви гори и на иновативен горски сектор, 

допринасящ към изпълнение на Стратегия „Европа 2020” и задоволяване 

на настоящите и бъдещи социални и екологични потребности, 

подпомагайки свързаните с горите дейности. 

 

Обществени екосистемни ползи (чл.249 от ЗГ)  

1. защита срещу ерозия на почвата от лавини и наводнения;  

2. обезпечаване на количеството и качеството на водата;  

3. поддържане на биологичното разнообразие;  

4. екраниране, поглъщане на шум и замърсители, поддържане на 

микроклимат;  

5. осигуряване на условия за рекреация и туризъм;  

6. поддържане на традиционния ландшафт;  

7. защита на природното и културното наследство;  

8. защита на инфраструктурни обекти и съоръжения;  

9. забавяне и регулиране на въздействията от промените на климата. 

 

Роля на обмяната на информация  

� Повишава знанието за другите;  

� Дава възможност да се свикне с чуждото мнение;  

� Откроява нормативни недостатъци;  

� Създава (усещане за) равнопоставеност на заинтересованите;  

� Дава възможност за популяризиране на лесовъдствата дейност сред 

другите участници;  

 

Роля на консултациите  

� Изграждане на работни екипи (групи), в противовес на едноличното 

управление;  

� Вътрешна, традиционна „оценка на въздействието“ на решенията;  
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� Ведомствена оценка на „собствената тежест“, т.е. влияние в обществото 

(икономическо, социално, екологично);  

� Увеличаване на знанието на експертите и включването им в методите за 

планиране;  

� Увеличаване на доверието и обществената подкрепа към горското 

стопанство.  

 

Роля на сътрудничеството  

� Ефективно управление на ресурсите;  

� Устойчивост на решенията и плановете;  

� Баланс в сектора;  

� Подобрена медийна среда;  

� „Спокойствие“ за лесовъдите.  

 

Насоки на стопанисване на горите съобразно функциите им 

Цел и насоки на стопанисване на горите по вид на функции на горите 

Вид на горите (функции) Цел на стопанисване Насока за стопанисване 

защитни 

Осигуряване на защита на водосборите и териториите около 

водоизточниците за комунално-битови нужди и питейно водоснабдяване. 

Постоянно горско покритие, местни видове, разновъзрастно (изборно) 

стопанисване, удължен възобновителен период при сечищна форма на 

стопанство 

Защитни защита на инженерно-технически съоръжения, инфраструктура, 

населени места, горски пътища, водоеми и др. 

Сечи за поддържане на оптимална структура за изпълнение на функциите, 

възобновяване и отглеждане на малки площи, изборни сечи. 

Специални - опазване естествения характер на горите, опазване на 

биологичното разнообразие. Минимална лесовъдска намеса, изборни и 

неравномерно-постепенни сечи. Мероприятия съгласно Плановете за 

управление и режимите на териториите., Създаване на подходящи условия 

за развитие на устойчив туризъм, възстановяване и отдих. 
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Ландшафтно-формировъчни, селекционни сечи, сечи за поддържане 

безопасността на посетителите, погледни места и туристическата 

инфраструктура, отгледни сечи с ниска интензивност, неравномерно 

постепенни сечи. 

Стопански-производство на висококачествена дървесина, производство на 

строителна дървесина, дърва за огрев и целулоза. 

Отгледни и възобновителни сечи с приоритет на естественото 

възобновяване, подпомагане на стопански ценните видове, индивидуален 

отбор. 

 
Основни функции на отделните категории гори в региона на 

планиране 

Вид на горите   Защитни      Гори със защитна функция 

Цел 
Защита на инженерно-технически съоръжения, инфраструктура, 
селскостопански земи, 
населени места, горски пътища, водоеми и др. 
 
Дървесни видове 
Всички местни и внесени дървесни видове 
 
Лесовъдство 
Сечи за поддържане на оптимална структура за изпълнение на функциите, 
възобновяване и 
отглеждане на малки площи, изборни сечи. 
 
Район 
Горите около населените места, на стръмни и урвести терени, гори в 
непосредствена близост до пътища и инфраструктурни обекти, 
противоерозионни залесявания. 
 

Вид на горите Защитни Гори с водоохранна и водорегулираща 
функция 
 
Цел Осигуряване на защита на водосборите и териториите около 
водоизточниците за комунално-битови нужди и питейно водоснабдяване. 
 
Дървесни видове 
Обикновен смьрч и обикновен бук 
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Лесовъдство Постоянно горско покритие, местни видове, изборно 
стопанисване, удължен възобновителен период 
 
Район Водосборите над водохващанията за питейно-битови нужди, 
санитарно охранителни зони, вододайни зони; водоизточници (извори, 
чешми) и др. 
 
Вид на горите Специални Гори за отдих и рекреация/курортни гори 
 
Цел Създаване на подходящи условия за развитие на устойчив туризъм, 
възстановяване и отдих. 
 
Дървесни видове 
Обикновен смьрч, Обикновен ела, Бял бор, Черен бор и Обикновен бук 
 
Лесовъдство 
Ландшафтно-формировъчни, селекционни сечи, сечи за поддържане 
безопасността на посетителите, погледни места и туристическата 
инфраструктура, отгледни сечи с ниска интензивност, неравномерно 
постепенни сечи. 
 
Район 
Горите около туристически маршрути и обекти. Гори около населените 
места, хотели, ресторанти, хижи; гори около основната пътна мрежа; 
панорамни и погледни места; информационно – образователни точки; 
туристически пътеки и маршрути (вкл. Екопътеки, веломаршрути); хижи, 
заслони, кътове за отдих и места за палене на огън, къмпинги и биваци 
 
Вид на горите Специални Гори за опазване на биоразнообразието 
 
Цел  
Опазване естествения характер на горите, опазване на биологичното 
разнообразие. 
 
Дървесни видове 
Всички местни видове 
 
Лесовъдство  
Минимална лесовъдска намеса, изборни и неравномерно-постепенни сечи. 
 
Район 
Гори в отдалечени и трудно достъпни места. Гори в защитени територии 
(резервати, защитени местности, природни забележителности, природни 
паркове); Убежища за дивеча; Обекти по Натура 2000 
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Вид на горите  Специални  Гори с образователна и научно- 
изследователска функция 
 
Цел 
 Подпомагане на научни и образователни дейности 
 
Дървесни видове 
Всички местни и внесени дървесни видове 
 
Лесовъдство 
По целесъобразност 
 
Район 

 Постоянни и временни пробни площи, учебни насаждения. 

Вид на горите Стопански Гори с дървопроизводствени и 
средообразуващи функции 
 
Цел  
Производство на висококачествена дървесина, производство на строителна 
дървесина, дърва за огрев и целулоза 
 
Дървесни видове  
Обикновен бук, Обикновена ела, Бял бор, Черен бор, Обикновен смърч 
Зимен дъб, Обикновен бук 
 
Лесовъдство  
Отгледни и възобновителни сечи с приоритет на естественото 
възобновяване, подпомагане на стопански ценните видове, индивидуален 
отбор 
 
Район  
Гори със стопанско предназначение, непопадащи в зони с други функции. 
 
 

Необходимост от активно гражданско участие 

Предвид значимостта на горите за устойчивото развитие на страната ни, 

активното участие на гражданското общество и всички заинтересовани 

страни е от изключително значение за тяхното опазване и устойчиво 

стопанисване. Гражданите могат да подобрят управлението на горите в 

няколко посоки: 
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 • намаляване на негативните въздействия от горското стопанство върху 

биологичното разнообразие и ландшафта;  

• упражняване на граждански контрол и намаляване на негативните 

практики – кражби, незаконни сечи, бракониерство и др.;  

• подобряване на ефективността на ползване на горските ресурси;  

• подобряване на управлението в посока увеличаване на ползите за 

различните заинтересовани страни; • намаляване на конфликтите в 

управлението и ползването на горите. 

Гражданското участие е важно и за заинтересовани групи като: 

Горски стопани и собственици с интерес към отговорното горско 

стопанство и изпълнението на изискванията за сертификация. В много 

случаи за тази група въпросът за ангажиране на заинтересованите страни 

може да изглежда страничен и маловажен, а често е и предизвикателство 

от гледна точка на индивидуалните умения, които в общия случай са 

предимно „горско- инженерни“. Въпреки това, непрекъснато ставаме 

свидетели на обществен натиск точно върху тази заинтересована група, 

което често се дължи на липса на прозрачност в управлението, 

конструктивен диалог и зачитане на разнопосочните интереси.  

Горските работници в стопанствата или към външни подизпълнители. 

Трудът в горите е изключително тежък и изисква специални умения и 

мерки за безопасност. За съжаление, поради липсата на алтернативи за 

заетост и други социални причини, горските работници често остават 

„притиснати до стената“. В същото време те имат най-непосредствен 

поглед върху гората и това, което се случва в нея. Точно тези хора носят и 

много голяма отговорност доколко изискванията на FSC ще бъдат реално 

изпълнени на терен. За тази група в изискванията на сертификацията се 

отделя специално внимание и активното участие е от значение за 

подобряване управлението на горите. 
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Местните общности, които са пряко зависими от горските ресурси и 

управлението им, а нерядко притежават и традиционни права за ползване – 

събиране на билки, гъби, дърва за огрев и др. За местните хора е 

изключително важно доброто управление на горите във вододайните зони, 

в местата с културно, религиозно и рекреационно значение. В същото 

време познанията им за горската територията могат съществено да 

допринесат за подобряване на управлението. Активното участие на 

кметовете, местните институции, местните лидери, собствениците на 

местни фирми, активните туристи и гражданите се поощрява от стандарта 

FSC./ FSC е световен стандарт. Пояснение: Национален FSC е също така и 

стандарт на Република България. Горския му  обхват са: Всички типове 

гори, включително плантации и др. Визията на FSC е: Световните гори да 

посрещат социалните,икономическите и екологичните нужди на сегашното 

поколение, без дабъдат компрометирани тези на бъдещите поколения. 

Събирачите на плодове, билки, гъби и други горски продукти, които 

често са напълно зависими от тези продукти, но се чувстват ощетени от 

начина им на стопанисване и разпределение. Тяхното мнение и препоръки 

към управлението на горите може да бъде особено ценно.  

 Представители на широката общественост, като ползватели на услуги 

от горите или т. нар. екосистемни функции. Ролята на горите в живота 

на всеки е безспорен факт. Горите пречистват въздуха, имат вододайни, 

водоохранни, противоерозионни, рекреационни и много други функции. 

Но за да ги опазим, те трябва да бъдат управлявани по адекватен начин, 

който невинаги съвпада със стремежа за добив на повече дървесина. 

Градивната и отговорна позиция на широката общественост по въпросите 

на горското управление е изключително важна. Все пак всички хора 

ползват продукти от гората, дори да живеят на десетки километри от най-

близката залесена територия 

Формални и неформални неправителствени организации и 

представители на научната общност в областта на опазването на 
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околната среда, устойчивото развитие, социалната сфера и др. Тези 

организации и групи съществено допринасят за спазване на законността, 

намаляване на негативните практики като бракониерството, като 

сигнализират за кражби и корупция. На тяхната оценка за практиките в 

дадено горско стопанство се разчита изключително много и в процеса на 

сертификация. 

Физически лица с интерес към горското стопанство или просто 

любители на природата. Конструктивната и отговорна позиция на всеки 

отделен човек е от значение и следва да бъде взета предвид в отговорното 

управление на националния горски ресурс. Физическите лица трябва да се 

чувстват свободни да подават своите обосновани предложения, мения и 

сигнали. 

Въвличане на заинтересованите страни  в процеса на активно 

гражданско участие 

Участието на заинтересованите страни в стопанисването на горите е 

възможно .Това е процес, чрез който хората с интерес към горите могат да 

влияят върху решенията, свързани с управлението на горските ресурси, 

които ги засягат. От страна на заинтересованите страни това включва 

активно търсене на контакт с горските стопани по проблемни въпроси, 

като: спазване на правата на собственост, достъп до горските територии, 

идентифициране и опазване на биологичното разнообразие, опазване на 

водите и почвите, опазване на места в горите с важно културно, естетично 

или духовно значение за хората, превенция на бракониерството и др. 

Заинтересованите страни не са задължени да участват в управлението на 

горите и сами избират на какъв етап и по какъв начин да се включват в 

този процес. 

Нива на въвличане на заинтересованите страни от горските 

стопанства 

ИНФОРМИРАНЕ 
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Предоставяне на обективна, точна и изчерпателна информация, която да 

даде възможност на заинтересованите страни да разберат проблема, 

алтернативите, възможностите и/ или решенията. Това може да се направи 

чрез предоставяне на документи, участие в срещи, информационни 

семинари и др. 

ИЗСЛУШВАНЕ 

Получаване на обратна връзка от заинтересованите страни относно 

проблема, алтернативите и/ или резултатите. Може да бъде направено чрез 

участие в посещения на терен, интервюта, консултативни срещи и др. 

АНГАЖИРАНЕ 

Директна работа със заинтересованите страни, за да е сигурно, че техните 

притеснения и нужди са разбрани и взети предвид. 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Партньорство със заинтересованите страни при разглеждането на 

алтернативи и идентифициране на предпочитаните решения, разрешаване 

на конфликти и др. 

Документиране на традиционните права на местните общности и 

създаване на механизми за тяхното спазване  

Традиционни права 

 Традиционни са онези права на местното население, които произтичат от 

обичайни или привични действия с дълготраен характер и повторяемост и 

които с течение на времето са придобили силата на закон, без да 

противоречат на действащата нормативна уредба. За България примери за 

традиционни права са осигуряването на достъп до гората за събиране на 

недървесни горски продукти (билки, гъби и др.) за лично ползване, 

предоставяне на територии за добив на дърва за огрев и битови нужди, 

предоставяне на пасища, използване на горски територии за традиционно 

провеждане на събори, осигуряване на транзитно преминаване през гората 
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и др. Поради добре развитата нормативна уредба в България, повечето 

традиционни права са и законови права на гражданите. 

Право на общинска собственост: 

Общинска собственост са горските територии, правото на собственост 

върху които е възстановено на общините, както и тези, придобити от тях 

чрез правна сделка или по други придобивни способи и не са държавна или 

частна собственост. 

 

Публична общинска собственост са горските територии - общинска 

собственост: 

1. предоставени за управление на ведомства за изпълнение на 

функциите им или във връзка с националната сигурност и отбраната, или 

за извършване на здравни, образователни и хуманитарни дейности; 

2. попадащи в най-вътрешния пояс на санитарно-охранителните зони 

на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и 

на водоизточниците на минерални води по Закона за водите;  

3. попадащи в защитени територии по смисъла на чл. 5, т. 3, 5 и 6 от 

Закона за защитените територии;  

4. включени в териториите за опазване на недвижимото културно 

наследство по Закона за културното наследство.  

 

Собствеността на общината върху поземлени имоти в горски територии се 

удостоверява с един от следните документи: 

1. акт за общинска собственост; 

2. договор за придобиване право на собственост; 

3.решение, издадено от общинската служба по земеделие по 

местонахождението на поземления имот, с приложена към него скица на 

имота. 

Собствениците на горски територии трябва да упражняват правото си на 

собственост върху тях по начин, който не влошава състоянието им и не 

причинява вреда на други собственици или на обществото. 
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В много от българските и европейски общини са предложени алтернативни 

действия като: създаване на нови гори на пустеещи и неизползвани 

земеделски гори което е една реална алтернатива за многофункционално 

стопанисване и ползване на земите в общината. От направено проучване 

гражданското общество в община Ботевград желае да участва в процесите 

на управление и стопанисване на земите и горите в своята община. 

 
 
 

В Плана за многофункционално управление и устойчиво  развитие на горите 
и земите на територия на община Ботевград се включват и определяне на 
приоритети насочени към решаването на проблемите в следните области:  

-  Устойчиво управление, стопанисване на горите и ползване на горите; 

 - Подобряване на горско пътната инфраструктура;  

-  Управление на водните ресурси и свързаните с тях проблеми за решаване 
относно горите и горската растителност; 

- Поддържане на стабилни връзки с обществеността, обучение, 
взаимодействие между институциите;  

-  Развитие на различни форми на устойчив туризъм. Към всеки приоритет 
се посочват прог-рамите и проектите, които се разработват за да се постигне 
неговото изпълнение. 

 

Няколко са водещите принципи са: 

• Хармонично развитие между природата и човека. 
o Устойчиво и многофункционално стопанисване на държавните, 
частните и общински гори, 
o Запазване на ресурсите и развитие на природния характер на горските 
области, 
o Развитие на хармонично съжителство между природата и човека с цел 
подобряване условията на живот на местното население. 
• Развитие на традиционния поминък, чрез оптимално 
оползотворяване на горските продукти и ресурси. 
o Подпомагане и задоволяване належащите нужди на местното 
население с необходимите горски продукти – предимно дърва за огрев,, 
строителни материали, дивеч, плодове, билки, гъби и др. 
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o Подпомагане развитието на различните видове туризъм. 
o Повишаване принадената стойност на продуктите от горите, чрез 
поощряване преработването в региона на продуктите от гората  
o Създаване и поддържане на заетост и работни места. 
 

Идеална цел за управление на горите на територията на общината:  

Опазване, възстановяване и устойчиво управление на горите и 
биологичното разнообразие на територията на община Ботевград, за 
създаване на оптимални условия, среда и перспективи за живот на 
хората. 

 

 

Примерни модели за оперативна цел,  възможности за програми и 
проекти/ в зависимост от възможностите, които се предложат по 
национални, европейски и международни фондове и програми, както и 
частично от общински фондове/. 

 

Оперативна цел: В общината да съществува и се поддържа актуална 
база данна за горите и биологичното разнообразие.  

 

Програма: Създаване и поддържане на актуална база данни за 
горите.  

Проект:Инвентаризиране на горите в и извън ГФ на територията на 
общината.  

Цели получаване на актуална информация за състоянието на горите, 
необходимостта от провеждане на поддържащи, възобновителни, 
санитарни и възстановителни мероприятия. Включва инвентаризация на 
горите и поддържане на база данни в подходящ и използваем формат. 
(напр. excel) който може да се използва и в ГИС среда.  

Приоритет : Поддържане разнообразието на ланшафта на територията 
на общината.  

Този приоритет осъществява няколко цели. От една страна изоставените 

слескостопански земи, както и по-малки открити пространства от ГФ са в 
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процес на самозалесяване. Това променя съотношението гори/открити 

пространства съответно горски/тревни местообитания. От друга страна се 

губи ценен и привлекателен за посетителите на региона ландшафт, който 

има висок атракционен и туристически потенциал. Освен това площите за 

развитие на традиционни ползвания (паша, сенокос и др.) намаляват, с 

което процесите на обезлюдяване и миграция се задълбочават. За нуждите 

на настоящия план се обособява специална зона :  

 

Зона на незалесените територии на територията на ГФ.  

Цел на стопанисване: Поддържане на ландшафтното и хабитатно 
разнообразие и условията за развитие на местни селскостопански практики 
и устойчив туризъм.  

Лесовъдство: Поддържане на съотношението между залесените и 
незалесените територии.  

Район: Голини, пасища, ливади, временни складове, нелесопригодни земи, 
дивечови ниви, сипеи, грохоти, скали, просеки, поляни и др. в ГФ, както и 
земи от ССФ – по-малки мери, пасища, ливади, които частично или 
напълно са заобиколени от ГФ. 

Съвместимост : Тази функция допуска съчетаване и припокриване с горите 
със защитна функция и гори съвместими с гори за ползване на недървесни 
горски продукти. Несъвместими с водоохранни функции, частично 
съвместими с гори за лов, несъвместими с гори с дървопроизводствени 
функции.  

 

Повишаване ангажираността и отговорността на собствениците и 

ползватели на гори. 

 

Проект: Повишаване Ангажираността на собствениците и ползвателите на 

гори.  

    Подготовка и реализиране на информационна кампания сред 

собствениците на гори. За частните собственици могат да се потърсят и 

представят добри примери от други общини или извън страната. Проекта 

включва и Разясняване на процедурите по залесяване в частни гори, 
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изграждане на туристическа инфраструктура и др. както и запознаване с 

лесорастителните качества и възобновителните възможности на няколко 

дървесни вида. 

 

 Проект: Изготвяне на актуална база данни за горите и биоразнообразието. 

Цел – поддържане на актуална база данни за състоянието на горите, 

защитени територии и зони, видовете и хабитите. (по възможност в ГИС 

среда). Включва и процесите на инвентаризация, обозначаване на терен 

(лесоустрояване) и създаване на база данни и карти на частните гори.  

 

Възможна цел – Да се опази биологичното разнообрази в горите на 

територията на общината.  

Оперативни цели: 

 Собствениците и ползвателите на гори са запознати със целите на 

опазване, принципите, режимите и нормите на управление, както и с 

допустимите лесовъдски действия. 

 Собствениците и ползватели на земи и гори в ГФ са запознати с 

консервационно значимите видове и местообитания, причините за 

тяхната значимост, особеностите в биологията и разпознаването им. 

 За частните собственици, при пропуснати ползи, действат 

компенсаторни механизми. 

 В горите в зоната за опазване на биоразнообразието, извън 

попадащите в ЗЗ и ЗТ се водят само най-наложителни мероприятия 

съобразени със следните принципи : 

 

Един от основните приоритети, залегнали в във визията на общината за 

управление на горите е туризмът. Традиционно развит отрасъл в региона, в 

последните години туризмът се развива в посока нарастване дела на 

груповия и индивидуален туризъм спрямо масовия. 

 

Възможности : На територията на община Ботевград има обособени 

зони за приоритетно развитие масов и природосъобразен туризъм , 
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използващи даденостите на района, с обособени маршрути голямо 

разнообразие от атракции и форми – орнито-, вело- , етно- , еко – и др. 

Целта е насочена към максимално използване възможностите на горите и 

другите природни дадености за развитие на различни форми на туризъм, 

носещи ползи за местното население. Действията в тази посока не бива да 

влизат в противоречие с други дейности в горите.  

Има обособена Зона на Гори за отдих и рекреация/курортни гори.  

Цел на стопанисване: Създаване на подходящи условия за развитие на 

устойчив туризъм, възстановяване и отдих.  

Лесовъдство: Ландшафтно-формировъчни, селекционни сечи, сечи за 

поддържане безопасността на посетителите, погледни места и 

туристическата инфраструктура, отгледни сечи с ниска интензивност, 

неравномерно постепенни сечи.  

Район: Горите около туристически маршрути и обекти. Могат също да 

изпълняват защитна, почвозащитна и средообразуваща функция; Гори 

около населените места, хотели, ресторанти, хижи; гори около основната 

пътна мрежа; панорамни и погледни места; информационно – 

образователни точки; туристически пътеки и маршрути (вкл. Екопътеки, 

веломаршрути); Гори около спортни съоръжения; хижи, заслони, кътове за 

отдих и места за палене на огън, къмпинги и биваци 

Тази функция допуска съчетаване и припокриване с горите със защитна 

функция и гори за опазване на биоразнообразието, съвместими с гори за 

ползване на недървесни горски продукти. Несъвместими  с водоохранни 

функции, частично съвместими с гори за лов, частично съвместими с гори  

с дървопроизводствени функции.  

Обособяване на Зони за туризъм и отдих.  

Цел - да се обособят на карти и на терен зоните за отдих и развитие 

на туристически дейности. Проектът включва картиране на зоните; 

заснемане на обособени и проектирани точкови, 

 Обособяване на терена; Изготвяне и въвеждане на специфични 

норми и режими за ползване; Система за наблюдение (мониторинг); 

въвеждане на обекти и специални мерки за поддръжки.  
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Съгласно гореизложеното община Ботевград може да обособи отделни 

оперативни цели като например: 

Оперативна цел 1. Да се въведат практики  за устойчиво ползване на 

горите на територията на цялата община.  

Оперативна цел 2. Да се подобрят качеството и ефективността на 

дърводобива. 

Оперативна цел 3. Постигане на постоянно и равномерно горско 

покритие на територията на цялата община. 

Оперативна цел 4. Да се постигне увеличаване на средната възраст на 

горите по възможност с 10 г. за периода на планиране  

Оперативна цел 5. Намаляване на повредите върху подраста и 

достигане на по-голям процент естествено възобновяване. 

 

Програма Обособяване площи на територията на община Ботевград, 

които да се стопанисват по системата Вечна гора.  

  

Програма. Създаване и поддържане на сложни по строеж и състав 

смесени, разновъзрастни насаждения 

 

Програма Опазване на плодни видове, стари дървета, интересни и редки 

форми , както и рядко срещани дървесни видове. 

Проект: Повишаване изискванията и квалификацията към секачите в 

дърводобивните фирми с цел по-качествена работа в горите и опазване 

на подрастта и ценните дървесни видове. 

 

Програма Повишаване изискванията към охраната и безопасността при 

работа в горите 

Проект – Повишаване на квалификацията и обучение на работниците в 

горите - специализрани курсове за секачи. 
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Програма.  Повишаване изискванията към качеството на използваната 

техника в горите – ограничения за регистриране на неспециализирани 

МПСи машини (напр. Военни) машини се като горска и селскостопанска 

техника АТВ – използването на качествена техника ще подобри 

опазването на почвите,подраста и пътищата 

  

Програма : усъвършенстване на практиките при сечта и извоза; 

Проект: Специализирани курсове за водачи на МПС в горите 

Програма: Използване на гъвкави лесовъдски системи водещи до по-

високи приходи на базата на индивидуалния отбор  

Други програми 

- Формиране на смесени, структурно хетерогенни гори. 

- Увеличаване извеждането на отгледните сечи. 

- Увеличаване гъстотата на горската пътна мрежа – към приоритет 1 

o Проект Проектиране и изграждане на пътища за достъп на 

противопожарна техника до труднодостъпни горски региони 

- Подпомагане на недържавните собственици при формиране на 

политики и ползване на горите. 

- Повишаване професионалната подготовка на горските кадри. 

 

- Програма Устойчиво ползване на горски плодове, билки и гъби.  

o Проект: Ресурсна оценка и План за устойчиво ползване на 

лечебните растения в горите. 

 

Оперативна цел : Да се използват устойчиво  недървесните горски 

продукти – билки, гъби и горски плодове 

 

Програма :Управление на общинските гори. 

Въпрос : Какви са възможностите за ползване на горите в общината и 

колко годишно могат да се ползват и от кои групи гори.  

Трябва да има ясно измерими заложени параметри. 
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Покрай населените места да се създават интензивни култури от 

бързорастящи видове (при подходящи условия) с цел осигуряване на 

биомаса за отопление с къс възобновителен период  

 

Опазване на горите от пожари. 

- Програма.  Превантивни действия за предпазване на горите от 

пожари.  

- Проект : Информиране на собствениците на земеделски земи за 

последствията от опожаряването на стрънищата. 

- Усъвършенстване системата на прилагане на законодателството . 
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II. ЧАСТ План и Указания за стопанисване и разумно ползване на 
горите и земите на територия на община Ботевград. 

Една много важна и обществена значимост е плана и указанията за разумно 
ползване на горите и земите на всяка територия на нашата страна. 

Общата площ на горските територии на община Ботевград е 26 692.0 ха. В 
тази площ влизат 20 446.9 ха към ТП ДГС Ботевград, 6 110.4 ха към ТП ДЛС 
Витиня и 134.7 ха поддържан резерват „Училищна гора“, който по Закона за 
защитените територии се стопанисва от  Министерството на околната среда 
и водите (МОСВ). Лесистостта (отношението на площта на горските 
територии към общата площ)   на общината е 51.4 %, което е сравнително 
висок процент (38.4 % средно за страната) и е добра предпоставка за участие 
по т.н. „горски мерки“ в Програмата за развитие на селските райони. 

 

Разпределение на горските територии на община Ботевград по 

видове собственост: 

 

Собственост в горските територии на 

община Ботевград 

Държав

на 

собствен

ост 

Общинс

ка 

собствен

ост 

Собствено

ст на  

физически 

лица 

Собствен

ост на  

юридичес

ки лица 

Собствен

ост на  

религиоз

ни 

общности 

Общо 

х   е   к   т   а   р  и 

21032,6 1646,2 3759,3 215,6 38,3 26692,0 

п  р  о  ц  е  н  т  и 

78,8 6,0 14,1 1,0 0.1 100.0 

 

 

Най-голяма е площта на държавните гори – 21 032.6 ха /78.8%/. Те 

се стопанисват от ТП ДГС Ботевград и ТП ДЛС Витиня, териториални 

поделения на Северозападно държавно предприятие (СЗДП) гр. Враца,  
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които извършват всички дейности, предвидени в горскостопанските 

планове. 

Горите, собственост на физически лица, /частните гори/ са 3759.3 ха 

/14.1%/. В тях собствениците или упълномощени от тях лица извършват 

само дърводобив. Дейности като залесяване и защита на горите, за които 

трябва да се изразходват средства, в частните гори досега не са правени. 

Горите, собственост на община Ботевград са 1646.2 ха /6%/. От 

общинските гори 626.9 ха, или 38.1% са горски територии и 1019.3 ха 

/61.9%/ са земеделски територии, придобили характеристика на гора. Това 

са бивши земеделски земи, непотърсени от собствениците си, които след 

изтичане на 10 - годишен срок от влизане в сила на плана за земеразделяне 

стават общинска собственост. Същевременно, след като не са извършвани 

земеделски дейности, тези площи са се самозалесили  и са придобили 

характеристиките на гора.  

За горите, собственост на община Ботевград има изготвен 

горскостопански план /през 2018 г./, който е в процес на приемане и 

утвърждаване. Дейности в общинските гори не се извършват. След 

приемане на горскостопанския план би могло да се организира 

дърводобивна дейност, но поради малкото предвидено ползване /около 

1500 куб.м. годишно/, това може да бъде само за задоволяване на част от 

местното население с дърва за огрев. 

Горските територии са в обсега на дейност и контрол на Регионална 

дирекция по горите (РДГ) - гр. София.   

 Горите в Република България се стопанисват и ползват по Закона 

за горите, приет от Народното събрание през 2011 г.,  изменян и допълван 

във времето.  

 Целите на закона са:  

1. опазване и увеличаване площта на горите;  

2. поддържане и подобряване състоянието на горите;  

3. гарантиране и поддържане на екосистемните, социалните и 

икономическите функции на горските територии;  
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4. гарантиране и увеличаване производството на дървесина и 

недървесни горски продукти чрез природосъобразно стопанисване на 

горските територии;  

5. поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие и 

подобряване състоянието на популациите на видовете от дивата флора, 

фауна и микота;  

6. осигуряване на възможности за отдих на населението и 

подобряване на условията за рекреация;  

7. постигане на баланс между интересите на обществото и 

собствениците на горски територии;  

8. подпомагане и насърчаване на собствениците на поземлени 

имоти в горски територии;  

9. изпълнение на международни и европейски ангажименти за 

съхранение на горските местообитания.  

Гора по смисъла на този закон са:  

1. земи, заети от горскодървесна растителност с площ не по-малка 

от един декар, височина на дървостоя в зряла възраст не по-малко от 5 м, 

широчина на насаждението, измерена между стъблата на крайните 

дървета, не по-малко от 10 м, и проекция на короните не по-малка от 10 на 

сто от площта на насаждението;  

2. площи, които са в процес на възобновяване и все още не са 

достигнали, но се очаква да достигнат минимална проекция на короните 10 

на сто и височина на дърветата 5 м;  

3. площи, които в резултат на антропогенна дейност или естествени 

причини са временно обезлесени, но подлежат на възобновяване;  

4. защитни горски пояси, както и ивици от дървета с площ, по-

голяма от един декар, и широчина над 10 м;  

5. насаждения в системи и съоръжения за предпазване от вредното 

въздействие на водите;  

6. клекови формации;  

7. съобщества от дървесни или храстови видове, разположени край 

водни обекти.  
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Разпоредбите на този закон не се прилагат за:  

1. паркове и градини в урбанизирани територии;  

2. горите и земите в националните паркове и в резерватите;  

3. дървета от горскодървесни видове в земеделски територии, 

когато не притежават характеристиките на гора по ал. 1;  

4. площите, заети с горскодървесна растителност в обхвата на 

републиканските, местните и железните пътища. 

Горските територии изпълняват следните основни функции:  

1. защита на почвите, водните ресурси и чистотата на въздуха;  

2. поддържане на биологичното разнообразие на горските 

екосистеми;  

3. осигуряване на социални, образователни, научни, ландшафтни и 

рекреационни ползи за обществото;  

4. защита на природното и културното наследство;  

5. производство на дървесни и недървесни горски продукти;  

6. регулиране на климата и усвояване на въглерода.  

Както е посочено по-горе в първатачаст на настоящия материал: 

Защитни са горските територии за защита на почвите, водите, 

урбанизираните територии, сградите и обектите на техническата 

инфраструктура; горната граница на гората; защитните пояси, както и 

горите, създадени по технически проекти за борба с ерозията.  

 Специални са горските територии: 1. включени в границите на 

защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии и 

защитените зони, обявени по реда на Закона за биологичното 

разнообразие, както и такива, върху които по реда на други закони са 

определени и въведени особени статути и режими; 2. за 

семепроизводствени насаждения и градини; горски разсадници; опитни и 

географски култури от горски дървесни и храстови видове; дендрариуми; 

научноизследователски и учебно-опитни гори; токовища; до 200 м около 

туристическите хижи и обекти с религиозно значение; бази за интензивно 

стопанисване на дивеча; 3. с рекреационно значение, за поддържане на 

ландшафта и с висока консервационна стойност.  
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Стопански са горските територии, които не са обхванати в горните две 

категории и чието стопанисване е насочено към устойчиво производство 

на дървесина и недървесни горски продукти, както и предоставяне на 

услуги.  

 

Разпределение на горските територии на община Ботевград по 

категории гори и функции на горите : 

  

Горски територии по категории и 

функции 

Площ /ха/ 

защита на водите 4321,5 

защита на почвите 99,5 

защита на урбанизирани територии 0 

защита на сгради и инфраструктура 157,7 

защита на горна граница гора 155,9 

защитни горски пояси 0 

Технически проект за борба с 

ерозията 

918,4 

Общо Защитни функции 5653,0 

защитени зони Натура 2000 4997,6 

природни забележителности 96,5 

защитени местности 202,4 

природни паркове 0 

други с особен режим 0 

резервати 134,7 

Общо Специални по т.1 5431,2 

семепроизводствени насаждения и 

градини 

88,9 



 

  
горски разсадници 0 

опитни и географски култури 8,4 

дендрариуми 0 

учебно-опитни гори 0 

токовища 0 

200м около хижи и манастири 0 

БИСД 81,9 

Общо Специални по т.2 179,2 

курортни гори 1029,8 

зелени зони 0 

извън селищни паркове 553,0 

други рекреационни 0 

с висока консервационна стойност 0 

Общо Специални по т.3 1582,8 

Общо Специални функции по 

т.1+т.2+т.3 

7193,2 

Общо Защитни и Специални 

функции 

12846,2 

Стопански функции 13845,8 

Всичко 26692,0 

Горските територии в община Ботевград със защитни и специални 

функции са 12 846.2 ха /48.1 %/, а със стопански функции – 13 845.8 ха 

или 51.9 % от общата горска площ. Процента на горите със защитни и 

специални функции е доста по-висок от средния за страната – 48% към 

38% и засега не е необходимо прекатегоризиране или обособяване на 

гори с нов вид предназначение на територията на общината. Всички 

планирани по горскостопански план лесовъдски мероприятия са 

съобразени с предмета и целите на съответната защитена територия. 
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ОБЗОР НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СЪС ЗАЩИТНИ И 

СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД: 

1. Горски територии за защита на водите - част от тези  горски 

територии  са приведени в съответствие с Наредба № 3 от 16.10 2000 г. 

на МОСВ, МЗГ и МРРБ, за условията и реда на проучване, планиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и 

около водоизточниците на минерални води използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр.80 от 27.10.2000 г.). 

Тези вододайни зони обхващат територии около сравнително голям брой 

водоизточници, разпръснати в района на общината. Обособени са с цел 

снабдяване на населените места с вода за питейно-битови нужди. 

На територията на община Ботевград са обявени следните 

санитарно охранителни зони (СОЗ) и вододайни зони (ВЗ), с обща площ 

от 4321,5 ха: 

Вододайна зона, обособена с Протокол от 10.04.1983 год. и 

съгласувателно писмо №36-14-566/31.05.1984 год. на МГГП, Протокол от 

27.10.1992 год., издаден на основание чл.26 от Наредба №2 от 01.08.1982 

год. за санитарно-охранителните зони на община Ботевград.  

Санитарно-охранителна зона “Рогачевица”, обявена със заповед №  

СОЗ-50 от  22.03.2005 год. и заповед №СОЗ-51 от 22.03.2005 г. на 

Басейнова дирекция      гр. Плевен. 

Целта на стопанисването на горите и земите от горските територии 

за защита на водите е запазване и увеличаване на водоохранните им 

функции. 

Насажденията трябва да се стопанисват, съгласно Закона за горите 

(2011 год.) и Наредба № 8 за сечите в горите (2011 год.). В зависимост от 

състоянието на насажденията и биологичните особености на дървесните 

видове, възобновяването се осъществява при удължен възобновителен 

период, като се намалява интензивността на сечта и се извежда 

възобновителна сеч на малки площи. 
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Естественото възобновяване е възприето като основен метод в 

зрелите насаждения в горските територии за защита на водите. 

Санитарните мероприятия в горските територии за защита на 

водите са определени съгласно изискванията на Наредба № 2 от 01.08.1989 

г. (ДВ, бр. 68/1989 г.) и Наредба № 3 от 16.10.2000 г. на МОСВ, МЗ, МРРБ, 

за условията и реда на проучване, планиране, утвърждаване и 

експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците 

на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди (ДВ бр. 88/27.10.2000 г.). Съгласно тези наредби 

санитарно-охранителните зони се определят в три пояса: 

Пояс “I” - за строга охрана на водата и водовземните съоръжения - 

обхваща водовземните съоръжения; водоснабдителните съоръжения със 

свободно водно ниво; пречиствателните, помпените, хлораторните, 

озонаторните и флуараторните станции, както и акваторията и територията 

непосредствено около тях. 

Пояс “II” - за охрана на водата от замърсяване с биологични, бързо 

разпадащи се, лесноразградими и силно сорбируеми вещества, както и от 

дейности, водещи до намаляване дебита на водоизточника. Пояс “II” 

обхваща територията и акваторията непосредствено около пояс “I”. 

Площите от пояс “I” се стопанисват от експлоатиращата 

вододайната зона организация. Забранени са всички дейности, които не са 

свързани с експлоатацията на обекта или с изпълнението на 

противоерозионни, залесителни и други горскостопански мероприятия, 

които създават опасност за устойчивостта на водоснабдителните 

съоръжения или за влошаване качеството на водата. 

С цел възстановяване и поддържане на насажденията, в пояс “I” се 

допускат санитарна, изборна и отгледна сеч, както и залесяване на 

малоценните насаждения. 

Горските площи от пояс “II” се стопанисват, опазват и охраняват от 

горското стопанство, съгласно горскостопанския план. 
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Забраните и ограниченията в санитарно-охранителните зони на пояс 

“II” от вододайните зони са дадени подробно в Приложение No 1 на 

цитираните наредби. По отношение на горскостопанската дейност по-

важните от тях са - забрана и ограничение за използване на торове и 

химически вещества за растителна защита, за изграждане на компостни 

площадки и сметища; местата за почивка на хората и работния добитък да 

са извън зоната; да не се събират отпадъците от сечта в доловете, а на 

подходящи за целта места; доловете да се почистват своевременно от 

паднали в тях дървета; да не се складират торове и пестициди; да не се 

изграждат лични животновъдни стопанства; да не се използват самолети за 

разпръскване на пестициди и др. 

Общинските съвети и други заинтересовани ведомства се 

задължават да поставят необходимите знаци, огради и охрана, съгласно 

утвърден план за вододайните зони. 

Защитната и водоохранна роля на гората ще бъде цялостно и най-

добре изпълнена, ако залесената площ е покрита с най-подходящата за 

целта растителност с нормален растеж и добро санитарно състояние. Това 

ще се постигне, ако голите дървопроизводителни площи се залесят, 

изредените насаждения се попълнят и възобновителните и отгледни сечи 

се извеждат на високо техническо ниво. Всички мероприятия е 

необходимо да са съобразени с изискванията на тези категории гори. 

При спазване на тези изисквания се очаква да се подобрят 

водоохранните и защитни функции на гората, да се подобри санитарното 

състояние на насажденията, което да стабилизира и количеството на 

черпената от вододайните зони вода; 

2. Горски територии за защита на почвите – това са 

нелесопригодни горски площи, обрасли с дървесна и храстова 

растителност, гори на скални и урвести терени и ерозирани земи с обща 

площ  99.5 ха;   

3. Горски територии за защита на сгради и инфраструктура – 

това са  защитна ивица (100 м)  на  АМ“Хемус“, защитна ивица ( 50 м) на  

първокласен  път  Ботевград  -  Мездра и  защитна ивица (100 м.)  от двете 
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страни на Газопровод  с обща площ 157.7 ха. Защитната ивица на 

първокласния път Ботевград – Мездра ще се промени при строителството 

на новия четирилентов път; 

4. Горна граница на гората  - 50 или 100 метрова ивица от най-

горната част на гората под високопланинските пасища с обща площ 155.9 

ха; 

5. Борба с ерозията – това са горски култури от акация, черен и 

бял бор, изкуствено създадени по технически проект за борба с ерозията. 

Общата им площ е 918.4 ха; 

6. Защитени зони по директива „НАТУРА 2000“ 

• Защитена зона “Бебреш” за местообитанията BG0000374 - 

за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

(Директива за Местообитанията) - обявена по Директива 92/43/ЕЕС, 

съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие с РМС 

122 от 02.03.2007 г. с площ на територията на община Ботевград 3273.9 ха. 

Разположена е в следните  землища на община Ботевград: 

 

Землище с. Боженица 

 

1697,0 ха 

Землище с. Липница 497,3 ха 

Землище с. Новачене 285,3 ха 

Землище с. Рашково 0,1 ха 

Землище с. Скравена 757,1 ха 

Землище с. Трудовец 37,1 ха 

Всичко община 

Ботевград 

3273,9 ха 

 

• Защитена зона “Искърски пролом - Ржана” за 

местообитанията BG0001042 - за опазване на природните местообитания 

и на дивата флора и фауна (Директива за Местообитанията) - обявена по 

Директива 92/43/ЕЕС, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното 

разнообразие с РМС 122 от 02.03.2007 г. с площ 1053.0 ха. 



Разположена е в следните  землища на община Ботевград: 

Землище с. Гурково       276,3 ха 

Землище с. Краево  110,6 ха 

Землище с. Литаково  612,5 ха 

Землище с. Радотина         51,5 ха 

Землище с. Рашково  2,1 ха 

Всичко община 

Ботевград 

      1053,0 ха 

 

• Защитена зона “Етрополе -  Байлово”  за местообитанията 

BG0001043 - за опазване на природните местообитания и на дивата флора 

и фауна (Директива за Местообитанията), обявена по Директива 

92/43/ЕЕС, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното 

разнообразие с РМС 661 от 16.10.2007 г. с площ 670.6 ха. 

 

Разположена е в следните  землища на община Ботевград: 

 

Землище гр. Ботевград -282,7 ха 

Землище с. Врачеш           -387,9 ха 

 
Всичко община Ботевград -670,6 ха 

Предвидените в горскостопанския план на ТП ДГС Ботевград 

мероприятия са съобразени както с писмо № 33-05-08/18.04.2008 г. на ИАГ 

относно: Оценка за съвместимост на горскостопанските планове (ГСП) с 

предмета и целите на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за 

биологичното разнообразие (защитени зони по Натура 2000), така и със 

“Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове 

местообитания от Приложение № 1 от Закона за биологичното 

разнообразие, утвърдена на основание чл.4, ал.1, т.2 от Наредба No 8 от 

05.05.2011 г. за сечите в горите от Изпълнителният Директор на 

Изпълнителната Агенция по горите и с Постановление № 93 от 10.05.2012 
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г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с 

Постановление № 139 на МС от 2004 г. Тези нормативни документи ще 

бъдат цитирани по долу в текста като “Режими за устойчиво управление на 

горите в Натура 2000”. 

Защитените територии, обявени по реда на Закона за 

биологичното разнообразие,попадащи на територията на община 

Ботевград са категоризирани като “гори в защитени територии”, 

съгласно чл. 5, ал. 3 от Закона за горите . 

В границите на защитените зони са включени всички горски 

територии, независимо от вида на собствеността. 

Планирането на лесовъдските мероприятия е съобразено както с 

предмета и целите на защитената зона и ограничителните режими на 

защитените зони по Закона за биологичното разнообразие, описани в 

Стандартния Формуляр или в Заповедта за обявяването на всяка зона, 

така и с Режимите за устойчиво управление на горите в Натура 2000. 

Целите, които трябва да се имат в предвид при стопанисването и 

при планирането на лесовъдските мероприятия в Защитените зони, 

обявени по Директива 92/43/ЕЕС от 21 май 1992 г., за запазването на 

природните местообитания на дивата флора и фауна, които ще бъдат 

наричани за кратко Защитени зони за местообитанията (Директива за 

местообитанията), са следните: 

• Запазване на площта на природните местообитания и 

местообитанията на видове и техните популации, предмет 

на опазване в рамките на защитената зона; 

• Запазване 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; 
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• Възстановяване при необходимост 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. 

 

В глава четвърта от НАРЕДБА № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите е  

определена Система от режими и мерки за стопанисване на горите, 

попадащи в горските типове природни местообитания. 

Според тази система стопанисването на горите, попадащи в 

горските типове природни местообитания, посочени в приложението, 

включени в границите на защитените зони по Закона за биологичното 

разнообразие, се извършва по начин, който поддържа или възстановява 

тяхното благоприятно състояние.  

Принципите и режимите за стопанисване на тези гори обхващат 

лесовъдските системи, които ще се прилагат в тях, както и ограничените, 

позволените и препоръчителните дейности за постигане на благоприятно 

състояние на типовете природни местообитания и са:  

1. толериране на местните растителни видове;  

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;  

3. при възникване на едроплощни природни нарушения е 

препоръчително част от засегнатата площ да не се залесява, а да се остави 

на естествената сукцесия;  

4. ограничаване прилагането на лесовъдски системи за 

нискостъблено и за едновъзрастно стопанисване на горите;  

5. съхраняване на характерните за местообитанието дървесни 

видове и произходи при провеждане на лесовъдските дейности;  

6. трансформация на горскостопанските дейности от едроплощни 

към дребноплощни;  
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7. поддържане на мъртва дървесина от 8 до 10 на сто от запаса на 

насажденията, с изключение на горите с висока степен на пожарна 

опасност;  

8. запазване на дървета с хралупи, единични и групи от стари 

дървета;  

9. прилагане на природосъобразни технологии при провеждане на 

горскостопанските дейности;  

10. запазване целостта на ландшафта при планиране на горски 

пътища и на съпровождащата горскостопанската дейност инфраструктура;  

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.  

При маркирането на насаждения за сеч се запазват най-малко 3 - 5 

бр. дървета на хектар с диаметър над 20 см на височина 130 см с цел 

осигуряване на биотопна дървесина. Определените биотопни дървета се 

обозначават с траен знак.  

В зависимост от особеностите на дървесните видове и състоянието 

на насажденията, попадащи в горските типове природни местообитания по 

приложението, за възобновяването им с предимство се провеждат 

постепенно-котловинна, групово-постепенна, неравномерно-постепенна и 

изборна сеч.  

Допуска се провеждане на краткосрочно-постепенна сеч на малки 

площи и на тесни ивици в издънкови гори с влошено състояние, 

предвидени за превръщането им в семенни. 

 

Планирани сечи в Защитените зони на територията на община 

Ботевград:  

 

Съобразно биологическите особености на дървесните видове, 

състоянието на насажденията, хода на възобновителния процес и целта на 

стопанисването в Защитените зони на община Ботевград, на териториите с 

обособени местообитания е планирано да се извършват групово-
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постепенна и постепенно-котловинна възобновителна сеч, които са сечи с 

удължен възобновителен период – съответно не по-малко от 30 и не по-

малко от 40 години. Това е периодът от започване на възобновителната сеч 

до окончателното отсичане на зрелия дървостой. Тези възобновителни 

сечи са съобразени както с Наредба № 8 от 5.08.2011 г. на МЗХ “За сечите 

в горите”, така и с Режимите за устойчиво управление на горите в Натура 

2000. 

Голи сечи в насажденията с обособени местообитания в Защитените 

зони   не са планирани. 

В насажденията на Защитените зони с обособени местообитания ще 

се разчита основно на естественото възобновяване, като са взети всички 

мерки, бъдещите насаждения да са по-устойчиви биологически, с по-

висока продуктивност и с по-добри защитни функции. За в бъдеще е 

необходимо да бъде запазено видовото богатство на дървостоите, като 

постепенно да намалява дела на изкуствено създадените култури от бял и 

черен бор за сметка на местни видове /дъбове и бук/, подходящи за 

съответното месторастене. 

„Гора във фаза на старост" е гора, без значими интервенции - не е 

съществено повлияна от едроплощни природни нарушения и антропогенни 

въздействия и e с възраст на основните дървесни видове над 100 години, 

като по този начин притежава екосистемни характеристики на 

предклимаксно съобщество. Характеристиките на гората във фаза на 

старост задължително включват неравномерна физическа структура на 

дървостоя, която осигурява разнообразни природни местообитания и 

видово биоразнообразие, доминирано от късносукцесионни представители, 

включително при възобновяването, характерни за съответните горски 

хабитати.  

На територията на община Ботевград в Защитените зони по 

директива „НАТУРА 2000“ със заповед № РД 49-421/02.11.2016 г. на 

Министерството на земеделието и храните са определени 540.1 ха гори във 

фаза на старост. Не малка част от тези територии не отговарят на 
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изискванията за гори във фаза на старост и ТП ДГС Ботевград е 

предложило нови такива, които са в процес на определяне. 

 

7. Защитени местности: 

• “Урвич” - обявена като историческо място с писмо 

1634/27.05.1976 г. на МГГП, прекатегоризирана като защитена местност 

със Заповед № РД-1057 от 18.08.2003 г. на Министъра на околната среда и 

водите. Представлява стара българска крепост-кале и скална църква. 

Кефалия /управител/ е бил Севаст Огнян, за който се предполага, че е един 

от последните български владетели, паднали под турско робство. От 

негово име има издълбан в скалите надпис, който е сравнително добре 

запазен. 

• “Романия” -  представлява историческо място, 

прекатегоризирана като защитена местност със Заповед № РД-1060 от 

18.08.2003 г. на Министъра на околната среда и водите – лобно място на 13 

руски войници, загинали през освободителната Руско – турска война;  

Съгласно Закона за горите (ДВ бр. 125 от 29.12.1997 година) и 

Заповед № РД-1135 от 22.11.2002 година на МОСВ се заличава 

категорията ”Исторически места”, като и двете исторически места са 

прекатегоризирани като Защитени местности. 

• “Висока могила” – бивша буферна зона на поддържан 

резерват “Училищна гора”, прекатегоризирана като защитена местност със 

Заповед № РД-504 от 12.07.2007 г. на Министъра на околната среда и 

водите . 

8. Природни забележителности:  

• “Водната пещ” - обявена със Заповед №1187 / 19.04.1976 на 

МГОПС. Представлява водна пещера с дължина над 1000 

метра;  

• “Рудината” - обявена със Заповед № 448 / 25.04.1984. за 

запазване на вековна букова гора;  
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• “Елака” - обявена със Заповед № 448 / 25.04.1984. на КОПС за 

запазване на скални образувания, сред които се срещат 

единични вековни дървета от ела и смърч – единствените 

естествени иглолистни насаждения на територията на община 

Ботевград. 

9. Поддържан резерват „Училищна гора“ – обявен със заповед 

№4019/06.12.1963 г. на тогавашното Министерство на горите и горската 

промишленост. На 15 октомври 1999 г. Министерство на околната среда и 

водите го прекатегоризира  в поддържан резерват. Площта му е 134.7 ха и 

се намира в землището на с.Боженица. Резерватът представлява вековна 

дъбова гора на възраст от 70 до 200 години, като отделни дървета достигат 

височина над 30 метра. Целта на обявяването на резервата е да се запазят 

някогашните дъбрави, покриващи склоновете на Стара планина в 

Ботевградския край. По Закона за защитените територии се стопанисва от  

Министерството на околната среда и водите (МОСВ). 

10. Семепроизводствени насаждения – определени с Протокол от 

11. 05. 2011 год. на Горска семеконтролна станция гр. София  с обща площ 

88.9 ха. Това са насаждения с добри стъблени форми  и наследствени 

качества, от които може да се добиват семена за производство на фиданки. 

11. Географски култури, определени с Протокол от 11.05.2004 год. 

от Горска семеконтролна станция гр. София с обща залесена площ 8.4 ха. 

Представляват изкуствено залесени горски култури с различен географски 

произход. Целта е да се следи растежа и здравословното им състояние и за 

в бъдеще за залесяване да се използват фиданки с произход, показал най-

добър растеж. 

12.  Бази за интензивно стопанисване на дивеч – общата площ е 

81.9 ха. БИСД „Брусен“ е заградена ловна територия в землищата на селата 

Скравена и Трудовец. Стопанисването и ползването на дивеча е отдадено 

за 15 години с договор по Закона за лова и опазване на дивеча. В базата 

добре се развиват дива свиня, благороден елен, елен лопатар и муфлон. 
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Другата БИСД е в землището на с. Новачене, направи се по 

инициатива на ловната дружина – Новачене, но не се извършват 

предвидените ловностопански мероприятия и съществува само по 

документи. 

13. Курортни гори с обща площ 1029.8 ха. Намират се в землището 

на гр. Ботевград и са част от зелената система на общината. 

14. Извънселищен парк - Лесопарк “Боженишки урвич” -  

определен  съгласно  работен проект от 1976 г. и одобрен на 18.02.1977 

година с обща площ 553.0 ха. 

През 1969 г. местността „Голия рът“ и около Рудешки дол е 

определена за бъдещ лесопарк. Площта е гола, пустееща, на места силна 

ерозирана. Подготовката на почвата за залесяване  е извършена с 

доброволен труд от предприятията в града, а залесяването от Горско 

стопанство Ботевград. Засадени са над 100 дървесни и храстови видове. 

Направени са алеи, мостчета, пейки и маси за пълноценен отдих на 

жителите на общината. 

В момента териториите се водят курортни гори и извънселищен 

парк, но са занемарени и никой не се грижи за тях.  

 

При провеждане на сечи в защитни и специални горски 

територии се спазват следните специфични изисквания:  

1. около постоянните водни течения с изключение на изкуствено 

създадените насаждения се запазват зони с широчина не по-малка от 15 м, 

като при необходимост в тях се допуска премахване само на сухи и/или 

паднали дървета; в буферната зона, която включва 50-метровата ивица на  

водните течения от двете им страни, в долния равнинно-хълмист и 

хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори, възобновителните сечи се 

провеждат с удължен възобновителен период с изключение на изкуствено 

създадените насаждения;  

2. за защита на поройните водни течения от двете им страни (15 м) 

не се допускат сечи освен премахването на единични сухи дървета;  
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3. в насаждения на стръмни терени със среден наклон над 25° се 

провеждат следните възобновителни сечи: групово-постепенна, 

неравномерно-постепенна, групово-изборна и изборна сеч (постепенно-

котловинна с удължен възобновителен период), в зависимост от 

особеностите на дървесните видове и състоянието им;  

4. в горите на урвести и каменливи терени, както и в горната 

граница на гората (200-метровата ивица), се допуска провеждането само на 

отгледни, санитарни и принудителни сечи;  

5. в горите в непосредствена близост (в радиус 20 м) до извори, 

кладенци, каптажи, водопои и други водоизточници, които не са включени 

в санитарноохранителните зони, се провеждат само санитарни сечи и 

принудителни сечи;  

6. не се допускат сечи в горите във фаза на старост с изключение на 

случаите на повреди над 50 на сто;  

7. в горите в границите на 200 м около туристически хижи и обекти 

с религиозно значение, както и тези, свързани със съхраняване на 

културното наследство и националните традиции за местното население 

(местности, свързани с религиозни вярвания, оброчища, територии, 

традиционно свързани с провеждането на събори, надпявания, други 

мероприятия от местен характер), не се провеждат сечи с оглед 

запазването на насажденията до естествената им физиологическа възраст, 

като по изключение се отсичат отделни дървета, представляващи опасност 

за хора и съоръжения, или се провеждат санитарни и принудителни сечи. 

   

 Горските територии в община Ботевград със стопански функции са 

13 845.8 ха или 51.9% от общата горска площ. Стопанисването на тези 

територии  е насочено към устойчиво производство на дървесина и 

недървесни горски продукти, както и предоставяне на услуги.      

  

Стопанисването на горските територии обхваща дейностите по 

залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в горите.  
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Гората, като всеки жив организъм, се ражда, нараства, достига зряла 

възраст и загива. Лесовъдите, със своите намеси, подпомагат жизнените 

процеси на гората. Ако гората не може да се възобнови по естествен начин 

или естественото възобновяване е недостатъчно, се извършва залесяване 

или подпомагане на естественото възобновяване. 

Според Закона за горите залесяването обхваща дейностите по 

създаване на гори:  

1. събиране, добив и производство на горски репродуктивни 

материали;  

2. подготовка на почвата и засаждане/засяване на горски 

репродуктивни материали и ограждане;  

3. попълване, отглеждане, инвентаризация на културите;  

4. подпомагане на естественото възобновяване.  

Първите залесявания на територията на община Ботевград са 

започнали през пролетта на 1927 г. в местностите „Темето“ в землището на 

с. Трудовец /тогава Лъжане/ и „Букор“ в землището на гр. Ботевград 

/Орхание/. Извършвани са от ученици върху ерозирани терени. Залесявало 

се е с акация, черен и бял бор, които са най-подходящи за тези площи. По 

този начин са залесени и укрепени ерозираните склонове около селата 

Трудовец, Врачеш, Скравена, Новачене, Гурково и др. Тези изкуствено 

създадени култури вече са изиграли своята противоерозионна роля и върху 

новообразувания почвен слой вече успешно се настаняват и развиват 

местни дървесни видове /основно различни видове дъб/. 

По средата на миналия век на територията на цялата страна 

започват масови залесявания. С тях се цели да се заменят 

нископродуктивните дъбови и букови гори от т.н. стопански клас за 

реконструкция. При него горите са на бедни месторастения с некачествени 

и нископродуктивни дървостои. Площите  се изсичат на голо и след това се 

залесява с по-ценни и по-високопродуктивни дървесни видове, предимно 

иглолистни. По този начин до 1968 год. в България са залесени 10 милиона 

декара нови гори. На територията на Ботевградското горско стопанство за 

периода 1945-1979 година са залесени 77 000 дка нови гори. По това време 
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са създадени и прекрасните иглолистни култури около Ботевград – Зелин, 

Стубеля и много други.  

В миналото на територията на общината  не е имало нито едно 

иглолистно дърво. Единствените естествени иглолистни дървесни видове 

са били високо в планината в местността Грохотака. Те съществуват и днес 

като вековно смърчово-елово находище, обявено за природна 

забележителност „Елака“ и разгледано по-горе. А в момента всичките 

иглолистни гори, които са  на територията на общината, са изкуствено 

създадени  с неуморния труд на лесовъдите. Освен с иглолистни дървесни 

видове, залесявания са извършвани  и със широколистни – червен дъб, 

акация, липи, бреза, тополи, питомен кестен и др. Голяма част от тези 

изкуствено създадени гори са на възраст над 50 години, вече плодоносят и 

се възобновяват естествено. 

Трябва да отбележим, че избора на дървесни видове за залесяване 

не е произволно. Например на южни, припечни и бедни месторастения, с 

плитка и каменлива почва, видовете, които могат да виреят са акация, 

черен и бял бор. И много неправилно широката общественост казва: 

„Залесиха с бор и изчезна водата!“. По принцип, там където се залесява с 

бор, е сухо месторастене и е малко запасено с вода. 

За залесяване се използват подходящи за съответния тип и условия 

на месторастене дървесни и храстови видове, като с предимство се ползват 

местни видове.  

Забранява се залесяването:  

1. с дървесни и храстови видове, които не са посочени в областните 

планове за развитие на горските територии, в горскостопанските планове и 

програми, както и с видове, забранени в плановете за управление на 

защитените територии и защитените зони;  

2. върху поляни и ливади в горските територии, освен в случаите на 

защита срещу ерозия и порои;  

През последните години политиката на горското ведомство е да се 

дава предимство на естественото възобновяване на горите. При него с 

правилно изведени възобновителни сечи се дава възможност за определен 
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период от време насажденията да се възобновявят сами. Получените по 

този начин нови гори са със същите местни дървестни видове, по-

устойчиви са от изкуствено залесените и са с много по-малка себестойност.  

Изкуствено се залесяват пожарища и невъзобновени след санитарни 

сечи площи. 

Защитата на горските територии срещу ерозия и порои обхваща 

дейностите, свързани с предпазване изнасянето на фини фракции от 

застрашената почва, за поддържане на почвеното плодородие, чрез 

ограничаване или намаляване на повърхностния воден отток, предпазване 

на най-горния слой от ветрова ерозия и осигуряване на възможност за 

развитие на растителност, включително чрез създаване на технически 

съоръжения.  

Защитата от ерозия  и порои се извършва с биологически  и 

технически средства или комбинация от тях. Биологически средства са 

затревяването и залесяването. При тях кореновата система на правилно 

подбрани дървесни, храстови и тревни видове задържа отнасянето и 

отмиването на почвата. Когато ерозионните процеси са напреднали, се 

използват технически средства за борба. Те се изграждат предимно 

напречно на водните течения и предотвратяват отнасянето на почвата. 

Това са каменни прагчета и различните видове баражи. За подобряване на 

противоерозионния ефект обикновено зад тях се извършва залесяване. 

Надлъжните съоръжения се построяват успоредно на водните течения, 

предимно на реките за предпазване на бреговете. Най-често това се прави 

под формата на плет, като коловете са от сурова върба или топола, които 

сами се вкореняват и след време стават дървета. По този начин преди 

години се създадени  голяма част от върбалаците покрай всички по-големи 

реки в общината.  

В миналото ерозията е създавала големи проблеми и на територията 

на община Ботевград. Южните склонове на Предбалкана били подложени 

на активна ерозия, при която водата издълбава многобройни долове. След 

всеки пороен дъжд от тях се свличат стотици кубически метра камъни, 

баластра и пясък, които затлачват обработваемата земя. А реките, които 
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събират водите на тези долове, излизат от коритата си и заливат дворове и 

къщи на населението. Показателен е фактът, че предприятието за плодови 

сокове „ВВВ“ /бившата „Ботевградска вишна“/ в землището на с. Трудовец 

е построено върху насипния конус на пороя Райчов дол, под който преди 

години са засипани около 50 дка обработваема земя. 

Както бе казано по-горе, първите залесявания в общината са били с 

противоерозионна цел. Инициативата е похвална и резултатите са добри. 

Културите са изиграли своята противоерозионна роля върху малките 

площи на които са създадени. По-системна борба с ерозията започва от 

1941 г. , когато в Ботевград е открита Секция по укрепване на пороищата и 

залесяване. Противоерозионните залесявания се увеличават, изграждат се 

системи от баражи  и прагове. Дейността на секцията до 1944 г. и масовите 

залесявания в периода 1945 – 1979 г. практически спират ерозията.  

Понастоящем противоерозионни мероприятия на територията на 

община Ботевград не се извършват, защото ерозионните процеси са 

овладяни след няколко десетилетия дейност на Горско стопанство 

Ботевград. 

Залесяването и защитата на горските територии срещу ерозия и 

порои се извършват в съответствие с утвърдените горскостопански 

планове и програми.  

Горските разсадници, в които се произвеждат фиданки за залесяване 

в горски територии, се регистрират в съответната регионална дирекция по 

горите.  

Изпълнението на дейностите по залесяване и защита срещу ерозия и 

порои в горските територии се извършва от държавните горски стопанства, 

държавните ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства, 

специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по 

горите, общински горски структури и търговци, регистрирани в публичния 

регистър по чл. 241, ал. 1 от Закона за горите. 

Провеждане на сечи в горите - Сечите се провеждат за 

възобновяване, отглеждане и подобряване състоянието на горите и за 

постигане на целите, заложени в горскостопанските планове и програми.  
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 Сечите в горите в защитените територии и защитените зони се 

провеждат при спазване на заповедите за тяхното обявяване и плановете 

им за управление.  

Сечите в Република България се провеждат по Наредба №8 от 

05.8.2011 г. за сечите в горите. С тази наредба се определят:  

1. видовете сечи и методите за тяхното провеждане;  

2. условията и редът за провеждане на сечите;  

3. правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и 

изготвяне на съпровождащите документи;  

4. условията и редът за издаване на позволителното за сеч;  

5. системата от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи 

в горските типове природни местообитания, включени в европейската 

екологична мрежа Натура 2000.  

6. условията и редът за провеждане на сечите в границите на 

корекции на реки.  

Наредбата се прилага за всички гори и горски територии независимо 

от тяхната собственост.  

Сечите са лесовъдски дейности, които се провеждат с цел 

подобряване състоянието на горите, възобновяване, запазване на 

генетичните ресурси, добив на дървесина, както и запазване и увеличаване 

на основните функции на горите.  Сечите се провеждат при спазване на 

принципите за природосъобразно, многофункционално и устойчиво 

стопанисване на горите и изискванията за поддържане, опазване и 

възстановяване на биологичното разнообразие в тях. 

Сечите в горите се провеждат за възобновяване, отглеждане, 

подобряване състоянието на горите и за постигане на целите, заложени в 

горскостопанските планове и програми.  

 При провеждането на сечите се спазват следните общи принципи:  

1. поддържане смесен дървесен състав на горите, като се запазват и 

единично срещащи се екземпляри от ценни дървесни видове;  

2. опазване на местообитанията на горските животни и птици;  

3. толериране на горскоплодните дървесни видове;  
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4. запазване на дървета от периферията на гората независимо от 

качеството на стъблото и короната им, ако са в добро здравословно 

състояние;  

5. опазване на формовото разнообразие на горските насаждения, като 

се толерират редките форми и тези, отличаващи се с висока 

продуктивност, добри стъблени форми и ценни технически качества на 

дървесината.  

6. опазване на биотопна дървесина, включително стояща и лежаща 

мъртва дървесина, дървета с хралупи и гнезда.  

Отгледните сечи се провеждат през периода от възникването на 

насаждението до достигане на неговата зрялост.  

 Отгледните сечи се провеждат за постигане на следните основни 

цели:  

1. регулиране на състава и произхода на насажденията в зависимост 

от функциите им и поставените цели;  

2. подобряване на растежа и увеличаване на производителността на 

насажденията, както и качеството на дървесината;  

3. селекция на дърветата в насажденията;  

4. подобряване на защитните и специалните функции на горите;  

5. подобряване на здравословното състояние и устойчивостта на 

насажденията;  

6. поддържане и опазване на биологичното разнообразие в горите;  

7. намаляване на риска за възникване на пожари в горите;  

8. съкращаване на срока за производство на качествена дървесина.  

9. при провеждане на отгледните сечи не се допуска еднократно 

отсичане на повече от 30 % от запаса на насаждението. 

По-простичко казано: 

При създаване по изкуствен или естествен начин на едно 

насаждение, в него на един хектар има от няколко хиляди до няколко 

десетки хиляди фиданки. Достигналите  зряла възраст /в някои случаи над 

100 години/ дървета са под 100 броя на един хектар. Всички останали 

дървета са загинали в периода на нарастване на насаждението от 
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създаването му до зряла възраст. Със извеждането на отгледните сечи, 

всички дървета, които биха загинали и изгнили в гората по естествен и 

неконтролиран път, се маркират и отсичат контролирано, при което се 

постигат посочените по-горе цели и се добива значително количество 

дървесина. 

При достигане на зряла възраст на насажденията, която  е различна 

за различните дървесни видове, е необходимо те да бъдат възобновени. 

Това се налага, защото като всеки жив организъм и горските дървесни 

видове достигат пределна възраст и след това загиват. Ако тези процеси се 

оставят на самотек, в повечето случаи това е пагубно за гората. Затова се 

провеждат възобновителните сечи. 

 Възобновителни сечи се провеждат в зрели насаждения с цел:  

1. осигуряване на възобновяване за създаване на ново поколение 

гора;  

2. направляване на процесите на възобновяване;  

3. регулиране на видовия състав и направляване на смяната на 

видовете;  

4. опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и 

генетичния фонд;  

5. производство и добив на качествена дървесина;  

6. формиране и поддържане на гори с неравномерна структура.  

По-голямата част от възобновителните сечи се извършват на няколко 

фази и възобновителния период е от 15 до над 40 години при различните 

видове сечи. При изборните сечи периодично върху цялата площ на 

насаждението се отсичат единични или групи дървета с определени 

размери, без да се стига до окончателното му отсичане. Изборните сечи 

съчетават едновременното отглеждане и възобновяване на насажденията и 

се прилагат за постигане и поддържане на неравномерност на 

пространствената и възрастовата структура на насажденията, както и за 

подобряване на техните количествени и качествени показатели.  
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Много малка част от възобновителните сечи се извършват на голо. 

Голите сечи са възобновителни сечи с последващо изкуствено и/или 

издънково възобновяване: 

• Голи сечи с изкуствено възобновяване се провеждат в 

тополови гори, както и в насаждения от келяв габър и мъждрян, растящи 

на средно богати и богати месторастения, и издънкови акациеви 

насаждения, за възстановяване на производствения им потенциал;  

• Голи сечи с издънково естествено възобновяване се провеждат 

в тополови, акациеви, гледичиеви, келявгабърови, мъждрянови, върбови и 

липови гори или смесени от същите дървесни видове;  

• За предпазване от вредното въздействие на водите голите сечи 

в ивицата дига - бряг се провеждат на площи до 5 ха. Следващата гола сеч 

се провежда не по-рано от 3 години след залесяване на предходното 

сечище;  

• Голата сеч в нискостъблени гори, с изключение на акациевите, 

се провежда на площни сечища до 2 ха. Неизсечената ивица между 

площните сечища е с широчина не по-малка от 20 м;  

• Сливането на площните сечища по ал. 4 и 6 се извършва след 

склопяване на младия дървостой и достигане на средна височина не по-

малка от 3 м.  

На територията на община Ботевград голи сечи се провеждат само 

за издънково естествено възобновяване основно на акация и много малко 

на келяв габър. 

Освен посочените дотук сечи, които се планират с 

горскостопанските планове и програми и се провеждат за всички гори в 

България, съществуват и сечи, които на са предвидени: 

1. Санитарни сечи се провеждат при наличие на повреди, 

причинени от биотични въздействия – насекомни вредители, 

фитопатогенни гъби и др. В този случай дърветата се отсичат с цел 

подобряване на здравословното състояние на насажденията и 

предотвратяване на опасността от каламитети.  
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2. Принудителни сечи се провеждат при наличие на повреди, 

причинени от абиотични въздействия – снеговали, ветровали, пожари и др. 

В този случай се отсичат повредени и/или повалени дървета с цел 

усвояване на дървесината.  

Ако при изготвяне на горскостопанските планове и програми /което 

се прави през 10 години/, се установят посочените по-горе повреди, те се 

отбелязват в таксационното описание и се предвиждат съответните 

лесовъдски мероприятия. 

Защитата на горските територии обхваща мерките за превенция и 

борба с болести, вредители, пожари и други абиотични въздействия. 

Защитата на горските територии от болести, вредители и други повреди 

осигурява създаването и отглеждането на здрави, устойчиви и 

високопродуктивни гори и включва: оценка на здравословното им 

състояние, прогноза за разпространение на вредителите, болестите и други 

повреди в горите, профилактични и карантинни мероприятия и 

провеждане на борбата с вредителите, болестите и други повреди. 

Мерките и мероприятията за защита на горските територии от 

пожари се планират за всяка горска териториална единица независимо от 

собствеността на територията и са задължителни за изпълнение. Кметовете 

на общини, райони, кметства и кметските наместници организират за 

сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене на 

горски пожари по реда на Закона за защита при бедствия. Директорите на 

държавни горски стопанства и на държавни ловни стопанства организират 

специализирани групи от служители и работници за действия при гасене 

на горски пожари. 

Опазването на горските територии обхваща действията по 

предотвратяване и установяване на нарушения на разпоредбите на закона.  

Действията по предотвратяване на нарушенията се организират от 

собствениците на съответните горски територии за тяхна сметка. В 

горските територии - собственост на физически лица, юридически лица и 

техни обединения, с обща площ до 2 хектара включително, действията по 
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предотвратяване на нарушения се организират и финансират от 

държавните предприятия. 

Нарушенията по Закона за горите и подзаконовите актове по 

прилагането му се установяват с актове на:  

1. служителите в Изпълнителната агенция по горите и в нейните 

структури; 

2. служителите в държавните предприятия , в държавните горски 

стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски 

стопанства, които заемат длъжност, за която се изисква лесовъдско 

образование;  

3. кметовете на кметства, кметските наместници и лицата, които 

заемат длъжност в общините или общинските горски структури, за която 

се изисква лесовъдско образование - за горските територии на територията 

на съответната община;  

4. лицата, вписани в регистъра за лесовъдска практика  - за горските 

територии, за които имат сключен договор за горскостопански дейности. 

Контролът по извършването на всички дейности в горите се 

извършва от Изпълнителната агенция по горите и Регионалните дирекции 

по горите. Това е свързано с опазване на горите, транспортирането, 

съхраняването, преработката и търговията с дървесина и недървесни 

горски продукти, както и стопанисването, опазването и ползването на 

дивеча. През последните години в това отношение се направи много – 

изградена е електронна система за издаване на позволителни за сеч и 

превозни билети, въведе се задължение обектите по чл. 206 от ЗГ да имат 

изградена система за постоянно видеонаблюдение, товарните транспортни 

средства да притежават GPS и др. Но работата към подобряване на 

осъществявания контрол не трябва да спира. Усилията трябва да се насочат 

към задоволяване на обществените очаквания, недопускане на незаконна 

сеч и свързаната с нея търговия, запазване на видовото разнообразие и 

увеличаване на дивечовото богатство. Изпълнението на тези задачи е 

възможно чрез подобряване организацията на работа, ангажиране на 

всички отговорни институции и активна дейност за информиране  и 
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приобщаване на обществеността за опазване на горите и дивеча. Тук е 

мястото да се спомене, че има външни фактори, оказващи влияние върху 

незаконните дейности в горите, които са извън компетенциите на горските 

служители. Това е наличието на групи хора без образование, без работа и 

доходи, което предопределя извършването на незаконни посегателства 

върху горите.  

За да се приобщи обществеността към дейността на ИАГ и да се 

подобри осъществявания контрол в публичния сайт на  агенцията е 

създадена общодостъпна страница - http://tickets.iag.bg.  

Интернет страницата позволява на всяко заинтересовано лице да 

провери в реално време за конкретна горска територия /землище, подотдел, 

имот/ има ли издадено позволително за сеч и законно ли се превозва 

дървесината по следните критерии:                       

• номер на превозен билет, използван в случаите когато 

автомобила е спрян за проверка; 

• код на билет. Всеки превозен билет, издаден на територията на 

Р България притежава уникална буквено-цифрова комбинация, 

ползвана за улеснение при спиране на превозно средство за 

упражняване на контрол; 

• номер на превозно средство. За улеснение или когато 

регистрационната табела не се чете е предвидена възможност 

за въвеждане на част от номера на товарния автомобил; 

• номер на ремарке - за случаите, когато номера на превозното 

средство не се вижда; 

• номер на позволително за сеч. Това е междинен документ, 

издаван от служител по горите, основание за издаването на 

позволително за транспортиране на дървесина; 

• Номер на протокол за освидетелстване на сечище – документ с 

уникален номер, последващ позволителното за сеч и 

предшестващ превозния билет; 

http://tickets.iag.bg/
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• По ЕКАТТЕ номер - търсене по уникален номер на землище в 

случаите, когато се проверява извозваната дървесина от дадена 

територия. 

Графичния дизайн е предвиден да се чете еднакво добре на малки 

екрани (мобилни устройства и смартфони) до широкоформатни екрани 

чрез отзивчив уеб дизайн (Responsive Web Design). 

Страницата е направена много добре, но въпреки, че съществува от 

няколко години, не е известна сред обществеността и почти не се използва 

от гражданите. А много лесно, пиейки си кафето на терасата, като премине 

камион с дървесина, само въвеждайки номера му в мобилния телефон, да 

се провери законна ли е тя. И ако е незаконна, да се подаде сигнал на  

телефон 0800 20 800 или на 112.  

Ползването на дървесина от горските територии представлява 

добивът на дървесина и/или разпореждането с нея. 

Добивът на дървесина от горските територии се извършва от 

търговци, регистрирани в публичния регистър по чл. 241, ал. 1 от Закона за 

горите, с изключение на случаите, когато:  

1. добивът се извършва самостоятелно от физически лица в 

собствените им гори;  

2. добивът се извършва от физически лица, закупили стояща 

дървесина на корен за лична употреба от държавни или общински гори без 

право на продажба. 

Ползването на дървесина от горските територии - държавна или 

общинска собственост, се извършва по Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна 

и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни 

горски продукти от 06.12.2011 г. 

 Физически, юридически лица или общини могат въз основа на 

договор да предоставят добива на дървесина в собствените си гори на 

държавните предприятия по чл. 163 или на лица, регистрирани в 
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публичните регистри по чл. 235 и 241 от Закона за горите. Условията и 

редът за добива на дървесина се определят в договора. 

 

ЗАПАС, ПРИРАСТ И ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ 

ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД: 

Общият запас на дървесина в горските територии на община 

Ботевград е 4 582 750 куб.м., а  на 1 ха – 172 куб.м. Общият среден 

годишен прираст на гората е 83 258 куб.м., а на 1 ха – 3.11 куб.м. 

По горскостопански планове предвиденото годишно ползване е 

39 308 куб.м. лежаща маса. 

През последните няколко години на територията на общината от 

всички гори годишно се добиват средно 33 000 – 35 000 куб. м. дървесина 

лежаща маса. Само за сравнение: в периода 1959-1968 година ежегодно се 

добиват над 20 000 куб.м. строителна дървесина и над 80 000 куб. м. дърва 

за огрев /данните са за цялото горско стопанство Ботевград/. 

Както бе посочено по-горе, годишния прираст е над 83 000 куб.м., 

или годишно се сече по-малко от половината от прираста на гората. Това е 

един от най-важните индикатори за оценка на устойчивото управление на 

горите и който показва, че горите на територията на община Ботевград се 

стопанисват и управляват добре. И ако това в пълна степен се отнася за 

държавните гори, не така стоят нещата с частните. 

В последните години много интензивно се извършват сечи в 

частните гори. Собствениците на гори / или сключилите договор за 

ползване на дървесината/ в търсене на еднократна, максимална и бърза 

печалба, извеждат сечите с по-голяма интензивност /понякога и на 100%/. 

Това води до разстройване на насажденията, затревяване, захрастяване и 

затруднено възобновяване. Тогава се налага да се залесява изкуствено, но 

това собствениците на частни гори не правят. И вместо през няколко 

години да ползват дървесина от гората си, в резултат на неправилно 

стопанисване, в близко бъдеще не могат да ползват нищо.  

Основно добиваната дървесина в горските територии на община 

Ботевград са дърва за огрев и за технологична преработка. С по-малка част 
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от нея се задоволява местното население с дърва за огрев, а по-голямата 

част отива в заводите за технологична преработка и складове за дърва. 

Най-голямото предприятие за преработка на дървесина на територията на 

общината е „Национал 7“ в с. Скравена, където се произвеждат пелети. 

Освен това има и няколко малки дърводелски цеха, където се бичат греди 

и дъски за строителството. Традиционно с. Врачеш е най-големият 

производител на бурета и бъчви в България.  

 

Освен дървесина от горите се ползват и недървесни горски продукти. 

Това е добивът на смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и 

ароматни растения или части от тях, лишеи и мъхове, горски плодове, 

зеленина, коледни елхи, листников фураж, улов на животни, които не са 

дивеч, както и разпореждането с тях.   

Ползване на недървесни горски продукти, когато представлява 

стопанска дейност, се разрешава само ако това е предвидено в утвърден 

горскостопански план. За държавните и общинските гори това се извършва 

по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на 

дървесина и недървесни горски продукти. Начините на ползване на 

недървесни горски продукти от горски територии - собственост на 

физически и юридически лица, когато представляват стопанска дейност, се 

определят свободно от собствениците. 

 Ползването на гъби, горски плодове, лечебни и ароматни растения 

или части от тях от горските територии, когато не представлява стопанска 

дейност, се извършва безвъзмездно и свободно.  

В горите се извършва и паша на селскостопански животни. Пашата в 

горските територии - държавна и общинска собственост, се извършва след 

заплащане на цена за календарната година, определена със заповед на 

министъра на земеделието и храните или на оправомощени от него 

длъжностни лица - за горските територии - държавна собственост или  с 

решение на общинския съвет - за горските територии - общинска 

собственост.  За заплатената цена на лицето се издава документ, в който се 
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посочват видът и броят на животните. Пашата на селскостопански 

животни в горските територии - собственост на физически и юридически 

лица, се извършва след писмено съгласие на собственика.  

Освен ползите за изхранване на селскостопанските животни, пашата 

нанася и вреди на горските територии, затова се забранява: 

1. пашата в горски територии на селскостопански животни без 

пастир;  

2. пашата в поройните и ерозираните горски територии, 

дендрариумите, одобрените и регистрираните източници за производство 

на горски репродуктивни материали и в горските разсадници;  

3. пашата в горските култури и младите насаждения от семенен 

произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м;  

4. пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно 

естественото им възобновяване;  

5. нощната паша в горските територии;  

 Забраната се налага със заповед, която се издава от кмета на 

общината ежегодно до края на месец февруари, като в нея се посочват 

горските територии, в които е забранена пашата на селскостопански 

животни. Заповедта се обявява на видно място в сградата на съответната 

община, район, кметство или населено място, както и на интернет 

страницата на съответната община. Заповедта се издава въз основа на 

постъпили до края на месец януари писмени предложения от:  

1. директорите на държавните горски стопанства или държавни 

ловни стопанства - за горските територии - държавна собственост;  

2. кметовете на райони и кметства и кметските наместници - за 

горските територии - общинска собственост;  

3. собствениците - за горските територии извън посочените в т. 1. и 

т.2.  

Дейностите в горските територии се извършват по начин, който не 

води до увреждане на растителни и животински видове и на техните 

местообитания, на почвите, водните обекти и елементите на техническата 

инфраструктура. 



112 от 223 
 

По-голямата част от разработеното до тук са извадки от 

нормативната уредба, по която към настоящия момент се стопанисват 

горите в Република България, като е направен и коментар по зададените 

теми. По-голямо внимание е обърнато на горите със защитни и специални 

функции, защото те имат по-различен статут на стопанисване и в по-

голяма степен са свързани с туризма, рекреацията и отдиха на населението. 

Освен това са и по-чувствителна тема за еколози, природозащитници и 

обикновените граждани. 

 Законът за горите и подзаконовите нормативни актове към него са 

разработени през последните десет години, съобразени са с европейското 

горско  и природозащитно законодателство и може да се каже, че са много 

добри. Основните проблеми за прилагането им са тяхната сложност и 

недостатъчната информираност на обществото. Законът за горите е над сто 

страници, няма правилник за прилагането му и има десетки наредби и 

уточняващи заповеди към тях. Освен това трябва да се спазват и прилагат 

и много други общи и специални закони – Закон за административните 

нарушения и наказания, Закон за биологичното разнообразие, Закон за 

защитените територии, Закон за лова и опазване на дивеча и правилника за 

прилагането му, Закон за задълженията и договорите и много други. Като 

добавим и честите промени в нормативната уредба, е ясно защо малко хора 

я познават и голяма част от обществото не знае нищо за нея.  

Например – колко от хилядите кметове в България знаят, че имат 

право да пишат актове по Закона за горите? А от лесовъдство разбират и 

дават акъл колко и как да се сече. 

За в бъдеще, ако се правят промени в нормативната уредба, е 

необходимо те да бъдат към нейното опростяване и популяризиране, за да 

може да се познава и ползва от широката общественост. 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

1. Към Министерството на земеделието, храните и горите, 

неговите органи и специализирани териториални звена: 
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Популяризиране и разясняване сред широката общественост 

нормативната уредба за горите, дейностите които се извършват в 

горите и контролът върху тях от служителите по горите. 

 

Мнението за горите на много голяма част от населението на 

България, в това число и природозащитници, е че: всяка изведена сеч е 

„поголовна“, т.е без необходимия контрол; 

• в България повече се сече отколкото се залесява; 

• в България няма достатъчна и адекватна нормативна база за 

защита на горите; 

• съществува корупция в горския сектор, която ощетява цялото 

гражданско общество 

Необходимо е, използвайки масовите медии, образователни 

програми, училища, различни проекти, обществени организации да бъде 

изнесена информация на гражданското общество за това :колко е 

залесената площ в нашата страна, как е овладяна ерозията, какви сечи се 

провеждат, колко е годишния прираст на горите в България /над 12 млн. 

куб. м/ и колко се добива / 6-7 млн./, какви са задълженията и 

отговорностите на горските служители. 

 

Относно : община Ботевград: 

  

Утвърждаване на горскостопанския план на община Ботевград. 

 

Планът е изготвен през 2018 година и вече втора година чака 

утвърждаване от РДГ-София и РИОСВ-София. Въпреки не голямата площ 

/1600 ха/, тези гори са собственост на общината и е необходима спешна и 

адекватна реакция на органите, които отговарят за гореизложеното. Това е 

необходимо за всички граждани на територията на община Ботевград. 
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Според Закона за горите стопанисване на горските територии обхваща 

дейностите по залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на 

сечи в горите. 

Горите се стопанисват като високостеблени, издънкови за превръщане в 

семенни и нискостеблени. 

Високостеблените гори се стопанисват по начин, запазващ семенния им 

произход. 

Издънковите за превръщане в семенни гори се стопанисват по начин, 

осигуряващ превръщането им в семенни. 

Нискостеблените гори се стопанисват по начин, осигуряващ издънковото 

им възобновяване. 

Не сe стопанисват като гора: 

1. плантации за коледни елхи и зеленина; 

2. плантации от дървесни или храстови видове, създадени с цел 

ускорено производство на биомаса; 

3. насаждения за производство на плодове; 

4. плантации от бързорастящи горскодървесни видове, създадени 

върху земеделски земи или урбанизирани територии, с кратък срок на 

отглеждане с цел производство на специална дървесина; срокът за 

отглеждане на горскодървесните видове се определя с наредба;  

 

Защитата на горските територии срещу ерозия и порои обхваща 

дейностите, свързани с предпазване изнасянето на фини фракции от 

застрашената почва, за поддържане на почвеното плодородие, чрез 

ограничаване или намаляване на повърхностния воден отток, предпазване 

на най-горния слой от ветрова ерозия и осигуряване на възможност за 

развитие на растителност, включително чрез създаване на технически 

съоръжения. 

Залесяването и защитата на горските територии срещу ерозия и порои 

се извършват в съответствие с утвърдените горскостопански планове и 

програми. 
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Защитата на горските територии от болести, вредители и други 

повреди осигурява създаването и отглеждането на здрави, устойчиви и 

високопродуктивни гори и включва: оценка на здравословното им 

състояние, прогноза за разпространение на вредителите, болестите и други 

повреди в горите, профилактични и карантинни мероприятия и 

провеждане на борбата с вредителите, болестите и други повреди. 

Оценка на здравословното състояние на горите и на необходимостта от 

провеждане на защитни мероприятия в тях се извършва с прогноза, 

изготвена от специализирани териториални звена към Изпълнителната 

агенция по горите - лесозащитни станции, и утвърдена от изпълнителния 

директор на Изпълнителната агенция по горите. Изпълнителната агенция 

по горите, регионалните дирекции по горите и лесозащитните станции 

оказват безплатно методическо ръководство, консултират общините и 

другите собственици на гори, дават предписания и извършват контрол по 

защитата на горите от болести, вредители и други повреди. 

 

Многофункционалното планиране е един вид отчитане на горските 

служби пред обществеността за стопанисването на горите. От друга 

страна задачите на горските служби следва да преминава от 

охранителна и дърводобивна в контролна и информационна. 

Концепцията за устойчиво развитие на горския сектор е насочена 

към производството, добива и ползването на горски (дървесни и недър- 

весни) ресурси. По тази причина при изследването им се проучват след- 

ните показатели: 

- прираст на дървесната маса; 

- проведени сечи в горските територии; 

- количество обла дървесина; 

- предоставяни от горите услуги и  

„Балансът между средния годишен прираст и средногодишното 

ползване на дървесина е един от най-важните индикатори за оценка на 

устойчивото управление на горите” 
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Опитът на другите страни в това отношение показва, че ако не се съобразим 

с изискванията на обществото, то може да ни последва участта на други 

страни, където се закриват и разформират цели горски служби и горски 

факултети. 

Всичко гореизложено неминуемо ще донесе огромна полза при един добре 

структуриран План за многофункционално управление и устойчиво  

развитие на горите и земите на територия на община Ботевград. 

 

За определяне на приоритетите за развитие  на План за многофункционално 

управление и устойчиво  развитие на горите и земите на територия на 

община Ботевград включва определяне на приоритети насочени към 

решаването на проблемите в области и приоритети показани в Приложение. 

 

Значение на оперативното планиране: 

Оперативното планиране е една отворена схема за реализация на дейности, 

която може да се коригира, допълва и усъвършенства с времето. Тя 

прогнозира оптималните параметри и отговорности по реализация на 

„Специалните (особените) обекти” на Плана. Не е изключено на по-късни 

етапи да възникнат по-добри и по-ефективни предложения или 

непредвидени по-изгодни финансови ресурси, което да обогати Плана или 

ускори неговата реализация.  

План за действие се осъществява на 3 нива: 1. Определените цели в 

окончателен вид; 2. Задачите по изпълнението на всяка от целите; 3. 

Определяне всички конкретни действия за решаване на задачите. В плана за 

действие са включени сроковете, задачите, обектите и дейс-твия, 

необходимите финансови средства и др. необходими ресурси 

Мониторинг на горското планиране – принципи, критерии и индикатори; 

схема на мониторинг – вътрешен/външен, мониторингов доклад  

Мониторинг е функция на постоянно наблю-дение, която използва 

систематично събиране на релевантна и подбрана информация, за да 

представи на мениджмънта и на основните за-интересовани страни на 
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програма-та/проекта/плана индикатори за степента на напредъка и 

постигането на целите, както и за процеса и въздействието.  

Системата за мониторинг включва 5 принципа:  

Принцип 1: Налице са фактори и условия, които допринасят за 

прилагането на ПМСГ и устойчивото развитие на горските територии в 

региона (законодателната и социално икономи-ческата среда допринасят за 

изпълнението на плана).  

Принцип 2: Задачите и целите, поставени с ПУРГБ са актуални и 

изпълнението им да допринася за устойчивото управление на горите.  

Принцип 3: Приоритетите и стратегическите цели на ПУРГБ са актуални и 

се изпълняват син-хронно с действащите стратегии и програми на 

регионално и национално ниво.  

Принцип 4: Прилагането на ПУРГБ има устойчив и многостранен ефект.  

Принцип 5: Изпълнението на предвидените в ПУРГБ дейности са 

осигурени.  

За подпомагане изпълнение на Плана е предвидена двустепенна система за 

монито-ринг:  

1. Провеждане на вътрешен ежегоден мониторинг (самооценка) върху 

изпълнението на оперативния план. Самооценката включва 

последователно преглед на крите-риите и индикаторите по принцип 1 и 5 

(всяка година) и по принцип 2, 3 и 4 (всяка втора годи-на). Резултатите се 

обсъждат в рамките на Водещата и Работна група.  

  2. Провеждане на външен мониторинг (проверка) – започва с преглед на 

самооценката. Извършва се от екип независими проверяващи експерти на 

всеки 5 години за анализ на изпълнението на Плана и ефекта от 

предвидените мерки и степента на постигане на оперативните цели. 

 

Планът за развитие на горите и горските територии предоставя обобщена 

информация за горските ресурси, определя целите за развитие на горите и 

основните насоки на управлението им, приоритизира горските функции и 

набелязва най-важните проблеми, чието разрешаване ще подобри 

управлението на горите. 
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Планът за развитие на горите и горските територии е основния документ, 

определящ стратегическите цели и приоритети на политиката спрямо 

горите на ниво Община и Държавно горско стопанство. Документът 

насочва вниманието на горските и общински власти и всички 

заинтересовани страни за постигане на устойчивост при стопанисването на 

горите и земите от Горските територии. 

Принципи при разработването на План за развитието на горите и 

горските територии към Общинския план за развитие (ОПР). 

Принципите които следва да се при работа при разработването на ПРГГТ 

са: 

- Диалогичност, прозрачност и публичност при вземането на решения за 

управлението и стопанисването на горите в региона и отчитане на 

резултатите от тях; 

- Повишаване на социалния, образователния и обществения статус на 

работещите в горскостопанския сектор; 

- Адаптация на горския сектор към принципите на пазарната икономика 

- Икономическа целесъобразност от провежданите дейности в горите, 

подчинена на принципите за природосъобразно, устойчиво и 

многофункционално стопанисване на горите; 

- Разработване на икономическа рамка за развитието на горския сектор в 

региона с оглед на неговата самостоятелност и финансова обезпеченост; 

Секторния план за развитието на горите и горските територии следва да 

постигне следните цели, които считаме че са достижими и измерими: 

- Подпомагане разработването на нормативната уредба на горите; 

- Усъвършенстване на управленската структура на сектора „Горско 

стопанство”, с ясно определена субординация и разделение на функциите и 

задачите на отделните структури; 

- Разработване на предложения за подобряване на състоянието и 

управлението на горите на общинско ниво; 

- Разработване и финансово обезпечаване на програми за развитие на 

горите и горските територии в т.ч. и за обучение, квалификация и 

преквалификация на служителите в горския и неправителствения сектор; 
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- Разработване и осъществяване на програми за участие на обществеността 

и неправитествените организации в управлението на горите; 

- Повишаване и запазване на продуктивността и производителността на 

горите, както и на качеството на произвежданите продукти и услуги; 

- Запазване и повишаване на икономическите, социалните и 

екологическите функции на горите. 

 

Община Ботевград се посещава масово от предимно от почиващи, 

риболовци и любители на природата. Градът има много добри перспективи 

за развитие на екотуризъм. 

Значението на общината се определя и от възможностите за развитие на 

съставните села на общината. 

 

Една от целите на материала е : Максимално производство на качествена 

дървесина от гората. Рационално използване на плодородието на почвата и 

капацитета на месторастенията. 

Дървесни видове 

Поддържане на естествения видов състав и структура на дървостоите в 

рамките на определени 

териториални единици (отдел, водосбор и др, на основата на 

горскорастителното райониране и 

картиране. Приоритет за развитие и разпространение на местните видове. 

Лесовъдство 

- Редовно провеждане на планираните в Горскостопанските планови и 

програми отгледни и възобновителни сечи. 

- Залесяване на голи и невъзобновени площи, подлежащи за залесяване, 

като се използват с приоритет местните видове. 

- Приоритетно да се използва естественото възобновяване, което да заема 

над 50%  / при възможност до 90%/ от възобновяването на гората. 

Рамкови условия 

Осигуряване на местното население и собствениците на гора с 

необходимото количество дърва за огрев и строителна дървесина. 
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Запазване на биоразнообразието във всички видове гори при всички 

видове собственост. Проектираните мероприятия да спомагат за запазване 

и подобряване на водоохранните, защитните, рекреационните и други 

функции на гората. 

Подпомагане 

Лесовъдските мероприятия се финансират съгласно Закона за Горите и 

подзаконовата нормативна уредба за горите. 

Приоритетно снабдяване с дървесна суровина на местната горско-

преработвателна промишленост. 

 

При наличие на различни специфични функции на една територия се 

прилага по-строгия режим. 

 

Примерни задачи: 

  1) ревизиране площта и обхвата на групите гори с различно водещо 
предназначение (с дървопроизводителни и средообразуващи функции, 
противоерозионни функции, рекреационни функции, защитни гори, 
вододайни зони, защитени зони и местности, и т.н.) и при нужда 
обособяване на гори с нов вид предназначение; 

2) идентифициране най-подходящите за всяка група гори лесовъдски 
системи ( в т.ч. отгледни и възобновителни сечи); 

3) определяне на лесовъдски системи за стопанисване на всяка от 
обособените групи гори, съобразно водещото ѝ предназначение и 
дългосрочна стопанска цел, като се включват различните видове отгледни и 
възобновителни мероприятия и сечи; 

4) дефиниране на краткосрочни и дългосрочни цели за стопанисване на 
всяка обособена група гори; 

5) методите за извършване на различните горско-стопански мероприятия 
(сечи, залесявания) в горите с различно предназначение и за  провеждане на 
горско-стопанските дейности; 

6) предложени  подходящите методи за провеждане на горско-стопанските 
дейности; 
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* информационната  кампания и събития, обществени  обсъждания, мнения, 
предложения, свързани с добро управление  на горите на територията на 
община Ботевград, в т.ч. и Указанията за стопанисване и разумно ползване, 
организирани в рамките на Дейност 4 по проекта. За обсъждането ще бъдат 
подготвени и представени от  експертите мултимедийни презентации на 
Указанията. 

* обществено обсъждане и одобрение на Указанията за стопанисване  на 
горите и земите на територията на община Ботевград от МИГ и/или 
Общински съвет Ботевград. 

Указанията ще са приложими за собственици на гори и за цялата територия 
на община Ботевград. Приложими са от всички заинтересовани  от 
стопанисването и разумното ползване на горите  така, че да остане и за 
поколенията. 

Указанията ще са приложими и подходящи за цялата територия на община 
Ботевград и независимо от собствеността на горите. 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ  

/на микро и макро ниво/ 

Стопанисването на горите и горските територии да се извършва съгласно 

Закона за защитените територии, заповедта за обявяване и заповедите за 

прекатегоризация, като са в сила следните допълнителни ограничения:  За 

природните горски местообитания, включени в Приложение 1 на Закона за 

биологичното разнообразие, се прилагат нормите и режимите за 

горскостопанските мероприятия, дефинирани в наръчника "Режими за 

устойчиво управление на горите в Натура 2000", издаден от Изпълнителна 

агенция по горите.  Санитарни и принудителни сечи, се водят само в 

случаите когато има големи природни нарушения (ветровали, снеговали, 

пожари) или каламитети. Санитарни сечи при каламитети се провеждат 

само при наличие на повреди и съхнене на дървета, съставляващи не по-

малко от 20% от запаса на насаждението, при спазване нормите за 

запазване на количествата мъртва дървесина посочени по-долу.  При 

провеждане на сечи се запазват стояща и лежаща мъртва дървесина и 
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загиващи дървета, които са не по-малко от 10% от запаса на насаждението 

преди сечта, като не по-малко от 5% е стояща мъртва дървесина. Мъртви 

дървета, застрашаващи безопасността на хора и съоръжения в гората, се 

повалят и оставят като лежаща мъртва дървесина.  Оставяне на буферна 

зона около постоянните водни течения с ширина не по- малка от 15 м, в 

която не се извеждат сечи или те са с интензивност не по-голяма от 5 % от 

запаса.  Прилаганите лесовъдски мероприятия да се съобразяват с 

естествената динамика на горските екосистеми и сукцесионните процеси. 

В насаждения доминирани от светлолюбиви видове се прилагат: 

постепенно- котловинна и неравномерно-постепенни сечи и система от 

сечи за индивидуално производство на висококачествена дървесина. 

В насаждения доминирани от сенкоиздъжливи видове се прилагат: 

групово- постепенна и неравномерно-постепенни сечи и система от сечи за 

индивидуално производство на висококачествена дървесина. 

Не се извеждат голи сечи, в т.ч. и в горите от нискостъбления стопански 

клас, с изключение на плантациите от бързорастящи видове.  Обемът на 

годишното ползване се основава на принципа на устойчивостта и не 

надхвърля прираста на гората за съответната територия. Изключения сe 

допускат само при документирана необходимост от провеждане на 

санитарни и принудителни сечи.  В горите в които се планира провеждане 

на отгледни сечи са в сила следните ограничения и норми: - осветленията и 

прочистките имат за цел осигуряване на присъствието на автохтонните 

дървесни видове или предшестващите ги пионерни видове; o - 

прорежданията и пробирките се извършват по върхов или комбиниран 

метод с върхов уклон. Допуска се отварянето на прозорци, с цел 

иницииране на възобновяването на малки групи и хетерогенизиране на 

вертикалната и хоризонтална структура;  - не се допуска еднократно 

отсичане на повече от 25% от запаса на насаждението; o - склопеността и 

пълнотата на насаждението след провеждане на отгледни сечи не се 

допуска да бъде по-малка от 0,8;  - за осигуряване на акумулация на мъртва 
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дървесина при отгледните сечи се запазват подтиснати и част от 

некачествените, повредените и особено загиващи дървета, които не 

конкурират директно качествени дървета.  Не по-малко от 10% от площта 

на всяко природно горско местообитание (Приложение I от Закона за 

биологичното разнообразие) в защитените зони на територията се 

обособява като „гори във фаза на старост” както границите и 

местоположението на тези площи не се променят. 

Приоритет имат възобновителните сечи с дълъг възобновителен период;  в 

насажденията с изведени подготвителни и осеменителни и осветителни 

фази на постепенна сеч, следващите фази на сечта да се изведат в 

съответствие с принципите на дългосрочните възобновителни сечи;  

Забрана за залесяване с чужди видове и/или произходи. Залесяване се 

допуска само с местни видове, за подпомагане на възобновяването. При 

почвоподготовката не се допуска пълна пълна обработка – дълбока оран, 

широки тракторни тераси.  Трансформация на създадените монокултури, с 

цел възстановяване на местната флора и естествената структура на гората. 

Не трябва да се допуска повторно доминиране в състава на външни видове 

в следващата растителна генерация.  Във вододайните зони пълнотата на 

насажденията да не се намалява максимално.  Спазват се следните норми 

при проектиране, строеж и поддръжка на горски пътища:  Новите пътища 

се планират предварително върху топографски карти, които показват 

съществуващите водни течения. Пътищата са проектирани, така че терена 

да се подлага на минимални промени. Там, където е възможно, пътищата 

се разполагат по естествени тераси, била и хоризонтални склонове. 

Строителството на пътища в стръмни и тесни долини, при опасност от 

свлачища или нестабилни терени, естествени отводнителни канали и водни 

течения трябва да се намали до възможния минимум. Пътищата не трябва 

да се прокарват през чувствителни от екологична гледна точка райони. 

Насипите и изкопите трябва да се стабилизират, за да се избегнат 

ерозионни процеси. За намаляване на ерозията се предвижда изграждане 

на дренажни системи и водостоци. 
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Пресичането на водни течения се планира преди започване на дейностите 

и се указва на съответните карти. Пресичането на водни течения се свежда 

до възможния минимум. Пресичането на водни течения е перпендикулярно 

на течението. Горските и извозните пътища в ниските части на долините са 

възможно най-отдалечени от водните течения. Водостоците се проектират 

по начин, който не пречи на миграцията на рибата, не формират бързи 

течения или речни легла, неподходящи за рибата. Дренажните канали да не 

се заустват в естествени водни течения. Когато това е неизбежно, се 

инсталират сифони за тиня, които редовно се почистват. Нови пътища не 

се строят в речните корита. Съществуващите в речните корита пътища се 

затварят и се строят заместващи ги.  В теченията на реките не се пускат 

материали от пътната подложка или отпадъци (напр. камъни или храсти) 

от подготовката на обекта или от други дейности.  Горскостопанските 

машини трябва да са снабдени с маслоуловители/абсорбенти. В местата за 

зареждане на верижните триони трябва да се осигурят подходящи 

маслоуловители/абсорбенти или непропускливи резервоари. Не трябва да 

има течове на масло/гориво от горскостопанската механизация. За 

верижните триони се препоръчва използването на биологично разградимо 

масло, както и хидравлично масло за горскостопанските машини.  При 

каменливи и урвести терени да не се провеждат стопански мероприятия.  

Предприети са действия за балансиране, регламентиране и мониторинг на 

пашата на домашни животни. 

В горскостопанската практика не се използват веществата от Тип 1А и 1В 

на Световната здравна организация, хлорвъглеродните пестициди; 

неразпадащи се пестициди; токсични пестициди или такива чиито 

производни остават биологично активни и се акумулират в хранителната 

верига, както и всички пестициди, които са забранени с международни 

споразумения. 2. Необходимо е извършването на периодични консултации 

със специалисти за установяване на потенциалното присъствие на малко 

познати, но застрашени, изчезващи или ендемични видове на територията 

на горскостопанската единица.  
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Да се проверява периодично за създаването на нови защитени територии 

или зони, или за приложения за създаването им, които потенциално могат 

да бъдат повлияни от горскостопанските дейности.  

 

Счита се, че Многофункционално планиране и стопанисване на горите 

изисква активно участие на обществеността в планиране на 

дейностите в горите за да се постигне баланс в интересите на  всички 

заинтересовани страни. В тази връзка е необходимо и да се осигури 

адекватно обучение, да се подкрепят местните инициативи и кампании за 

осведомяване на обществеността за възможността да участват в тези 

процеси по вземане на решения за управление на горските територии и 

ресурси на местно ниво.  

Начини за гражданска активност : 

- като подавате сигнали за констатирани случаи на бракониерство или 

закононарушения в горите; 

- като станете част от Доброволната система за охрана на горите и 

съдействате за разследването на тези закононарушения; 

- като популяризирате значимостта на Българската гора и заплахите 

за нея; 

- като организирате или участвате в информационни и залесителни 

кампании; 

- като ползвате продукти от сертифицирана дървесина и рециклирате 

хартиените отпадъци. 

Възможни решения. 

Подобряване на нормативната база. 

Повишаване осведомеността и ангажираността на собствениците и 
ползвателите на гори относно законодателството, процесите на 
възобновяване и възможностите за устойчиво стопанисване на горите.  

Търсене на подходи за повишаване мотивираността и подпомагане 
дейностите на собствениците на гори.  
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Оценка възможностите за поддържане на незалесени горски и изоставени 
селскостопански земи или за залесяване със стопански ценни и 
високопродуктивни видове. Проектиране на мероприятия за залесяване. 

Горите се стопанисват устойчиво, като се използват щадящи 
горскодървесната растителност лесовъдски системи и практики, 
осигуряващи трайно задоволяване на нуждите на обществото от дървесни 
и недървесни ресурси .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I I I ЧАСТ: Модел за участие на гражданското общество в процесите 
на  формулиране, прилагане и  мониторинг върху местните политики 
за добро управление на горите в общината 

I . Обосновка. 

        Слоганът „Горите, те са в нашите ръце“ на проект №BG05SFOP001-

2.009-0186 „Повишаване на гражданското участие в процеса на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по опазване, 

стопанисване и развитие на горите в община Ботевград“ по ОПДУ 

фокусира в себе си отговорността на гражданите днес за запазване, 

стопанисване, разумно ползване и устойчиво развитие на зеленото 

богатство на територията на община Ботевград - горите, неотменна част от  

местното/ национално зелено наследство.  

 Част от зададени въпроси и отговори на граждани от община Ботевград: 

Под различни форми /социологическо проучване, споделени идеи, 

предложения,  позиции, анкети/ ботевградската общественост е заявила 
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своето разбиране относно социалнитe, екологични и икономически 

функции на горите на територията на община Ботевград и тяхното особено 

значение за ежедневните потребности на хората, както и отговорността на 

гражданите за стопанисване и устойчивото им развитие на регионално, 

респективно  национално ниво. Гражданските общности са особено 

чуствителни към горите и горският сектор по някои проблеми - природни 

бедствия, пожари, незаконни сечи; безсопанственост относно отглеждане, 

ползване; нерегламентирана човешка намеса, ненавременна намеса и/или 

ненамеса на местни, регионални и национални структури и институции и 

др. явления с негативно въздействие върху местните гори. В проведено по 

проекта „Социологическо проучване на интересите и нагласите на всички 

заинтересовани страни, свързани с управлението на горите и земите от 

горския фонд в община Ботевград“ 480 граждани посочиха цитираните 

явления като сериозни проблеми за съдбата на горите и част от тях 

определят като непреодолими.  

II.  Потребности и нагласи на гражданите по отношение на 

стопанисването, използването и управлението на горите на 

територията на  общината установени от агенция „Алфа Рисърч“. 

Анкетирани 480 души.  

Според данните от проучването, заложената в проекта идея  за Модел за 

добро управление на горите с широко гражданско участие се приема от 

анкетираните като необходимост . Мнозинството от представителите на  

местните граждански общности (68%) я възприемат като възможен 

ефективен механизъм за решаване на проблемите и 22 % виждат в нея 

неподходяща намеса в работата на местните власти, т.е. защта на 

статуковото..  

 Оссновните фактори, които мотивират гражданите да  участват в 

Модела за добро управление са:  

• мнозинството от жителите (70%) възприемат себе си като 

заинтересована страна, в т.ч. и собственици на горски площи 16%; 
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• бизнесът вижда заинтересоваността си не само като част от 

населението, но и като селскостопански производители, част от 

дърводобивната и/или дървопреработвателна индустрия, туризма, дуги 

съпътстващи сектори; 

 

• неправителственият сектор изразява заинтересоваността си от 

позицията на природозащитната си дейност. 

 

Констатираните от проучването и други прилагани форми за 

установяване  на обществените очаквания, мнения, нагласи и готовност за 

включване в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг върху 

стопанисване и устойчиво развитие на гори  чрез Модел за гражданско 

участие са:  

• гражданите припознават Модела  като ефектиен инструмент за 

съвместно и оперативно решаване на въпроси относно грижа и 

отговорност за опазване и устойчиво развитие на горските 

екосистеми, от всички заинтересовани страни;  

• гражданите общности имат готовност  и приемат като необходимост 

обединяване на ресурсите на местна власт, ДГС , Ботевград, бизнес, 

медии, НПО,Международното висше бизнес училище,  др. 

институции и изграждане на работещи партньорства в рамките на 

Модела; 

• осъзнават ползата от модернизиране на управлението на горския 

сектор в община Ботевград и заявяват подкрепа и пряко участие в 

процесите на прилагане нови политики, работещи практики и 

технологии за ползване и устойчиво развитие на гордкия сектор в 

община Ботевград.  

 

Моделът за добро управление на горите на територоята на община 

Ботевград с широко гражданско участие включва варианти на схеми, 

механизми, условия, препоръки и добри практики, базирани на 
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съвременните европейски политики, на политики за развитие на горския 

сектор, чрез които ще се формира активно гражданско общество с 

потенциал за осведомено, компетентно, ефективно и ефикасно гражданско  

участие, подкрепа и мониторинг върху процесите за опазване, разумно 

позване и устойчиво развитие на горския сектор  в рамките на община 

Ботевград, съобразно основните цели на Модела, проекта и ОПДУ. 

 

Цел на Модела за добро управление на  местните гори:   

 обединяване потенциала на различните общности под 

различни форми на пряко участие, при което гражданите  

пряко да влияят върху опазването, стопанисване, 

разумно ползване и  устойчиво развитие на горите в 

района на община Ботевград. 

 прилагане на съвременни подходи на устойчивото 

управление на горите , като се отчита нарастналото 

разнообразието от икономически и социални нужди и 

изисквания;  включване на  нови начини за интегриране 

на обществените и на Търговското предприятие 

Държавно Горско Стопанство Ботевград /ТП ДГС 

Ботевград/ интереси и справедливо разпределяне на 

разходите и ползите от горските ресурци и услуги, 

засилено социално и политическо приемане на 

управлението на горите. 

 Предоставяне на  условия за конструктивно 

сътрудничество между местните общности, институции 

и всички заинтересовани страни за постигане на баланс 

между горския и свързанире с него икономически 

сектори, за постигане на   широко приемливи резултати, 

които могат да бъдат обосновани от различни гледни 

точки и които ангажират участващите страни в 

изпълнението им.  От особна важност е осигуряване на  

съгласуваност на политиките, свързани с горите и 
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Развитието на Модела за добро управление на горите с гражданско участие  

се  базира върху: 

 местна власт, която да възприема сериозно нуждите на гражданите и 

очакванията им и която да държи на качеството на техния живот, да го 

подобрява, като съхранява,  развива и прилагаа всички налични 

ресурси,в т.ч.зеленото богатство- горите. 

 прилагане на партньорства, добри практики в страната, както и в страни 

от Европейската общност, Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, други 

страни; 

 участие в местния обществен живот с възможност за изслушване на 

различните мнения, когато обществените услуги, отнасящи се до 

горския сектор, се определят, организират и предефинират; 

 динамично подобряване на горските политики и услуги в крак с 

времето; 

 ефективно, прозрачно и отговорно местно самоуправление, което да 

чува гласа на местната общност, да зачита разнообразието на 

различните социални групи и да е обърната към хората в нужда, с 

грижи за общественото благо и за благосъстоянието на населението;  

 ефективната демокрация и доброто управление на всички нива, които 

да съдействат за предотвратяване на конфликти за осигуряване на 

стабилност, за подпомагане на икономическия, в т. ч. и горския сектор 

за социален прогрес, за създаване на устойчиви общности с полезно 

действие за местно развитие; 

 партньорства и инициативи между местна власт, администрация, 

работещи, структури в горския сектор на територията на община 

Ботевград за засилване на гражданското участие. Партньорства, които 
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да се реализират в условия на прилагане на принципите на доброто 

управление в ЕС, и РБ, на коректна информация и комуникация между 

заинтересованите страни, граждани, природозащитни НПО и 

неформални граждански организации, институции с отношение към 

целите, възможните ползи и резултатите от изпълнението на  програми, 

стратегии, планове,  на световно, европейско и национално нива в 

горския сектор, опит и работещи практики;  

 сътрудничество между икономическите и социални институции и 

организации, НПО, специфични граждански общности, община, местен 

бизнес, др. заинтересовани, чрез подходящи форми на представителност 

или други форми за подпомагане на  Държавното горско стопанство, 

Ботевград при екстремни ситуации, преодоляване на проблеми, 

съдействие  при необходимост, изпълнение на проекти и участие на 

гражданите в реализирането на публичните политики за добро 

управление местните гори.  

 двустранни консултации за вземане на решения; 

 лесен достъп до информация за постигане на осведоменост на 

гражданите; 

 Други обстоятелства.  

• Ползи  от изграждане на Модел за добро управление на горите 

на територията на община Ботевград с широко гражданско 

участие. 

 Участието на гражданите в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг върху политиките на горския сектор в район Ботевград ще  

доведе до: 

повишаване на информираността на обществото за управлението 

на горския сектор на територията на общината  чрез активно учене в 

сътрудничество, взаимно признаване и конструктивна интеграция между 

заинтересованите страни. Този обмен има тенденция да повишава 

уменията и компетентността на всички участници в процеса. Той е важно 
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средство за повишаване на уместността и ефективността на политиките, 

програмите, проектите и операциите в областта на горското стопанство; 

максимизиране на общите ползи от горите  за обществото е 

взаимно да подобрят многократното използване на горски продукти и 

услуги и съвместно да дефинират как могат да се разпределят справедливо 

разходите и ползите от горите. Повишената осведоменост и активното 

участие в лесовъдските дейности предоставят възможности на хората да 

подобрят своята оценка относно множеството ползи и стойност на гората, 

както  и да засили интеграцията на тези качества с други ползи от 

използването на горските ресурси и цели, свързани с развитието на 

селските райони. 

 повишаване на прозрачността и отчетността при вземането на 

решения. Прозрачността и отчетността са от съществено 

значение за демократичното вземане на решения сред 

публичните органи. Участието на обществеността влияе върху 

отчетността на обществените услуги и гарантира баланс 

между свързаните  с горите икономически и социални сектори 

,както и защитата интересите и правата на 

хората. Гражданският мониторинг върху публичното 

финансиране при разпределението на безвъзмездните 

финансови средства и субсидиите в горското стопанство и 

отчетността на участващите; 

 подобрява ефективността на разпределението на публичните 

средства за обществени интереси. 

Предлаганият Модел предоставя на представителите на гражданските 

общности следните основни възможности и функции: 

 да придобият знания и умения  за идентифициране и 

управление на конфликти-често срещано явление. 

Местните граждански общности имат възможността най-

точно  да идентифицират и разрешава конфликти на терен  

на ранен етап  и да вземат справедливи решения или  да 

предотвъртят конфликти, да помогнат за разрешаване на 
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вече съществуващи конфликти. И в двата случая 

общественото участие се стреми да управлява и / или 

разрешава конфликти по справедлив начин чрез взаимно 

признаване на интереси и сътрудничество; 

 мониторинг и отчет на установените местни процеси, 

потребности и очаквания на населението, нагласи  и 

степен  на готовност на гражданите  за участие в дейности 

за добро управление на горите на територията на община 

Ботевград,  чрез проучвания в рамките на проекта и от 

източници, свързани с темата; 

 управление с фокус върху принципите на доброто 

управление в ЕС и РБ, с акцент-включване и повишаване 

отговорността и ролята на гражданите под различни 

съвременни форми и механизми за реализация на 

публичните политики за горите. 

Моделът може да бъде част от следващия десетгодишен план за 

управление на горите на ТП ДГС Ботевград 

 

III.  Участници в процесите за добро управление на горите в 

рамките на община Ботевград са всички заинтересовани страни. 

Поради обществената значимост на сектора, заинтересована страна 

се явява и цялата българска общественост, мнението и нагласите им, които 

са важен фактор за реализиране на политиките в сектора. Осигуряването на 

активно гражданско участие в процеса на изпълнение на Плана за развитие 

на ТП Държавното горско стопанство, Ботевград 2014-2023 г.  /ПРДГСБ 

2014-2023 г./ и партньорство със структурите на гражданското общество 

ще доведе до повишаване на обществения интерес и мобилизиране на 

обществената енергия за постигане на устойчиво развитие на горския 

сектор. 

Участници 

1. Заинтересовани страни: широката общественост в община Ботевград, 

администрацията и работещите в ДГС,Ботевград местна власт, Общинска 
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служба по земеделие, медии, журналисти, институции, и неправителствени 

организации, неформални граждански организации, граждански общности 

с рсзлични профили, жители в селата и отдалечените райони, бизнеса, 

други заинтересовани страни - кооперации и частни собственици на гори, 

кметове и кметски наместници на населени места, преработватели на 

дървесина и дърводобивници, сдружения на ловци и риболовци, 

изкупватели и преработватели на билки и гъби и горски плодове, 

електроразпределение, туристически дружества и фирми, читалища и 

училища, др., формиращи местната активна политика за устойчиво 

развитие на горите на територията на община Ботевград. 

2. Собственици на гори в рамките на територията на община 

Ботевград.  

Съгласно План и Указания за стопанисване и разумно ползване на горите и 

земите на територията на община Ботевград 

 

Собственост в горските територии на 

община Ботевград 

Държав

на 

собствен

ост 

Общинс

ка 

собствен

ост 

Собствено

ст на      

физически 

лица 

Собствен

ост на      

юридичес

ки лица 

Собствен

ост на     

религиоз

ни 

общности 

Общо 

х   е   к   т   а   р  и 

21032,6 1646,2 3759,3 215,6 38,3 26692,0 

п  р  о  ц  е  н  т  и 

78,8 6,0 14,1 1,0 0.1 100.0 

 

 

Националното законодателство и правната рамка за горите се отнасят за 

 всички собственици на гори, независимо дали са частни или обществени, 

общински или държавни. Притежателите на гори са задължени да се 
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съобразяват и прилагат принципите, изискванията и указанията за 

устойчивото им управление, независимо от конкретните разходи и ползи,  

включително нематериални разходи и ползи. 

3. Участието на горските съюзи, работници е от съществено значение за 

целостта на Модела за устойчиво развитие на горите. Със  знанията си и 

упражняван мониторинг горските съюзи ще  гарантират правилното 

прилагане и спазване правата на работниците относно социалните въпроси, 

здравето, безопасността и справедливостта на работниците.   

4. Жените, работещи в горското стопанство, са изправени пред специални 

проблеми, които трябва да бъдат разгледани като приоритет. 

5. Горските работници, които  прилагат решенията за управление 

на горите , трябва да бъдат систематично включени както в планирането, 

така и в мониторинга върху устойчивите горски практики и вземане на 

решения, свързани с горския сектор. 

6. Други заинтересовани страни на различни етапи от развитието на 

сектора и по преценка на работещите в рамките на Модела структури на 

различни нива. 

Включените в Модела представители от различните сфери на сектора, 

работещи на  различни позиции, с различни  задължения и отговорности, 

пряко ще въздействат върху обществените нагласи и настроения с 

директни диалози и съвместни действия. 

В страните от Централна и Източна Европа реституцията и приватизацията 

на горите водят до нарастващ дял на частните горски стопанства. Има и 

нови частни собственици на гори в западните държави с големи 

залесителни програми (напр. Исландия, Ирландия, Обединеното кралство 

и др.  

 

IV. Европейски политики и принципи  за добро управление на горите 

с широко гражданско участие. 

         В  контекста на все по-урбанизирано общество,  Европа е един от 

най-урбанизираните континенти. Около 75% от нейното население живее в 

градски зони; до 2020 г., този дял ще бъде 80%. В резултат на това, 
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търсенето на земя в и около големите градове става все по-голямо; 

градското разпростиране премодулира ландшафтите което се отразява 

върху качеството на живот на хората и околната среда както никога досега. 

В много страни процентът на населението, пряко заето в първичния сектор 

(селско стопанство, риболов, добив и горско стопанство), вече е под 5% и 

все още намалява.  

Тези съвременни тенденции в градското развитие силно влияят върху 

развитието на интереса на обществото към горите. Въпреки че знанията им 

за горите и горското стопанство имат тенденция да намаляват, 

градските обитатели придобиват все по-пряко влияние върху начина на 

използване на горите, нараства косвеното им въздействие върху горските 

условия - независимо дали в градски, крайградски или селски райони. 

Участието на обществеността в контекста на все по-урбанизираното 

общество е начин за увеличаване на взаимното разбиране относно 

различията между интереси и ценности на хората в градовете и селските 

райони, свързани с горите, избягване и / или управление на конфликти при 

използването на гори и горски ресурси. В рамките на съответните си 

области на компетентност Европейската Комисия и държавите-членки 

гарантират прилагането на Стратегията за горите и последващите действия 

във връзка с нея, като обръщат особено внимание на участието на 

заинтересованите страни.   

      Участието на обществеността в горското стопанство придобва все по-

голямо значение в обсъжданията на горската политика в световен мащаб 

през последните няколко десетилетия, въпреки че различни форми на 

управление на горите с участието на широката общественост се 

практикуват отдавна. След конференцията на ООН в Рио за околната среда 

и развитието през 1992 г., необходимостта от взаимодействие между 

горското стопанство и обществото и концепцията за участие на 

обществеността, бяха признати за неразделна част от устойчивото 

управление на горите. Паневропейските страни потвърдиха това в 

Резолюция Н1 „ Общи насоки за устойчиво управление на горите в Европа 

“ (Втора министерска конференция, Хелзинки 1993 г.) и Резолюция L1 „ 
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Хората, горите и горското стопанство - подобряване на социално-

икономическите аспекти на устойчивото управление на горите“ (Трета 

министерска конференция, Лисабон 1998 г.). 

         В Резолюция на Европейския парламент от 28 април 2015 г. относно 

нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство 

(2014/2223(INI)) се посочва, че около 60 % от горите в ЕС са частни с 

около 16 милиона частни собственици на гори, и в този контекст 

подчертава значението на собствеността и правата на собственост и 

подкрепя всички мерки, позволяващи на обединенията от заинтересовани 

лица да участват в диалога относно укрепването и прилагането на 

устойчивото управление на горите и да подобрят по този начин обмена на 

информация. 

         През април 2020 г. е публикувано съобщение от Комисията до 

Европейския парламент и Съвета, Икономическия и социален комитет и 

Комитета на регионите за нуждата от Нова стратегия на ЕС в областта на 

горите: за горите и горскостопанския сектор, COM (2013) 659 окончателен. 

ЕС се нуждае от политическа рамка, която координира и осигурява 

съгласуваност на политиките, свързани с горите, и позволява 

взаимодействие с други сектори, които влияят върху управлението на 

горите. Основният фокус на новата Стратегия за горите ще бъде поставен 

върху:  

• Гарантиране, че многофункционалният потенциал на горите в ЕС се 

управлява по устойчив и балансиран начин, като дава възможност на 

жизненоважните екосистемни услуги на нашите гори да функционират 

правилно;  

• Удовлетворяване на нарастващото търсене на суровина за съществуващи 

и нови продукти (например зелени химикали или текстилни влакна) и за 

възобновяема енергия. Това търсене е възможност за диверсификация на 

пазарите, но представлява значително предизвикателство за устойчиво 

управление и за балансиране на търсенето. Търсенето на нови приложения 

в биоикономиката и в биоенергията трябва да бъде координирано с 

традиционните изисквания и да се спазват устойчивите граници;  



139 от 223 
 

• Отговор на предизвикателствата и възможностите, с които се сблъскват 

лесовъдните индустрии в областта на ресурсите и енергийната 

ефективност, суровините, логистиката, структурната адаптация, 

иновациите, образованието, обучението и уменията, международната 

конкуренция, политиката за климата след 2020 г. и информацията и 

комуникацията, за да се стимулира растежът;  

• Защита на горите и биологичното разнообразие от значителните ефекти 

от бури и пожари, все по-ограничени водни ресурси и вредители. Тези 

заплахи не зачитат националните граници и се засилват от изменението на 

климата;  

• Признаване, че ЕС не разчита само на собственото си производство и че 

потреблението му има отражение върху горите по целия свят; 

• Разработване на адекватна информационна система за проследяване на 

всичко по-горе. 

Тази еволюция отразява ясната трансформация на интереса на обществото 

към околната среда като цяло и в частност към горите. Тя разкрива нови 

съображения във възприемането на устойчивото управление на горите , 

като се отчита по-голямо разнообразието от социални нужди и изисквания, 

търсят се нови начини за интегриране на обществените интереси и 

горското стопанство и справедливо разпределяне на разходите и ползите 

от горски стоки и услуги, налага се необходимостта от засилено социално 

и политическо приемане на управлението на горите. 

 

Основополагащи етапи за изграждане и действиe на Модела за 

ефективно и ефикасно гражданско участие в процесите на 

формулиране, прилагане на политики  за добро управление на горите 

на територията на община Ботевград. 

 

1.Определяне контекста на участието на обществеността в Модела за  

добро управление на горите на територията на община Ботевград. 

1.1 Определяне визията на стратегическите цели на идеята за 

изграждане на Модел за добро управление на горите на местрата 
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територия, ползи и предизвикателства пред гражданската 

общественост. 

1.2. Определяне на потенциалните групи по интереси / заинтересовани 

страни, институции, местна власт за сътрудничество, обединяване 

потенциала за опазване, сопанисване , разумно ползване на горите и 

устойчиво развитие чрез включване в Модел-инструмент за добро 

управление на горите. 

1.3.  Изготвяне на  ефективни и ефикасни  подходи за участие на 

широката гражданска общественост в Модел за добро управление на 

горите. 

1.4. Проучване съвременното европейско законодателство: нова 

стратегия, Регламенти,други политически документи , националното 

законодателство, политиките свързани с горите и „Зелената 

икономоика“, „Кръговата икономика“, прилаганите от страните 

доказано работещи практики, адаптиране и прилагане. 

1.5. Вземане на решение за започване на процеса на участие, 

„отваряне“ на темата за всички заинтересовани страни, публикуване, 

информиране. 

 

2. Прилагане на комуникационна и медийна политика за повишаване 

осведомеността и коректна информораност на гражданите.  

2.1.Цел на комуникационната и медийна политика: да повиши 

осведомеността, респективно потенциала и мотивацията за активно, 

компетентно включване на граждани и заинтересовани в Модела  за 

стопанисване, разумно ползване и устойчиво развитие на горите в рамките 

на Ботевград. Изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за 

развитието на горския сектор  на територията на община Ботевград чрез:   

 осигуряване на информираност на обществеността за целите и 

дейностите на ТП ДГС Ботевград и за приноса му към осигуряване на 

благосъстоянието на хората, здравословна околна среда и икономическо 

развитие на района;  
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  повишаване нивото на информираност и ангажираност на 

заинтересовани страни: медии, журналисти /в качеството им на основни 

мултипликатори в процеса на комуникация с обществото и гражданите/, 

местна власт, администрация и работещи в горския сектор, собственици 

на гори,  и неправителствени организации, неформални граждански 

организации, граждански общности с различни профили, жители в 

селата и отдалечените райони, бизнеса, други заинтересовани страни,  

представляващи местното активното гражданско общество;   

 осигуряване на прозрачност и публичност на информацията за процеса, 

етапи и резултатите от  изпълнение на горскостопанските планове, 

други програми, планове, дейности и графици за изпълнение, проекти, 

публични събития, статистика, проблеми и необходима за 

преодоляването им подкрепа от гражданската общественост; 

 насоченост на комуникационната политика към: идентифицираните 

целеви групи и всички заинтересовани страни. Преките бенефициенти 

са журналисти от местните и други  електронни и печатни медии на 

различни нива, поради особоно важната им роля в процесите за 

публичност и осведоменост на гражданите.   

2.2.Основни принципи за постигане на добра медийна и 

комуникационна политика:  

 прозрачност  – дейностите, свързани със стопанисването, ползването, и 

опазването на горите на територията на Ботевград да бъдат 

безпристрастно „осветлявани“ с оглед осигуряване на пълна 

прозрачност и осведоменост на широката общественост;  

 партньорство – комуникационната политика да бъде изпълнявана в 

тясно сътрудничество с представителите на формированията в целевата 

група и заинтересовани страни,с обхват съгласно темата;    

 достъпност – разпространение на информацията  на достъпен за 

обществото и заинтересованите страни език и чрез достъпни средства. 

Информационните дейности да са съобразени с конкретните 

специфични нужди на отделните групи;   
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 диалогичност - в процеса на провеждане на комуникационните 

дейности, трябва да се постигне координация и обединение на усилията 

между всички участници. От особено значение е да има консесус в 

диалога, зачитане интересите на страните-участници, поддържането на  

регулярни контакти с всички заинтересовани страни. 

2.3.Медийни и комуникационни канали и форми: 

Информирането на обществеността за формулираните цели, планираните 

дейности и постигнатите резултати на всеки етап от изпълнение на 

планове, програми, проекти, действия и събития, относно участието и 

приноса на местната власт и свързаните с горите институции, граждански 

формирования и интензитет на участие,както и принос, дейности от 

съществено значение за местните граждански общности, резултати, 

постижения, проблеми и решения/санкции, се осъществява чрез действащи 

в района и на други нива медийни  и комуникационни канали; 

  печатните медии са популярни, традиционни и с голям обхват. 

Публикациите, медийните съобщения, обяви, други форми за 

информиране достигат до  местното население, живеещо в града – 

център, селата и села в отдалечени райони с различен социален, 

образователен и здравен статус; 

 дигитални форми на осведомяване: електронни информационни сайтове 

/3 на брой/, Кабелна телевизия Ботевград, платформи, граждански 

панели, интернет - страници, сайтове на партньорски и свързани по 

веригата с горския сектор фирми, институции, НПО организации и др.;  

 уеб-базирана платформа за гражданско участие „Диалози за бъдешето 

на Ботевград“ (www.zabotevgrad.eu). Предлага на заинтересованите 

добре структурирани функции за осведомяване на заинтересовани, 

споделяне на проблеми, мнения, иновативни идеи, коментарии, 

предоставя възможност за разработване от граждани, с участие на 

консултанти, на предложения за решение на проблеми или за 

подобряване на местното управление за добро местно развитие на 

общината в т.ч. и горския сектор.. Предложенията се предоставят за 

одобряване и решение за изпълнение на съответните иституции. 

http://www.zabotevgrad.eu/
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Платформата е с лек достъп на полване. Платформа дава възможност за 

широко участие и отношение на всички преки и индиректни, външни и 

вътрешни заинтересовани страни по проблемите на горите  на 

територията на община Ботевград. 

 специфични комуникационни канали с целева насоченост; 

 Други форми за приобщаване на гражданите към процесите за 

подобряване на политиките за горите на територията на общината: 

*формални и неформални срещи с медиите;  

*отворени дискусионни кръгове между експерти, медии и  

прдставители на страните от горския сектор-добре работещ подход за 

сближаване между страните с пряко двустранно въздействие. 

Резултатите от тези срещи могат да получат популярност чрез 

транслиране от медиите към широката общественост, регионалните,  

национални и международни форми на популяризиране;    

*комуникационни контакти чрез сайтовете на МЗХ, ИАГ, 

природозащитни организации, държавни институции, работещи в 

сферата на горите и подчинените им структури; 

*информационни центрове на територията на регионалните дирекции 

по горите. Те са специфичен комуникационен канал с целева 

насоченост към реализацията на комуникационната политика за горите.  

*изградените информационни центрове на природните паркове и др. С 

подходяща насоченост. 

*устанивяване на контакти, целящи проучване и прилагане на 

международен опит в сферата на горите- ценен ефективен и ефикасен 

комуникационен канал. 

 2.4.Информационни кампании.  

При добра организация, имат силата да привличат нови участници, 

особено млади хора, като доброволци в процесите на формиране, 

изпълнение и мониторинг на горите на територията на община 

Ботевград, като се базират на нови комуникационни техники и 

механизми.  
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 Информационно-комуникационна кампания: прилага се при 

стартиране на събития от важно значение, изискващи за 

изпълнението осведомяване и/или мобилизиране и 

необходимост от подкрепа/намеса на широката 

общественост- дейности, акции,  обсъждане и одобряване 

на разработки, програми, планоев, модели със значимост за 

развитието на горите. Очакваните резултати от всяко 

събитие зависят от информационно-комуникационна 

кампания преди и по време на изпълнението, нещо, което се 

подценява в голяма степен от изпълнители.   

За да се постигне желания ефект върху обществените нагласи, 

информационно-комуникационните кампани се нуждаят от повече време и 

финанси и целеви информационни кампании, свързани с:  

 по-мащабни/ и не само/  събития: провежданите и утвърдили се 

като традиционни целеви кампании (  Седмица на гората, 

Пожароопасни сезони, Празник на  Земята и др.) за провокиране 

на интереса на гражданите, разширяване на обхвата от и 

привличането им като защитници на горите; 

 целева информационна и комуникационна работа с децата и 

младежи за ползите и „тайните“ на горите, магията, свързаността 

между екосистемите, богатствата и  необходимостта от защита. 

Идеята ще превърне тази целева група в основен обществен 

мултипликатор - основа и приемственост между поколенията за 

устойчиво развитие на местните гори. 

 Други: целевите информационно-комуникационн кампанииса 

многообразни в зависимост от прдназначението,по-кратки и с 

удапно въздействие. 

2.5.Източници на информация.  Информацията трябва да бъде 

достоверна, изчерпателна, коректна навременна, придружена със 

статистика и данни. Ангажираните лица в процеса на мониторинг, 

проверка и оценка са отговорни за надежността на информацията, която 

ползват, както и източниците. 
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Източниците трябва да бъдат различни, информацията да се съпоставя. 

Отчети за изпълнението на Националната стратегия за развитие „България 

2020”.  

 Отчети за изпълнението на Националната стратегия за развитие на 

горския сектор в Република България 2013-2020г.  

 Отчети за изпълнението на други национални и регионални 

стратегически документи, имащи отношение към горския сектор. 

 Годишни отчети за изпълнение на програмите на МЗХ. 

 Аграрни доклади на Министерство на земеделието и храните. 

 Годишни отчетни доклади на Изпълнителна агенция по горите. 

 Отчети за изпълнението на областните планове за развитие на 

горските територии. 

 Отчети за изпълнението на Горскостопанските планове и програми. 

 Отчети за изпълнението на годишните цели на ИАГ. 

 Отчети за изпълнение на програмните бюджети на отговорните 

органи. 

 Информация за реализирани проекти и инициативи по конкретни 

политики в горския сектор. 

 Справки от НСИ за икономическото и социалното състояние на 

секторa.  

 Анализи и проучвания. 

 Интернет сайт на ДГС Ботевград 

 Други източници . 

 

Добра медийна и комуникационна политика. Принос.   

Добрата медийна и комуникационна политика популяризира 

идеите, целите  по важни  акценти за   постигане на добро управление на 

местните гори с широко гражданско участие и мониторинг и провокират 

устойчив обществен интерес към проблематиката, свързана с развитието 

на горския сектор.  Тя е  неразделна част от успеха на процесите за 

опазване и развитие на нашите гори. 
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Диалози за бъдещето на горите. 

Диалозите са основополагащ подход за сближажане между страните за 

добро управление на горския сектор в Ботевград, за установяване на 

работещо и дълготрайно партньорство от взаимна полза и напредък. 

Диалозите са отворени към всички заинтересовани групи и лица: 

институции, собственици на гори, неправителствени и природозащитни 

организаци, заинтересовани страни, граждански общности, администрация 

на ДГС, на местната власт, формални и неформални сдружения в горския 

сектор, областни,регионални, национални и международни структури, 

организации, фирми в сферата по горите и заинтересовани от сближаване и 

съвместни действия за устойчиво управление на горските ресурси, 

търговията и потреблението на горски продукти и услуги.   

Препоръчителни принципи за провеждането на ефективен диалог:  

 добро ниво на подготвеност по темата;  

 професионална и законодателна компетентност;   

 междусекторен подход;  

 откритост и доверие между партньорите;  

 консенсус и съобразяване с различните мнения;  

 взаимодействие между всички обществени групи, заинтересовани от 

устойчивото възпроизводство, ползване и опазване на горските 

ресурси и местно развитие; 

 други участници с отношение по темата. 

 

 

3.Партньорства и инициативи за засилване на гражданското участие. 

 3.1. Цели. Партньорският модел e  базиран върху равнопоставено 

сътрудничество между институции, свързани с горския сектор на 

територията на община Ботевград, местна власт, НПО, сдружения, 

граждански структури и общности,  заинтересовани юридически и 

физически лица, медии, предприемачи, фирми, обединени от обща цел: 

съхраняване на горите-зеленото богатвтво на общината, чрез контрол и 

пряка подкрепа/участие да  защитят гората, като всяка страна, заедно и 
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поотделно се включа в процесите за осигуряване на разумно баласирано 

ползане на горските ресуси от свързани икономически сектори 

/дърводобив, дървопреработване, селско стопанство, в т, ч, 

животновъдство, пчеларство, туризъм, строителство, вододайни зони, 

ползване ресурсите за социални цели, др. приложения на горските ресуси,  

като запазваме и създаваме условия за развитие на сложните горските  

екосистеми, биоразнообразието и устойчиво развитие насектора в рамките 

на община Ботевград. Това предполага изграждане на добро управление на 

горския сектор в района, в което всяка свързана със сектора страна прилага 

опит, работещи стратегии, модели и  практики за стопанисване, разумно 

ползване и развитие на горите съобразно националното и европейско 

законодателство.  Моделът е заявено намерение между администрацията 

на горите на територията на община Ботевград, местната власт, 

специалисти с различна експертиза относно управлението и развитието на 

горите, представители на частните стопани на гори, природозащитни 

организации, фирми от свързани сектори, др. заинтересовани лица и заедно 

с реално действащо гражданско участие, с капацитета си, подкрепят  

процесите за добро управление и устойчиво развитие на горите, особено в 

критични ситуации.  Така  в процеса на управление на политиките за 

развитие на горския сектор в рамките на Ботевград ще бъдат  въвлечени 

разнородни по своите интереси и функции заинтересовани страни, които 

ще бъдат  поддръжници и опоненти /при необходимост/  на работещите в 

горския сектор, ще консултират при вземането на решения по въпроси от 

различен характер и прилагането им в действие. Партньорството  се 

изразява като обединение на всички дефинирани целеви групи, с широко 

гражданско включване в процеса на формиране, изпълнение и мониторинг 

върху стопанисването, разумното позване на горите, и  споделена 

отговорност при  създаването на политики за добро управление и 

постигане устойчиво  развитието на горския сектор на територията на 

община Ботевград. Партньорството не е намеса, а реално увеличаване 

потенциала на ТП  ДГС Ботевград, при условие на единомислие и 
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единодействие и отново в полза на гражданите, тяхното благоденствие, 

здраве и за местно развитие.  

 

3.2.Принципи на гражданското участие с препоръки да се спазват.   

 Градивно, коректно партньорство между заинтересованите страни; 

 Взаимодействие на ниво равнопоставеност между органите на 

различните нива на управление и страни в Модела;  

 Съответствие с европейското и национално законодателство;   

 Насърчаване на равенството и премахване на всякакви форми на 

дискриминация;  

  Устойчиво развитие. 

 

3.3. Организиране/изграждане на партньорство в рамките на Модела 

за добро управление на горите на територията на община Ботевград.  

Партьорството между администрацията на ТП ДГС Ботевград, общинската 

администрация, на сдружение „Местна инициативна група Ботевград“,  

фондация „Съвременност“ /страни по проекта/, на представители на 

гражданската общественост, заинтересовани лица е от основополагащо 

значение за постигане на ефективно и ефикасно управление на горския 

сектор в рамките на Модела.  Партньорството между страните ще 

разработи и приеме правила, гарантиращи балансирано ползване на 

горските ресурси, стопанисване при спазване на указания относно вреди 

върху други свързани сектори, особено пчеларство, прилагане на добри 

практики за „зелена“ икономика, разумно  ползване потенциала на гората 

за възобновяеми енергиини источници, прилагане на  иновативни 

технологии за безотпадъчни горски отпадъци и зачитане интересите на 

местните общности. С експертизата и потенциала на партньорите    ще се 

проучват/конструират разработки, проекти за прилагане на иновативни 

методи в процесите на развитие горите, при решаване на казуси, действия 

при екстремни ситуации и вземане на решения,  надграждане на 

партньорства чрез  включване в национални и международни партньорски 

мрежи, други функции на сдружението за партньорство.  
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3.4.Партньорство с  местна общественост в изграждане и прилагане на  

Модела за добро управление на горите. 

Поради обществената значимост на горския сектор, заинтересована страна 

се явява и цялата местна общественост, мнението и нагласите на която са 

важен фактор за реализиране на политиките в сектора. Гражданско участие 

в процеса на изпълнение на горскостопанскитe политики е ключов фактор 

за развитие в сектора за периода 2014-2023г., за преодоляване на 

екстремни ситуации и много други дейности, свързани с гората. 

Партнирането със структурите на гражданското общество ще доведе до 

повишаване на обществения интерес и мобилизиране на обществената 

енергия за постигане на устойчиво развитие на горския сектор.   

Механизми/мерки/ инструменти за прилагане в Модела за добро 

управление на горите с широко гражданско участие за постигане на 

добро, ефективно и ефикасно управление и устойчиво развитие на 

горите на територията на община Ботевград.  

Предлаганите механизми/мерки/ инструменти отчитат: местните 

потребности, работещи национални, европейски и от други страни 

механизми за гражданско участие, нива на активност на действията, 

състояние на местния потенциал, материалната база, др. механизми. Tе 

са:  

 Участие на представители на TП ДГС Ботевград, на 

гражданските общности, заинтересовани лица, експерти в 

сферата  и институции в : 

 публични местни, областни и на други нива форуми, свързани пряко 

или индиректно с горите; 

 заседания на Общинския съвет и неговите комисии при рсзглеждане 

на докладни, предложения за решения свързани с горите в региона; 

 периодични срещи с гражданите от периферните и отдалечени 

населениместа- опорни центрове на TП ДГС Ботевград в 

изпълнението на плана за развитие 2014-2023г. 

 квартални неформални групи или други неформални обединения, 

домсъвети, др. 
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 местни обществени и/или консултативни съвети; 

 Осведомяване на гражданите относно процесите, свързани с 

процесите, резултати, проблеми, предстоящи събития и нужда 

от съвместни дейности, др. новини и съобщения чрез: 

 публикации, репортажи в местните и извън района, печатни, 

електронни и дигитални  медии; 

 публикуване в сайта на партньорите, други сайтове и по преценка в 

социални мрежи, на новини и информация, взети решения с цел  

осведомяване на заинтересовани; 

 поддържане сайта на ТП ДГС, Ботвград с предоставяне на актуална 

информация, оповестяване на събития, инициативи, обществени 

процеури по ЗОП за избор на външни изпълнители от която 

заинтересовани да ползват полезна информация /доклади, отчети от 

публичен характер, резултати, статистика, друга информация/ 

 Организиране на информационни кампании, публични, празнични 

събития, сезонни дейности, др. форми , свързани с  горите, 

Ботевград, за приобщаване на партньори, присъедининяване на  

граждани, природозащитници и за повлияване и активиране  на 

местните граждански общности за каузата „Горите са в нашите 

ръце“.  

 Организиране участие на партньори, природозащитници, 

представители на заинтересовани общности в:  

-обществени обсъждания по теми отнасящи се до икономическо и 

социално развитие на община Ботевград; 

-събития, инициативи с участие на деца, млади  хора и други 

граждани; 

-празници, фестивали  за гората и земята и свързани с нея околна 

среда, икономики; 

-инициативи: походи в гората с беседи от специанист, изграждане на 

съоражения с участието на граждани /пейки, места за отмора, места/ 

вишки  за наблюдения, подходящи приспособления за поставяне на 

храна, сол на животните, др. инициативи; 
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4.Доброволчество.  

        Доброволчеството значи граждани в действие. Доброволчеството е 

най-хуманната демократична работеща форма с участие на гражданите за 

справяне в кризисни ситуаци, които са не рядко явление особено в горите в  

т..ч. и горите в Боревград.. Традиционно доброволчеството се активира 

при екстремни ситуации /пожари, наводнения, други природни бедстви, 

при сезонни дейности  / залесяване...../, др., рутинни дейности /почистване 

на терени, корита на реки и потоци, нерегламентирани сметища, които 

инициативни граждани превръщат в места за отдих - добра практика, 

облагородяване на пътеки в горски терени, почистване, монтиране на 

пейки, други съоръжения за привличане на посетители, както и за по-добър 

достъп при необходимост от  прилагане на мерки в защита на гората от 

климатичните промени.  

Лицата, представляващи на добра воля гражданските общности на форуми, 

работни и тематични срещи, заседания за вземане на решения, относно 

горския сектор, са също доброволци с ценен принос за изграждане на 

капацитет, популяризиране и др. полезни придобивки за устойчиво 

развитие на горите. 

Гражданите се отзовават на всяка стойностна, смислена и полезна 

инициатива, свързана с горите в района, в който живеят. Те са най-

мощната сила при спасяването на горите от бедствия, ценен ресурс за 

тяхното опазване и развитие, доказан във времето назад и със затихващи 

функции днес.  

5.Мониторинг и оценката. 

   Основната цел на мониторинга е да контролира ефикасността на 

процесите за сопанисване, ползване и устойчиво развитие на горите в 

рамките на община Ботевград, а чрез оценката ще се предоставя 

информация за ефективността и устойчивостта на дадена политика.  

 Мониторингът и оценката дават възможност на 

управляващите, заинтересованите от горите страни да 

формулират приоритети за развитие, като същевременно дават 

и отговор на ключови въпроси, които имат значение за 
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устойчиво развитие на горския сектор. Мониторингът и 

оценката са взаимносвързани инструменти, които са 

измерители на качественото и ефективното изпълнение на 

мониторирания обект, подпомагат управленските органи да 

преценяват въздействието от изпълняваните политики и да 

подобрят процеса на планиране като отчитат, както 

постигнатия напредък, така и негативните ефекти. 

Мониторингът е системата от мерки и подходи, индикатори за 

оценка на резултати и други съпътстващи фактори. Те са 

многообразни и се прилагат в зависимост от основната цел, 

обхват и резултати, от конкретните цели на мониторирането 

иочаквания.. Въпреки  тази вариативност, мониторингът има 

основни компонети, които са основополагащи в т.ч. 

индикатори. Индикаторите са количествени и качествени 

измерители за оценяване степента на ефективност и 

ефикасност от изпълнението на определена дейност и 

въздействието върху очаквания резултат. Механизмите за 

мониториране, измерителите/ индикатори, които се 

съпътстват с допълнителни измерители и доказателствени 

материали /време, брой, документи, доказващи извършени 

дейности, др./ са неделима  част от системата за проверка, 

проследяване и оценка и заедно определят матрицата за 

съответнана проверка. В етапа на изпълнение на конкретната 

дейност/цел, доброто количествено измерване служи като 

основа за осъществяване на ефективен мониторинг и оценка 

на постиженията, дава ясна представа на граждани, местна 

власт, заинтересовани относно резултати и въздействие.Чрез 

тях се подобрява прозрачността в процеса на прилагане на 

политики, повишава се отговорността на управляващите 

сектора и ползватели пред обществеността и се насърчава 

участието на заинтересованите страни при реализирането на 

конкретни политики. Акцентът на миниторинга е  върху:  
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 използваните ресурси/вложенията (мониторинг на влаганите 

ресурси);   

 планираните дейности и/или осъществяваните процеси (мониторинг 

на изпълнението);   

 получените крайни/непосредствени резултати (мониторинг на 

резултатите).  

Мониторингът и оценката е един от най- сложните инструменти за 

контрол на процесите. Изисква професионални познания от 

мониториращите, има голяма икономическа, социална и обществена 

значимост и е провокационна относно конфликти от засегнати 

интереси на заинтересовани. Тези специфични особености са 

причина за ниския процент /0.3 % на граждани с готовнот за участие 

в мониторинг, независимо от голямото недоволство. 

 Други мерки/механизми/инструменти: застъпнически кампании, 

уебинари, провокиране на местни инициативи,прилагане на 

работещи практики, побратимяване между общини,институции 

и/или неправителствени структури от страната и държави извън 

границите, ползване възможностите на донорските програми 

програми  и разработване на проекти, включване в партньорски 

мрежи и други мерки по преценка. 

 

Организационни мерки за сформиране и учредяване на МОДЕЛ за 

участие на гражданското общество в процесите на  формулиране, 

прилагане и мониторинг върху местните политики за добро 

управление на горите на територията на община Ботевград. 

 

        Предлаганите мерки са обобщени и примерни. Конкретизирането им 

зависи от формата и статуса на структурата „МОДЕЛ за участие на 

гражданското общество в процесите на  формулиране, прилагане и 

мониторинг върху местните политики за добро управление на горите на 

територията на община Ботевград“. В общ план мерките включват: 

 Предварителна подготовка : 
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 организиране на доброволчески екипи/ ядра за 

сформиране и учредяване на  Модела. Изготвяне на план 

за учредяване на структурата Модел ; 

 разработване на програмни документи относно Модела 

за участие на гражданското общество в процесите на  

формулиране, прилагане и мониторинг върху местните 

политики за добро управление на горите на територията 

на община Ботевград: устав/ план/програма, 

документация, др. материали/; 

 изготвяне на предложение за ръководни форми/звена; 

 техническо подсигуряване на  структурата / помещение, 

техника, кацеларски материали; 

 организиране на информационна кампания за 

осведомяване на обществеността за инициативата  

изграждане на „Модел за участие на гражданското 

общество в процесите на  формулиране, прилагане и 

мониторинг върху местните политики за добро 

управление на горите на територията на община 

Ботевград“ и набиране на доброволци, подкрепящи 

каузата.  

 Учредяване на структурата Модел, регистриране при 

необходимост. 

 Разработване на програма за развитие, опазване, 

стопанисване и устойчиво развитие и  управление на горите на 

територията на община Ботевград, формулиране и прилагане 

на работещи  политики, мониторинг върху изпълнението на 

програмата, съгласно: 

  препоръките в настоящия документ и не само;  

  „Модел за участие на гражданското общество в процесите на  

формулиране, прилагане и мониторинг върху местните 

политики за добро управление на горите на територията на 

община Ботевград“; 
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   набиране на доброволци, подкрепящи каузата.  

Примерни мерки/ механизми за прилагане в Модела за добро 

управление на горите с широко гражданско участие за постигане на 

добро, ефективно и ефикасно управление и устойчиво развитие на 

горите на територията на община Ботевград.  

 

 Мерки за информиране и осведомяване на гражданските 

общности, заинтересовани страни, заинтересовани страни, 

местна власт / публикации, работни срещи на терен, 

инициативи/. 

 Формиране на доброволчески екипи за  дейности във 

населените места, съгласно програмата за развитие и 

опазване,стопанисване и устойчиво развитие  по опазване 

на горите от природни бедствия и аварии, както и от 

незаконни човешки намеси. 

 Обучение на екипите за придобиване на знания и умения, 

които да прилагат в сферите.  

 Осигуряване на защитно облекло, лични предпазни 

средства, специализирана техника, инструменти за работа 

при приридни бедствия- наводнения, пожари, др. средства 

за защита, бърза комуникация, транспорт, храна. 

Изграждане на защитни заграждения, пояси, наблюдателни 

площадли/вишки/ водоизточници и други защити. 

 Устройства за бързо осведомяване на доброволческите 

екипи за бързи действия.  

 Инвестиране в изграждане на капацитет от доброволци 

чрез обучения и др.форми за защита на горите и 

преодоляване на поблеми/последствия от природнии 

бедствия, наводнения,  заледявания,пожари, бури, други 

природни явления; от незаконна човешка намеса. 

 Организиране на мащабни информационни кампани при 

необходимост за осведомяване, обмен на мнения и полезна 
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информация, необходима за правилни решения и промяна в 

недоверието и грешни нагласи в гражданите.  

 Водене на  правилен коректен диалог с отчитане интервсите на 

участващите в него, води до консенсус между страните относно 

определен  казус/тема, каквато е целта на преговарящите. 

Диалогът предполага отвореност от двете страни и активен обмен 

на позиции. 

 Директни срещи между граждани и представители от 

администрацията и/или работещите в ТП ДГС, Ботевград по 

въпроси за съвместни действияе от особено значение както и 

сближаване между страните, така и за резултатно сътрудничество. 

 Проследяване: На този етап ролята на гражданите е да 

контролират и оценяват резултатите от изпълнените политики. 

Важно е да има ефективна и прозрачна система за проследяване, 

екипи с обучени членове и необходимо за дейността оборудване, 

материали, както и други условия, за да се постигат коректните 

резултати от прилагането на съответната политика.Екипите, 

ръководени от техните лидери, поемат отговорност да 

проследяват резултатите от прилагането на програмата с оглед на 

качество, устойчивост, ефективност. Институциите  да се 

вслушват в гражданското мнение, да реагират по определени 

въпроси, повдигнати от гражданското общество. 

 Обществени консултации, публични дискусии: дават на 

гражданите възможността да изразят и/или коригират/обогатят 

познания, мнения  по различни ключови теми и да предлагат 

обосновани решения, да намерят съмишленици, с които да 

формират групи за натиск, лобиране в защита на важни стъпки, 

свързани с местните гори.  Ползването на интернет и на 

социалните мрежи позволяват не само бърз достъп до 

информацията, но и по-добра информираност на общественото 

мнение, както и по-консолидирани общности от граждани. През 

последните години именно социалните мрежи се използват за 
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обединяване на недоволните граждани по даден проблем от 

обществено значение. 

 Прилагане на работещи форми за дългосрочно партньорство, 

регламентирано посредством споразумения, регистрации на нови 

публично-частни структури, реализация на съвместни проекти и 

др. механизми от Плана за управление на горите в Ботевград. Те 

са много добри катализатори на гражданското включване в 

процесите, планирани в Модела.  

Тези и други механизми и мерки, включени в Модела, ще гарантират 

постигане на добро, ефективно и ефикасно управление и устойчиво 

развитие на горите на територията на община Ботевград.  

 

 Примерни дейности и съвместни инициативи в рамките на Модела за 

добро управление на горите на територията на община Ботевград. 

1.Информиране на обществеността за формулираните цели, планирани 

дейности и постигнатите резултати на всеки етап на изпълнение процеса 

на изпълнение на горскостопанскитe политики за развитие в сектора за 

периода 2014-2023г чрез информационни срещи; граждански панели, 

медийни съобщения, информационни материали, интернет-страници и др.   

2.Консултиране чрез провеждане на широки обществени обсъждания и 

проучване на обществените нагласи за изпълнение на горскостопанскитe 

политики за развитие в сектора за периода 2014-2023г.   

3.Съвместни действия чрез осигуряване на условия за ангажиране на 

граждани и заинтересовани, страни в партнирането, в процеса на 

изпълнение на планираните дейности.  

4.Съвместни инициативи на граждански общности при реализация на 

сезонни и/или други дейности, свързани с изпълнението на план, програма 

на ДГС, Ботевград.2014-2023г. 

5.Съвместни механизми за пряко участие на граждани и заинтересовани 

страни в партнирането в процеса на вземане на решения, свързани с 

изпълнението на на горскостопанскитe политики за развитие в сектора за 

периода 2014-2023г.   
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6.Съвместни действия чрез осигуряване на условия за ангажиране пряко 

участие на граждани и заинтересовани страни в партнирането в процеса на 

вземане на решения, свързани с изпълнението на на горскостопанскитe 

политики за развитие в сектора за периода 2014-2023.  

7.Други инициативи на гражданските общностти за осигуряване на 

подкрепа при реализация на дейности, които съответстват на 

стратегическите и оперативни цели на ТП ДГС, Ботевград.  

 Дейностите за осигуряване на гражданско участие се реализират чрез 

целенасочена и продължителна работа, умно управление на процесите за 

партниране, проучване и прилагане на доказан опит и добри практики в 

страната и извън границите на РБ. 

  Дългосрочно развитие на Модела за добро управление. 

Постига се чрез мерки за укрепване, разширяване, сближаване, обмен на 

мнения и ресурси между страните с различен капацитет и интереси 

Обединяване на този потенциал води до балансирано развитие между  

икономическите сектори: земеделие, дървопреработване, дърводобив, 

туризъм и свързаните с туризма сфери се отразява благотворно върху  

екосистемите, водите, земите на територията на общината, повишава 

жизнения статус на гражданите, засилва местното развитие.  

1.Принципи и предпоставки- задължителнии, условия за успешно 

рeaлизиране на Модела и устойчивост: 

1.1.Принципи и предпоставки: 

 осъзнато  сближаване между институции, свързани с горите и горската 

промишленост,местна власт, заинтересовани лица, медии и с широко 

гражданско участие, готовност и фокусиране на ресурси в подкрепа и 

развитие на идеята на Модела за устойчиво управление на горите на 

територията на община Ботевград; 

 формулиране на перспективни политики , мониторинг и оценка на  

реализация, резултати и въздействие;  

 осигуряване на устойчиво развитие на горския сектор чрез постигане на 

оптимален баланс между екологичната функция на горите и тяхната 

способност дългосрочно да предоставят материални ползи и услуги; 
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 засилване ролята на горите  върху местно икономическо и социално 

развитие чрез синергия между свързаните с тях икономически и 

социални сектори;  

  увеличаване  приноса на горския сектор в зелената икономика. 

1.2. Условия за успешно прилагане на Модела за гражданско участие. 

За да се гарантира включването без дискриминация на 

неправителствените организации в политическия процес за вземане 

на решения, е необходимо създаването на благоприятна среда, а 

именно: 

 правова държава;  

 гарантирано включване без дискриминация; 

 подкрепа на основните демократични принципи, политическа воля, 

благоприятно законодателство, ясни и точни процедури, 

дългосрочна подкрепа;  

 ресурси за устойчиво гражданско общество; 

 споделени пространства за диалог и сътрудничество.  

Тези условия позволяват конструктивно сътрудничество между НПО, 

неформални граждански общности и публичните органи, изградено върху 

взаимно доверие и разбиране на демокрацията за равнопоставено участие.  

 

На база установените местни процеси, потребности, нагласи и  и степен  на 

готовност на гражданите  за участие в дейности за добро управление на 

горите на територията на община Ботевград,  чрез проучвания в рамките на 

проекта и от източници, свързани с темата, на фокус в настоящия Модел са 

препоръчани политики  и мониторинг върху ефективността и ефикасността 

от прилагането им. ДГС прилагат система на мониторинг, преглед и 

оценка за изпълнение на десетгодишния Горскостопански план 2014-2023 

г., който е Стратегическия план за развитие на съответния горски сектор. 

Те  се осъществяват чрез механизмите за оперативно планиране и 

управление на съответните отговорни органи на национално ниво и 

партньори.  
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1.3. Очаквани резултати: 

 повлияни нагласи  и активиране на местните граждански общности в 

процесите за добро управление на горите в региона на Ботевград; 

  прилагане на политики за устойчив горски сектор и местно 

развитие; 

 развитие на горите на територията на населените място, в които 

живеят гражданите; 

 планирано ползване на местното горско богатство, при взаимодействие 

със секторите /пчеларство,медоносна растителност, животновъдство, 

ползвано и за почистване на ниски храсти в горски територии- чужд 

опит, др.; 

 съобразени с Горскостопанския план за развитие  на ТП ДГС, 

Ботевград ; 

 чрез подкрепа  на администрацията и работещите в ТП ДГС, Ботевград, 

от местните граждански общности, местна власт и институции, 

заинтересовани лица да  обединят ресурси, сближат позиции за 

балансирано ползване на горите и устойчиво развитие , неотменна цел 

Стратегическия план 2014-2023г на Горското стопанство,  за да се 

постигнат резултати, които ще рефлектират върху местното развитие, 

ще се повиши добавената стойност към развитието на свързаните с 

горите икономики, социалната сфера и приоритетните области; 

 природосъобразно и многофункционално стопанисване на горските 

ресурси;  

 постигане и поддържане на благоприятен консервационен статус на 

горските хабитати и видове и опазване на биологичното и 

ландшафтното разнообразие чрез устойчиво управление на горските 

територии;  

 ефективно управление на горския сектор;  

  нарастване на приноса на горския сектор към зелената икономика. 
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Формулиране на политики за прилагане с цел подобряване процесите 

на ефективно и ефикасно добро управление на горите в община 

Ботевград в рамките на Модел с широко гражданско участие за 

местно развитие.   

 

На база установените местни процеси, потребности, нагласи и  и степен  на 

готовност на гражданите  за участие в дейности за добро управление на 

горите на територията на община Ботевград  чрез проучвания в рамките на 

проекта и от източници, свързани с темата ,  на фокус в настоящия  Модел 

са препоръчани политики прилагане подобряване и за мониторинг в два 

подхода/варианта: 

 

Примерни политики за прилагане, мониторинг  и оценка на дейности за 

добро управление на горите на територията на община Ботевград. 

 

1.Осигуряване на устойчиво планиране на дейностите в горските 

територии на община Ботевград. 

  Индикатори/критерии за оценка. 

 Разработени и приети наредби по чл. 13, ал 13 и чл. 18 от 

Закона за горите. 

 Изготвен наръчник за разработване на областните планове 

за развитие на горските територии.  

 Приети областни планове за развитие на горските 

територии. 

 Актуализирани и синхронизирани данни.   

 Завършен и въведен горски кадастър.  

 Изградена интегрирана информационна система за горите 

на територията на община Ботевград, с препоръка 

използване на ГИС. 
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2.Повишаване на ефективността на превенцията и борбата с горските 

пожари и незаконните действия.  

          Индикатори/критерии за оценка. 

 Разработена и приета Програма за опазване на горите от 

пожари. 

 Приета програма за превенция и обучение за борба с 

пожарите. 

  Извършени обучения за превенция и борба с пожарите. 

  Обучени лица за превенция и борба с пожарите. 

 Проведени  информационни кампании. 

 Разработени програми за обучение на  доброволчески 

формирования за гасене на горски пожари  

 Обучени лица от доброволните формирования за 

предотврат,яване и гасене на горските пожари.  

  Изготвен Анализ на състоянието на изградената 

инфраструктура за наблюдение, ранно откриване и 

оповестяване на горски пожари.  

 внедряване на система за наблюдение, ранно откриване и 

оповестяване на горски пожари. 

 Намаление на годишна площ на опожарени гори и други 

гористи местности. 

 Намаление на загубите  от горски пожари в лв.  

  Изградени и дооборудвани противопожарни  депа. 

 Изградени пожаронаблюдателни кули . 

  % изпълнение на Националната схема  

 Осигурени оборудвани автомобили с висока 

проходимост за пожароопасния сезон . 

  Осигурени лични предпазни средства за лицата от 

специализираните и доброволчските групи за гасене на 

горски пожари.  

 Изградени бариерни прегради, лесокултурни прегради, 

минерализировани ивици.   
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 Изградени/подобрени водоизточници. 

 Изградени/подобрени площадки.   

  Регистрирани незаконни действия.   

  Издадени НП – % от от съставените адм. Актове.  

 Влезли в сила НП –% от издадените НП;  

 Събираемост на влезлите в сила НП -%. 

 Отразяване издаването и отчитането на електронни документи за сеч 

и транспорт на дървесина в изградения информационен модул в 

интернет базираната информационна система на ИАГ – 

www.system.iag.bg, 

 Осигурен достъп на съответните отговорни институции и 

длъжностни лица до ИС на ИАГ  

 Възстановени горски площи от засегнатите от пожари, бедствия и 

незаконни действия, и транспорт 

 Включване в единната национална електронна система за контрол 

върху добива, транспортирането и преработването на дървесните 

ресурси в ГИС среда. 

3.Политики за повишаване на устойчивостта и способността за  

адаптиране на горските екосистеми към изменението на климата.  

           Индикатори/критерии за оценка. 

 Изпълнена научна задача за въвеждане на подходящи 

лесовъдски системи в аспекта на променящите се 

климатични. 

 Приложени съвременни лесовъдски системи  на площ.  

 Извършени дейности, състоящи се от едно или повече 

поети ангажименти за опазване на околната среда в 

горите на площ.  

 Изпълнена научна задача за  увеличаване на гъстотата в 

изредените естествени и изкуствени насаждения.  

 Усъвършенствана нормативна уредба  за регламентиране 

на гъстотата в изредените естествени и изкуствени 

http://www.system.iag.bg/
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насаждения, насаждения (редини и др.) с увеличена 

гъстота с изискуемост минимум 20 %.   

 Въведени конкретни разпоредби в нормативните 

документи  за регламентиране на мониторинг на 

състоянието на горските екосистеми с акцент върху 

съхненето. 

  Изготвяни ежегодни доклади от мониторинг на 

състоянието на горските екосистеми с акцент върху 

съхненето.  

  Извършен анализ на необходимостта от въвеждане и 

адаптиране на добри практики за устойчиво управление 

на горски територии в условия на климатични промени.  

 Въведени промени в нормативни документи за устойчиво 

развитие.  

 Въведени добри практики за устойчиво управление на 

горски територии в условия на климатични промени - 

полуаридни зони –брой  

 Разработени и приети правила за мониторинг и оценка на 

„Програма от мерки за адаптиране на горите в РБ и за 

смекчаване на негативното влияние на климатичните 

промени върху тях“ 

 

4.Поддържане и развитие на системата за запазване на горските 

генетични ресурси.  

Индикатори/критерии за оценка.  

 Събрани и съхранени семена, видове. 

  Компенсаторни плащания за дейности по опазване  и 

поддръжка на горски генетични ресурси.  

 Закупена апаратура за изоензимен анализ.   

 Подобрена структура на семепроизводствени гради 
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5.Осигуряване на устойчиво планиране на дейностите в горските 

територии. 

  Индикатори/критерии за оценка. 

 Разработени и приети наредби по чл. 13, ал 13 и чл. 18 от 

Закона за горите. 

 Изготвен наръчник за разработване на областните планове 

за развитие на горските територии.  

 Приети областни планове за развитие на горските 

територии. 

 Актуализирани и синхронизирани данни.   

 Завършен и въведен горски кадастър.  

 Изградена интегрирана информационна система за горите 

на територията на община Ботевград, с препоръка 

използване на ГИС.  

 

6.Насърчаване сдружаването на собствениците на гори, 

предприемачеството и оптимизиране  на  публично-частното 

партньорство в горския сектор съгласно разработен и приет 

Национален план за развитие на недържавното горско стопанство. 

Индикатори/критерии за оценка.  

 Извършен анализ и оценка на обхвата и възможностите 

за публично-частно партньорство за извършване на 

самостоятелни или съвместни горскостопански и 

ловностопански дейности в различни обекти в горските 

територии.  

 Разработени препоръки съгласно Плана. 

 Брой успешно приключени процедури за публично-

частно партньорство в горските територии.  

 

7.Ефективно усвояване на средства от европейски и международни 

фондове и програми”. 

 Индикатори/критерии за оценка.  
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 Разработена Програма на ДГС, Ботевград за 

подпомагане, модернизиране, установяване на 

партньорства и други полезни придобивки по 

Европейски програми, Финансов механизъм на 

Европейското икономическо пространство, други 

донорски програми   с участие на национални и 

международни партньори  за придобивсне и полване на 

добър опит и практики. 

  Брой подадени и одобрени проекти.  

 Проведени информационни кампании.  

 Проведени семинари . 

 Изготвени и популяризирани  информационни 

материали. 

  Включени  нови горски мерки в европейски и 

международни фондове и програми.  

 Брой реализирани проекти по горски мерки в европейски 

и международни фондове и програми. 

 Брой обучени лица.  

 Разработени и приети нормативни документи за 

насърчаване на горските предприемачи, за въвеждане на 

съвременни организационни и технологични методи и 

оборудване за работа в горите. 

  Установени партньорства и включване в партньорски 

мрежи. 

 

8.Насърчаване на заетостта и предприемачеството в горите и 

подобряване на качеството на професионалната квалификация на 

работната сила в    горския сектор. 

Индикатори. /критерии за оценка. 

 Изготвен анализ на състоянието и нормативната 

регламентация на професионалното образование и 

оценка на потребностите и възможностите за 
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подобряване на образованието и квалификацията в 

горския сектор. 

 Разработен и приет пакет нормативни документи, във 

връзка с образованието и квалификацията в горския 

сектор. 

  Разработени програми за обучение и атестация на 

работещите в горския сектор. 

  Проведени обучения на работещи в горския сектор. 

  Обучени работещи в горския сектор.  

 Разработена програма за подобряване на нивото на 

професионална квалификация на персонала в 

институциите от горския сектор по опазване на 

биологичното разнообразие. Проведени обучения по 

опазване на биологичното разнообразие.  

 Обучени служители по опазване на биологичното 

разнообразие.  

 Консултации на  собственици на недържавни гори, 

горски предприемачи, практикуващи лесовъди, 

оператори на горска техника и на работници и др. 

 

9.Развитие на научно-изследователските дейности и обвързването  им 

с  нуждите на горския бизнес 

Индикатори/критерии за оценка.  

 Брой сключени споразумения за взаимодействие с 

научнообразователните институции.  

  Разработена система за координиране на развитието на 

научно-приложна дейност. 

 Въведени иновации.   

  Участия в проекти . 

 Научни разработки . 
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10.Активно участие в подготовката и изпълнението на политиките на 

ЕС,  свързани с горския сектор и в международните процеси за 

устойчиво управление на горите 

Индикатори/критерии за оценка.  

 Отправени предложения към горските институции,  

организации и други заинтересовани страни от горския 

сектор  с представители в работните органи и 

структурите на ЕК и ЕС, свързани с опазването на горите 

и тяхното устойчиво управление.  

 Изпълнени съвместни международни проекти.  

 Споразумения и протоколи в рамките на двустранното и 

многостранно регионално и международно 

сътрудничество. 

 

11.Осигуряване на информация, публичност, прозрачност и прилагане 

на принципа на партньорство при устойчивото управление на горския   

сектор 

Индикатори/критерии за оценка. 

 Проведени проучвания на общественото мнение. 

 Промяна в обществените нагласи, отчетени при проведени 

обществени проучвания. 

 Въведени механизми за участие на обществеността, 

неправителствените организации и останалите 

заинтересовани страни в процеса на планирането и 

прилагането на документите за национално, регионално и 

местно устойчиво управление на горските територии в 

подзаконовата нормативна уредба.  

 Брой планирани и проведени обществени обсъждания на 

документите, свързани с планирането в горския сектор. 

 Изготвен анализ и препоръки за подобряване на 

ефективността на създадените консултативни органи, ако 

има такива. 
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 Създаден и функциониращ местен съвет по горите.  

 Сформурана Координационна комисия за управление на 

мониторинга и оценката на дейностите, резултати, 

стопанисване и устойчиво развитие на горския сектор  на 

територията на община Ботевград. 

 Проведени тематични и работни срещи по въпроси от 

„Дневния ред» за партньорства, сближаване с местните 

граждански общности, медии, НПО, представители на 

заинтересовани стрни за добро управление.  

 Проведени  кампании, публикации. 

 Разработена и въведена Комуникационна стратегия. 

12.Устойчиво производство и потребление на биомаса като 

възобновяем енергиен източник 

                          Индикатори/критерии за оценка. 

 Извършено проучване, анализ и оценка на потребностите 

и на реалните възможности за производство и 

оползотворяване на дървесната биомаса от горската 

териториия в рамките на община Ботевград за 

производство на топлинна енергия и електроенергия. 

 Проучване, адаптиране/разработване на добри практики 

за създаване и управление на интензивни горски култури 

за добив на биомаса. 

 Въведени норми за остатъци след сечта.  

 Разработени методически указания за създаване и 

управление на интензивни горски култури за добив на 

биомаса.  

 Създадени интензивни горски култури за добив на 

биомаса.  

13.Насърчаване на процеса на сертификация на горския сектор  

      Индикатори/критерии за оценка.  

 Сертификация – на % от горските територии.  
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 Брой сертифицирани контрактори за качеството на 

предоставяните услуги, спазване на законовите 

изисквания и здраве и безопасност при работа.   

 Брой сертифицирани преработващи фирми за произход 

на дървесина  като гаранция за проследимост на 

продукцията.  

14.Ефективно и устойчиво използване на туристическия потенциал на 

горите на територията на Ботевград и развитие на рекреационните 

дейности в тях 

      Индикатори/критерии за оценка.  

 Изготвено проучване и анакиз анализ на туристическия 

потенциал на горския сектор.  

 Разработен и въведен план/карта на туристическото 

зониране  на горската територия в община Ботевград. 

  Изготвен и приет пакет нормативни документи за 

регламентиране на условията за реализиране на приходи 

от осъществявани туристически услуги в горския сектор. 

 Регламентирани такси за туристическите услуги в 

горския сектор.  

 Брой интегрирани туристически продукти, ползващи 

горската територия.  

 Изготвяне на маркетингови стратегии за туризъм в 

гората. 

  Партньорства за развитие на туризма в гората 

  Развити туристически атракции;   

 Брой фирми, въвели предлагането на туристически 

услуги в горската  територия. Действаща единна 

интернет базирана ГИС за туристическия потенциал на 

горската територия в община Ботевграад и 

интегрирането й в Единна система за туристическа 

информация.  
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15.Устойчиво ползване на екосистемни услуги, предоставяни от 

горите на териториятя на община Ботевград 

      Индикатори/критерии за оценка. 

 Разработена и въведена методика за екосистемните 

услуги.  

 Приети нормативни документи, регламентиращи 

дейностите   за оценка на екосистемните услуги и на 

схеми за възмездно ползване на обществени екосистемни 

услуги, предоставяни от горската територия в община 

Ботевград.  

 

Значими 5 политики за реализация на стратегическите цели за развитие на 

горския сектор и местно развитие в ранките на община Ботевград: 

1. Политика за осигуряване на многофунционално  

устойчиво развитие на горския сектор на територията на 

община Ботевград. 

2. Политика за стопанисване и балансирано ползване на 

горите. 

3.Политика за баланс между екологичната функция на 

горите и тяхната способност дългосрочно да предоставят 

материални ползи и услуги. 

4. Политика за засилване на ролята на горите за 

осигуряване на местно  социално-икономическо развитие 

5. Политика за увеличаване на приноса на горския сектор 

в зелената икономика.   

Включените в Модела за участие на гражданското общество в 

процесите на формулиране, прилагане и  мониторинг върху местните 

политики за добро управление на горите в община Ботевград са ключови 

за сектора и кореспондират със заложените цели. Те имат препоръчителен 

характер. Индикаторите са представени без техните характеристики  като 

измерители. Характеристиките се прецизират към всяка политика и в 

зависимост от рамкретната среда, условията за изпълнение на дейностите и 
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планираните цели. В Модела те са съобразени с основните дейности за 

изпълнение на съответната политика и са ориентир за критерии за оценка. 

Прилагат се по преценка степента на готовност от ДГС, капацитет и цели, 

данни за изходното състояние на съответните индикатори, чрез които се 

описва проблема или ситуацията преди изпълнението на съответната 

дейност или цел.  Ако изходните данни не са налични или не могат да 

бъдат измерени чрез количествени измерители, за измерител на промените 

във времето могат да се използват целеви въпросници и анкетиране на 

експерти в съответната област и/или заинтересовани страни. При условие, 

че не може да се установи конкретна промяна чрез използването на 

въпросник, следва да се формулира качествен измерител на текущото 

състояние, който да се използва при бъдещи справки. С помощта на 

изготвена матрица могат да бъдат определени ключови индикатори за 

изпълнението на различни дейности, планове, програми, проекти, др.  

 Системата от индикатори за мониторинг на изпълнението на 

процесите за изпълнение на политики и подобряване процесите 

на ефекивно и ефикасно добро управление на горите в рамките 

на община Ботевград следва да се базира на вече установени 

европейски добри практики по отношение на формулирането и 

на индикатори.  Изборът на индикатори се съобразява с: 

 изискванията за мониторинг на Европейската стратегия за 

развитие на горския сектор;  

 изискванията за отчитане на изпълнението на подобрените 

паневропейски критерии и индикатори за устойчиво 

управление на горите;   

 актуализираните стойности на индикаторите за напредъка по 

прилагането на Конвенциите от Рио (Конвенция на ООН за 

биологичното разнообразие, Рамковата Конвенция на ООН по 

изменението на климата, Конвенция на ООН за борба с 

опустиняването);  

 установените потребности за мониторинг и оценка на 

изпълнението на стратегическия документ и развитието на 
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сектора на национално, регионално и местно ниво. За да могат 

да послужат за мониторинг или оценка на въздействие на 

конкретна политика, индикаторите трябва да позволяват 

използване на достатъчно голяма база данни.   

 Разработените индикатори (там където е възможно) следва да 

се основават на възможностите за получаване на официална 

статистическа информация и се базират на данни от МЗХ, 

Изпълнителна агенция по горите и на държавните предприятия 

по чл. 163 от Закона за горите, както и на НСИ. Ето защо най-

подходящо е да се използват показатели, включени в 

официалната статистическа информация, които се събират и 

изчисляват от НСИ и Евростат. Индикаторите, за които липсва 

такава информация, следва да са дефинирани по начин, 

позволяващ да се използват данни от други достоверни 

официални източници (по въпросите, свързани с 

финансирането – Министерство на финансите, по въпросите на 

опазването на околната среда – Министерство на околната 

среда и водите, по въпросите на производството на топлинна 

енергия и електроенергия от възобновяеми източници – 

Министерство на икономиката и енергетиката, по въпросите на 

регионалното развитие – Министерство на регионалното 

развитие. За избор на надеждни индикатори се използва т.н. 

„точкова  система” (Източник: UNDP Guide for Monitoring and 

Evaluation, 2002).   

 

В условията на извънредно положение работата на отделните структури в 

нашата страна не само че не е спряла, но напротив –активно се работи за 

опазване на горите за цялата ни страна. Това сочат и последните актуални 

данни: Повече от 222 000 проверки са извършили горските инспектори на 

Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции, както и  

мобилните екипи на държавните предприятия и горските стопанства през 

първите шест месеца на 2020 г.  
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Горските служители проверяват за спазване на нормативните разпоредби 

за добив, транспортиране и съхранение на дървесина, изпълнение на 

правилата по време на лов за безопасно протичане на ловните излети и 

предотвратяване на инциденти и нещастни случаи. 

Акциите са обхванали 38 000 сечища, близо 12 000 обекта за съхранение, 

преработка и търговия, 64 261 превозни средства и 117 500 ловци, 

риболовци и други физически лица, извършващи дейности в горски 

територии. 

Съставени са общо 4755 акта и 1400 констативни протокола за нарушения, 

като повечето са за незаконна сеч и транспортиране на дървесина без 

контролна горска марка и превозен билет.  

За първите шест месеца на годината в базите за съхранение са задържани 

общо 416 куб. метра обла строителна дървесина, 3720 куб. метра дърва за 

огрев и 34 куб. метра фасонирана дървесина. От нарушителите са 

конфискувани 348 каруци, 29 коня, 172 моторни превозни средства, 235 

моторни триона и други инструменти за дърводобив.  

Продължават проверките на Изпълнителна агенция по горите по контрол 

във всички горски територии на страната и на служителите на 

предприятията по опазване на горите, както и съвместните акции срещу 

нарушителите с представители на други институции. 

В отделните общини вкл. и на територията на община Ботевград 

общинските структури съвместно и с подкрепата на гражданското 

общество се стремят да подкрепят националната политика за опазване на 

горите и горските масиви. 

Ситуацията е изключително трудна при положение, че не е възможно 

към настоящият момент да се правят на място показни акции на 

повече граждани и младежки структури за опазване на горите, 

флората и фауната в тях. При създалата се извънредна ситуация ще се 

наблегне на повече он-лайн мерки за информиране на гражданското 

общество. 
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Всяка една от формулираните политики е съотносима към 

стратегическите политики за добро управление и напредък на горския 

сектор в община Ботевград, националното и европейско 

законодателство. 

Чрез механизмите на Модела се осигурява прозрачност в процеса на 

изпълнението на политиките, очаква се повишаване отговорността на 

държавните органи пред обществеността и насърчаване участието на 

заинтересованите страни относно балансирано  реализиране на 

конкретни политики в горския сектор на територията на общината.   

Механизмите са съобразени с националните и европейски принципи за 

тясно сътрудничество със съответните власти на национално, 

регионално и местно ниво от една страна и с икономическите и 

социални партньори, от друга.   

Проучване на опит и добри практики, модели на гражданското 

общество за   политики за сопанисване,  ползване, планиране и 

устойчиво развитие на горите  на териториите на държави от ЕС, ФМ 

на ЕИП,  Норвежки  ФМ и други държави./ Виж Приложение №3./ 
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5.Приоритети за развитие на горите на територията на 
община Ботевград, определени от Работната група 

Населението има право и трябва да иска такава публична власт, която да 

възприема сериозно техните нужди и очаквания, която да държи на 

качеството на техния живот и да се опитва да го подобри.  

Хората искат да живеят в сигурни населени места, които са чисти, 

благоустроени, има добри образователни възможности, 

здравеопазване, безопасни пътищата, удобен обществен транспорт, 

зони за отдих на възрастните и децата, лесен достъп до информация 

и т.н.  

От друга страна участието в местния обществен живот следва да е 

достъпно за всички, да дава възможност за изслушване на различните 

мнения не само в навечерието на избори, а през целия мандат на 

съответната власт, когато обществените услуги се определят, 

организират и предефинират.  

Необходимо е местите власти не само да спазват закона, но непрекъснато 

да подобряват предоставяните услуги и да са в крак с времето. 

Ефективното, прозрачно и отговорно местно самоуправление не е лукс, а 

една разумна инвестиция. Местна власт, която чува гласа на местната 

общност, зачита разнообразието на различните социални групи и е 

обърната към хората в нужда, показва, че се грижи за общественото благо 

и за благосъстоянието на населението.  

За неспециалистите /извън горския сектор/ няма достатъчно ясна 

формулирана нагласа относно провежданите мероприятия не достага до 

тях. В тази връзка е необходима по-голяма разяснителна дейност сред 

обществото, публичност и прозрачност  при провеждането на лесовъдските 

мероприятия в горите. За това могат да подпомогнат всички институции, 

свързани с горите и горската промишленост. 

Ефективната демокрация и доброто управление на всички нива са от 

съществено значение за нашите общества. Те съдействат за 



177 от 223 
 

предотвратяване на конфликтите, за осигуряване на стабилност, за 

подпомагане на икономическия и социален прогрес, за създаване на 

устойчиви общности, в каквито всички предпочитат да живеят и работят. 

Ползите за местната власт от гражданското участие са:  

� По-лесно възприемане на политическите решения от местната общност;  

� Намаляване броя на съдебните процедури, извънредните избори или 

отмяната на взетите вече решения, които имат неблагоприятен ефект;  

� Увеличаване на доверието между гражданите и властта;  

� Подобряване на ефективността на публичните изслушвания и 

обществените съвети;  

� Безболезнено решаване на непопулярни за местната общност решения;  

� Намиране на компромисни решения при възникнали обществени казуси 

и формирано обществено напрежение;  

� Увеличаване на ефективността и разнообразието на взетите местни 

обществени решения;  

� Създаване на предпоставки за увеличаването на активните граждани, 

вместо взискателните и вечно недоволните клиенти;  

� Създаване на заинтересована местна общност, която подпомага усилията 

на местната власт в условията на постоянно партньорство и диалог.  

 

Основни приоритети в Модела за горите е и гражданското общество 

на територията на община Ботевград: привличане на млади хора, 

създаването на условия за успешна научна работа чрез осигуряване на 

съвременна материална база, търсене на възможности за използване на 

съвременни подходи в научните изследвания, организиране на обучителни 

семинари и осъществяване на контакти с водещи специалисти, провеждане 

на обучение чрез специализации, стажове и познавателни посещения във 

водещи европейски лаборатории в рамките на различни програми, участие 

на учени в национални, европейски и международни научни мрежи, 

програми и инициативи, в двустранните и многостранните научни 

сътрудничества и изследване на възможности за ефективно участие в 
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съвместните инициативи /напр. на Хоризонт 20-20, като ERA-NETs и 

други подобни инициативи./ 

 

Приоритети за развитие на горите, определени от Работната група 

След проведените работни срещи на заинтересованите страни и 

представянето на исканията им същите са групирани по важност. 

Работната група е единодушна с  предложения за 5 бр. основни приоритети 

за развитие на горите и горските територии на територията на община 

Ботевград. 

Основните програми и проекти в настоящия план ще бъдат насочени към 

решаването на проблемите в следните области: 

Приоритет № 1. Устойчиво стопанисване и ползване в горите 

Тук влизат, както ползването на горите и техните материални ресурси 

(основни и странични/специални ползвания), така и проблемите свързани с 

опазването, охраната, организацията на дейностите в горите и 

взаимодействията между собственици, стопани и ползватели. В този 

приоритет влизат не само проблеми свързани със стопанисването на 

горите, но и проблеми породени от провеждането на дейностите в горите. 

Приоритет № 2. Развитие на устойчив туризъм. 

Развитието на различни форми на туризъм е един от най-желания 

приоритет на ЗС и затова Водещата група го е поставила на второ място 

сред приоритетите на Община Ботевград. Най-популярно в региона е 

изграждането на горската инфраструктура, която да обслужва 

туристическата и горскостопанска дейност. ЗС виждат, че изграждането 

само на еко пътеки, информационни табели, туристически заслони, табла с 

информация не е достатъчно за развитие на устойчив туризъм. Затова 

обществеността настоява за развитие на културен и етнотуризъм, развитие 

на зимни спортове, ловен и риболовен туризъм и пр. 

Този подход включва мерки по благоустрояване на съществуващи и 

изграждане на нова инфраструктура, както и на пешеходни туристически 

маршрути. Пълно развитие на съществуващите ресурси като туристически 
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продукт, чрез проучване, разработване и включването на нови 

туристически маршрути. 

Приоритет № 3. Подобряване на инфраструктурата 

Подобряване състоянието на горската пътна мрежа, изграждане на нови 

пътища за по-голяма достъпност до отдалечените дърводобивни обекти. 

Изграждане на подходяща инфраструктура-пътища, заслони, горски 

кътове, пикници и пр. за провежане на дейностите по развитие на туризма. 

Не на последно място са развитието на инфроструктурата за подобряване 

на управлението и ползването на горските и водни ресурси. 

Приоритет № 4. Управление на природните в т.ч. и на водните ресурси 

Общината обръща сериозно внимание на устойчивото управление на 

ресурсите и както се посочи в това направление са поставени значителен 

брой искания. Водещо място заемат поддържане на съществуващата 

система за водоснабдяване, изграждане на нови водохващания и 

водопроводи, сондиране за откриване на нови водоизточници, развитие на 

горско-пътната мрежа за достъп до ресурсите. 

Приоритет № 5. Връзки с обществеността, обучение, взаимодействие 

между институциите. 

Една от основните задачи при разработването на План за развитие е да се 

създават и поддържат стабилни връзки между ДГС и останалите ведомство 

и местната общественост. Освен подобряване на контактите с медиите в 

тази област са необходими и повече мерки за връзки с други 

заинтересовани организации и институции. Подпомагането на 

образованието и обучението на подрастващите е една от мерките, които 

допринасят за по-доброто разбиране и подкрепа за работата на Горско 

стопанските единици. 

 

Приоритети за развитие – състояние на проблема; ограничения и 

заплахи; възможни решения. 

1. Устойчиво стопанисване и ползване на горите – SWOT анализ 

� състояние на проблема - не информираност на част от населението 
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(изключение правят по-голямата част от работещите в ДГС, частни 

собственици на гори, РДГ, РИОСВ, които са в пряк контакт с това) за 

реалното състояние на горите, за тяхното опазване, охрана, за значението 

на горите за местното население. 

� ограничения и заплахи - проблемите свързани с охраната, организацията 

на дейностите в горите и взаимодействията между собственици, стопани 

и ползватели. 

� възможни решения - подобряване на връзките между собственици, 

стопани и ползватели, включването на различни програми и проекти за 

опазването на горите, повишаване на контрола по опазването на горите. 

Привличане на обществения интерес и лична отговорност на хората, за 

опазването и поддържането на защитените територии и орнитологично 

важните места на територията на общината. Промяната на нормативната 

уредба за горите и привеждането й в адекватно състояние е също твърде 

важен момент за решаване на повечето от проблемите и конфликтните 

точки. 

Приоритет І. Устойчиво стопанисване и ползване в горите-цели, програми 

и проекти: 

Идеална цел 1: Подобряване състоянието на горите, тяхното устойчиво 

стопанисване и ползване. 

Оперативна цел 1.Устойчиво ползване на дървесина от района 

Програма: ,,Гората – наш дом- нашето бъдеще” 

Проекти: 

1.1. Възстановяване на горски територии, засегнати от природни бедствия 

1.2. Определяне на конкретни обекти и прилагане на лесовъдски системи 

за формиране на хетерогенни гори 

1.3. Анализ на потенциала за извършване на отгледни сечи 

1.4. Отглеждане на млади насаждения и горски култури 

1.5. Организация на ползването – унификация на тръжните документи и 

тръжните процедури 

Оперативна цел 2. Устойчиво ползване на недървести горски продукти – 

горски плодове, билки, гъби и дивеч от района. 
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Проекти: 

2.1. Ресурсна оценка на на недървесните горски продукти в т.ч. и на 

лечебните растения в горите и разработване на План за устойчиво ползване 

2.2 Анализ за добиваните количества по години и прогноза развитие за 

оптималните за ползване количества на ресурсите от недървесни горски 

ресурси - гъби, билки, плодове и дивеч. 

2.3. Разработване на дългосрочен план за пашата. 

Оперативна цел 3. Поддържа се актуална и достъпна база от данни и карти 

за горите и биоразнообразието на горските територии на общината. 

Проекти: 

3.1. Изграждане на система за постоянен мониторинг на 

биоразнообразието на горските територии на общината, чрез ключови 

видове и съобщества. 

3.2. Повишаване на контрола по опазването на горите, флората и фауната 

Оперативна цел 4. Поддържане на актуална база данни за 

семепроизводствените насаждения и градини и модернизиране на горските 

разсадници. 

Проекти: 

4.1. Разработване на проект за база данни за семепроизводствените 

насаждения и градини за производство на семена и посадъчен материал 

4.2. Анализиране на нуждите и възможносите за залесяване и озеленяване 

на територията на общината и съответно производство на посадъчен 

материал. 

4.3. Поддържане и модернизиране на горския разсадник. 

4.4. Разработване на план за развитие на горското семепроизводство и 

производството на посъдъчен материал за озеленяване и залесяване в 

общината. 

Приоритет №2. Развитие на Община Ботевград, като туристически район - 

дестинация за устойчив туризъм - SWOT анализ 

Приоритетът „Развитие на устойчив туризъм” има за цел да доведе до 

повишаване и развитие на туристическия потенциал. Задачата е да се 

осигурят допълнително доходи и заетост на територията на общината, за 
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развитието на устойчив, диверсифициран, с висока добавена стойност, 

специфичен за района на Ботевград висококачествен туристически продукт 

и да се увеличи приноса на сектора за устойчивото общинско и регионално 

развитие. Развитието на инфраструктурата на олщината ще затвърди и ще 

увеличи позициите на региона като предпочитана туристическа 

дестинация през цялата година. 

Общите действия за съхранение и устойчиво използване на ресурсите, 

както и за развитие на политиките в областта на устойчивия туризъм 

трябва да бъдат подкрепени от целенасочените действия за развитие на 

района като дестинация за устойчив туризъм. 

Необходимо е на базата на съществуващи пазарни проучвания да бъдат 

дефинирани и обособени нови целеви групи, към които ще бъде насочен 

продуктът на дестинацията. Наложително е развитие, реконструкция на 

старата и изграждане на нова инфраструктура. Необходимата туристическа 

информационна и посетителска инфраструктура. Насочването към 

външния пазар ще даде възможност на туристическите продукти да се 

развият и усъвършенстват, като се генерират инвестиционни капитали. 

Приоритет ІІ. Развитие на Община Ботевград, като туристически район - 

дестинация за устойчив туризъм - цели, програми и проекти: 

Идеална цел 1: Оптимално и балансирано използване на горите за развитие 

на устойчив туризъм 

Оперативна цел 1. Развитие на съществуващите продукти на устойчивия 

туризъм и създаване на нови туристически пакети с участие на горски 

обекти и територии. 

Програма 1: Устойчиво развитие и утвърждаване на Ботевград като 

туристически и културен център 

Проект: Управление и Мониторинг на туристическия поток в горските 

територии. 

Програма 2. Интегрирано местно развитие. 

Проект: Разработване на туристическите маршрути в горските територии и 

предоставяне на информация в общината. 
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Оперативна цел 2. Интерпретация на природното наследство и 

увеличаване на рекреационната пригодност на госките територии. 

Програма 3. Съхранение и устойчиво използване на природните ресурси 

Проект: Оптимизиране на предвидените ползвания около проектирани и 

съществуващи туристически маршрути и обекти. 

Програма 4. Създаване на зелени зони около населените места, водните 

площи и промишлените обекти. 

Проект: Създаване на паркови зони и зони за отдих около Ботевград и 

селата в общината. 

Оперативна цел 3: Включване на елементи от горските територии в 

рекламата на дестинацията. 

Програма 5. Развитие на компонентите на туристическата инфраструктура 

в горските територии. 

Проекти: 

Определяне на статута на специализираните туристически маршрути и 

обекти Разработване и приемане на режими за стопанисване на горите 

около обектите за туризъм и отдих (зони за туризъм и рекреация) 

Програма 6. Маркетингова стратегия и рекламна политика на 

туристическите обекти в горските територии. 

Проекти: 

Разработване и приемане на маркетингова стратегия на рекламни 

материали и брошури Разработване и приемане на рекламна политика 

(рекламни материали и какнали за представяне); 

Създаване на нови туристически маршрути 

Общото становище за същността на устойчивия туризъм се основава на 

разбирането, че растежът на община Ботевград е невъзможен без 

равновесие на икономическото, екологичното и социо-културното 

развитие. Туризмът е важен инструмент за устойчиво развитие не само на 

термаления център Ботевград, но и на целия Сърничанския туристически 

район. Туризмът на общината може да се подобри чрез предлагане и 

включване в програмите на горски обекти за различен вид туризъм - зимен, 

летен, ловен, риболовен, фото и др. 
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Приоритет № 3. Подобряване на горската инфраструктура - SWOT анализ 

� състояние на проблема - лошо състояние на горско пътната мрежа, 

необходимост от изграждането на нови пътища за по-голяма достъпност до 

отдалечените дърводобивни обекти, укрепване на свлачищтните терени 

покрай главните пътища, редовно почистване и подържане пътищата през 

зимния период. 

� ограничения и заплахи - липса на финанси и инвестиция. Ако не се 

подобрят пътищата, това води до увеличаване на транспортните разходи, 

труден достъп до дърводобивните обекти. 

� възможни решения - подобряване на транспортните комуникации, 

привличане на туристи и инвеститори. Включването на проекти за 

изграждане, реконструкция и модернизация на горските пътища. 

Идеална цел: На територията на общината съществува оптимизирана, 

възстановена, доизградена и поддържана горско пътна мрежа. 

Оперативна цел 1. Да се изгради и поддържа уеб-базирана информационна 

система с данни и карти за собствеността, характеристиките и състоянието 

на горско-пътната мрежа - пътища и трасета за достъп и движения в 

горите. 

Програма 1. Възстановяване и поддържане на пътищата за достъп и 

движение в горите. 

Проекти: 

Разработване на уеб-базирана информационна система за пътищата за 

достъп и движение в горите. (паспортизация) 

Възстановяване на пътища с местно значение за населените места. 

Да се проектира, изгради и поддържа горско-пътна мрежа с по-висока 

товароносимост. 

Оперативна цел 2. Да се инициират и постигнат промени в нормативната 

база, регламентиращи отчисления от таксите за дървесина на корен за 

ремонт, поддържане и изграждане на нова горско-пътна мрежа. 

Програма: Възстановяване и поддържане на пътищата за достъп и 

движение в горите 

Проекти: 
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Работа с местните общности, фирми ползватели и институциите за 

осигуряване на подобрена координация и превенция на увреждането на 

горско-пътната мрежа. 

Оперативна цел 3. Да се предприемат мерки и изградят съоръжения за 

укрепване на свлачищните терени покрай пътищата в горските територии, 

редовно почистване и подържане прилежащата на горско-пътната мрежа 

инфраструктура. 

Програма: Възстановяване и поддържане на пътищата за достъп и 

движение в горите 

Проекти: 

Разработване на система за наблюдение и поддръжка на пътищата за 

достъп в горите. 

Оперативна цел 4: Развитие на специализираната туристическа 

инфраструктура около гр. Ботевград и населените места, както и в 

околоселищните горски територии. 

Програма 2. Развитие на туристическия продукт и подобряване на 

туристическото обслужване. 

Проект: 

Подпомагане поддържането на маршрутите и туристическата 

инфраструктура в горските територии 

Програма 3: Подобряване на пътно-транспортната инфраструктура в 

горските територии. 

Проект: 

Разработване на годишни и периодични планове за ремонт и поддръжка на 

горско-пътната мрежа 

Приоритет №4. Управление на природните ресурси в т.ч. и на горските и 

водни ресурси - SWOT анализ 

� състояние на проблема – Наличие на водни площи и вододайни зони, за 

които е необходимо да се полагат грижи за поддържането им в добър вид. 

Това изисква поддържане на съществуващата система за водоснабдяване, 

необходимост от изграждане на нови водохващания и водопроводи, 

навременно отстраняване на аварии, подобряване качеството на питейната 
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вода, опазването на околната среда. В горскостопанско отношение 

дийствията са носечени към недопискане на нерегламентирани сечи и 

мероприятия, които могат да доведат до свлачищни процеси и ерозия, а от 

там и до затлачване на язовири и замърсяване на водите във водните 

басейни. 

� ограничения и заплахи - загуби на водни ресурси по водопроводната 

мрежа, заплахи за балнеоложкия и оздравителния туризъм, лошото 

състояние на водоемите и реките оказва отрицателно влияние върху 

риболовния туризъм. 

Лесовъдски и не до там лесовъдски дейности може да предизвикат 

ерозионни процеси. 

� възможни решения - изграждане, разширяване и реконструкция на 

водопроводи и канализационна мрежа, опазването на околната среда от 

боклуци, слагане на информационни табели, кошчета за отпадъци по 

туристическите пътеки за опазването на околната среда. Строг контрол 

върху провежданите мероприятия и сечи в чашките на язовирите и в близо 

до водните течения. 

Идеална цел: Качествено и устойчиво управление на горските и водните 

ресурси 

Оперативна цел 1: Изграждане на нови водохващания и водопроводи. 

Програма - Устойчиво стопанисване и ползване на горските и водните 

ресурси  

Проект. 

Строителство на малки пречиствателни станции за отпадни води  в по-

отдалечените малки населени места на територията на община Ботевград. 

Проучване за сондиране с цел откриване на нови водоизточници и и/или 

минерални води на територията на общината 

Оперативна цел 2: Опазване на горските и водните ресурси и околната 

среда от битови и промишлени отпадъци 

Програма - Устойчиво стопанисване и ползване на горските и водните 

ресурси  

Проект: 
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Поставяне на информационни табели, кошчета за отпадъци по 

туристическите пътеки. 

Картиране на незаконните сметища в горите и на територията на 

общината. 

Оперативна цел 3. Подобряване качеството на питейната вода. 

Програма - Устойчиво стопанисване и ползване на водните ресурси 

Проекти: 

Построяване и поддържане на съществуващата система за водоснабдяване, 

необходимост от изграждане на нови водохващания и водопроводи. 

Очертаване и картиране на трасетата на водопреносната мрежа в горските 

територии. 

Лесовъдските мероприятия в сервитутните зони на водопреносната мрежа-

нови идеи и начини на мислене и действия. 

Приоритет № 5. Връзки с обществеността, обучение, взаимодействие 

между институциите - SWOT анализ 

� състояние на проблема - липсва постоянна и двустранна връзка на ДГС 

с обществеността, липса на бърз достъп на заинтересованите страни с база 

данни за състоянието на горите и др. Липса на обучение и образоване на 

подрастващите в областта на горите, за опазването и подържане на доброто 

им състояние, трудното взаимодействие между институциите. 

� ограничения и заплахи - сътрудничество между ползватели, стопани и 

собственици, финансиране, включването в различни програми и проекти. 

Неразумно и неефективно използване на ресурсите на общината поради 

липса на координация и информираност между институциите. 

� възможни решения - подобряване на връзките с обществеността чрез 

медиите, информационни табели, реклами, повече мерки за връзки с други 

заинтересовани организации и институции. Подпомагането на 

образованието и обучението на подрастващите е една от мерките които 

допринасят за по-доброто разбиране и подкрепа за работата на ДГС. 

Участието на младото поколение при залесяването и почистването на 

горските територии, включването на дисциплини и практики в учебните 

програми на училищата свързани с гората, нейното значение, опазването й, 
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и т.н. Чрез медиите, информационни табели, реклами, срещите с 

работещите в РДГ, ДП, ДГС и РИОСВ, включването на допълнителни 

дисциплини и практики, свързани с опазването на гората и водните 

ресурси са подобрени връзките с обществеността, обучението на младото 

поколение, комуникацията между институциите. 

Идеална цел 1: Повишаване осведомеността на обществото и 

квалификацията на заинтересованите лица. 

Оперативна цел 1. Повишаване на степента на взаимна осведоменост 

между заинтересованите страни. 

Програма: Разработване на дългосрочна стратегия за връзки с 

обществеността и развитие на системата на горска педагогика. 

Проекти: 

Обучение на частните собственици на гори – горска академия - 

организиране и провеждане на ежегодна среща с частните собственици на 

гори за разясняване на правата, задълженията, отговорностите и ползите от 

собствеността на горите. 

Информационни точки за горите. 

Публичност и прозрачност на планираните лесовъдски мероприятия за 

стопанисване на горите и предоставяне на незащитена информация на 

заинтересованите страни; 

Праграма за провеждане на мероприятия през годината от страна на ДГС-

оповестявана в медиите и организиране на мероприятията. 

Оперативна цел 2: Обучение и приобщаване на обществеността и на 

подрастващите към проблемите на горите и горското стопанство. 

Програма 1: Разработване на дългосрочна стратегия за връзки с 

обществеността и развитие на системата на горска педагогика. 

Проекти: 

Изготвяне на план за срещи през годината със заинтересованите страни за 

обсъждане изпълнението на ПРГ. 

Активизиране на участието на младото поколение при залесяването и 

почистването на горските територии. 

Медийно осведомяване на заинтересованите страни. 
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Подкрепа от страна на медиите- медийно осведомяване, поставяне на 

информационни табели и карти 

Оперативна цел 3: Стратегия за медийно присъствие на ТП ДГС 

Програма 2: Организиране и участие в публични събития, предавания и 

статии за горите. 

Проекти: 

Разработване на медийна стратегия за горските стопанства 

Подпомагане на доброволни акции за залесяване и почистване на горските 

територии. 

Участие в организиране на публични събития, свързани с горите. 

Идеална цел 2. Взаимодействие между институциите и обучение. 

Оперативна цел 4. Да се изготвя ежегодно програма за работа на ТП ДГС с 

училищата. 

Програма: 3. Взаимодействие между ТП ДГС с училищата 

Проекти: 

От теорията към практиката в горите - включване на експерти от РДГ, и 

ТП ДГС в подпомагане на учебните занятия и проверка знанията на 

учениците. 

Ученици - доброволци в работата на и ТП ДГС. 

Ежегодно изготвяне на план за работа на РДГ и ТП ДГС с училищата. 

Оперативна цел 5. Да се формира тясно сътрудничество между държавните 

и общинските институции, неправителствените организации и частни 

фирми. 

Програма 4. Взаимодействие между неправителствените организации, и 

ТП ДГС. 

Проект: 

Неправителствени организации подпомагат работата на . и ТП ДГС. 

Идеална цел 3. Да се внедри и използва ГИС в работата на общината и в 

държавните горски стопанства. 

Оперативна цел: 6. Създаване на ГИС служба в общината. 

Програма: 5. Създаване на ГИС служба към общинска администрация. 

Проекти: 



190 от 223 
 

Разработване и поддържане на ГИС за горските територии 

Съвместно използване на ГИС за горите от заинтересованите страни. 

 

Оперативна цел 7: Подобряване на сътрудничеството между собственици, 

стопани и ползватели, както и различниобщински и държавни институции, 

Програма 6. Конструктивно сътрудничество между заинтересованите 

страни в името на бъдещето на горите 

Проекти: 

Изграждане и поддържане на база данни (БД) и обмен на информацията 

между различните институции. 

Информираност на населението чрез медиите (предавания по телевизията, 

радио и вестници) за състоянието на горите, проблемите, последствията от 

природни бедствия, пожарите (умишлени или не), от незаконните сечи, от 

бракониерството. 

Финансово подпомагане на населението при залесяването, при 

сигнализирането за умишлени пожари, унищожаване на дивечови 

местообитания и т.н. 

Програмите и проектите са основата за прилагането на Плана за 

развитието на горите и горските територии. Тяхното правилно 

разработване и изпълнение ще бъде една от гаранциите за устойчивото 

развитие на региона. Системата на планиране е отворена и тя винаги може 

да се актуализира и допълва. 

 

 

SWOT анализ на горския сектор на територията на община Ботевград 

За определяне на целите и избора на стратегия е направен SWOT анализ, 

при който развитието на горският сектор в община Ботевград е обект на 

стратегически анализ, разглеждане и оценка на „силни” и „слаби” страни. 

Средата, в която функционира секторът, е диференцирана, анализирана и 

оценена като „възможности” и „заплахи”. Анализът на състоянието на 

горския сектор на макро, мезо и микро ниво през анализът на горския 

сектор представляват основата за оценка на силните и слабите страни към 
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момента и на възможностите и заплахите за бъдещото развитие. Те следва 

да бъдат отчитани при формулирането на стратегическите приоритети и 

мерките на общинската  политика и гражданското участие в областта на 

горското стопанство.  

 Силни страни  

��Благоприятни природни условия, предопределящи сравнително висок 

дял на горите от територията на страната, изключително растително и 

животинско разнообразие и наличие на  водни ресурси в горските 

територии;  

��Традиции в създаването и отглеждането на гори, дърводобива и 

горската промишленост при налични запаси от суровини и пазари;  

��Наличие на хармонизирана със законодателството на ЕС нормативна и 

подзаконова уредба;  

��Устойчиво нарастване на площта на горите, запасите от дървесина и 

въглерод в горската биомаса;  

��Увеличаване на средния годишен прираст на дървесина и нормалното и  

реализиране на ползване;  

��Добро здравословно състояние на горските екосистеми;  

��Законово регламентирани екосистемни услуги;  

��Инвентаризирани горски територии;  

��Увеличаващ се дял на естествените и полуестествените гори;  

��Сравнително добро  съхранено богатство на горските генетични 

ресурси;  

��Част от горските територии са включени в Националната екологична 

мрежа Натура 2000, която продължава да се развива;  

��Нарастващ дял на възобновените по естествен начин гори в резултат на 

по-широко прилагане на възобновителни сечи с естествено семенно 

възобновяване;  

��Квалифициран персонал с лесовъдско образование в горската 

администрация и добре обучени кадри в структурите за управление на 

недържавните гори и в горската промишленост;  
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��Добър здравословен статус на дивеча в България. Създадени условия за 

възстановяване на популациите на основните видове дивеч;  

 

Слаби страни  

��Недостатъчно използване на ресурса от отгледни сечи;  

��Запазване интензивността на нарушенията в горските територии;  

��Ниска ефективност от прилагането на наказателните разпоредби,  

предвидени в горското законодателство;  

��Недостатъчна гъстота и незадоволително състояние на горската пътна 

мрежа;  

��Недостатъчно развита информационна система за горите;  

��Липса на горски кадастър;  

��Недостатъчно интегриране на дейностите по запазване на 

биологичното разнообразие с горското планиране и със стопанисването на 

горите;  

��Липса на оценка на капацитета на горските екосистеми за добив на 

дървесна биомаса за производство на топлинна енергия и електроенергия;  

��Морално и физически остаряла техника и оборудване в дърводобива;  

��Ниска производителност на труда;  

��Затруднен достъп до финансиране;  

��Недостатъчно участие на науката за решаването на 

предизвикателствата пред горския сектор;  

��Ниска степен на квалификация на значителна част от работниците в 

дърводобива и горската промишленост;  

��Недостатъчно на брой и добре подготвени и обучени експерти по 

опазването на биологичното разнообразие;  

��Неефективни механизми за отчитане на общественото мнение по 

отделни въпроси на развитието на горския сектор и за участие на 

гражданското общество в процеса на тяхното решаване.  

 

Възможности за развитие  

��Ефективно усвояване на европейските фондове в сектора;  
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��Подобряване на стопанисването на горите и реализиране на по-високи 

нива на ползване на дървесина чрез увеличаване дела на отгледните сечи;  

��Многофункционално и устойчиво ползване на потенциала на 

природните ресурси, ландшафтното и биологичното разнообразие;  

��Установяване на капацитета на горските екосистеми за добив на 

дървесна биомаса като възобновяем източник на енергия;  

��Увеличаване на реализацията на недървесни горски продукти и ползи;  

��Оптимално използване на потенциала за развитие на туризма в  
горските територии;  
 
��Развитие на екосистемните услуги;  
 
��Подобряване на квалификацията и познанията на работещите в 
сектора;  
 
��Изграждане на оптимална информационна система;  
 
��Провеждане на Общинска горска инвентаризация;  
 
��Подобряване на диалога и взаимодействието между общинската, 
държавната администрация и заинтересованите обществени групи по 
проблеми, свързани с извършване на дейности в горския сектор.  
 
Заплахи за развитието  
��Предизвикателства свързани  с негативното въздействие на 
икономическата криза и неблагоприятните демографски тенденции;  
 
��Негативното въздействие на климатичните промени;  
 
��Задълбочаване на противоречието между увеличаването на площта на 
защитните и специалните горски територии и нарастващото търсене на 
дървесина и горски недървесни продукти и услуги;  
 
��Риск от природни бедствия и горски пожари;  
 
��Разрастване на незаконната сеч и бракониерството;  
 
��Слаба професионална адаптивност и професионална квалификация, 
несъобразена със спецификата на отрасъла и изискванията на пазара на 
труда;  
 
��Прекомерно ползване на дървесина в определени горски територии в 
резултат на недобра и недостатъчна горска инфраструктура;  
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��Засягане на гори с висока консервационна стойност при строителство 
на нови горски пътища.  
 

НАЛИЗ  
Развитие на биологичното разнообразие и дивечови ресурси за община 
Ботевград 

Предвижда се  общо за нашата страна към 2027 година, съответно това 
важи и за община Ботевград да има устойчиво развитие и ползване на 
дивечовите ресурси, запазено биологично разнообразие и ценни и редки 
видове и повишена производителност на местообитанията и на добитите в 
тях. 

В предложенията в  Стратегия за развитието на ловното стопанство в 

България 2012-2027г. –основна визия е насочена преди всичко към: 

защита на биоразнообразието и генофонда на страната ни и на местните 

видове дивеч при съвместяване интересите на държавата и на 

собствениците на земи и гори със стопанисващите дивеча. 

Налице са и други стратегически и планови документи, имащи отношение 

към политиките в горския сектор, като Национална стратегия за 

управление и развитие на водния сектор, Национален план за действие за 

енергия от възобновяеми източници и Национална дългосрочна програма 

за насърчаване използването на биомасата за периода, Национална 

стратегия за развитие на научните изследвания 2020г., тясно 

профилираната Програма от мерки за адаптация на горите в Република 

България и смекчаване на негативното влияние на климатичните промени 

върху тях и други. 

Опазването на биоразнообразието и рационалното използване на горите 

като природен капитал има особено значение за нашата страна – 

съхранената природа на България и уникалното биологично разнообразие 

са предпоставка не само за осигуряване на благоприятна и здравословна 

жизнена среда, но и за развитието на перспективни екологични 

производства – устойчиви форми на туризъм (еко, балнео, спа и др.), 

опазване на територии с висока природна стойност и защитени зони, лов и 

риболов, билкарство и др. 
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Основни предизвикателства: 

• Подобряване на състоянието горската инфраструктура и 

пътна мрежа; 

• Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти; 

• Инвестиции в подобряване на икономическата стойност на 

горите; 

• Диверсифициране на приходите от горите, в т.ч чрез остойностяване и 

възмездяване на предлаганите екосистемни стоки и услуги с горски 

произход, чрез участие на пазара за въглеродни емисии и др.; 

• Разработване и въвеждане на механизми за устойчиво производство и 

потребление на дървесна биомаса за енергийни нужди; 

• Насърчаване на сертифицирането на държавните и недържавни гори за 

устойчиво управление на горските единици; 

• Насърчаване и подпомагане сертифицирането на преработвателните 

фирми, в т.ч. по отношение произхода на дървесината и продуктите от 

дървесина; 

• Развитие на моделите за управление на горските територии – държавна 

собственост; 

• Създаване на условия и механизми за развитие на недържавното горско 

стопанство. 
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Заключение:  

Планът за многофункционално стопанисване на горите и земите  на 
община Ботевград с участие на активни граждани е базиран върху: 
направен анализ на моментното състояние на еколого-лесовъдска 
характеристика на горите и земите в община Ботевград и на последващата 
оценка на обществените интереси към тях, План за мултифункционално 
управление на горите с участие на активни граждани,  План и указания за 
устойчиво стопанисване на горите и земите и Модел за участие на 
гражданското общество в процесите на  формулиране, прилагане и 
мониторинг върху местните политики за добро управление на горите на 
територията на община Ботевград; съвременните концепции, механизми, 
мерки и инструменти за устойчиво развитие на горите, тяхното опазване и 
подобряване на състоянието им; отчетени са различните интереси на 
местното гражданско общество; действащата нормативно-правна уредба в 
областта на горското стопанство и екологията, европейските политики за 
развитие на сектора, доказано добър опит и работещи практики. 

Резултати: 

В резултат от изпълнението на дейност 3 са разработени и одобрени от УС 
на МИГ Ботевград и представители на граждански общности:  

- План за многофункционално управление на земите и горите от горския 
фонд в община Ботевград ; 

- Указания за устойчиво стопанисване на горите и земите от горския фонд ; 

-Предложение за Модел за участие на гражданското общество в процесите 
на  формулиране, прилагане и мониторинг върху местните политики за 
добро управление на горите на територията на община Ботевград;  

-Формулирани и предоставени на вниманието на  гражданските общности, 
към местната публична администрация, Общинскии съвет и  към 
администрация  на ТП Ботевград политики с индикатори/измерители и 
изведени 5 значими  политики за реализация на стратегическите цели за 
развитие на горския сектор и местно развитие в рамките на общин 
Ботевград.; 

-Повишен капацитет на заинтересовани и широката гражданска 
общественост  за добро управление на горския сектор в Ботевград. 

Настоящият гореизложен материал ще подпомогне постигане на 
индикатор №2 „Отправени препоръки от НПО и мрежи от НПО към 
процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики (R2-4)“  



197 от 223 
 

 

Използвана литература: материали, сайтове и линкове: 

Закон за горите 

Закон за защитените територии 

Закон за биологичното разнообразие 

Закон за устройство на териториите 

Закон за общинската собственост 

Закон за опазване на oколната среда 

 

.Национален FSC стандарт за отговорно управление на горите в България,  

.Определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна 

стойност в България, Практическо ръководство 

 .Политика за разрешаване на спорове, NEPCon Стратегически план за 

развитие на горския сектор 2014–2023, МЗХ  

.Горскостопански план на ТП ДГС Ботевград от 2014 г. 

.Горскостопански план на ТП ДЛС Витиня от 2015 г. 

.Отчетни форми на ГФ /ОГФ/ на ТП ДГС Ботевград и ТП ДЛС Витиня. 

.Наредба № 8  за сечите в горите / ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 г./ 

.Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на 

дървесина и недървесни горски продукти / ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г./ 

„Проучване и анализ на еколого-лесовъдските характеристики на горите и 

земите от горския фонд на територията на община Ботевград“, Васил 

Василев, 2019 г. 
.http://www.iag.bg/data/docs/Zakon_za_gorite.doc  2 

http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/Горски_сектор_20132020/13_11_29_

National_Strategy_for_Forestry_Sector_Development_2013-2020 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0333_BG.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/eutr_guidance.zip   

http://ec.europa.eu/agriculture/forest/index_en.htm 

http://www.natura.org/ 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0333_BG.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/eutr_guidance.zip
http://www.natura.org/
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http://natura2000.eea.europa.eu/ 

http://www.euflegt.efi.int/home/ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32005R2173 

http://eur-lex.europa.eu/legal- 

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1024&qid=1406700414105&fro

m=EN 

http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html 

http://www.iag.bg/data/docs/Strategiya2_1_.doc 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=878 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=704 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=708 

http://www.iag.bg/data/docs/Programa_ot_merki.pdf 

http://www.cbd.int/default.shtml 

https://unfccc.int/methods/lulucf/items/1084.php 

http://www.un.org/esa/forests/ 

http://www.foresteurope.org/ 

http://www.roadmap2050.eu/ 

http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/index_en.htm 

http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=521 

http://info.fsc.org/certifi cate.php 

http://www.accreditation-services.com 

 

.Резолюция от 11 септември 2018 г. относно прозрачното и отговорно 

управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с 

горите (2018/2003(INI) 

.Ръководството за определяне, стопанисване и мониторинг на гори с 

висока консервационна стойност в България -интернет страницата на 

WWF България, www.wwf.panda.org, раздел „Новини и факти“, подраздел 

„Публикации“. 

.WorldWildLifewww.worldwildlife.org 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32005R2173
http://eur-lex.europa.eu/legal-
http://www.cbd.int/default.shtml
https://unfccc.int/methods/lulucf/items/1084.php
http://www.un.org/esa/forests/
http://www.foresteurope.org/
http://www.roadmap2050.eu/
http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/index_en.htm
http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=521
http://info.fsc.org/certifi%20cate.php
http://www.accreditation-services.com/
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Graubunden  

.Forest Stewardship Council (FSC) - WWF  

.FSC® Dispute Resolution System, November 2012 Woodmark Consultation 

Policy and Guidelines, IP-FM-006-02, Nov 2013 www.fsc.org www.wwf.bg  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 ОБРАЗЦИ НА  ПИСМА -Приложение 1: 

 Образец на писмо за определяне на територии катоГВКС 

На вниманието на: Директора на Държавно горско / ловно стопанство ... 

От: Кмет на село …../председател на туристическо дружество …/управител 

на фирма „….“/Иван Петров Иванов, жител на град… (всеки гражданин 

може да подава информация към горските стопанства) Относно: 

Предложение за гори с висока консервационна стойност на територията на 

стопанството Уважаеми г-н Директор, Поздравяваме стопанството за 

решението да се подготви за сертификация по меж- дународната система 

за отговорно управление на горите FSC. Запознахме се с Доклада за ГВКС 

на стопанството и имаме предложение в раздели, ГВКС1, ГВКС4 и ГВКС 6 

на Доклада да бъдат включени и следните места със специ- ални мерки за 

стопанисване: или Предлагаме следните територии да бъдат определени 

като ГВКС и за тях да бъдат предвидени специални мерки за опазване и 

стопанисване: 1. Гора с водоохранни функции, от която зависи 

количеството и качеството на водата за местните хора в горски 
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отдел/подотдел номер …, местност … , землище на село …. Предлагаме 

следните мерки за стопанисване: видовете сечи да се коригират спрямо 

изискванията, заложени в Практическо ръководство за определяне, стопа- 

нисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в 

България, забра- на/намаляване интензивността на сечта. (За по-подробна 

информация вж. Практи- ческо ръководство за определяне, стопанисване и 

мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България.) 2. 

Сватбовище на елени, попада в горски отдел/подотдел номер …, местност 

…, зе- млище на село … Предлагаме следните мерки за стопанисване: 

ограниченията за извеждане на сечи да се коригират спрямо изискванията, 

заложени в Практическо ръководство за определяне, стопанисване и 

мониторинг на гори с висока консер- вационна стойност в България – 

осигуряване спокойствие чрез непровеждането на госкостопански 

мероприятия в периодите на сватбуване. (За по-подробна информа- ция вж. 

Практическо ръководство за определяне, стопанисване и мониторинг на 

гори с висока консервационна стойност в България.) 3. Гнездо на царски 

орел, попада в горски отдел/подотдел номер …, местност ..., землище на 

село … Предлагаме следните мерки за стопанисване: неизвеждане на сечи 

в периметър от … м около гнездото (За по-подробна информация вж. 

Прак- тическо ръководство за определяне, стопанисване и мониторинг на 

гори с висока консервационна стойност в България). 4. Екопътека „….“, 

попада в горски отдел/подотдел номер ..., местност ..., землище на село ... 

Предлагаме следните мерки за стопанисване: забрана за сеч в периметър … 

м от мястото. 5. Кът за отдих от значение за местната общност и туризма, 

който се намира в мест- ност ..., землище на село ... Предлагаме следните 

мерки за стопанисване: забрана за сеч в периметър ... м от мястото. 6. 

Параклис „Св. ….“, който се намира в местност .., землище на село ... 

Предлагаме следните мерки за стопанисване: забрана за сеч в периметър ... 

м от мястото. 7. Чешма/Аязмо „….“, което се намира в местност …, 

землище на село ... Предлага- ме следните мерки за стопанисване: забрана 

за сеч в периметър ... м от мястото. 8. Маркиран туристически маршрут от 

село ... до местността ... Маршрутът попада в следните отдели: ... 
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Предлагаме следните мерки за стопанисване: да не се из- вършват сечи в ... 

метрова ивица по дължината на маршрута (и от двете страни на пътеката). 

9. Група от вековни дървета с особена естетическа стойност, които попадат 

в горски отдел/подотдел номер ..., местност ... , землище на село ... 

Предлагаме следните мерки за стопанисване: забрана за сеч. Моля 

своевременно да ни уведомите за предприетите от Вас мерки по 

настоящото писмо. Дата: .... С уважение: ..... Контакти: ... 

 

Приложение 2: 

 Образец на сигнал до горското стопанство 

На вниманието на: Директора на Държавно горско/ловно стопанство ... От: 

Кмет на село .../председател на туристическо дружество .../управител на 

фирма „....“/ Трите имена......, жител на град ... (всеки гражданин може да 

подава сигнали и оплаквания към горските стопанства) Относно: Сигнал за 

установено нарушение (съмнение за нарушение) Уважаеми г-н Директор, 

Изпращам на Вашето внимание сигнал за нарушение (съмнение за 

нарушение) в мест- ността ..., в землището на село/град ..., горски подотдел 

..., GPS координати ..., (тук е важно да опишете много точно къде сте 

забелязали нарушението). В гореописаната горска територия забелязах 

следните нередности: (много подробно оп- ишете какво точно сте видели; 

ако сте свидетели на бракониерство или незаконен извоз на горски 

продукти е важно да изпратите и номерата на превозните средства) 1. 

Изведена е сеч на немаркирани с горска марка дървета. 2. По горският път 

до сечището (който е път и към съседната вилна зона) в отдел... се движат 

камиони по време на дъжд и пътят е силно изровен. Създадена е опасност 

за възникване на сериозна ерозия. 3. Извеждат се твърде интензивни сечи в 

близост до вододайната зона на село ... 4. В резултат на горскостопанските 

дейности е замътнено водното течение на река ... 5. В сечището и съседни 

райони има нахвърляни битови отпадъци. 6. От техниката на горските 

работници има теч на масла/гориво. 7. Извеждат се сечи в непосредствена 
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близост до токовище на глухари по време на размножителния сезон на 

птиците. 8. Временният горски склад на дървесина е разположен върху 

находище на редки рас- тения от вида … 9. Извеждат се интензивни сечи в 

непосредствена близост до постоянно водно тече- ние. 10. Маркираните за 

сеч дървета са в непосредствена близост до/засягат обект от зна- чение за 

местната култура и туризъм ... 11. Част от извършваните сечи засягат гори, 

които са частна собственост. 12. При превоза на дървесината се преминава 

през частен имот, за което няма необходимото съгласие. Моля да 

извършите проверка по сигнала и да ме уведомите за предприетите от Вас 

мерки. Дата: ... С уважение: ... Контакти: 

 

Приложение 3: 

Проучване на опит и добри практики, модели на гражданското 

общество за   политики за сопанисване,  ползване, планиране и 

устойчиво развитие на горите  на териториите на държави от ЕС, ФМ 

на ЕИП,  Норвежки  ФМ и други държави 

Един от най-важните модели на гражданите и обществото за стопанисване 

на гори и земи в Европейските държави е стопанисване на семейна 

собственост. За тези семейства, които имат дълга традиция в 

стопанисването на горите, гората е източник на гордост и остава важен 

източник на доходи. Традиционно съществува тясна взаимовръзка между 

селското и горското стопанство, като земеделският стопанин често е 

собственик на гори.  Промяната на демографските, социалните, културните 

и икономическите модели в селските райони обаче води до увеличаване на 

броя на собствениците на гори, живеещи далеч от собствеността им, както 

и до фрагментиране на дървесни партиди. Процесът на реституция и 

приватизация в страните от Централна и Източна Европа бързо води 

до увеличаване на броя на частните собственици на гори. Някои западни 

държави с големи залесителни програми (например Исландия, Ирландия и 

др.) наблюдават подобен растеж.  Новите собственици често нямат 

традиция и ноу-хау в управлението на горите, а ценните технически 
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познания се губят с преструктурирането на държавните 

горски служби. Въпреки че има спешна нужда от техническа помощ, 

създаването на асоциации на собственици на гори понякога 

изостава. Нивото на организация на частните собственици на гори варира 

значително в отделните държави. В някои европейски страни има силни 

асоциации на собственици на различни нива от местно или регионално до 

национално ниво.  

Има и редица транснационални и европейски организации.  

Асоциациите на собствениците на гори представляват интересите 

на частните собственици на гори на различни нива на разработване на 

политики, както и предоставят технически съвети, предлагат обучение и 

участват в изследователски проекти. Те понякога имат жизненоважна 

икономическа функция в обединяването на ресурси 

за управление на горите и маркетинг на горски продукти и 

услуги. Понятието за частна собственост върху горите, включително 

правата и задълженията, които произтичат от нея, варира значително в 

различните страни. В някои страни обществеността има право на 

безплатен достъп до всички гори, включително тези в частна собственост, 

докато в други достъпът е законово по-ограничен. Както всички 

собственици на гори, частните собственици трябва да спазват законовите 

изисквания за устойчиво управление на горите. В допълнение правата на 

собствениците на гори могат да бъдат ограничени от специфични 

изисквания, например от съображения за защита, като предотвратяване 

на природни опасности в планински райони, контрол на пожар или защита 

на биологичното разнообразие. В някои страни и в някои случаи 

икономическите загуби в резултат на такива задължения се компенсират с 

публични средства. 

 Съвет на потребителите в държавните горски райони в Дания 

Ситуация и контекст 

В Дания има 25 държавни горски области. До 1995 г. общественото 

участие е ограничено. Типичните форми на участие са експертни, 

постоянни или ad hoc консултативни съвети, установени на национално 
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ниво на формулиране и управление на горската политика (напр. Съветът 

по горите). Държавното планиране на горите традиционно– но 

нерегламентирано - включва изслушвания на големи НПО, засегнатите 

общини и окръзи. За пробив за гражданското участие може да се приеме 

1995 г., когато Агенцията по горите и природата въвежда съвети 

на потребителите във всеки от своите 25 държавни горски области. Общо 

са създадени 33 потребителски съвета с до 14 членове във всеки. 

Цели и задачи  

Основната цел на съветите на потребителите е да засилят участието и 

влиянието на местните потребители в управлението и използването на 

обществените гори. От съществуващия до момента опит може да се 

заключи, че този модел е довел до подобрена комуникация между 

държавните горски области и заинтересованите страни и главно между 

заинтересованите страни, водеща до подобрено разбиране на интересите на 

другите и на приложените решения за задоволяване на конфликтни 

интереси. 

Характеристики на участниците 

Първоначалната идея на въвеждането на модела е да се включи 

«обикновения гражданин». По практически причини обаче, 

съветите на потребителите се оказват смесица от екологични НПО (Датско 

общество за опазване на природата , Съвет на открито, Датска федерация 

по спорт), окръжни служители, общински политици и - в някои съвети – 

представители на отбраната, земеделието, лова и туристически 

организации. За да участват, всички членове трябва да имат местна 

принадлежност. 

Проектиране на процеса на участие 

Управление на обекти на държавните горски райони се извършва чрез 

планове за управление, които се подновяват на всеки 15 години и тогава са 

изслушвани и съответните съвети на потребителите. Първоначално всеки 

съвет на потребителите се събира най-малко веднъж годишно. От 1998 г. 

насам се провеждат минимум две срещи годишно. На практика някои 

области провеждат само необходимите срещи, докато други провеждат до 
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4 срещи годишно. На срещите не се прилагат конкретни техники, за да се 

стимулира участието, освен посещения на терен и общи дебати по теми, 

определени от отговорника на горската област. 

Стратегическо планиране на използването на горите и земята в 

Metsähallitus (Горска и паркова служба) във Финландия 

Ситуация и контекст 

През последните 20 години общественото участие е превърнато в 

централен подход за практикуване на устойчиво горско стопанство от 

Metsähallitus - Forest and Park Service - Горска и паркова служба (FPS)  

във Финландия. 

Всички вътрешни процеси на планиране (стратегическо планиране на 

земеползването, ландшафтно екологично планиране, зониране за държавни 

брегове и др.) се променят коренно в резултат на публичното 

участие. Участието генерира работни групи, представляващи много 

интереси, публични срещи, публични изслушвания и т.н. Много нови 

партньорства са създадени в резултат на процеса на участие на 

обществеността. Собственият екип на организацията Metsähallitus се 

променя като включва групи от експерти, работещи с процесите на 

участие; разписания; срещи; събиране на обратна връзка и 

анализи; обществено образование и др .  

На този етап участието на обществеността е приложено във 

всички основни процеси на планиране и всички служители са усвоили 

основните принципи и методи на обществено участие. 

Публичното участие във FPS се определя като отворена, интерактивна и 

ориентирана към хората философия за ежедневно управление и 

планиране. Той предлага справедливи и равни възможности за онези, за 

които се смята, че са засегнати от решенията, да бъдат включени и 

да оказват влияние върху процесите на планирането и вземането на 

решения, както и върху изпълнението и преразглеждането на плановете. В 

FPS публичното участие означава минимум информиране, събиране на 

качествени и географски данни и разговори с обществеността и различните 

заинтересовани страни; договаряне или дори търсене на консенсус в 
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решенията. 

 

 

Цели и задачи 

Основната цел на гражданското участие в процеса на планирането на 

политиките по стопанисване на горите и земята в Metsähallitus е да 

генерира широко приемлив план за използване на горите и земите, при 

който националните организационни цели, целите на Агенцията по горите 

и целите на оперативната среда са балансирани.  

Други цели на планирането включват: 

1. Получаване на информация за различните заинтересовани страни и 

развиване на добри работни отношения с тях;  

2. Активиране на лица и заинтересовани групи за участие в процеса на 

планиране; 

3. Съвместно обучение за целите на всички заинтересовани страни към 

използването на държавните гори; 

4. Разбиране на основните въпроси и проблеми, свързани с природните 

ресурси и тяхното управление в региона; 

5. Информиране на обществеността за FPS и услугите и възможностите, 

предоставени им от Агенцията по горите; 

6. Интегриране на участието на обществеността в ежедневния начин на 

работа на агенцията в региона. 

Характеристики на участниците 

В процеса първоначално са поканени 400 групи по интереси, около 150 

участват в първите срещи, на които са създадени работни групи. Една от 

основните цели е работните групи да представляват различни гледни точки 

и области в процеса и тези групи по интереси, които нямат представител в 

работна група, да ги приемат. Участват представители на: общности, 

градове, институционални участници като горски центрове, екологични 

центрове, армия, групи от граждани от села, рибари, ловци, туристи, 

местни екологични асоциации, специалисти по птици, еленовъди, групи 
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производители, предприемачи от туристически бизнес, машиненостроене, 

работнически групи, училища, университети,  и т.н. 

Проектиране на процеса на участие 

Както обществените, така и групите по интереси са включени от самото 

начало на процеса. Използвани са няколко различни техники, така че 

хората да имат възможност да участват. Методи: (1) четири публични 

изслушвания; (2) шест точки за достъп до информация в офисите за 

обслужване на клиенти на агенцията; (3) дванадесет публични срещи; (4) 

няколко възможности за писмени коментари (5) възможност за коментари 

чрез платена телефонна линия и (6) служители, които лично осъществяват 

контакти с хора и доставяха брошури и формуляри за обратна връзка за 

участие. Публикувани са няколко съобщения в медиите, новини и статии, 

посветени на процеса и възможността за участие.  

За процеса на планиране са изработени брошури и други материали, 

разказващи с прости думи за какво става дума и как всеки може да участва 

и да влияе на плана. Работните групи се срещат във всички важни етапи на 

вземане на решения от процеса, за да могат да се справят с проблемите и 

да вземат решение как да се случат нещата 

(провеждат се средно 6-8 заседания / група).  Окончателният проект е 

представен на групите и гражданите по време на срещите и е събрана 

обратната връзка от тях, която е използвана за финализиране на плана. 

  

Практиката на  градове в Hämeenlinna (Финландия )  

Състояние и контекст  

През 1998 г. Службата за природни ресурси Hämeenlinna, Финландия, 

разработва два плана за градски паркове и гори в сътрудничество с 

обществеността. Първият план, Парк Програма 2010, е стратегически план 

за всички градски паркове. В друг план е план за управление на горските 

територии на региона Ауланко.  

Цели и задачи 

Целите са да се подобри градът и околностите му и да се подобри 

търсенето и намирането на стоки и услуги на горските райони, които са 
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общинска собственост. Целта е също така гражданите да поемат по-голяма 

отговорност за развитието на града и околната среда, което означава, че 

гражданите стават по-отговорни към това сами да се грижат за общите 

условия на живот. 

Характеристики на участниците  

Участници в изработването на плановете са представители на сдружения 

на жители, училища, групи от родители, спортни клубове, 

природозащитни сдружения, туристически бизнес, както и регионални и 

градски администрации, като здравна администрация, полиция и църковни 

настоятелства (общо 70 човека). Жените силно присъстват. И двата плана 

са направени в сътрудничество с жителите на Hämeenlinna и други групи 

по интереси.  

Проектиране на процеса на участие 

Планирането започва с открита публична среща, която е обявена в местния 

вестник и радио. На срещата хората имат възможност да разкажат своите 

мисли за парковете и горите в Hämeenlinna и да преценят дали да се 

запишат в група за планиране. Групата за планиране се събира седем пъти, 

три от които са срещи на място, т.е. в горите. Обикновено на срещите 

присъстваха около 15-25 души. Всички срещи са документирани, а 

документите са изпратени до всичките 70 души в списъка на 

групата за планиране. Процесът на участие е непрекъсната система, която 

принципно влияе на решенията и изисква също постоянна обратна 

връзка. Общественият принос се анализира подробно най-малко три пъти 

годишно и се разпраща в срок от седем дни (Хартата за услугите на местно 

ниво  институционализира тези практики). Използваните техники са карти 

за обратна връзка, които могат да се вземат от всеки градски офис и по 

пощата, телефон за обратна връзка, отворени срещи за общи планове за 

развитие, въпроси за местно развитие и въпросници, изпратени до всяко 

домакинство. При тази практика представеният тип гражданско участие 

включва информация, партньорство и делегирана власт и дори граждански 

контрол в много местни процеси, особено когато е дадена гаранция за 

постигане на цели, поставени съвместно. 
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 Създаване на нови градски гори във Фландрия 

Състояние и контекст  

Значението на зелените площи за жизнеспособността на крайградските 

райони днес е признато както на местно, така и на международно 

ниво. Тези райони представляват структурна част от градовете, подобряват 

интеграцията на природна структура в урбанизиран регион и подобряват 

качеството на нашата околна среда. Поради това фламандското 

правителство планира реализацията на рекреационни градски гори в слабо 

залесени градски райони. 

 Цели и задачи  

−Мотивиране на хората да засаждат дървета на национално ниво; 

−Включване на гражданите в управлението на различни програми за 

залесяване и възстановяване;  

−Информиране, събиране и публикуване на данни за работата на 

залесяването; 

−Професионално консултиране с хората в местните общности. 

 Характеристики на участниците  

Има две категории лица:  

- Местните правителства 

- Различни местните целеви групи (младежки движения, местни 

организации и комитети, селскостопански организации 

Участието е на ниво организации и движения. По време на проучването за 

локализация има  известно участие на различните организации и движения 

на ниво управителен съвет. Междувременно комуникацията с целевите 

групи започва, но те не участват активно в тази подготвителна научна 

фаза. Когато научният метод локализира периметъра за залесяване, 

целевите групи се консултират и стимулират да участват в разработването 

на плана за проектиране и да подпомагат реализирането на плантацията. 

 Проектиране на процеса на участие 

Първо се разработва локализационно проучване, базирано на научен 

метод. Този метод е разделен на три различни фази: 
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1. Изключване на площи, които не са подходящи за реализирането на 

градска гора (индустриални зони, застроени територии, др.);  

2. Класиране на различните места въз основа на няколко групи критерии 

(развлекателни, структурни, екологични); 

3. Проучване на възможностите на най-добрите места (разширяване на 

промишлеността, жизнеспособност на селскостопанските зони, др.) 

По време на този процес представителите на различните сектори вече 

участват чрез своите администрации в управителния съвет. Започва и 

комуникация за изработването на проекта.  

Второ, след като са разположили най-добрия периметър за реализацията на 

градската гора, различните целеви групи участват в разработването на 

проекта. 

Трето, залесяването и облагородяването започва с помощта на местните 

граждани, училища, младежки движения. Резултатът е градска гора, която 

е интегрирана възможно най-оптимално в местната социална, екологична и 

икономическа мрежа. 

 

 Откриване на публичен форум в интернет във Франция 

Състояние и контекст 

Използван е сайта на Министерството на земеделието и рибарството, за да 

се създадем форум, посветен на горите като евтин и мощен инструмент за 

разпространение на информация и събиране на обратна информация от 

различни хора или групи,, с които няма друга възможност за връзка.  

Проектиране на процеса на участие 

Това са някои от основните теми, повдигнати във публичния форум: 

−коледни елхи и устойчиво управление;  

−телевизионна програма, свързана с горите, за широката общественост  

- експлоатация и управление на горите; 

−управление на обществените гори; 

−права и задължения на потребителите; 

−спиране на сечта;  
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− Национално управление на агенцията по горите; 

−безплатен достъп; 

−игра и гора; 

−държавна гора и частни имоти; 

−дървен материал като суровина за бъдещето; 

−гори и работни места; 

Исландската асоциация по горите 

Състояние и контекст 

Исландската асоциация по горското стопанство (IFA) е организация чадър, 

алианс от 57 общини в цялата страна представени от неправителствени 

доброволчески организации на хора, които се интересуват от залесяване, с 

приблизително 7000 членове или 2,5% от общото население в 

Исландия. Усилията им са концентрирани най-вече в градовете и селата, 

но някои притежават доста големи участъци от горски земи и някои от 

най-старите култивирани гори, първоначално отглеждани върху безлесна 

земя. 

От 1990 г. лесовъдските дружества са главните участници в проекта за 

рекултивация на земи, първоначално кооперативен проект между 

Исландската асоциация по горското стопанство (IFA), Исландската служба 

по горите (IFS) и службата за опазване на почвата, но сега по договор 

между IFA и Министерството на околната среда и ресурсите. По този 

проект се осъществява 10-30% от годишното засаждане в Исландия. Целта 

е да се залесяват ерозирали или деградирали земи и 40-75% от разсадите, 

засадени годишно, са местна бреза. Освен проекта за рекултивация на 

земи, местните горски дружества се занимават най-вече с управлението на 

горите и териториите за отдих на открито, някои отглеждат коледни елхи, 

а някои имат малки разсадници. 

Цели и задачи 

− Мотивиране на хората да засаждат дървета на национално ниво; 

− Управление на различни програми за залесяване и възстановяване; 

− Информиране, събиране и публикуване на данни за работата на 
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залесяването; 

− Професионално консултиране с хората в местните общности. 

 Дизайн на процеса на участие 

− Модели на участие; организирани на срещи, курсове, конференции, 

публични изслушвания и др., отворени както за членове, така и за 

широката общественост; 

−     IFA публикува различни списания и брошури по темата; 

− IFA управлява общонационални програми за залесяване и 

възстановяване. 

Процесът на участие е непрекъснат и обхваща различни общности, 

свързани с горите.  Организират се национални представителни срещи и 

годишното събрание на асоциацията, на което се избира борда на IFA. 

 

„Да живееш означава да споделяш“ (Viver é Conviver) в Португалия 

Състояние и контекст 

В Португалия пожарът представлява постоянна заплаха за горските земи и 

сериозно подкопава рентабилността на горското стопанство. Работа, 

предприета от разследващите бригади по горски пожари (BIFF), определя 

следните основни причини за горски пожари: 56% от човешки произход, от 

които 29% от неволен произход, по-малко от 2% от естествен произход и 

42% от неизвестен произход. Това разследване води до идеята, че 

причинителите на горските пожари са предимно от социокултурен 

характер, поне 29% от пожарите са започнали вследствие на човешка 

небрежност. Тази небрежност е пряка последица от неподходяща връзка на 

гражданите с гората. 

Цели и задачи 

«Да живееш означава да споделяш» е проект, който се отнася до няколко 

целеви групи, който предоставя рамката, в която трябва да се дава 

информация за ценностите на горите - целяща промяна на отношението 

към горите и водеща до последователно намаляване на пожарите от 

човешки произход. 
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Инициатори на процеса  

Проектът е възложен от правителството / Националната агенция по горите/ 

на Университета в Авейро, който изготвя наръчник, който да се използва 

като основа за започване на действия, насочени към подобряване на 

чувствителността към този въпрос. 

 

Огнените сапьори в Португалия - Sapadores Florestais 

Състояние и контекст 

Законът за горите (Lei de Bases da Política Florestal) (1996) определя като 

приоритет защитата на гората от пожари и създаването на екипи от огнени 

сапьори (Sapadores Florestais) и създаване на регулаторни и стимулиращи 

мерки за подобряване на предотвратяването на пожари и включване на 

местните общности. 

За да се постигне тази цел, е гарантирано наличието на структури с 

подходящ капацитет и специфични знания, които през цялата година да се 

развиват постоянно и по систематичен и ефективен начин, да участват в 

превантивни лесовъдски действия и наблюдение. 

В Националния план за устойчиво развитие на горите в Португалия се 

посочва подкрепата на асоциациите на частните собственици при 

създаването и поддържането на структури за превенция и борба с горските 

пожари, през т.нар. огнени пазители. Този проактивен подход всъщност е 

иницииран с Указ 179/99 за установяване на правилата за прилагане на 

екипи от пожарникари и условия за институционална и финансова 

подкрепа от страна на правителството. Тези стимули позволяват на 

частния горски сектор да засили съществуващите обществени структури 

и водят до обща отговорност за изпълнението на Закона за горите. 

Частните собственици, техните асоциации и органи, управляващи горите 

на съвместна територия («baldios», считани за социално продуктивен 

сектор съгласно португалското законодателство), които имат за една от 

своите цели стопанисването на горските територии, могат да 

кандидатстват, доброволно, да имат един или повече сертифицирани екипи 

от огнени сапьори.  
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Екипите трябва да имат най-малко 5 членове и да получат подкрепа за 

програма за професионално обучение на членовете, както и за оборудване 

ифинансиране. 

Публични субекти могат също да кандидатстват, на доброволен принцип. 

  

Цели и задачи 

−подобряване производство на горски продукти и услуги, а именно чрез 

увеличаване на общата производителност на земите от горския фонд 

(намаляване на заплахи от пожари, поддръжка на инфраструктурата). В 

дългосрочен план повишаването на осведомеността сред населението 

трябва да насърчава добри практики при използването на огън. 

−справедливо разпределение на разходите и ползите между частния и 

публичния сектор (кандидатите за сертифициране на екип трябва да могат 

да покрият 25% от текущите разходи годишно ;  

 - инвестиционните разходи се поддържат от публични средства, както и 

останалите 75 %, от годишните разходи за заплати и осигуровки). 

−посредством техническа и финансова подкрепа осигуряват заетост и 

ресурси, лост за местните асоциации на частни собственици, които се 

ангажират с устойчивото управление на 

горските територии.  

−едновременно действат като овластяване на заинтересованите страни 

(частни собственици, техните асоциации и местни общности) и подобряват 

участието им във вземането на решения на всички нива. 

Общините също играят важна роля. Те ръководят техническите служби по 

горите (GTF) и много от екипите на огнените сапьори. Освен държавните 

противопожарни организации в Португалия, неправителствените 

организации и частните компании предоставят значителни допълнителни 

сили за борба с пожарите. Сдруженията на собствениците на гори и 

Alfocelca, частната фирма за пожарогасене, предоставят редица основни 

ресурси и средства за предотвратяване на пожари. Но по-голямата част от 

наземните противопожарни сили, Corpos de Bombeiros (CB), идва от 
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Хуманитарната асоциация на доброволческите пожарникари (AHBV), 

която съществува в почти всяка общност. Тези асоциации предоставят 

възможност за местно реагиране по отношение на гражданската защита и 

противопожарните отряди в селските райони, линейките и множеството 

неаварийни услуги за подпомагане на общностите.  

 

Обществено участие в Русия 

Състояние и контекст 

Русия притежава повече от една пета от световния запас от дървен 

материал и основния дял в първичните бореални гори, които играят 

жизненоважна роля в улавянето на въглерод, стабилизирането на климата 

и регулирането на водния баланс на нашата планета. За да управлява тези 

огромни ресурси, Русия приема Кодекса за горите през 2007 г., за да 

очертае процедурите за използване на горите, за да укрепи регионалните 

власти за борба с незаконната сеч и да делегира защитата на горите на 

горските предприятия.  

Дизайн на процеса на участие 

Международният съюз за опазване на природата The International Union for 

Conservation of Nature (IUCN) е демократичен съюз, който обединява най-

влиятелните организации в света и най-добрите експерти в комбинирани 

усилия за опазване на природата и ускоряване на прехода към устойчиво 

развитие. IUCN си сътрудничи със зависимите от горите общности в части 

на Русия, за да им помогне да използват трайно горските ресурси за 

създаване на бизнес възможности и да подкрепят икономиките си по 

начин, който зачита местните традиции и околната среда. Дейностите, 

проведени от IUCN, вече са постигнали значителни резултати, 

включително:        

• видимо социално-икономическо подобрение в селските общности в 

два макрорегиона (Северозападна Русия и Руския Далечен Изток);   

• създаването на десетки работни места за местните жители, чрез 

екотуризъм проекти;  
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• улесняване на диалога и сътрудничеството между публичния и 

частния сектор.  

В допълнение, IUCN поддържа онлайн библиотека с най-добри практики, 

за да помогне на местните общности да намерят рентабилни и устойчиви 

техники за използване на горските ресурси.     

 

Проект на IUCN за обществено участие. 

Основните цели на проекта IUCN за участие на обществеността са да 

повлияе на политиките в областта на околната среда в Русия чрез: 

1) разработване на препоръки относно законодателството, както и чрез 

изготвяне на насоки за участие на обществеността в процеса на вземане на 

решения; 

2) изграждане на коалиция от заинтересовани страни, оправомощени да 

прилагат тези насоки и препоръки;  

3) Улесняване на Орхуската конвенция за достъпа до информация, 

участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа 

до правосъдие по въпроси на околната среда (ECE, 1998); 

Проектът е проектиран така, че да бъде прозрачен и отворен за широката 

аудитория. Така участници в процеса са Федералното правителство, 

Федералната служба по горите, университетите, екологичните 

неправителствени организации, както и повечето от нивата на 

регионалната администрация по горите.  

Използвани техники: неформални дискусии, семинари, интервюта, кръгли 

маси, семинари, консултации, конференции, презентации на средствата за 

масова информация. Процесът на участие се осъществява непрекъснато до 

вземането на окончателното решение. Степента на участие: информиране, 

консултации и партньорство. 

  

Испанска стратегия за горите 

Състояние и контекст 

Испанската стратегия за горите има за цел да предложи нова рамка за 

горския сектор, основана на концепцията за многофункционалността на 

https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=http://www.fleg-infobase.ru/


217 от 223 
 

горите. В документа се посочва, че „всички видове мултифункционално 

ползване на горите имат еднаква стойност, априори, давайки своя малък 

принос за социално-икономическото развитие на селските райони“. 

Цели и задачи 

Основните цели са свързани с три различни въпроса: екологичен, социален 

иикономически. 

Екологични цели: 

−за регулиране на водните цикли; 

−за намаляване на ерозията и процесите на опустиняване; 

−За да се регулира цикъла природния газ; 

−За запазване на биологичното разнообразие; 

−за съхраняването на природните ресурси; 

Социални цели: 

−за установяване на населението по тези неатрактивни райони; 

−За да се подобри използването на горите за отдих и рекреация; 

−да се разработи използването на горите за културни и образователни 

цели; 

−за да се генерира работни места в сектора на горското стопанство и други 

свързани сектори; 

−за насърчаване на преките и косвените икономически дейности в 

неатрактивни райони; 

−за подобряване на средата в селските райони. 

Икономически цели: 

−за производство на стоки (дърва за огрев, дървен материал, корк, смола, 

пасища, плодове, гъби, билки, др.); 

−за преход към устойчиво управление на горите; 

−да допринесе за доставките на суровини за индустриалния сектор; 

−да генерира доходи за собствениците на горски земи. 

Дизайн на процеса на участие  

Първият проект на Испанската стратегия за горското стопанство е 

изпратен до около 100 представители на различни социални групи и 
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слоеве, от предишни контакти с администрацията. Следователно това не е 

"подбор", а отваряне за всички, които са потенциално заинтересовани, 

включително: еколози, синдикати, собственици на гори, изследователски 

институти, университети, аграрни организации, други администрации 

(министерства на културата, промишлеността, земеделието и др. Вътрешни 

работи, Труда, Национална агенция по заетостта, хазна, местни 

администрации, автономна горска администрация, представители на 

общински гори, национално наследство и др.), производители на семена, 

ловни и риболовни асоциации, професионални асоциации: инженери, 

сдружения на работодатели, частни и публични горски предприятия. 

 

Регионално планиране на горите в Швейцария - пример за района на 

езерото Фрибург 

Състояние и контекст 

Плановете за управление на горите на публичните и частните собственици 

на гори в района на езерото Фрибург (от 1981 г.) трябвало да бъдат 

преразгледани, според новия закон на Швейцария за горите. 

Цели и задачи 

−гарантиране на обществените интереси; 

−изостряне вниманието на населението към сложната система «гора»; 

−възможност за обществеността да реализира съвместно отговорността си 

къмгорите; 

−създаване на горско лоби сред населението; 

−постигане на консенсуса по важни въпроси. 

−увеличение на добивите на дърва  (по цялата веригата на дървото до 

архитектите); 

−увеличение контактите с училищата, включването на учители; 

−опазване на природата (поддържане на естествена гора, местообитания, 

резервати); 

−решения на проблема с дървесината; 

−подобряване на инфраструктурата;  
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−подобряване на възможностите за отдих (места за пикник, охрана, водачи 

идр.); 

−подобряване на възможностите на частните собственици (структури, 

предоставяне на инструменти, сътрудничество). 

Дизайн на процеса на участие  

Широката общественост като цяло не е включена в процеса на 

участие. Идеята е да се осъществи допитване то представители на 

неправителствени организации, частни собственици на гори и т.н., и тези 

лица да представляват широката общественост. Участници са членовете на 

кантоналната служба по горите и комуналната служба по горите, 

проектния инженер (ръководител), модераторът, медиите, 

неправителствените организации (спорт, WWF, орнитолози, защитници на 

природата и др.). 

 На първа среща задълженията и компетенциите на всички участници са 

изяснени, определено е какво се очаква от активното им участие.  

Обществото е информирано, че всички резултати трябва да бъдат 

интегрирани в регионалното планиране на управление на горите и че по-

нататъшното интегриране на резултатите трябва да се извърши по 

прозрачен начин. От самото начало е включен външен модератор. 

Модерационните форми и методи играят важна роля в този творчески 

процес (срещата стартира с игра, описваща  начина, по който индийците 

биха видели езерния район). Медиите са включени в целия процес. След 

това се организира процес по формулиране на теза, след което с делегати 

се формулират целите и мерките. Накрая е организирана среща за 

представяне на резултатите на всички участници. 

  

Горско стопанство на дребните земеделски стопани в северозападната 

част на Шотландия 

Състояние и контекст 

В продължение на много поколения общности от дребни земеделски 

стопани стопанисват малки площи от гората, за да си осигурят редица 
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ползи, включително за източник на дърва за горене и подслон за животни 

(т.нар. крофтинг). Въпреки това, тези земеделски стопани не са имали 

законно право да се установяват или да стопанисват дървета и горски 

масиви в общинските пасища, които съставляват общо 800 000 хектара, 

20% от площта на земята в планинските райони и островите на 

Шотландия. По закон всички дървета принадлежали на собственика на 

земята, независимо кой ги е засадил. 

Крофтингът е форма на наемане на земя, уникална за планинските райони 

и островите на Шотландия. Той дава на отделните индивиди наследствени 

права да обитават и управлява малка площ земя, наречена крофт, която 

често е под 10 ха. Крофтерите (земеделските стопани) имат и законен дял 

общи територии, наречени общински пасища, които се управлява от 

избрана комисия по пасищата. Обикновено около 15-20 земеделски 

стопани споделят площ от общинските пасища, средно около 400-500 ха. В 

Шотландия има около 1000 общински пасища. Договор за наем дефинира 

връзката между земеделския производител (наемател) и наемодателя, при 

която двете имат права и отговорности един към друг и над земята. 

 

Цели и задачи  

На национално ниво − промяна на съществуващите политики и 

законодателство за горите, така че да се позволи на дребните земеделски 

производители да ползват ресурсите на общинските пасища; 

−създаване на комитети по пасищата, отговарящи на условията за горски 

грантове за управление и залесяване. 

На местно ниво 

- Определяне потенциала на горското стопанство като използване на 

земята с екологични, социални и икономически ползи; 

−популяризиране на конкретни горски проекти (за установяване на схеми 

за управление на горите на местно ниво от дребните земеделски 

прозводители); 

−предоставяне на местна заетост и обучение;  
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−диверсифициране на ползването на земята от субсидирано овцевъдство; 

−възстановяване на местните гори с екологично значение;  

−облагодетелстване чрез субсидии за горите. 

- Осигуряване на основа за планиране;  

- Споделяне на идеи и разбиране за горското стопанство, създаване на 

приоритети 

Дизайн на процеса на участие  

На местно ниво, процесът на участие на гражданите се състои в: 

структурирани срещ, неформални дискусии, интервюта, разработване на 

диаграми, карти и други визуални материали; обсъждане на горски 

планове. 

 

Участие на обществеността във все по-урбанизирано общество в САЩ 

Състояние и контекст  

Поради технологичните иновации и свързания с тях икономически 

просперитет, градските хора избират все повече и повече да живеят в 

селските райони, носейки със себе си очакванията си за градските условия 

и удобства. Присъствието на хора с различен селски начин на живот 

създава конфликти с дългогодишните жители и засилва развитието на 

селските екологични и ландшафтни обекти по нови начини. Към местните 

институции, традиционно доминирани от фермери и лесовъди, се 

присъединяват нови жители, които носят със себе си нови идеи за това как 

земята трябва да се използва и управлява. Тъй като използването 

на земята в САЩ се контролира предимно на местно ниво, новите жители 

на селските райони оказват сериозно влияние върху размера, 

разпределението и качеството на горските земи. Някои от тези ефекти, 

както директни, така и косвени, водят до по-голяма защита на горите, 

докато други водят до загуба на горски земи или до влошаване на 

екологичните условия. Усилията за местно планиране и преразглеждането 

на местните закони за стопанисване на земята се осъществяват чрез 

наличието на нови избирателни райони в селските райони. «Инициативите 
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за бавен растеж» стават все по-популярни в САЩ. Това е пряк резултат от 

участието на нови жители на селските райони в местната политика и 

планиране. Новите жители на селските райони влияят върху публичните 

земи чрез участие в планирането на горите и други процеси на наблюдение 

и оценка. В резултат на това се създават по-сложни съоръжения за отдих и 

се извършва по-малко извличане на ресурси. 

Федералното правителство инициира процеса на планиране на всеки десет 

години. Въпреки това, ако Националният закон за управление на горите 

(NFMA) се актуализира, както е планирано, планове ще станат «живеещи 

документи» като тяхното планиране ще бъде един непрекъснат, адаптивен 

процес. 

Проектиране на процеса на участие  

Участието на гражданите в планирането на горите може да бъде под 

различна форма (консултация, интервю, публични изслушвания и т.н.) и 

обикновено се проектира и изпълнява от интердисциплинарен екип за 

планиране на въпросната национална гора. Парите и нивото на 

креативност обикновено са основните ограничаващи фактори.  Участието 

на обществеността може да се осъществява във всички фази на процеса на 

планиране, но само правителството или решаващото длъжностно лице, 

което обикновено е горският надзорен орган, може да даде окончателното 

си одобрение на плана. 

  

Заключения и препоръки 

Участието на частни горски собственици е от съществено значение за 

балансираното развитие на горските политики, програми и 

законодателство и представлява нови възможности за отговор и развитие 

на нови социални горски продукти и услуги. Освен това подходите за 

участие отварят нови възможности за подобряване на връзките с 

обществеността и засилване на признаването на инвестициите на частни 

горски собственици в устойчивото управление на горите. Въпреки това, 

общественото участие сред малки на брой, слабо организирани или слабо 
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представени частни собственици на гори, вероятно ще остане рядко в 

обозримо бъдеще, тъй като условията не са благоприятни. 

 Други форми на диалог като работни групи и различни 

форми на партньорства могат да бъдат по-лесни за организиране или да 

бъдат по-подходящи, в зависимост от контекста. 

Един от най-добрите начини да се гарантира, че частните горски 

собственици могат да изразят своите позиции и да допринесат за по-

широкия диалог за горското стопанство в рамките на обществото, са чрез 

силни асоциации на частни горски стопани, с широко представителство 

на частни гори, а не само на големи и икономически жизнеспособни 

имоти. Това може да се насърчи чрез засилване на техния капацитет да 

организират процесите на публично участие сами, както и чрез други 

възможности като партньорства, работни групи и т.н. За тази цел може да е 

необходима институционална и техническа подкрепа, особено в страни в 

преход, където придобиването на частна собственост върху горите е 

сравнително ново явление и нараства. 

С участието на обществеността в частните гори, адекватната информация, 

широкото участие на всички други заинтересовани групи (в частност 

местните), ясните и съгласувани основни правила и доброволният характер 

на всички аспекти на процеса са важни за осигуряване на 

равнопоставеност. Както в случая с други заинтересовани страни, 

сътрудничеството между собствениците в процеса на участие често е 

ключът към ефективното участие. 
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