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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Българските гори изпълняват икономически, екологични и социални функции, които са 

от особено значение за устойчивото развитие на страната. Те са ключов фактор за формира-

нето и поддържането на жизнена среда, като към 31.12.2013 г. заемат 4,2 млн. ха или 37,5 % 

от територията на България. Горите осигуряват и поддържат количеството и качеството на 

85 % от водния отток в страната или около 3,6 млрд. куб. м ресурс от чиста питейна вода. В 

тях се съхраняват над 80 % от защитените растителни видове в страната, над 60 % от застра-

шените от изчезване животински видове, осем от дванадесетте ландшафтни комплекса, опре-

делени от Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие. През послед-

ните двадесет години поглъщането на парникови газове от горските територии компенсира 

между 10,7 %–18,9 % от общите емисии на парникови газове в България.  

Със Закона за горите (2011) се уреждат обществените отношения, свързани с опазва-

нето, стопанисването и ползването на горските територии в Република България, с цел 

гарантиране на многофункционално и устойчиво управление на горските екосистеми. 

Повечето от целите на закона са насочени към многофункционалното горско планиране и сто-

панисване на горите, като – осигуряване на възможности за отдих на населението и подобря-

ване на условията за рекреация; постигане на баланс между интересите на обществото и собс-

твениците на горски територии; подпомагане и насърчаване на собствениците на поземлени 

имоти в горски територии, както и изпълнение на международни и европейски ангажименти 

за съхранение на горските местообитания. Законът определя функциите на горите, категори-

ите на горските територии, както и основните принципи на горското планиране. Като по-

важни, свързани с многофункционалното горско планиране, могат да се посочат – участие на 

обществото в процеса на планирането и отчитане интересите на собствениците, без да се на-

кърняват интересите на обществото.  

Законът определя три нива на горско планиране и обхваща: 1. Национална стратегия 

за развитие на горския сектор и Стратегически план за развитие на горския сектор; 2. Областен 

план за развитие на горските територии; 3. Горскостопански планове и програми. Предвижда 

се в общинските планове за развитие съгласно Закона за регионалното развитие да се разра-

ботва раздел за развитието на горските територии, който е съобразен със съответния областен 

план за развитие на горските територии. Разделът за развитие на горските територии следва 

да се разработва въз основа на утвърдените горскостопански планове и програми и определя 

насоките за развитие на общината в областта на горското стопанство и свързаните с него дей-

ности. Инвентаризацията на горските територии, областните планове за развитие на горските 

територии, ловностопанските планове, както и горскостопанските планове и програми се из-

готвят, актуализират и приемат при условия и по ред, определени с наредба на министъра на 

земеделието и храните.  

При досегашното лесоустройство се наблягаше на планирането и контрола на производ-

ството на дървесина. Според новия Закон за горите (2011) бъдещото горскостопанско плани-

ране трябва да създаде основата за изпълнение на всички функции на гората. Затова е необхо-

димо заедно с горскостопанското планиране да има и едно надстопанско планиране, включ-

ващо Многофункционалното горско планиране, което да изисква прилагането на Многофунк-

ционално стопанисване на горите (МСГ). Условията за успеха на процеса по внедряване на 

МСГ в България са мотивацията на държавната горска администрация да разработва планове 

и стратегии за устойчиво и многофункционално стопанисване на горите, нейната готовност да 

отвори горската система към обществото и заинтересованите страни и желанието ѝ да се до-

косне до реалните проблеми и интереси, свързани с горите. 

Целта на този тип планиране е с подкрепата на местната общественост да се разработи 

стратегическа рамка, която да гарантира устойчивост в управлението на горите за един по-

дълъг период то време, като се постига равномерност при използването на горските територии 

съобразно техните функции.  

През последните години в България се полагат сериозни усилия за прилагането на прин-

ципите на устойчивостта в управлението на горските ресурси. Съвременната икономическа и 
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екологична среда лежат в основата на общественото послание към горския сектор. В условията 

на една подчертана динамичност на процесите и явленията, възниква явна потребност от пра-

вилно и своевременно регулиране на взаимоотношенията между обществото и горите (Богда-

нов К., 2006). 

Планът за развитие на горите (ПРГ) предоставя обобщена информация за горските ре-

сурси, определя целите за развитие на горите и основните насоки на управлението им, прио-

ритизира горските функции и набелязва най-важните проблеми, чието разрешаване ще по-

добри управлението на горите. Той предвижда и значителни усилия за подобряване на цялос-

тното отношение на обществеността към горите с цел получаване на обществено одобрение и 

подкрепа за дейностите на ТП ДГС/ДЛС, собствениците на недържавните гори, както и полз-

вателите на гори. Важни елементи са подобряването на инфраструктурата в горите и запазване 

площта на горите с недървопроизводствени функции. При това планиране се вземат прин-

ципни решения за стопанисването на горите.  

Темата за ПРГ е твърде актуална, предвид факта, че дългосрочно планиране се прилага 

в страните на ЕС и се очаква скоро време той да стане регулярна практика и в България. На-

ционалното управление по горите към Министерство на земеделието и аграрната реформа 

(сега Изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието и храните) е участ-

вала активно в провеждането на многофункционалното горско планиране по линия на БШП Г. 

През трите фази на проекта са разработени ПМСГ за 15 общини и една Стратегия за устойчиво 

развитие на горите за територията на област Пазарджик. Държавата, в лицето на ИАГ, е поела 

ангажимента да създаде среда за прилагане на многофункционалното горско планиране. В ре-

дица законови и стратегически документи, свързани с управлението и стопанисването на го-

рите са заложени конкретни принципи и постановки за включване на гражданското общество 

в процеса на вземане на решения на различните нива на административно управление – ЗГ 

(изм. и доп. 2008), Стратегически план за развитие на горския сектор 2007–2013 г., Национална 

стратегия за устойчиво развитие на горския сектор в България 2006–2015 г. и пр. 

В обобщен вид следва да се спрем и да отбележим: – Защо се налага разработването на 

План за развитие на горите и горските територии за община Велинград? 

1. Община Велинград е община известна с възможностите си за развиване на туризъм, 

като освен наличието на минерални извори налице са и горски територии с изклю-

чително ценни гори и пейзажи. Това съчетание на дадености налага да се вземе об-

щественото мнение за развитието на горските територии на общината и това можа 

да стане чрез съвместно разработване на стратегическите документи за горите. 

2. Защото досегашните Планове за многофункционално стопанисване на горите извес-

тни като ПМСГ, бяха разработвани в условията и при действието на Закона за горите 

от 1997 г. и последвалите го десетки изменения и допълнения. Определено може да 

се каже, че този ЗГ от 1997 не беше пречка да се разработят и приемат ПМСГ, но не 

беше и предпоставка за това, тъй като в него липсваше каквато и да е регламентация 

на процеса на стратегическо планиране. Направените 15 ПМСГ в страната и мони-

торингови проверки на плановете показваха един и същ резултат, а именно: – неза-

доволителни оценки по принцип 1 и 5 и благоприятни оценки по принцип 2, 3 и 4 от 

възприетата Методика за мониторинг и оценка на многофункционалното горско пла-

ниране (2007). Оказва се, че тези планове „съществуват” в недобра обществено по-

литическа обстановка, която не ги регламентира (принцип 1) и че те не са осигурени 

финансово, материално и с човешки ресурси (принцип 5). В същото време се уста-

новява, че приетите с консенсус лесовъдски въпроси по приоритетите за развитие на 

горите, по стопанисването и ползването на горите, по специалните обекти и опера-

тивното планиране са устойчиви и при всички оценки получават високи стойности. 

Това също налага да се помисли при новата нормативна база за горите да се експе-

риментира и приложи подобрена или нова Методика за мониторинг и оценка. Следва 

да се помисли върху методика на стратегическото планиране, която да е съобразена 

с нормативните документи по Закона за регионалното развитие и да е валидна както 
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за Стратегическия и Областните планове за развитие на горите, така и за Плановете 

за развитие на горите и горските територии, които са неразделна част от Общинските 

планове за развитие. 

3. Защото вече има опит и ново горско законодателство, регламентиращо стратегичес-

кото планиране в горите. 

Какво бе направено в стратегическото планиране за горския сектор след Закона за горите 

(1997) и какво отражение намериха тези промени върху принцип 1 и принцип 5 от възприетата 

Методика за мониторинг и оценка на многофункционалното горско планиране (М&О, 2007)? 

На първо място – приет бе нов Закон за горите (2011), който заложи принципите, реда и 

условията за стратегическото планиране в горите (виж. Приложение 1 – Нормативна база за 

Многофункционалното горско планиране). 

Съгласно ЗГ (2011) чл. 15. ал. (1) „В общинските планове за развитие, съгласно Закона 

за регионалното развитие, се разработва раздел за развитието на горските територии, който е 

съобразен със съответния областен план за развитие на горските територии“. В ал. (2) „Разде-

лът за развитие на горските територии по ал. 1 се разработва въз основа на утвърдените горс-

костопански планове и програми и определя насоките за развитие на общината в областта на 

горското стопанство и свързаните с него дейности“. 

Този текст от ЗГ (2011) регламентира Секторните планове за развитие на горите и задъл-

жава да ги разработваме за всяка община, което е предизвикателство разработването на план 

за развитието на горите и горските територии на община Велинград да е един от първите в 

страната. 

На второ място, за осъществяване на мониторинга и оценката на изпълнението на стра-

тегическите документи за горите и горския сектор, каквито ще бъдат Стратегическия, Облас-

тните и Плановете за развитие на горите (последните ще бъдат част от Общинския план за 

развитие–ОПР) могат да бъдат използвани следните източници на информация (документи):  

 Отчети за изпълнението на Националната стратегия за развитие „България 2020“; 

 Отчети за изпълнението на Националната стратегия за развитие на горския сектор 

2014–2020 г.; 

 Отчети за изпълнението на други национални и регионални стратегически доку-

менти, имащи отношение към горския сектор; 

 Отчети за изпълнение на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014–

2023 г.; 

 Аграрни доклади на Министерство на земеделието и храните; 

 Годишни отчетни доклади на Изпълнителната агенция по горите; 

 Отчети за изпълнението на областните горски планове; 

 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 горс-

кия сектор;  

 Справки от НСИ за икономическото и социалното състояние на горския сектор;  

 Анализи и проучвания на изпълнението на финансовите и натурални планове на ТП 

ДГС/ДЛС на територията на общината;  

 Други източници по преценка, като изпълнението на Общинския план за развитие на 

общината. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЛАНИРАНЕТО 

Под многофункционално стопанисване се разбира: отношение към гората, при ко-

ето чрез разнообразни лесовъдски въздействия устойчиво се поддържа баланс между 

всички функции на горите (продукционни, защитни, охранни, естетически, социално–
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икономически и др.) на дадена територия при отчитане на интересите на заинтересо-

ваните обществени групи в рамките на съществуващата правно–нормативна уредба. 

Планирането се използва в обществената човешка дейност за да се определи съзнателно 

посоката на развитие. Да се определят желаните резултати, както и целите, действията и зада-

чите за тяхното постигане. Планирането е формален процес, целенасочена процедура за об-

вързване на ресурсите с потребностите и очакваните резултати. Свързано е и с вземането на 

решения, за удовлетворяване на вътрешните потребности на системата, във възможностите на 

условията на околната среда. В най-широко приетото разбиране планирането включва три вза-

имосвързани дейности. Първата е свързана със събиране и подреждане на информация. Вто-

рата е посветена на оценка и тестване на информацията на основата на точни критерии. Тре-

тата дейност е същинско формулиране на плановете. В Горското стопанство планирането ре-

шава много проблеми, свързани с размера и разположенията на горските мероприятия, поред-

ността и сложността на дейностите през дългия живот на горските насаждения, географското 

разположение на горите и изменчивостта на природата и пазарите.  

В основата на многофункционалното планиране в горите е концепцията за устойчиво 

развитие, при балансирано ползване на горските ресурси, за неограничено във времето задо-

воляване на многостранните нужди на обществото. 

Планът за развитие на горите предоставя обобщена информация за горските ресурси, оп-

ределя целите за развитие на горите и основните насоки на управлението им, приоритизира 

горските функции и набелязва най-важните проблеми, чието разрешаване ще подобри управ-

лението на горите. 

Планът за развитие на горите е основния документ, определящ стратегическите цели и 

приоритети на политиката спрямо горите на ниво Община и Държавно горско стопанство. До-

кументът насочва вниманието на горските и общински власти и всички заинтересовани страни 

за постигане на устойчивост при стопанисването на горите и земите от Горските територии. 

2.1. Принципи, които следва да се прилагат при разработването на Плана за раз-

витието на горите и горските територии (ПРГГТ), към Общинския план за 

развитие (ОПР). 

 Диалогичност, прозрачност и публичност при вземането на решения за управле-

нието 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 стопа-

нисване 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 след-

ните 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 от-

делните 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 неп-

равителствените 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 фун-

кции на горите; 

 Разработване на предложения за включване в Методиката за изчисляване на еко-

системните ползи/услуги от горите. 

2.2. Информация за района на планирането 

По отношение на географското си местоположение районът се намира в Северозапад-

ните Родопи на площ 803,3 км2, представляваща 18 % от общата площ на Пазарджишка област; 

85 % от територията на общината е заета от гори. Според броя на населението си от 

41 899 души, община Велинград е на 2 място в област Пазарджик, обхващаща 24 населени 

места, от които два града и двадесет и две села. Общинският център – гр. Велинград е най-

големият български балнеоложки курорт определен през 2008 г. за СПА столица на Балканите. 

Той се намира в най-хубавата част на Западните Родопи – Чепинската котловина, при средна 

надморска височина от 750 м. Във Велинград красивата природа се допълва от мекия и прия-

тен климат. По изобилие и разнообразие на минералните води Велинград се нарежда на първо 

място в България с около 80 минерални извора, с температура между 28–95 ºС. Градът разпо-

лага с над 22 минерални открити и закрити басейна, с градски плажове, над 60 хотела, 43 по-

чивни домове и санаториуми, както и 6 минерални бани. Истинско чудо на природата е най-

големият карстов извор в България – „Клептуза“, от който всяка секунда на повърхността бли-

кат 570 л леденостудена вода, която образува две езера, вливащи се в Чепинска река. 

На територията на Пазарджишка област са известни повече от 440 археологически, ар-

хитектурни, исторически и художествени паметници на културата от праисторията, антич-

ността и средновековието до епохата на Възраждането.  

Структурата на икономиката в община Велинград се определя от природните дадености 

и създадените традиции. Водещи са дърводобивната и дървообработващата промишленост, 

животновъдството и преработването на животинска продукция. Промишлеността се развива в 

следните подотрасли: дърводобив, дървопреработване и производство на мебели, дограми и 

офис–оборудване, шивашко производство, рибовъдство, ловна дейност, производство на PVC 

дограма, строителство и бутилиране на минерална вода Регистрираните и активно работещи 

фирми в община Велинград са около 3100. От тях почти 75 % са в сферата на услугите и тър-

говията. Много от традиционните промишлени производства, след преминаването на страната 

към пазарно стопанство, са закрити.  

В териториално–административно отношение Община Велинград попада в Област Па-

зарджик. Граничи с общини от Смолянска, Благоевградска и Пловдивска области. Развити са 

връзките с общините Доспат, Якоруда, Батак, Ракитово, Белово и Септември.  

Селищната мрежа е силно разчленена, като се очертани три групи – първа „източна” Ве-

линград и Драгиново, втора „южна” Сърница и Побит камък и трета „западна” – останалите 

населени места.  

 

Икономика 

Развитие на промишлеността 

В рамките на отрасъл „Промишленост“ структуроопределяща роля в общината има дър-

водобивната, дървообработващата и мебелната промишленост. Тази специализация се осно-

вава главно на използването на местната суровинна база, макар че в последно време дървооб-

работването и мебелната промишленост се осъществяват също и чрез използването на суро-

вина, добита в съседни общини. 
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 Дървообработваща промишленост 

Дърводобивът в общината се осъществява и контролира от четирите горски стопанства – 

ДГС „Селище”, ДГС „Алабак”, ДЛС „Чепино” и УОГС „Георги Аврамов”. На територията на 

общината има над 350 дървообработващи предприятия и фирми за дърводелски услуги. Те 

произвеждат многофункционални битови и офис мебели, дървени детски играчки и дървен 

материал както за местния пазар, така и за износ (предимно за Гърция и Турция). По-големите 

от тях са концентрирани главно във Велинград: „Стела 97; ЕТ ММ–Метко”; „Фейзал” ЕООД; 

Мебелна фабрика Братя Коцеви”; „АМОС АБ” ЕООД; ЕТ „Агро арапов” и др. 

Основен проблем пред този сектор на промишлеността е стремежът за постигане на по-

голяма печалба, довежда до нарушаване състоянието на горите. Това налага да се създават 

стимули за предприемачите в дървопреработвателното и особено в мебелното производство, 

с което да се затвори производствения цикъл от добива на дървесина до крайния продукт – 

мебели и фасониран дървен материал. Така в общината ще се разкрият нови работни места и 

по- ефективно използване на дървесинния ресурс на общината. Това обаче изисква и създаване 

на нормативни рамки и възможности за дългосрочно договориране на добив и доставка на 

дървесина с цел подобряване на производствата, планиране в по-дълъг период, инвестиране в 

техника и не на последно място разкриване на нови работни места. 

 Химическа промишленост 

Представлява се основно от „Кристал“ АД – единственият на Балканския полуостров хи-

мически завод за производство на колофон, фуранови смоли, терпентин, светъл прахообразен 

колофон, разтворители, клей и пр. – продукти с висока оценка за качество на редица между-

народни изложения. 

 Добив и обработката на мрамори 

Тази дейност се представлява от фирмите „Даяна–91“, „Чепино“ – ЕАД и др. 

 Други по-крупни промишлени предприятия на територията на общината 

„Роботика“ ЕООД – произвежда дестилатори (фирмата е монополист в тази област), ап-

течно оборудване, опаковъчна техника, лабораторни и медицински изделия (стерилизатори и 

електрически сушилни, апарати за динамична термостимулация, пясъчна и водна баня и др.) 

ВСК „КЕНТАВЪР“ – Велинград – произвежда съединители, съединителни възли за универ-

сални стругове, шпиндели за стругови машини, планшайби, бормашини, въртящи централи и 

менгемета, свързващи елементи, хидравлични мазилни системи и др. 

 Хранително–вкусова промишленост  

Това са главно малки и средни предприятия. По-големите между тях са „Симид 1000 

Хлебопроизводство”, „Премиера – 257”, „Маринели ЕООД”. Като ново производство в този 

сектор се утвърди бутилирането на трапезна минерална вода. Тя намира добър прием на па-

зара, както в странната, така и в чужбина. 

Развитие на селското стопанство 

Селското стопанство заема важно място в икономиката на общината. Неговото бъдещо 

развитие се свързва с пълното възстановяване на частната собственост върху земята, осигуря-

ване на пазари за производителите и създаване на цехове за преработка и консервиране на 

селскостопанската продукция. 

 Земеделие 

База за развитието на селското стопанство представлява земеделската земя. На терито-

рията на общината тя е 100146 дка, от които 64140 дка е обработваема земя. Специализацията 

на общината в растениевъдството е в областта на производството на картофи, хмел, тревни 

фуражи, оранжерийни цветя и зеленчуци. Специалистите от общината обръщат внимание на 

добрите почвено–климатични условия, екологосъобразните характеристики и добрата иконо-

мическа изгода от възстановяването на ленопроизводството в общината и култивирано отг-

леждане на билки. 
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 Животновъдство 

Животновъдството е застъпено най-силно при отглеждането на птици (3575 броя), овце 

(6809 бр. ) и говеда (6205 бр. , в т.ч. крави – 3169 бр. ). Следват свинете (около 2000 броя) и 

козите (между 497 броя). С животновъдство на територията на общината се занимават 8778 

семейства, от които 3867 са във Велинград и 4911 – в по-малките населени места. Нерешени 

са въпросите за подобряването на материално–техническите условия. Данните за броя на жи-

вотните са от изминалата 2013 г. 

 Туризъм 

Водещ отрасъл в общинската икономика се явява туризма и балнеологията. Основната 

цел, която е поставена е: „Превръщането на Велинградския туристически район във водеща 

туристическа дестинация в балнеолечението и спа–туризма в Европа през периода 2007–2013 

г. с трайно предлагане на целогодишен туристически продукт”. В бъдеще този отрасъл ще се 

явява като най-перспективен в икономическата база на община Велинград. Предпоставки за 

интензивното му развитие са заложени в неповторимите природно–климатични условия в об-

щината и изграденото име на града като първокласен балнеоложки курорт.  

Природните характеристики на общината вече не са достатъчен мотив за туристите и 

нуждаещите се от балнеоложко лечение. За развитието на този отрасъл е необходимо органи-

зацията на туристическата и балнеоложка дейност да се ориентира към комплексно изграж-

дане на обекти на балнеологията и туризма, включително към развитие на развлекателно–ат-

ракционната инфраструктура. 

В по-малките населени места следва да се отдели по-голямо внимание към развитието на 

„селския туризъм”, към който проявяват все по-голям интерес както чуждестранните туристи, 

така и българските. 

Освен прякото въздействие върху икономиката на общината, туризмът може да подпо-

могне и реализацията на произвежданата селскостопанска продукция (местни и млечни про-

дукти, горски продукти – гъби, дивечово месо, билки, горски плодове). Тази продукция е еко-

логично чиста и може да намери пазар не само в туристическите обекти, но и да се изнася 

както в страната, така и в Европейския съюз. За целта е необходимо да се вложат капитали за 

развитие най-вече на животновъдството, което да стане интензивно. 

За развитието на атрактивния туризъм ще способства и пускането на атракционни вла-

кове по теснолинейната ж.п. линия Септември– Добринище. 

Развитието на туризма е пряко свързано с развитието и подобряването на техническата 

инфраструктура и състоянието на околната среда (сметища и сметосъбиране). 

 Водни ресурси 

Територията на водните течения и водните площи заема 15 366 дка. От тях 1 844 дка е 

площта на реките, 13 408 дка са заети от язовири, водоеми, канали, 96 дка – езера, 1 дка блата 

и мочурища и 17 дка рибарници. По-големи реки, които са на територията на Общината са: 

Чепинска и Луковица. Водите в Община Велинград са със стабилни основни показатели на 

качество в дългосрочен период, с природно гарантирани условия за възпроизводство. 

На фи г. 1 е дадено разпределението на площта на община Велинград по видове терито-

рии, от където ясно може да се определи водещата роля на горите и горските територии за 

развитието на региона, които заемат 83,4 % от площта. 
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Фи г. 1. Разпределение на площта на община Велинград по видове територии към 2012 г. 

2.3. Характеристика на горите и горските територии в района на планиране. 

Общата площ на горските територии в община Велинград са 68 738,2 ха. От тях 26 938 ха 

се стопанисват от Държавно горско стопанство „Алабак”, 5 129,6 ха от Учебно–опитно горско 

стопанство „Георги Аврамов”, 20 051,8 ха от Държавно ловно стопанство „Чепино” и 

16 618,8 ха от Държавно горско стопанство „Селище”.  

В таблица 1 са дадени данни за разпределението на площта на горите и горските терито-

рии по видове собственост. Вижда се че 97 % от площта е държавна публична собственост и 

съвсем малко обществено публична и частна индивидуална – по 1–1,5%. Всичко това показва 

че управлението на горите и горските територии можа да става по-лесно, но се нуждае от об-

ществен контрол и участие при вземането на решенията за стопанисването на горите. 

Разпределение на площите от ГФ по видове собственост /ха./ 

Вид собстве-

ност в ха 

ТП ДГС 

Алабак 

ТП ДГС 

Селище 

ТП ДЛС 

Чепино 

УОГС 

Юндола 

Общо за 

общи-

ната 

% на 

участие 

Държ. публична 0 5,8  5 060,1 66 712,8 97.05 

Държ. частна 25 451 16 304,9 19 896,8 0 5.8 0.01 

Общ. публична 896 0 133,7 0 1 029,7 1.50 

Стопанисвана от 

общината 
0 215,3 0 2,8 218,1 0.32 

Частна /индиви-

дуална/ 
572 88,8 21,3 66,7 748,8 1.09 

Частна на юрид. 

лица 
19 4,0 0 0 23 0.03 

Друга резер-

вати/ 
0 0 0 0 0 0.00 

Всичко: 26 938 16 618,8 20 051,8 5 129,6 68 738,2 100.0 

 

11



Голямото разнообразие в надморската височина и разнообразния релеф на общината оп-

ределят разнообразието на микроклиматичните особености, а оттам и на почвените и растеж-

ните условия.  

В типологично отношение горската растителност е разпределена в Долния равнинно–

хълмист и хълмисто–предпланински пояс на дъбовите гори (0–700 м н.в.) и Средния планин-

ски пояс на горите от бук и иглолистни (700–2000 м н.в.). 

Поради големите разлики в надморските височини и разчленения и пресечен характер на 

релефа, наклоните на терена са разнообразни. На територията на ДГС „Алабак“ и ДЛС „Че-

пино” преобладават стръмните и много стръмни терени (21–30 и над 31), на ДГС „Селище” – 

стръмните терени (21–30) и на УОГС „Георги Аврамов” – наклонените терени (11–20). Спо-

ред изложението на терена преобладават сенчестите изложения. 

Основният почвен тип е кафявата горска почва, следвана от хумусно–карбонатната, ка-

нелената горска излужена и планинско–горската тъмноцветна почва. Съвсем ограничено са 

разпространени плодородните алувиално–делувиални ливадни почви, разположени в доли-

ните на реките. 

Върху преобладаващата част от територията на горския фонд не е констатирано наличие 

на сериозни ерозионни процеси. Пресеченият терен, големите наклони и пашата на домашните 

животни са главните фактори, които са оказали влияние върху развитието на ерозионните про-

цеси. Най-често срещана е площната ерозия на почвата, дори и при не много големи наклони, 

докато линейната ерозия и свързаните с нея явления, като образуване на поройни ровини и 

долове, свличане на почвени пластове и поройни наноси са по-рядко срещано явление. 

Хидрографската мрежа се отличава с голяма гъстота. Най-голямото водно течение е 

река Чепинска, която в най-горната си част се нарича река Рибна, а след това Банска Бистрица 

до Велинград. По-важните ѝ притоци са Абланица, Мътница, Поляница, Баталач, Требеду-

щица, Лепеница и др. Други по-значими водни течения са реките Грънчарица, заедно с при-

тока ѝ Мала река, Цветинска, Луковица и Еленка. На север към река Яденица гравитират ре-

ките Скриеница, Хаджийски дол и Чарковете. Водният режим на тези течения е относително 

постоянен, за което способстват изобилните снеговалежи във високите части на водосборите 

им.  

Важен елемент от хидроложките условия е наличието на уникалния водосборен басейн 

от минерални извори, обхващащ площ от около 800 кв. км. в три термални зони: Чепино, 

Лъджене и Каменица. 

На едноименната река е изграден язовир Доспат, попадащ на територията и на съседната 

община Доспат. 

Климатът на територията на общината е преходно–континентален. Територията попаа 

в Преходно–континенталната климатична подобласт на Европейско–континенталната клима-

тична област – среднопланинската част на Планински климатичен район и Севернородопски 

нископланински климатичен район.  

Разпространени са следните дървесни видове: 

От естествено разпространените най-широко участие имат бял бор, черен бор, обикно-

вена ела, смърч, бяла мура, бук, горун, цер, трепетлика, ива, бреза, мъждрян, габър, келяв га-

бър, шестил и др. в чисти и смесени формации. Във височинния пояс над 1750 м. са разпрост-

ранени високопланински смърчови, бялборови–смърчови и елово–букови формации. 

От изкуствено внесените видове чрез залесяване най-голямо участие имат иглолистни 

култури – смърч, бяла мура, обикновена ела, бял бор, черен бор, зелена дуглазка, веймутов 

бор, европейска лиственица, от широколистните – бяла бреза и др. 

От храстовите видове се срещат: обикновена хвойна, леска, шипка, дрян, черен бъз, чер-

вен бъз, къпина, диворастяща малина, ракита, синя смрика, високопланинска смрика, глог и 

др. Тревната покривка е съставена от житни (класица, овсига, власатка, главица, подъбиче и 

др.), папрати, лазаркиня, лузула, подбел, заешки киселец, ягоди, боровинки и др. 

Многообразието на теренните форми, дървесната, храстовата и тревната растителности, 

изобилието на изворни и речни води и труднодостъпните терени са естествените предпоставки 
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за голямото животинско разнообразие. Територията на общината се обитава от дива коза, бла-

городен елен, елен–лопатар, муфлон, сърна, дива свиня, глухар. От хищниците обитават 

мечка, вълк, лисица, дива котка, видра, бялка, златка и язовец. 

От птиците освен глухара на територията на общината се срещат лещарка, гривек, гур-

гулица, пъдпъдък и др. Дневните грабливи птици са представени от скален орел, малък и голям 

креслив орел, мишелови, ястреби и ветрушки. От нощните грабливи птици обитават бухал, 

горска ушата сова, кукумявка и др. 

Стопанисването на дивеча и неговото рационално ползване по линия на организирания 

ловен туризъм съставляват основната ловностопанска дейност на ДЛС ”Чепино”. Дивечовото 

разнообразие, изградените ловностопански съоръжения, обучения ловен персонал и забележи-

телния ландшафт са „магията”, която привлича ловните туристи от чужбина. 

Горите в общината предлагат благоприятна среда за туризъм, лов, събиране на диви пло-

дове, билки и гъби. Реките са относително чисти, дават добри условия за риболов и са предпо-

читано място за организиране на летни излети сред природата. 

2.4. Решения относно управлението на отделните категории гори и функции: 

2.4.1. Гори със стопански функции – 42 705,8 ха. 

Цел 

Максимално производство на качествена дървесина от гората. Рацио-

нално използване на плодородието на почвата и капацитета на место-

растенията. 

Дървесни видове 

Подържане 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 местните видове.  

Лесовъдство 

Съгласно възприетите принципи в част I.3. Редовно провеждане на от-

гледни и възобновителни сечи. Залесяване на голи, невъзобновени 

площи. Естественото възобновяване да заема над 90 % от възобновява-

нето на гората.  

Рамкови условия 

Осигуряване на местното население и собствениците на гора с необхо-

димото количество дърва за огрев и строителна дървесина. Запазване 

на биоразнообразието във всички видове гори при всички видове собс-

твеност. Проектираните мероприятия да спомагат за запазване и подоб-

ряване 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–пре-

работвателна промишленост.  
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2.4.2. Гори със защитни и специални функции – 23 392,2 ха. 

2.4.2.1. Вододайни зони – 1342,6 ха. 

Цел 
Запазване и подобряване на водозащитните и водоохраните функции 

на горите чрез стопанисване на горите. 

Дървесни ви-

дове 
Местни дървесни видове, съобразно наличните месторастения; 

Лесовъдство 

Подържане на естествения видов състав и разновъзрастни структури в 

рамките на определени териториални единици (отдел, водосбор). Сечи 

с възобновителен период над 40 години. Приоритет на изборни и дъл-

госрочно–постепенни сечи. Редовно провеждане на отгледни и сани-

тарни сечи за подобряване на състоянието. Извеждане на отгледни 

сечи чрез насочване на мероприятията към отделното дърво. Удължа-

ване на турнуса на сечта при сечищна форма с един клас на възраст. 

Особени грижи за стопанисване на горите около чашите на язовирите. 

Рамкови усло-

вия 

Предвидените мероприятия се съобразяват с Наредба за санитарно–во-

доохранните зони около водоизточниците и статута на териториите. 

Подпомагане 
Съгласно Лесоустройствения проект и другите планировъчни доку-

менти за тези територии. 

Допълнителни 

пояснения 

Площите и статутът се определят по Лесоустройствен проект, другите 

по-значими ЗПО, и други нормативни документи. При наличие на раз-

лични специфични функции на една територия се прилага по-строгия 

режим. 

2.4.2.2. Защитни гори –2101,3 ха 

Цел 

Трайно покритие от стабилни насаждения, които да осигуряват дългос-

рочна защита на инженерно–техническите и други съоръжения в гората 

и в близост до нея, населените места, убежищата на горските птици и 

животни и опазване и възстановяване на горната граница на гората. 

Дървесни ви-

дове 

Съобразени с месторастенето семенни насаждения от местни дървесни 

видове. 

Лесовъдство 

Приоритет на разновъзрастното стопанисване на горите или подържа-

нето на постоянно горско покритие (continuous cover forestry). Отгледни 

сечи за подобряване на видовия състав, произход, структурата и меха-

ничната устойчивост на дървостоите. Трансформация на едновъзраст-

ните насаждения в разновъзрастни (изборни гори), където е лесовъдски 

оправдано. Възобновителни сечи на малки площи с дълъг период на въ-

зобновяване. Изцяло приоритет се дава на естественото възобновяване. 

Подпомагане на последното на места, където е затруднено с подходяща 

агротехника. 

Рамкови усло-

вия 

Съблюдаване на поставената цел и стопанските предписания, като ста-

билността на насажденията стои на първо място. 

Подпомагане 
Съобразно предвиденото по Лесоустройствен проект, евентуални еко-

логични оценки (ОВОС) и други нормативни документи. 

Допълнителни 

пояснения 

Площите и статутът се определят по лесоустройствен проект и норма-

тивни документи. При наличие на различни специфични функции на 

една територия се прилага по-строгия режим.  
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2.4.2.3. Курортни гори – 17735,5 ха. 

Цел 

Осигуряване на оптимална екологична и естетична среда и усло-

вия за отдих и туризъм. Създаване на различни пространства съоб-

разно конкретните особености. 

Дървесни видове 

Предимство на местни видове, съобразно с месторастенията. Ограни-

чено ползуване на подходящи екзоти за разнообразяване на гледките и 

с озеленителен и образователен ефект. Чисти и смесени едновъзрастни 

и разновъзрастни насаждения 

Лесовъдство 

Прилагат се възобновителни сечи на малки площи, ландшафтно–фор-

мировъчни, планировъчни, селекционни и санитарни сечи. Залесяване 

с редки или трудновъзобновими по естествен път видове, включително 

храсти за поддържане и обоготяване на разнообразието. 

Рамкови условия 

Съобразно Лесоустройствен проект, паркоустройствени или ланд-

шафтно– устройствени проекти. Осигуряване на противопожарна безо-

пасност. 

Подпомагане 

Съобразно предвиденото по наличните проекти. Стимулиране на част-

ните собственици за паркоустрояване на разрешените достъпни тери-

тории, чрез отстъпка на права за реклама. 

Допълнителни по-

яснения 

Площите и статутът се определят по лесоустройствен проект и норма-

тивни документи. При наличие на различни специфични функции на 

една територия се прилага по-строгия режим. Права за реклама дава 

Общината, съгласувано с ДГС, ДЛС и УОГС. 

 

2.4.2.4. Гори в защитени територии – (посочени по-долу в текстав т. 10 – за биологич-

ното разнообразие и неговото опазване.) 

3. СТРУКТУРА НА ПЛАНА – ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПЛАНИРАНЕТО. 

Част А – Методология 

Съдържа: Документа План за развитие на горите. В него са описани целите, идеите, стъп-

ките на процеса, участниците и техните роли, приоритетите относно управлението, решенията 

за които е постигнат консенсус на заседанията на работната група, особените обекти и конф-

ликти, програми и проекти. Освен това е описана системата за мониторинг на проекта, отго-

ворниците и сроковете за изпълнението на задачите и др.  

 

Част Б – Документация по процеса 

Съдържа: Протоколи от срещи, покани, програми, резюмета, обобщаващи таблици, из-

ползвани формуляри, публикации в медиите, статии и всякакви други официални и работни 

документи, съпровождащи процеса.  

 

Цел и задачи на ПРГ 

Целта на настоящия план е чрез споделяне и обсъждане вижданията на всички заинте-

ресовани страни да се анализират проблемите, съществуващите и потенциални конфликти, 

свързани с управлението на горите и горските територии на територията на община Велинград 

и да се предвидят мерки и действия за тяхното разрешаване в дългосрочен аспект.  

 

Основните задачи на Секторния план за развитие на горите са: 

 Популяризиране на природосъобразното горско стопанство и лесовъдските системи 

за съхраняване на биоразнообразието, защитните функции, както и другите ползи и 

продукти от горите; 
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 Приобщаване на все по-широк обществен кръг към задачите, отговорностите и проб-

лемите на устойчивото стопанисване на горските екосистеми; 

 Установяване на различните обществени интереси към горите в района и потенци-

алните конфликти между тях; 

 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 устой-

чиво 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 от-

говорните лица и организации в горите;  

 Да се потърсят начините за преодоляване и разрешаване на конфликтите между за-

интересованите страни; 

 Да се интегрират местните заинтересовани институции, организации и граждани към 

подготовката и изпълнението на проектите и дейностите заложени в плана. 

 

Принципи, които следва да се прилагат при разработването на Плана за развитието 

на горите и горските територии (ПРГГТ), към Общинския план за развитие (ОПР). 

Развитието на горския сектор не може да се разглежда като изолирано явление и той 

следва да се подчинява на общите приоритети за развитие на регионите. 

Стратегията „Европа 2020” формулира три вазимнозависими приоритета: 

- Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и ино-

вации; 

- Устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна иконо-

мика с по-ефективно използване на ресурсите; 

- Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, ко-

ято да доведе до социално и териториално сближаване. 

Затова и развитието на горите и горския сектор на общинско ниво следва да става на 

спазването на основополагащи принципи като: 

- Диалогичност, прозрачност и публичност при вземането на решения за управлени-

ето 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. 

 

В Националната програма за развитие се очертава визията за развитието на стра-

ната: „към 2020 г. – България да се превърне в място, привлекателно за живот, работа и ин-

вестиции чрез устойчив, динамичен, приобщаващ и териториално балансиран икономически 

растеж”  
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Развитието на горите и горските територии следва да доведе до: 

- повишаване качеството на човешкия капитал чрез адекватно образование и качес-

твено обучение на заинтересованите страни за състоянието и бъдещото развитие на 

горите и горския сектор; 

- изграждане на адекватна инфраструктура, осигуряваща оптимални условия за раз-

витие на икономиката, туризма и др.; 

- – повишаване на конкурентоспособността на предприятията и организациите 

работещи в горския сектори и използващи суровини от горите, чрез осигуряване 

на благоприятна бизнес среда, ориентация към иновативни решения и намаляване на 

ресурсната зависимост; 

- намаляване на бедността и повишаване на качеството на социалните услуги. 

 

Секторния план за развитието на горите и горските територии следва да постигне 

следните цели, които да 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 примерна управленска структура за управление на горите на об-

щинско ниво; 

- Разработване и финансово обезпечаване на програми за развитие на горите и гор-

ските територии в т.ч. и за обучение, квалификация и преквалификация на служите-

лите в горския сектор; 

- Разработване и осъществяване на програми за участие на обществеността в управ-

лението на горите; 

- Подобряване на състоянието на горите и горските територии; 

- Повишаване и запазване на продуктивността и производителността на горите, 

както и на качеството на произвежданите продукти и услуги; 

- Повишаване и запазване на икономическите, социалните и екологическите фун-

кции на горите. 

- Разработване на методика за изчисляване на екосистемните ползи от горите. 

4. ПРАВНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА – ВРЪЗКА С ДРУГИТЕ ПЛАНИРА-

НИЯ–ФАЗИ НА ПЛАНИРАНЕТО. 

4.1. Правна и институционална рамка–връзка с другите планирания. 

Пряко или косвено отношение към Многофункционалното планиране, процеса на разра-

ботване на Плана или прилагането му имат следните нормативни документи:  

1. Закон за горите (Обн. – ДВ, бр. 19 от 08.03.2011 г., в сила от 09.04.2011 г.; изм., бр. 

43 от 07.06.2011 г.; изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм. и доп., 

бр. 60 от 07.08.2012 г.; изм., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г.; изм., бр. 

102 от 21.12.2012 г.; изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., 

бр. 27 от 15.03.2013 г.; изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.; изм., бр. 

109 от 20.12.2013 г.; изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г. ), както и произтичащите от 

него под законови нормативни уредби. Този закон урежда обществените отношения, 

свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Репуб-

лика България, с цел гарантиране на многофункционално и устойчиво управление на 

горските екосистеми. 

2. Закон за защитените територии (Обн. ДВ. бр. 133 от 11 Ноември 1998 г., изм. ДВ. бр. 

98 от 12 Ноември 1999 г., изм. ДВ. бр. 28 от 4 Април 2000 г., изм. ДВ. бр. 48 от 13 

Юни 2000 г., доп. ДВ. бр. 78 от 26 Септември 2000 г., изм. ДВ. бр. 23 от 1 Март 2002 

г., изм. ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г., изм. 
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ДВ. бр. 28 от 1 Април 2005 г., изм. ДВ. бр. 94 от 25 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр. 30 

от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 65 от 11 Август 2006 г., изм. ДВ. бр. 24 от 20 Март 

2007 г., изм. ДВ. бр. 62 от 31 Юли 2007 г., изм. ДВ. бр. 36 от 4 Април 2008 г., изм. 

ДВ. бр. 43 от 29 Април 2008 г., изм. ДВ. бр. 19 от 13 Март 2009 г., изм. ДВ. бр. 80 от 

9 Октомври 2009 г., изм. ДВ. бр. 103 от 29 Декември 2009 г., изм. ДВ. бр. 19 от 8 

Март 2011 г., изм. ДВ. бр. 38 от 18 Май 2012 г., изм. ДВ. бр. 27 от 15 Март 2013 г., 

изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013 г., изм. ДВ. бр. 98 от 28 Ноември 2014 г.) – регламен-

тира видовете защитени територии, обявяването и управлението им. Изисква разра-

ботването на Планове за управление, подлежащи на обществено обсъждане. 

3. ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (Обн. ДВ. бр. 77 от 9 Август 

2002 г., изм. ДВ. бр. 88 от 4 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр. 105 от 29 Декември 2005 

г., изм. ДВ. бр. 29 от 7 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. 

бр. 34 от 25 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 52 от 29 Юни 2007 г., изм. ДВ. бр. 64 от 7 

Август 2007 г., изм. ДВ. бр. 94 от 16 Ноември 2007 г., изм. ДВ. бр. 43 от 29 Април 

2008 г., изм. ДВ. бр. 19 от 13 Март 2009 г., изм. ДВ. бр. 80 от 9 Октомври 2009 г., 

изм. ДВ. бр. 103 от 29 Декември 2009 г., изм. ДВ. бр. 62 от 10 Август 2010 г., изм. 

ДВ. бр. 89 от 12 Ноември 2010 г., изм. ДВ. бр. 19 от 8 Март 2011 г., изм. ДВ. бр. 33 

от 26 Април 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 32 от 24 Април 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 

59 от 3 Август 2012 г., изм. ДВ. бр. 77 от 9 Октомври 2012 г., изм. ДВ. бр. 15 от 15 

Февруари 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 15 Март 2013 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 

Юли 2013 г., изм. ДВ. бр. 98 от 28 Ноември 2014 г.)– въвежда понятието „защитени 

зони”, елементи от Европейската програма НАТУРА 2000,  

4. Закон за лова и опазване на дивеча (Обн. ДВ. бр. 78 от 26 Септември 2000 г., изм. 

ДВ. бр. 26 от 20 Март 2001 г., изм. ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 79 от 

16 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 88 от 4 Ноември 2005 г., изм. ДВ. бр. 82 от 10 Октом-

ври 2006 г., изм. ДВ. бр. 108 от 29 Декември 2006 г., изм. ДВ. бр. 64 от 7 Август 2007  

г., изм. ДВ. бр. 43 от 29 Април 2008 г., изм. ДВ. бр. 67 от 29 Юли 2008 г., изм. ДВ. 

бр. 69 от 5 Август 2008 г., изм. ДВ. бр. 91 от 21 Октомври 2008 г., изм. ДВ. бр. 6 от 

23 Януари 2009 г., изм. ДВ. бр. 80 от 9 Октомври 2009 г., изм. ДВ. бр. 92 от 20 Ноем-

ври 2009 г., изм. ДВ. бр. 73 от 17 Септември 2010 г., изм. ДВ. бр. 89 от 12 Ноември 

2010 г., изм. ДВ. бр. 8 от 25 Януари 2011 г., изм. ДВ. бр. 19 от 8 Март 2011 г., изм. 

ДВ. бр. 39 от 20 Май 2011 г., изм. ДВ. бр. 77 от 4 Октомври 2011 г., изм. ДВ. бр. 38 

от 18 Май 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 7 Август 2012 г., изм. ДВ. бр. 77 от 9 

Октомври 2012 г., изм. ДВ. бр. 102 от 21 Декември 2012 г., изм. ДВ. бр. 15 от 15 

Февруари 2013 г., изм. ДВ. бр. 62 от 12 Юли 2013 г.) – регламентира отглеждането и 

стопанисването на дивеча, развитието на ловното стопанство и регулира отношени-

ята между ползвателите на дивеча и държавата като собственик.  

5. Закон за устройство на териториите (Обн. ДВ. бр. 1 от 2 Януари 2001 г., В сила от 

31.03.2001 г.; последни изменения изм. ДВ. бр. 105 от 19 Декември 2014 г.) – свър-

зано с устройство на териториите в т.ч. и на териториите определени за горски цели 

(горските територии). 

6. Закон за общинската собственост (Обн. ДВ. бр. 44 от 21 Май 1996 г., В сила от 

01.06.1996 г. изм. ДВ. бр. 105 от 19 Декември 2014 г.) – урежда отношенията при 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собст-

веност. 

7. Закон за рибарството и аквакултурите (Обн., ДВ, бр. 41 от 24.04.2001 г., в сила от 

1.01.2006 г., последни изменения изм. и доп., бр. 59 от 3.08.2012 г. – Определя пра-

вилата и отношенията при ползване на държавните водоеми и реки с цел спортен 

и/или промишлен риболов. 

8. Закон за водите (Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., изм. ДВ бр. 77 от 9.10.2012 г.) – 

Регулира отношенията при водоползването за граждански и промишлени цели. 
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9. Закон за опазване на oколната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г., пос-

ледни изменения изм. ДВ. бр. 98 от 28 Ноември 2014 г.)– урежда обществените от-

ношения, свързани със: 1. опазването на околната среда за сегашните и бъдещите 

поколения и защитата на здравето на хората; 2. съхраняването на биологичното раз-

нообразие в съответствие с природната биогеографска характеристика на страната; 

3. опазването и ползването на компонентите на околната среда; 4. контрола и управ-

лението на факторите, които увреждат околната среда; 5. осъществяването на конт-

рол върху състоянието на околната среда и източниците на замърсяване; 6. предотв-

ратяването и ограничаването на замърсяването; 7. създаването и функционирането 

на Националната система за мониторинг на околната среда; 8. стратегиите, програ-

мите и плановете за опазване на околната среда; 9. събирането и достъпа до инфор-

мацията за околната среда; 10. икономическата организация на дейностите по опаз-

ване на околната среда; 11. правата и задълженията на държавата, общините, юри-

дическите и физическите лица по опазването на околната среда. 

10. Национална стратегия за устойчиво развитие на горския сектор в България, 2006–

2015. ИА Г. 62 стр. Предвижда управлението на горите да включва принципите на 

многофункционалното стопанисване и устойчивото ползване на ресурсите на горите 

11. Стратегически план за развитие на горския сектор 2007–2011 г. (2009) Отчет Све-

товна банка. 27 стр. 

12. Анализ на изпълнението на стратегическия план за развитие на горския сектор 2007–

2011 г. МЗХ– ИАГ; 86 стр.  

13. Стратегически план за развитие на горския сектор 2014–2023 (2014). София. МЗХ–

ИА Г. 123 стр. 

14. Проект на Стратегия за развитие на ловното стопанство в Република България за пе-

риода 2012– 2027 г. (2012). НИС при ЛТУ–София,(авторски колектив– проф. дссн 

Нино Нинов, инж. Величко Величков, проф. дбн. Петър Генов, инж. д–р Росен Анд-

реев, инж. Сахак Сахакян, инж. д–р Атидже Ахмед, инж. Чавдар Желев); 53 стр. 

15. Наръчник за разработване на областни планове за развитие на горските територии. 

МЗХ–ИАГ ( 2014), 163 стр. 

16. Правила за мониторинг на изпълнението на Стратегически план за развитието на 

горския сектор 2014–2023 г.– правилата за мониторинг на изпълнението на Страте-

гически план за развитието на горския сектор 2014–2023 г. са изготвени в изпълне-

ние на Дейност 4 „Разработване, обсъждане и приемане на Стратегически план за 

развитие на горския сектор 2014–2023 г.” от проект „Стратегическото планиране в 

българските гори – гарант за ефективно управление и устойчиво развитие“ на ИАГ 

по Приоритетна ос I „Добро управление”, под–приоритет 1.3. „Ефективна координа-

ция и партньорство при разработване и провеждане на политики” на Оперативна 

програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския социален 

фонд. Правилата регламентират провеждането на мониторинг върху изпълнението 

на Стратегическия план и имат пряка връзка с мониторинга на секторните планове. 

4.2. Фази на планирането 

4.2.1. Подготвителна фаза  

 Иницииране на процеса. Учредена е Водеща група, която поема отговорността да ор-

ганизира протичането на процеса и подготовката на Плана;  

 Въвеждащо обучение, проведено от БШП Г. Организирано и проведено е обучение за 

представяне на концепцията на многофункционалното горско планиране, анализ на 

проблемите, определяне на заинтересованите страни; 
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 Подготовка на Плана – въвличане на заинтересованите страни в процеса. Проведени 

са консултации с кметове и кметски наместници, специалисти от различните направ-

ления в Общинска администрация, специалисти от местните институции и организа-

ции. Проведени са четири срещи на Водещата и Работната група.  

4.2.2. Работна фаза  

 На работните срещи са обсъдени чернови варианти на плана, разработвани и подгот-

вяни от Водещата група и експерти на 5 работни срещи.  

4.2.3. Фаза на съгласуване  

 Обществени обсъждания на финална версия. Обществено обсъждане и приемане на 

стратегическата част от плана; 

 Приемане от Общинския съвет; 

 Одобрение от РД Г. 

4.3. Иницииране на процеса 

І. Инициативна група за разработване на ПРГ 

Директорите на ДГС/ДЛС/УОГС изпращат писма до членовете на Инициативната група. 

Документ:  

Писмо–Покана за среща на инициативната група 

 

Състав на Инициативната група. 

№ 

по 

ред 

Име и фамилия Длъжност 
Отношение към проблемите 

на горите 

1. Иван Лебанов 
Кмет на община Ве-

линград 
Политическо влияние 

2. Инж. Славчо Василев  
Директор на ДГС Ала-

бак 

организира процеса по разра-

ботването на плана на терито-

рията на ДГС–Алабак  

3. 
инж. Иван Бояджиев  

(сега инж. Мехмед Тулупов) 

Директор на ДГС 

Селище 

организира процеса по разра-

ботването на плана на терито-

рията на ДГС–Селище 

4. 
инж. Найден Петров  

(сега инж. Борислав Чорбов) 

Директор на ДЛС 

Чепино 

организира процеса по разра-

ботването на плана на терито-

рията на ДЛС –Чепино 

5. инж. Величко Драганов 
Директор на УОГС– 

Юндола 

организира процеса по разра-

ботването на плана на терито-

рията на УОГС 

6. Диана Кехайова 
Председател на Об. 

Съвет–Велинград 

Включват се в инициирането 

и организирането в процеса 

по изработването на плана, 

възлага оценки и осигурява 

мониторин г. Кметът и об-

щинската администрация като 

участници разполагат с поли-

тическо влияние и админист-

ративен капацитет. 

7. 

Кметове/кменски наместници 

към Общината – 11 кмета и 12 

кметски наместници 
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8. Проф. Иван Палигоров 

Председател СЛБ, 

Зам. Ректор ЛТУ и Ръ-

ководител на проект 

„Интеграл” 

Инициира разработването на 

плана 

Инициира работните срещи 

Координира работата на гру-

пите 

9. Доц. д–р Васил Стипцов 

Ключов експерт и 

консултант по разра-

ботването на Сектор-

ния план за развити-

ето на горите и горс-

ките територии, ЛТУ 

Подпомага разработването на 

плана; 

Консултира въдещата и ра-

ботната гряпа по въпросите на 

стратегическото планиране. 

 

Задачи: 

Определяне на визия, цели и насоки на развитие на горите–встъпително обучение 

Определяне на състав на Водещата група 

Определяне на състава на Работната група 

Определяне на дата за среща на Водещата група 

Документи: 

Протокол от срещата на инициативната група– решения 

4.4. Роля, отговорности и правомощия на участниците в процеса 

А) Водеща група (ВГ) – състав, цел, отговорности на всеки член от ВГ. 

Водещата група има както организационна, така и експертна роля. В тази група влизат 

представители на ДГС, местната власт и най-активните, значими или влиятелни сред другите 

заинтересовани страни. В община Велинград, това са представители на Общинска админист-

рация Велинград и горската структура. Водещата група ръководи процеса, като организира 

всички срещи и подготвя стъпките за разработване на плана. При необходимост търси експер-

тна и методическа помощ. Членовете ѝ участват в работата на РДГ и съдействат при органи-

зиране и провеждане на работните заседания. Водещата група е отговорна за изработването на 

плана и приемане на мерките за неговото ефективно прилагане. 

Б) Работна група – определяне, състав, цел и отговорности на представителите на 

заинтересованите страни. 

Работната група включва представители на държавни институции, местната власт, биз-

нес организации, собственици на гори, неправителствени организации и други заинтересовани 

в сферата на горите. На своите работни срещи членовете ѝ предлагат и обсъждат исканията на 

заинтересованите страни и провеждат срещи за определяне на стратегическите цели и прио-

ритетните области на Плана. Заинтересованите страни обсъждат структурата и съдържанието 

на плана, както и конкретните програми, проекти и особени обекти.  
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Фиг. 2. Нива на заинтересованите страни в горите 

№ 

по 

ред 

Име, презиме 

и фамилия 
Организация Длъжност 

Позиция 

във ВГ 

Отговорности и за-

интересованост 

Водеща група 

1. 
инж. Найден 

Петров 

ЮЦДП Смо-

лян 

Експерт 

контрольор 
Ръководител 

изготвят и внасят 

предложения, участ-

ват в разработването 

на ПР Г. 
2. 

инж. Исмет 

Бабучи 

Община Ве-

линград 
Зам. кмет 

Зам. ръково-

дител 

3. 
инж. Младен 

Палов 
ДГС Алабак 

Зам. дирек-

тор 
секретар 

организира процеса 

по разработването на 

плана 

4. 
инж. Коста-

дин Гагов 

РДГ Пазар-

джик 
Директор член 

пряко участва в раз-

работването и изпъл-

нението на ПРГ 

5. 
инж. Величко 

Драганов 

УОГС Георги 

Аврамов 
Директор член 

6. 
инж. Мехмед 

Тулупов 
ДГС Селище Директор член 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Общества на 

границата на 
гората 

 
Правителствени 

горскостопански  

агенции 

 

Фермери 

Дърводобивна и 

дървопреработвател

на промишленост 

 

Първо “ниво” 

 

Второ “ниво 

Политически 

партии 

 

Църкви 

 

Журналисти  

 

Движението на 
работна сила 

 

Студенти 

 

 Трето “ниво” 

 

Университети 

 

Глобално общество 
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7. 

инж. Благо-

вест Джонга-

лов 

УОГС Георги 

Аврамов 
Лесничей 

Технически 

организатор 

– изпраща писма 

– води 

кореспонденция 

– протоколира работ-

ните срещи 

– подготвя докумен-

тите по плана и сто-

панисването на го-

рите 

8. 
Проф. Иван 

Палигоров 
ЛТУ 

Председател 

СЛБ, Зам. 

Ректор ЛТУ 

и Ръководи-

тел на про-

ект „Интег-

рал” 

 

Инициира разработ-

ването на плана 

Инициира работните 

срещи 

Координира работата 

на групите 

9. 
Доц. д–р Ва-

сил Стипцов 

ЛТУ– катедра 

„Лесовъдс-

тво” 

Факултет 

„Горско сто-

панство” 

Консултант 

по разработ-

ване на 

плана 

 

Подпомага разработ-

ването на плана; 

Консултира въде-

щата и работната 

група по въпросите 

на стратегическото 

планиране. 

Работна група 

№ 

по 

ред 

Име, презиме 

и фамилия 
Организация Длъжност 

Позиция 

във РГ 

Отговорности и за-

интересованост 

1. 
инж. Тоско 

Георгиев 
РДГ Пазарджик 

Зам. дирек-

тор 
Член 

- Изготвя и внасят 

предложения, учас-

тват в разработва-

нето на ПР Г. 

- организират про-

цеса по изработва-

нето на плана, 

имат администра-

тивен капацитет, 

професионални 

наблюдения, тясно 

свързани с поста-

вените искания и 

пряко участват в 

изпълнението на 

ПРГ 

- наблюдава за спаз-

ването на основ-

ните принципи за 

стопанисване, ох-

рана, възпроизвод-

ство и ползване на 

горите заложени в 

ПРГ  

2. 
инж. Илия 

Костянев 
РДГ Пазарджик 

Горски инс-

пектор 
Член 

3. 
инж. Чавдар 

Устабашиев 

УОГС Георги 

Аврамов 

Зам. дирек-

тор 
Член 

4. 
инж. Янко Де-

низов 
ДГС Чепино 

Ст. лесни-

чей 
Член 

5. 
инж. Венко 

Бозев 

СЛРБ Велинг-

рад 

председа-

тел 
Член 

6. 
инж. Надежда 

Ганчева 

ПГГС „Христо 

Ботев” гр. Ве-

линград 

Зам. дирек-

тор 
Член 

7. 
инж. Методи 

Алексанров 

СЛБ – ветерани 

Велинград 
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Освен посочените лица, участие в Работната група имат и представители на изброените 

по долу институции, като на за всяка среща съответната институция определя и изпраща пред-

ставител, съобразно разглежданата тема: 

 

- Проф. д–р Иван Палигоров – координатор на проект INTEGRAL за България 

- ВКТВ 

- РСПБЗН – гл. инсп. Инж. Методи Ушев 

- РУП гр. Велинград 

- Общинска служба Земеделие и гори 

- Представители на дърводобивниците и дървопреработвателите 

- Представители на НПО 

- Кирил Методиев – РИОСВ гр. Пазарджик 

- Язовири и каскади 

- РПС гр. Велинград 

- НЕК / Електроразпределение 

- БТК / Поща / представители на мобилни оператори 

- Туристическо дружество 

- Исторически музей 

- Станислава Енчевска – Общинско радио 

- Ангел Узунов – Радио 1 – Велинград 

- Георги Пашов – Дружество за защита на Родопите 

- Дирекция за социално подпомагане 

- д–р инж. Ангел Ферезлиев – ИГ при БАН 

- Представители на туристическия бизнес и хотелиери 

- ЛТУ– София–доц. Васил Стипцов – координатор / консултант по изготвянето 

на плана  

- ЛТУ София – проф. Стефан Юруков, доц. Петър Желев, доц. Георги Костов – 

консултанти по изготвянето на плана. 

 

Подготвителната фаза – преминава през няколко етапа : 

Първи етап – образува се водеща група, която поема отговорността да организира про-

тичането на процеса и подготовката на Плана. 

Втори етап – провежда се въвеждащо обучение за представяне на концепцията на мно-

гофункционалното горско планиране, анализ на проблемите, определяне на заинтересованите 

страни. 

Трети етап – Провеждат се консултации с кметове и кметски наместници, специалисти 

от различните направления в Общинска администрация, специалисти от местните институции 

и организации. също така се провеждат и три срещи на работната група и две междинни срещи. 

На първата работна среща Държавните горски/ловни/учебни стопанства и общината 

представят визии за стопанисването на горите. От страна на заинтересованите страни се спо-

делят съществуващи идеи за развитие на горите на територията на Общината. Изслушват се 

исканията на заинтересованите страни, а също така и събраните мнения и предложения от об-

ществото. 

На втората работна среща исканията са представени пред Работната група в обработен 

вид – систематизирани според тяхната изпълнимост, законосъобразност, реалистичност, 

връзка и отношение към горите. Исканията, които са незаконосъобразни, не са целесъобразни 

или не се отнасят за проблеми, свързани с горите, горския сектор и горските територии не се 

поставят на дискусия и обсъждане и отпадат от по-нататъшно разглеждане. 

На третата работна среща, на основа систематизиране и анализ на резултатите, са оп-

ределени най-проблемните области за действие, определени като приоритети и са поставени 

стратегическите цели на Плана. 
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На междинните срещи се разглеждат по-подробно областите, в които са възникнали най-

много искания и въпроси: дърводобив, екотуризъм, екология.  

През Работната фаза се обсъждат чернови варианти на плана, разработвани и подгот-

вяни от Водещата група и експерти.  

През Фазата на съгласуване последователно се преминава през обществено обсъждане 

и приемане на стратегическата част от плана, последващо приемане от Общинския съвет и 

одобрение от РД Г. 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ПЛАНИ-

РАНЕ. 

Списък на заинтересовани страни (участници) в процеса на МГП  

1. Община Велинград 

A. Кмет на Общината – Иван Лебанов. 

B. Заместник кмет – инж. Исмет Бабучи. 

C. Служби от Общината с съответната администрация– служба „Земеделие и гори”; 

служба „Образование и работа с младежта”; служба „Кадастър”; служба 

„Финансово–счетоводна” Отдел „Екология“ към Община Велинград. 

2. Общински съвет – Велинград 

 Председател– Дияна Илиева Кехайова; 

 Заместник–председатели– 3 души: Александър Гагов, Златко Златанов, Реджеб 

Ходжов; 

 Общински съветници – 29 души. 

3. Кметове на кметства и кметски наместници (24) 

4. Директорът и служители на УОГС – „Георги Аврамов”–инж. Величко Драганов 

5. Директорът и служители на ТП ДГС –“Алабак”– д–р инж. Гено Пеев 

6. Директорът и служители на ТП ДЛС „Чепино’’– инж. Али Мареков 

7. Директорът и служители на ДГС–“Селище”– инж. Мехмед Толупов 

8. Представители на РДГ – Пазарджик – инж. Костадин Гагов 

9. Държавни и недържавни институции, работещи на територията на общината:  

- Пътно управление Велинград,; 

- Електроразпределение „Велинград“; 

- „ВиК” – Велинград; 

- Районна прокуратура;  

- РУП Велинград;  

- Регионална служба „Противопожарна и аварийна безопасност” – Велинград;  

- НПО. 

10. Частни партньори от бизнес–средите 

A.  Управители на фирми; 

B.  Хотелиери; 

C.  Ресторантьори; 

D.  Концесионери. 

11. Неправителствени организации и сдружения:  

– Агенция за регионално развитие; 

– Съюз на пчеларите; 

– ЛРД – Велинград; 

– СЛБ – Велинград (Съюз на лесовъдите; Съюз на лесовъдите ветерани). 

12. Регионални медии 

A. Вестници;  

B. Регионални телевизии;  

C. Радио; 

D. Интернет страници. 

13. Учебни заведения 
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14. Съседни общини 

15. Представители на преподавателски и научни среди (ЛТУ – София, Институт за 

гората–БАН; ПГГС „Хр. Ботев“–Велинград); 

16. Обществено участие – собственици на гори, граждани, ползватели и наематели на 

горски имоти и пр. 

Кметът на общината и общинската администрация се включват в организирането на 

процеса по изработването на плана, възлагат оценки и осигуряват мониторинг.  

Общински съвет – община Велинград участва и подпомага разработването на ПРГ, а 

впоследствие го приема. Общинският съвет има политическо влияние, както и правомощия и 

компетенции в местното самоуправление, делегирани от националното законодателството.  

Кметовете на кметства и кметски наместници изготвят и внасят предложения, участ-

ват в разработването на ОПР Г.  

Директорите и служители на Териториалните поделения на горските/ловните/учеб-

ните стопанства в общината – ДГС „Алабак“, ДГС „Селище“, ДЛС „Чепино“ и УОГС „Ге-

орги Аврамов“ организират процеса по изработването на плана, съответно имат администра-

тивен и финансов капацитет, професионални наблюдения и опит, тясно свързани с поставе-

ните искания и пряко участват в изпълнението на ПР Г.  

Представителите на РДГ – Пазарджик координират контролират и наблюдават разра-

ботването на плана, като пряко отговарят за спазването на законовите изисквания за стопанис-

ване, охрана, възпроизводство и ползване на горите в общината и като контролиращ орган 

настояват те да бъдат заложени в ПР Г.  

Държавните и недържавни институции, работещи на територията на общината 

също трябва да се разглеждат като участници в разработването на ПР Г. Тяхната роля се изра-

зява и в предоставянето на адекватна статистическа информация, относно горите и горските 

ресурси, предоставяне на институционална подкрепа и административен капацитет. 

Частните партньори от бизнес–средите се характеризират със силно икономическо 

влияние в региона и инвестиционна подкрепа. 

Ролята на неправителствените организации – осигуряват широката обществена подк-

репа, чрез пряка или косвена ангажираност и мотивацията на заинтересовани страни. 

Прозрачност и публичност на целият процес се осигурява от медиите – вестници, теле-

визия, радио, интернет страници на местно ниво. 

Учебните заведения са необходим участник в обсъждането, разработването и приема-

нето на ПР Г. Централно място заемат професионалните гимназии, свързани пряко с горския 

сектор. 

Съседните общини могат да се включат в координиране на плановете, решаване на съв-

местни проблеми и обединяване на ресурсите. 

Представителите на научните среди с натрупаният научен капацитет от знания и опит 

ще допринесат за разработването на ПРГ по съвременни и усъвършенствани концепции за ус-

тойчиво ползване на горските ресурси. 

Участието на обществеността е задължително. Техните искания и препоръки са в осно-

вата на стратегията на плана и е наложително да бъде постигнат баланс между общественото 

мнение и изискванията на научните среди. 

6. ИСКАНИЯ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ КЪМ ПРГ 

Списък и подредба на исканията, матрица на исканията, селектиране на исканията. 

6.1. Списък на исканията. 

Искания на заинтересованите страни, поставени на Работни срещи, относно изготвяне на 

план за развитието на горите и горските територии на територията на община Велинград. 

На проведените работни срещи бяха поставени и формулирани 45 бр. Искания, както 

следва: 

Искане (1) Да се постигне устойчиво ползване на дървесина от района.  
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Искане (2) Да се постигне устойчиво ползване на горски плодове, билки и гъби от района 

както и пасищата и сенокосните ливади.  

Искане (3). Увеличаване площта за извеждане на отгледните сечи.  

Искане (4.) Природосъобразно стопанисване на частните гори. 

Искане (5). Нарастване относителния дял на дървопреработващите и фирмите занима-

ващи се с дърворезбарство и занаятчийство.  

Искане (6). Провеждане на дейности за природосъобразно, устойчиво и многофункцио-

нално стопанисване на горите  

Искане (7). Запазване на биоразнообразието в горите.  

Искане (8). Поддържане и увеличаване на залесената площ. 

Искане (9). Приоритетно използване на естественото възобновяване и поддържане на 

оптимален видов състав в горите.  

Искане (10). Осигуряване на защита срещу природни бедствия.  

Искане (11). Поддържане и увеличаване на дивечовите и рибните запаси.  

Искане (12). Осигуряване на надеждна защита на горите от пожари, каламитетно разви-

тие на болести и вредители и опазване от ерозия.  

Искане (13). Оптимално и балансирано използване на горите за развитие на устойчив 

туризъм.  

Искане (14). Осигуряване на постоянен достъп до обектите в горите.  

Искане (15) Подобряване на системата за управление на водите и водовземните съоръ-

жения в горите. 

Искане (16). Усъвършенстване системата за снабдяване на местното население с дърва 

за огрев и строителен материал. Специално внимание да се обръща на групи хора в неравнос-

тойно (тежко) социално положение.  

Искане (17). Да се изготвя ежегодно програма за работа на ДГС с училищата  

Искане (18). Обществено осведомяване и достъпна информация за горите. 

Искане (19 ). Необходимост от промени в ”Закона за горите” и „Наредбата за условията 

и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”. 

Искане (20). Да се създаде категоризация на дърводобивните обекти, като тези разполо-

жени в затворени и трудно достъпни обекти да са на по-ниска продажна цена 

Искане (21). Снабдяването с дърва за местно население да се извършва от лицензирани 

дърводобивни фирми. 

Искане (22). Да се ограничи достъпа и дърводобив от физически и юридически лица без 

лиценз за работа в горите. 

Искане (23). Да се инициира процес по промяна на учебните планове и прогами в сред-

ните и висши училища, подготвящи кадри за горското стопанство, като се въведе изучаването 

на съвременни методи и подходи за стопанисването на горите и се изучават повече практи-

чески въпроси. 

Искане (24). Снабдяването на населението с дърва за огрев да се извършва по ред опре-

делен в ЗГ, в които ред да се изключи възможностите за собствен дърводобив, а снабдяването 

да става с ваучери от социалното министерство. 

Искане (25 ). В държавните горски разсадници да се планира производство и да се про-

извеждат фиданки от дървесни видове за залесяване, които да са съобразени с очакваните кли-

матични промени. 

Искане (26). Снабдяването на крайно нуждаещите с дърва за огрев и дървесина да се 

осъществява с ваучери, поети от социалното министерство. 

Искане (27). Доставката на дървата да се осъществява от лицензирани дърводобивни 

фирми, от търговци и от складове и борси“ 

Искане (28). Навременно провеждане на отгледните сечи, заложени по ЛУП и Горскос-

топанските планове (особено тези без материален добив). 
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Искане (29). Навременното взимане на мерки за ефективно усвояване на сухата и пад-

нала маса и разрастващите се горски площи с влошено фитосанитарно състояние. 

Искане (30). Залагане на задължителна клауза в ЗГ за своевременно обследване на горс-

ките територии и даване на предписания на собствениците за извеждането на санитарните ме-

роприятия. 

Искане (31). Собствениците на имоти с влошено санитарно състояние да бъдат покан-

вани, с нотариално заверена покана, по предложение на дадената ГСЕ за провеждане на необ-

ходимите мероприятия по стопанисване на частните си имоти и при проявена безстопанстве-

ност от тяхна страна, горските стопанства да вземат своевременни мерки за справяне с въз-

никналите проблеми. Разходите за направените мероприятие да бъдат възстановени от собст-

веника на имота 

Искане (32). В обявяваните от МОСВ санитарно–охранителни зони, в които се налага 

забрана за провеждане на предвидените по ЛУП и Горскостопанските планове мероприятия, 

загубите да не са за сметка на дадената ГСЕ, която е влагала средства за провеждане на мероп-

риятия за отглеждане на гората през изминалите години. Идеята е да се изплащат парични 

(материални) компенсации за нанесените загуби и такава мярка трябва да залегне в Закона за 

горите. Да се създаде методика и наредба за изчисление на тези загуби и/или пропуснати 

ползи. 

Искане (33). Обучение на квалифицираните кадри, работещи в системата на горите, 

както и ежегодна проверка на знанията на служителите. 

Искане (34). Обучение на горските служители от Държавните предприятия, ИАГ и ней-

ните териториални звена (РДГ за връзки с обществеността, които да осъществяват контакти, 

да водят диалози с обществото по проблемите на българската гора. 

Искане (35). При ново устройство на гори и горски територии лесоустроителя да прави 

предложение за провеждане на бъдещо мероприятие и да дава становище за досегашното сто-

панисване на гората. 

Искане (36). Собствениците да заявяват в регистър собствеността върху дадена горска 

площ, както и да поемат по този начин отговорност за нейното бъдещо лесовъдско стопанис-

ване. 

Искане (37). Средствата от фонд «Инвестиции“ да могат да се използват освен за строеж 

на нови пътища за поддържането на съществуващите такива. 

Искане (38). Промяна в учебните програми и учебниците за средното и висше лесовъд-

ско образование за работа със съвременна техника и машини. Съществен недостатък в профе-

сионалното обучение на кадри са остарелите учебници и материали и материална база за под-

готовка, липсата на практически занятия и съвременна техника за обучение. 

Искане (39). Училищата да минават акредитация и само най-добрите да могат да дават 

най-високата степен на професионално обучение техник–лесовъд III степен. 

Искане (40). Да се създадат комисии към МЗХ, ИАГ и РДГ, които ежегодно да осъщес-

твяват контрол по отношение на изискванията за фирмите, кандидатстващи по реда на „На-

редбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски про-

дукти“. 

Искане (41). Фирмите, които не отговарят на необходимите изисквания да не се допускат 

до участие в търговете, провеждани от териториалните поделения на горските предприятия. 

Искане (42). Фирмите работещи в горите трябва да притежава необходимия сертификат, 

за да може да работят легално, класификация на дърводобивните фирми може да се направи и 

на база получените сертификати и оборота от добита и преработена дървесна продукция. 

Искане (43). В горите частна собственост трябва да бъде планувано провеждането на 

бъдещо лесовъдско мероприятие. В Закона за горите ГСЕ да е първото лице, с което може да 

се сключи договор за изпълнението на това лесовъдско мероприятие. 
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Искане (44). При организиране на мероприятия и срещи, свързани със Секторния план и 

други лесовъдски дейности е необходимо публикуването на статии в медиите за случващото 

се. 

Искане (45). При освидетелстване на сечищата да се следи за по-добро почистване на 

сечищата, с оглед курортната функция на гората в община Велинград. 

Искане (46). Да се открие документацията за извършваните до 2015 г., от различни ко-

лективи, на които е възложено (възмездно) да направят Експертизи и Екологични оценки на 

въздействието на рудодобива в региона върху околната среда и горите.  

Искане (47). Да се изгради на независима Комисия от експерти от заинтересованите 

страни и ведомства в общината, която да направи анализ на досегашните проучвания и пред-

стави обективна, точна и компетентна оценка на въздействието на рудодобива върху околната 

среда и водите в т.ч. и на горите;  

Искане (48). Да се уточнят площите по НАТУРА 2000 на територията на общината и 

това да се обвърже с площите, където има планове за разработване на рудодобив.  

Искане (49). Да се създаде музей на гората, какъвто има в Словакия (планината Карпати), 

като там да се работи предимно с деца и подрастващи.  

Искане (50). В учебните планове на Професионалните гимназии по горско стопанство, 

дърводобив, ловно стопанство и др. да се разработи учебна програма по горска педагогика, 

каквото е разработена в ЛТУ.  

6.2. Групиране на исканията 

Исканията са обособени в 6 основни направления: 

6.2.1. Устойчиво стопанисване и ползване в горите 

Устойчиво ползване в горите  

За да се гарантират самоподдържащата и саморегулираща функции на горите е нужно те 

да бъдат управлявани природосъобразно и устойчиво. Това означава:– определяне на парамет-

рите на ползването на горските ресурси за един сравнително по-продължителен период т.е. 

дългосрочно, както и регулиране на дейности в горските територии в т.ч. строителство на ин-

фраструктура и др.; оптимизиране съотношенията и количествата на добиваните сортименти; 

регламентиране и регулиране на добивите от недървесните горски ресурси; поддържане на 

оптимална структура на дивеча по вид, пол и възраст и провеждане на строг контрол при пла-

ниране и осъществяване на острела и трофейните качества на отстрелвания дивеч; намаляване 

до допустимия минимум на незаконните действия в горите–незаконен дърводобив, лов и ри-

болов и събиране на горски недървесни ресурси и др.  

По отношение на ползването, устойчивостта предполага залагане на приоритетна функ-

ция за всяка горскостопанска единица и пропорционално функционално разпределение на го-

рите съобразно обществените нужди. 

Главните цели, които трябва да бъдат постигнати в това направление могат да бъ-

дат: 

– устойчиво ползване на дървесина от района (1), чрез осигуряване на относително 

постоянни количества и сортименти, добивани ежегодно от горите на територията на общи-

ната с тенденция за достигане предвижданията на горскостопанските планове и програми 

(ЛУП). 

– устойчиво ползване на горски плодове, билки и гъби от района както и пасищата 

и сенокосните ливади (2). 

– увеличаване площта на отгледаните млади насаждения, чрез своевременно извеж-

дане на отгледните мероприятия и сечи (3). 

– природосъобразно стопанисване на частните гори (4), чрез обучението на частните 

собственици и насърчаване и подпомагане за кооперирането им с цел създаване на по-добра 

организация за провеждане на дейностите и икономическа ефективност. 
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Дърводобив и дървопреработване 

Дърводобивът и дървопреработващата промишленост са важна част от икономиката на 

общината. От една страна има значителен дървесен ресурс, а от друга – голяма част от дърве-

сината, въпреки нарастващото търсене, не се оползотворява ефективно, като не се прилага 

дълбочинна преработка на дървесината на територията на общината, а доста често дървеси-

ната се продава непреработена. Проблем, възпрепятстващ едновременно работата на ТП 

ДГС/ДЛС и фирмите занимаващи се с дърводобив и дървопреработване, е липсата на ясни 

перспективи за развитие на този бизнес, което води след себе си не достатъчно професиона-

лизъм и липса на мотивираност за оборудване на процесите със съвременна техника при рабо-

тата в горите и при дървопреработването. 

Основните цели, които трябва да бъдат постигнати са:– нарастване относителния дял на 

дървопреработващите и фирмите занимаващи се с дърворезбарство и занаятчийство (5); про-

веждане на дейности за природосъобразно, устойчиво и многофункционално стопанис-

ване на горите (6); категоризация на дърводобивните обекти, като тези разположени в затво-

рени и трудно достъпни обекти да са на по-ниска продажна цена (20); при освидетелстване на 

сечищата да се следи за по-добро почистване на сечищата, с оглед курортната функция на 

гората в общината (45). 

 

Биоразнообразие 

Опазването на биоразнообразието в горите е първата стъпка към осигуряване на устой-

чивата (стабилна, здрава) гора, което е основа за доброто естествено възобновяване на горите, 

което изисква природосъобразност при стопанисването на горите и в крайна сметка води до 

устойчивост и на социо-икономическите процеси, свързани с тях. Най-важните елементи на 

горското биоразнообразие са: площта на горите и антропогенното присъствие; възрастта и 

структурата на гората; наличието на стари, кухи, гнили и гниещи дървета. Опазването на био-

разнообразието в различна степен може да се съчетае с туризма, водоохранната и почвоза-

щитна функции на гората.  

Биологичното разнообразие, в т.ч. и на разнообразието и състоянието на горите в горс-

ките територии, е застрашено от неясноти по развитието на рудодобив на волфрамови мини в 

общината. Такава дейност е развивана преди десетилетия и се правят опити за възстановяване 

и развитие на този рудодобив. Общественото мнение няма ясно изразена и обособена позиция 

по въпроса, тъй като няма достъп до експертизите и екологическите оценки от досегашната 

дейност и очакваното въздействие на рудодобива в бъдеще. Заинтересованите страни са при-

теснени от това че правените оценки може да са манипулирани и предварително с предизвес-

тен край поради възлагането им от инвеститорите. 

Главните цели тук са:  

- Запазване на биоразнообразието в горите; създаване и актуализиране на обществено 

достъпна база данни за горите и биологичното разнообразие (7); 

- Да се открие документацията за извършваните до 2015 г. , от различни колективи, на 

които е възложено (възмездно) да направят Експертизи и Екологични оценки на въз-

действието на рудодобива в региона върху околната среда и горите (46) Да се изгради 

на независима Комисия от експерти от заинтересованите страни и ведомства в общи-

ната, която да направи анализ на досегашните проучвания и представи обективна, 

точна и компетентна оценка на въздействието на рудодобива върху околната среда и 

водите в т.ч. и на горите (47);  

- Да се уточнят площите по НАТУРА 2000 на територията на общината и това да се 

обвърже с площите, където има планове за разработване на рудодобив (48). 

 

Залесяване 

Главната цел в това направление вече е даване на приоритет на естественото възобновя-

ване, като се полагат усилия за стопанисването на създадените горски култури с цел естестве-
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ното им възобновяване; поддържане и увеличаване на залесената площ, там където естестве-

ното възобновяване е затруднено или има основателни причини за това (8). В държавните гор-

ски разсадници да се планира производство и да се произвеждат фиданки от дървесни видове 

за залесяване, които да са съобразени с очакваните климатични промени (25). 

 

Естествено възобновяване и видов състав 

Естественото възобновяване в гори е основен приоритет при стопанисването на горите. 

При провеждане на възобновителните сечи да се цели и постига по-разнообразен видов състав, 

а при регулярно провеждане на отгледни сечи да се достига и до съкращаване на срока на 

дървопроизводство. Това изисква висок професионализъм от страна на лесовъдите, което на-

лага непрекъснатото им обучение за новостите в горското стопанство. Известно е, че естест-

веното възобновяване е за предпочитане, поради много по-ниската себестойност на дървеси-

ната при повишена устойчивост на насажденията на болести, гъби, вредители и замърсявания, 

както и поради значението му за ландшафта и опазването на биоразнообразието. Целта е при-

оритетно използване и направляване на естественото възобновяване и поддържане на 

оптимален видов състав в горите (9). 

 

Защита на населените места  

Главната цел, която трябва да бъде постигната е осигуряване на защита срещу при-

родни бедствия. Провеждане на дейности за поддържане разнообразието на ланшафта на те-

риторията на общината и защита на инфраструктурата и на населените места (10). 

 

Лов и риболов  

Поддържане и увеличаване на дивечовите и рибните запаси. Повишаване на екстериор-

ните качества на дивеча. Увеличаване на запасите от трофейни животни и постигана на по-

високи финансови резултати от тези дейности (11). 

 

Опазване на горите 

Осигуряване на надеждна защита на горите от пожари, каламитетно развитие на болести 

и вредители и опазване от ерозия. Разработване, внедряване и контрол върху изпълнението на 

планове за превантивни мерки за борба с природните бедствия и недопускане на производст-

вени аварии (12).  

6.2.2. Развитие на туризма 

Развитието на устойчив туризъм е един от най-важните приоритети на Община Велинг-

рад. Опазването на горите и природните дадености на региона са едно от първите необходими 

условия за постигането на такава цел. В тази връзка от изключителна важност е опазването на 

неповторимите природни пейзажи и ландшафта покрай главните пътища, около туристичес-

ките маршрути и обекти, включително места за настаняване, къмпиране, краткотраен отдих, 

погледни места и др. 

Целта е оптимално и балансирано използване на горите и горските територии за 

развитие на устойчив туризъм (13). Тази цел ще бъде постигната чрез създаване и поддър-

жане на „зелени зони“ около населени места, туристическите обекти и промишлените зони. 

Оптимизирано използване и поддържане на системата от туристически маршрути и обекти. 

Провеждане на дейности за развитие на различните форми устойчив туризъм 

6.2.3. Подобряване на инфраструктурата в горите 

Горски пътища 

На територията на Общината горско–пътната мрежа е слабо развита. Това предполага 

затруднения при добива на дървесина, използването на съвременна техника и прилагането на 

модерни технологии. Целта, която трябва да бъде постигната е да се осигури постоянен дос-

тъп до обектите в горите. За целта се налага да се направи SWOT анализ на състоянието на 
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ГПМ, като се отбележат слабите страни, заплахите, но и възможностите за подобряване и сил-

ните страни (14). 

 

Горска инфраструктура 

Инвентаризиране и привеждане в известност на инфраструктурните обекти в горите и 

горските територии. Изясняване на собствеността, състоянието й, правата и отговорностите на 

собствениците и набелязване на мерки за поддържането и използването. 

6.2.4. Управление на водните ресурси 

Основно искане е подобряване на системата за управление на водите и водовземните 

съоръжения в горите. Провеждане на дейности за опазване на санитарно–охранителните 

зони и водосборите, както и на съоръженията разположени в тези зони (15). 

6.2.5. Връзки с обществеността, обучение, взаимодействие между институциите 

Искания: 

– Усъвършенстване системата за снабдяване на местното население с дърва за огрев и 

строителен материал. Специално внимание да се обръща на групи хора в неравностойно 

(тежко) социално положение (16). 

– Да се изготвя ежегодно програма за работа на ДГС/ДЛС/УОГС с училищата (17). 

– Обществено осведомяване и достъпна информация за горите (18). 

– При организиране на мероприятия и срещи, свързани с Секторния план и други лесо-

въдски дейности е необходимо публикуването на статии в медиите за случващото се (44). 

6.2.6. Необходимост от нормативни промени в управлението на горите. 

При обсъждането и анализ на исканията се оказва, че най-много от тях са насочени към 

промяна на нормативните документи. Тези искания пряко или косвено са отнесени към след-

ните промени: 

Промяна на нормативната уредба, свързана с местното население и снабдяването с 

дърва и дървени материали: 

– Снабдяването с дърва за местно население да се извършва от дърводобивни фирми. 

(21). 

– Да се ограничи достъпа и дърводобив от физически и юридически лица без лиценз за 

работа в горите (22). 

– Снабдяването на населението с дърва за огрев да се извършва по ред определен в ЗГ, в 

които ред да се изключи възможностите за собствен дърводобив, а снабдяването да става с 

ваучери от социалното министерство (24). 

– Снабдяването на крайно нуждаещите с дърва за огрев и дървесина да се осъществява с 

ваучери, поети от социалното министерство (26). 

– Доставката на дървата да се осъществява от дърводобивни фирми, от търговци и от 

складове и борси (27). 

Промяна на нормативната уредба за горите, свързани с провеждането на лесовъд-

ски мероприятия 

– Навременно провеждане на отгледните сечи, заложени по ЛУП и Горскостопанските 

планове (особено тези без материален добив) (28). 

– Очертаване на мерки за ефективно усвояване на сухата и паднала маса и разрастващите 

се горски площи с влошено фитосанитарно състояние (29). 

– Залагане на задължителна клауза в ЗГ за перманентно и своевременно обследване на 

горските територии от оторизираните органи на МЗХ и ИАГ и даване на предписания от Ле-

созащитните станции (ЛЗС) на собствениците за извеждането на санитарните мероприятия. 

(30). 

– Собствениците на имоти с влошено санитарно състояние да бъдат поканвани, с нота-

риално заверена покана, от съответното РДГ за провеждане на необходимите мероприятия по 
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стопанисване на частните си имоти и при проявена безстопанственост от тяхна страна, горс-

ките и ловни стопанства да вземат своевременни мерки за справяне с възникналите проблеми. 

Разходите за направените мероприятие да бъдат възстановени от собственика на имота (31). 

– В обявяваните от МОСВ санитарно–охранителни зони, в които се налага забрана за 

провеждане на предвидените по ЛУП и Горскостопанските планове мероприятия, пропусна-

тите ползи (загубите) да не са за сметка на дадената ДГС / ДЛС, които са влагали средства за 

провеждане на мероприятия за отглеждане на гората през изминалите години. Идеята е да се 

изплащат парични (материални) компенсации за пропуснатите ползи или нанесените загуби и 

такава мярка трябва да залегне в Закона за горите (32). 

– При всяко устройство на гори и горски територии лесоустроителя да прави мотивирано 

предложение за провеждане на бъдещите мероприятия, както и да дава аргументирано стано-

вище за резултатите от досегашното стопанисване на гората (35). 

– В ЗГ да се впише административно – наказателна норма за собствениците на гори и 

горски територии да бъдат задължени да заявяват в регистър в съответното ДГС/ДЛС или РДГ 

собствеността си върху дадена горска площ, както и да поемат по този начин отговорност за 

нейното бъдещо лесовъдско стопанисване. При не спазване на тази разпоредба да подлежат на 

финансови санкции по З Г (36). 

– Да се предвиди мярка в ЗГ в горите частна собственост да бъде планувано провежда-

нето на бъдещите лесовъдски мероприятия и ако собственикът не може да проведе мероприя-

тието и възнамерява да възложи/отдаде провеждането на тази дейност ДГС/ДЛС да е първото 

лице, което да бъде поканено за изпълнението им и да може да се сключи договор за изпълне-

нието на това лесовъдско мероприятие. При невъзможност (отказ) от страна на държавното 

горско/ловно стопанство стопанинът да търси други изпълнители (43). 

Промени, свързани с обучение, образование, квалификация и преквалификация. 

Промяна и допълване на Глава петнадесета „Професионално обучение, квалификация и 

преквалификация” в ЗГ (2011) горската система да предвижда средства да обучение , квали-

фикация и преквалификация за квалифициране на кадрите, работещи в системата на горите, 

както и ежегодна проверка на знанията/уменията и опита на служителите (33). 

– Обучение на горските служители от Държавните предприятия, ИАГ и нейните тери-

ториални звена РДГ за осъществяване на ефективни връзки с обществеността, които да осъ-

ществяват контакти, да водят диалози с обществото по проблемите на българската гора (34). 

– Промяна в учебните програми и учебниците за средното и висше лесовъдско образо-

вание за работа със съвременна техника и машини. (38). 

– Училищата да минават акредитация и само най-добрите да могат да дават най-висо-

ката степен на професионално обучение „техник–лесовъд III степен” (39). 

– Да се инициира процес по промяна на учебните планове и програми в средните и 

висши училища, подготвящи кадри за горското стопанство, като се въведе изучаването на съв-

ременни методи и подходи за стопанисването на горите и се изучават повече практически въп-

роси (23). 

– Да се създаде музей на гората, какъвто има в Словакия (планината Карпати), като там 

да се работи предимно с деца и подрастващи (49). 

– В учебните планове на Професионалните гимназии по горско стопанство, дърводо-

бив, ловно стопанство и др. да се разработи учебна програма по горска педагогика, каквото е 

разработена в ЛТУ (50). 

Промяна на нормативната уреда, свързана с ползването от горите 

– Средствата от фонд „Инвестиции” да могат да се използват, освен за строеж на нови 

горски пътища, така и за поддържането на съществуващата и изграждането на нова инфраст-

руктура (37). 

– Да се създадат комисии към МЗХ, ИАГ и РДГ, които ежегодно да осъществяват кон-

трол по отношение на изискванията за фирмите, кандидатстващи по реда на „Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (40). 
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– Фирмите, които не отговарят на необходимите изисквания да не се допускат до учас-

тие или да се дисквалифицират в търговете, провеждани от териториалните поделения на гор-

ските предприятия (41). 

– Фирмите работещи в горите трябва да притежават необходимия сертификат, за да 

може да работят легално, класификация на дърводобивните фирми може да се направи и на 

база получените сертификати и оборота от добита и преработена дървесна продукция (42). 

6.3. Матрична подредба на исканията 

Матрична подредба на исканията при изготвянето на ПРГ за района на Община Велинг-

рад 
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43) И И           #    
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48) И И # И           # # 

49) И И И             # 

50) И И И   #           

# – група или ведомство, поставило исканията; 

И – група или ведомство, към което е поставено искането. 

7. АНАЛИЗ НА ЦЕЛИТЕ (ДЪРВО НА ЦЕЛИТЕ) – ПОЗИТИВНА И НЕГАТИВНА 

СИТУАЦИЯ (ДЪРВО НА ПРОБЛЕМИТЕ) 

7.1. Анализ на исканията – негативна ситуация – причини и следствия (SWOT 

анализ– слаби страни и заплахи) 

Основният акцент ще бъде свързан с анализа на проблемите на исканията, причините и 

въздействието, които те оказват. За онагледяване на негативната ситуация при решеването на 

даден проблем представяме за пример проблема, свързан с осигуряването на надеждна защита 

на горите от пожари, каламитетно развитие на болести и вредители и опазване от ерозия, който 

е представен под № – Искане –12.  

По същия начин могат да се представят и всички останали проблеми, но поради огра-

ничения в обема на плана представяме само един проблем.  

Този начин на представяне може да се нарече причинно–следствена връзка от проб-

лема. 
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По аналогичен начин може да се представят и останалите искания: 

SWOT анализ– слаби страни и заплахи 

Искане (1) Да се постигне устойчиво ползване на дървесина от района.  

Изтощаването на екосистемите и намаляването на дървесния запас са в следствие на неп-

равилното стопанисване. Нарастващото бракониерство и надвишаването на ползването над 

предвижданията на горскостопанските планове и програми за лесосечен фонд в определени 

региони също сериозно застрашава състоянието и баланса в прираст и добив от горите.  

Искане (2) Да се постигне устойчиво ползване на горски плодове, билки и гъби от 

района както и пасищата и сенокосните ливади.  

Безразборното и неправилното бране на гъби и билки застрашава силно съществуването 

на отделни ценни находища и ресурси и това води до ограничаване и застрашаване на биораз-

нообразието. 

Искане (3) Увеличаване площта за извеждане на отгледните сечи.  

Извеждането на отгледните сечи в непълен обем по вид води до влошаване на състава и 

произхода на дървостоя, загуба на прираст, по-големи механични повреди на стъблата / по – 

малка механична и обща устойчивост/ и др. 

Искане (4) Природосъобразно стопанисване на частните гори. 

Неинформираността на частните собствениците с начина на стопанисване на горите и 

горското законодателство води до неефективното ползване ресурсите на горите. На много 

места има големи количества мъртва дървесина, съсредоточена на малки по площ територии. 

Наличие на ниска образованост и незаинтересованост от горските имоти, водеща до непра-

вилно стопанисване и пресилено ползване. 

Искане (5) Нарастване относителния дял на дървопреработващите и фирмите зани-

маващи се с дърворезбарство и занаятчийство.  
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Проблема свързан с осигуряването на надеждна защита на 

горите от пожари, каламитетно развитие на болести и вредители 

и опазване от ерозия (Искане –12) 
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Липсата на достатъчно дървопреработващи, дърворезбарски и занаятчийски предприя-

тия води до значителни загуби за общината, тъй като част от добитата дървесина се изнася за 

преработка в други съседни общини. 

Искане (6) Провеждане на дейности за природосъобразно, устойчиво и многофунк-

ционално стопанисване на горите и Искане (7) Запазване на биоразнообразието в горите.  

Главен проблем за района е изсичането на старите гори, което влияе негативно и на во-

доохранните, почвозащитните и рекреационни функции на горите. 

Искане (8). Поддържане и увеличаване на залесената площ. 

За последните 20 години в района на общината е залесявано много малко, главно поради 

липсата на необходимите допълнителни средства. Дори когато се водят залесявания пък въз-

никват конфликти между ТП ДГС и екологичните организации във връзка със спазване на 

изискванията за запазване на биологичното разнообразие в горите.  

Искане (9). Приоритетно използване на естественото възобновяване и поддържане 

на оптимален видов състав в горите.  

Изкуствено създадените гори са по – малко устойчиви към болести, гъби, вредители и 

замърсявания, особено когато са залесявани на нетипични за тях месторастения. Също така 

себестойността им е по – голяма. Неправилният избор на видов състав може да доведе до 

много проблеми в бъдеще. 

Искане (10). Осигуряване на защита срещу природни бедствия.  

Особено при поройни валежи се наблюдават свлачищни процеси в незалесените райони 

и в районите залесени с неподходящи дървесни видове 

Искане (11). Поддържане и увеличаване на дивечовите и рибните запаси.  

През последните години застрашително са намалели дивечовите запаси, особено на бла-

городния елен и сърната, вследствие най-вече на неправилно стопанисване и бракониерството. 

Рибните запаси също са намалели, поради:– замърсяване на водите; маловодие през летните 

месеци; порои и бедствени ситуации от силни дъждове и бракониерство.  

Искане (12). Осигуряване на надеждна защита на горите от пожари, каламитетно 

развитие на болести и вредители и опазване от ерозия.  

Липсата на допълнителни финансови средства възпрепятства осигуряването на по-добра 

защита. Сериозен проблем е незаинтересоваността (липсата на активност) на населението, ко-

ето пренебрегва обстоятелството, че гората е национално богатство. Остарелите противопо-

жарни табели и недостатъчния брой противопожарни табла и инструменти затрудняват бър-

зата реакция при възникване на огнената стихия. Наличие на пасивност и незаинтересованост 

в местното население за участие в гасенето на пожари, породена от неправилни управленски 

решения свързани с управлението и стопанисването на горите и горските територии на наци-

онално, регионално и местно ниво.  

Искане (13). Оптимално и балансирано използване на горите за развитие на устой-

чив туризъм.  

Пропускат се много добри възможности за развитие на зимен, ловен /риболовен/ фото– 

туризъм, което струва значителни финансови загуби за общината от непровеждането на подо-

бен род дейности. Липсва ясно обособена точка за развитие на планинския туризъм към стра-

тегията за развитие на туризма на общината, като алтернатива и допълване на възможностите 

за развитие на балнеоложки и спатуризъм, селски туризъм, аграрен туризъм и др. 

Искане (14). Осигуряване на постоянен достъп до обектите в горите.  

Липсата на достатъчна госко–пътна мрежа създава проблеми както на ползвателите на 

гори, така и на горските стопанства, които се принуждават да увеличат ползването в по-дос-

тъпите места. Трудно се наемат фирми за купуване на дървесината, поради голямото извозно 

разстояние до по-отдалечените обекти. Изграждането на пътища е много скъпо струваща опе-

рация. Също така този строеж е предпоставка за нарушаване на дивата природа, поради което 

възникват конфликти с някои от екологичните организации.  
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Искане (15) Подобряване на системата за управление на водите и водовземните съ-

оръжения в горите. 

Очертава се тенденция в мисленето, че в недалечно бъдеще ще има недостиг на питейна 

вода. Също така нараства и потребление на водата, както за битови, така и за промишлени 

нужди. 

Искане (16). Усъвършенстване системата за снабдяване на местното население с 

дърва за огрев и строителен материал. Специално внимание да се обръща на групи хора 

в неравностойно (тежко) социално положение.  

Наличието на суха и паднала маса, незадоволителното фитосанитарно състояние на гор-

ските територии върху големи площи и ограничените финансови възможности на местното 

население засилват необходимостта от подобно искане. Очертава се отоплението с твърдо го-

риво да бъде сравнително по-евтино в сравнение с течните горива и парно отопление. Това 

изисква общината да разработи виждане и стратегия за регулярно снабдяване с дърва за огрев 

на населението в населените места на общината. 

Искане (17). Да се изготвя ежегодно програма за работа на ДГС с училищата  

Трудностите ще настъпят във връзка с отделянето на допълнителни финансови средства 

и подготовка на кадри, които ще се занимават с тази дейност. Една от новите функции на слу-

жителите в държавните и общински структури по горите ще бъде именно работа с подраства-

щите и изпълняване на педагогически дейности. 

Искане (18). Обществено осведомяване и достъпна информация за горите. 

Нужни са допълнителни финансови средства за разработване на агитационни и образо-

вателни материали с цел поддържане на високо ниво на културата на населението по отноше-

ние на горите и околната среда. Естествено е, че неинформираността води до негативно отно-

шение на населението към горите и структурите занимаващи се с управлението и стопанисва-

нето на горите. 

Искане (19 ). Необходимост от промени в ”Закона за горите” и „Наредбата за условията 

и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”. 

Необходима е промяна в нормативната уредба относно реда и условията за провеждане 

на възлагането на дейностите в горите. Практиката показва, че сегашната уредба не гарантира 

прозрачност и откритост при провеждане на процедурите. 

Искане (20 ). Да се създаде категоризация на дърводобивните обекти, като тези разполо-

жени в затворени и трудно достъпни обекти да са на по-ниска продажна цена. 

От десетки години се говори за тази категоризация за да има различия в цените на раз-

личните обекти и това да постави фирмите изпълнители при еднакви условия, а от там и цените 

на дървесината. 

Искане (21). Снабдяването с дърва за местно население да се извършва от лицензирани 

дърводобивни фирми. 

Практиката показва, че механизмът на снабдяване на населението с дърва за огрев про-

дължава да бъде една порочна практика и корупционна схема. Голяма част от населението не 

може със собствени сили и средства да се снабдява с дърва за огрев и това се извършва по 

нерегламентирани начини от фирми на почти същата цена както при редовен законен дърво-

добив. 

Искане (22). Да се ограничи достъпа и дърводобива от физически и юридически лица без 

лиценз за работа в горите  

Част от фирмите, работещи в горския сектор, работят като подизпълнители и не прите-

жават лицензи и разрешителни за провеждане на дейности в горите. Тава води до неспазване 

на дисциплината на ползване в горите, трудови злополуки, корупционни схеми и др. 

Искане (23). Да се инициира процес по промяна на учебните планове и програми в сред-

ните и висши училища, подготвящи кадри за горското стопанство, като се въведе изучаването 

на съвременни методи и подходи за стопанисването на горите и се изучават повече практи-

чески въпроси. 
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В много от плановете и програмите се изучават стари машини и методи, които не се при-

лагат в практиката. 

Искане (24). Снабдяването на населението с дърва за огрев да се извършва по ред опре-

делен в ЗГ, в които ред да се изключи възможностите за собствен дърводобив, а снабдяването 

да става с ваучери от социалното министерство. 

Това бе посочено че не е добра производствена практика. Свободният достъп в горите не 

води да опазването на горите, а обратно до нарушения и незаконни сечи и действия. 

Искане (25). В държавните горски разсадници да се планира производство и да се про-

извеждат фиданки от дървесни видове за залесяване, които да са съобразени с очакваните кли-

матични промени. 

Практиката до сега показва, че в горските разсадници се произвеждат фиданки без да се 

отчета необходимостта от тях и след това в края на годината масово се бракуват като „пре-

расли” и негодни. 

Искане (26). Снабдяването на крайно нуждаещите с дърва за огрев и дървесина да се 

осъществява с ваучери, поети от социалното министерство. 

Министерство на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите не са со-

циално министерство. За сега се получава, че облекчаването на населението с дърва и дърени 

материали става за сметка на горите. 

Искане (27). Доставката на дървата да се осъществява от лицензирани дърводобивни 

фирми, от търговци и от складове и борси. 

Доставката на дърва е лоша производствена практика водеща до корупция и незаконни 

действия в горите. 

Искане (28). Навременно провеждане на отгледните сечи, заложени по ЛУП и Горскос-

топанските планове (особено тези без материален добив). 

При сега съществуващите правила на работа държавните предприятия формират високи 

финансови резултати и получават допълнителни материални стимули, но не залагат в произ-

водствените си програми изпълнението на натурални показатели, като тези да се отглеждат 

млади насаждения. 

Искане (29). Навременното взимане на мерки за ефективно усвояване на сухата и пад-

нала маса и разрастващите се горски площи с влошено фитосанитарно състояние. 

Това води до влошаване на състоянието на горските насаждения и недостиг на дървесина 

за местно население. 

Искане (30). Залагане на задължителна клауза в ЗГ за своевременно обследване на горс-

ките територии и даване на предписания на собствениците за извеждането на санитарните ме-

роприятия. 

Лесозащитните станции не провеждат задължително обследване на горските територии, 

а само „действат“ при сигнал от страна на собствениците. 

Искане (31). Собствениците на имоти с влошено санитарно състояние да бъдат покан-

вани, с нотариално заверена покана, по предложение на дадената ГСЕ за провеждане на необ-

ходимите мероприятия по стопанисване на частните си имоти и при проявена безстопанстве-

ност от тяхна страна, горските стопанства да вземат своевременни мерки за справяне с въз-

никналите проблеми. Разходите за направените мероприятие да бъдат възстановени от собст-

веника на имота. 

Доста горски имоти са с влошени санитарно състояние поради нехайство от страна на 

собствениците и/или поради неизяснена собственост и неразрешени взаимоотношения между 

тях. 

Искане (32). В обявяваните от МОСВ санитарно–охранителни зони, в които се налага 

забрана за провеждане на предвидените по ЛУП и Горскостопанските планове мероприятия, 

загубите да не са за сметка на дадената ГСЕ, която е влагала средства за провеждане на мероп-

риятия за отглеждане на гората през изминалите години. Идеята е да се изплащат парични 

(материални) компенсации за нанесените загуби и такава мярка трябва да залегне в Закона за 
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горите. Да се създаде методика и наредба за изчисление на тези загуби и/или пропуснати 

ползи. 

До сега МОСВ, както и други служби по различни поводи налагат забрана, но не се по-

яснява в тези актове кой ще понесе загубата от нереализираните дейности и мероприятия. 

Искане (33). Обучение на квалифицираните кадри, работещи в системата на горите, 

както и ежегодна проверка на знанията на служителите. 

Това се налага защото досегашната практика показва, че нивото на образование и опит е 

доста ниско. В горите работят работници с нисък социален статус и нисък професионален опит 

и квалификация. 

Искане (34). Обучение на горските служители от Държавните предприятия, ИАГ и ней-

ните териториални звена (РДГ за връзки с обществеността, които да осъществяват контакти, 

да водят диалози с обществото по проблемите на българската гора. 

В горскостопанската практика това се изолирани случаи да се провежда обучение, беседи 

и запознаване на обществеността с проблемите на горите и горските територии. 

Искане (35). При ново устройство на гори и горски територии лесоустроителя да прави 

предложение за провеждане на бъдещо мероприятие и да дава становище за досегашното сто-

панисване на гората. 

В нормативната уредба за горите все още се води спор дали да се прави едновременно с 

инвентаризацията и проектиране на мероприятията или да се прави по отделно. Лесоустройс-

твото не дава вярна оценка на провежданите през десетилетието мероприятия, а най-често се 

стига до „компромис“ с възложителя да се «пропуснат“ слабостите и грешките при описване 

на досегашното състояние на стопанисването на горите. 

Искане (36). Собствениците да заявяват в регистър собствеността върху дадена горска 

площ, както и да поемат по този начин отговорност за нейното бъдещо лесовъдско стопанис-

ване. 

В Горските и ловните стопанства се водят Регистри, но масова практика е собствениците 

да не регистрират имотите си или промените в собствеността. 

Искане (37). Средствата от фонд „Инвестиции” да могат да се използват освен за строеж 

на нови пътища за поддържането на съществуващите такива. 

Този въпрос търпи регламентиране. Практиката показа, че „набирането“ на средства в 

този фонд води до „изземването“ им и пренасочване към други ведомства. 

Искане (38). Промяна в учебните програми и учебниците за средното и висше лесовъд-

ско образование за работа със съвременна техника и машини. Съществен недостатък в профе-

сионалното обучение на кадри са остарелите учебници и материали и материална база за под-

готовка, липсата на практически занятия и съвременна техника за обучение. 

Практиката показва че завършващите тези училища нямат знания, умения и опит да ра-

ботят със съвременна техника и инструменти в горите. 

Искане (39). Училищата да минават акредитация и само най-добрите да могат да дават 

най-високата степен на професионално обучение техник–лесовъд III степен. 

Практиката показва че в страната има 38 професионални гимназии с т.нар. „горски пара-

лелки”. Тези професионални гимназии нямат материалната база и подготвени кадри за про-

веждане на обучение и излизащите от там кадри са с ниска професионална подготовка. 

Искане (40). Да се създадат комисии към МЗХ, ИАГ и РДГ, които ежегодно да осъщес-

твяват контрол по отношение на изискванията за фирмите, кандидатстващи по реда на „На-

редбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски про-

дукти“. 

Практиката показва, че такъв контрол почти не се провежда или е силно занижен. Това 

води до корупционни схеми и корупционни практики при провеждане на процедурите за от-

даване на дейностите в горите и до некачествено извършване на същите. 
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Искане (41). Фирмите, които не отговарят на необходимите изисквания да не се допускат 

до участие в търговете, провеждани от териториалните поделения на горските предприятия. 

Липсата на ясна регламентация по този проблем не може да доведе до въвеждането на 

строги правила за работа.  

Искане (42). Фирмите работещи в горите трябва да притежава необходимия сертификат, 

за да може да работят легално, класификация на дърводобивните фирми може да се направи и 

на база получените сертификати и оборота от добита и преработена дървесна продукция. 

Държавата, чрез ЗГ от 2011 г. отложи до 01. 01. 2016 г. въвеждането на изискванията за 

сертификация на фирмите. Това доведе до работа в горите на всякакви фирми и нерегламен-

тирани субекти, което води до невъзможност за ефективен контрол на дейностите. 

Искане (43). В горите частна собственост трябва да бъде планувано провеждането на 

бъдещо лесовъдско мероприятие. В Закона за горите ГСЕ да е първото лице, с което може да 

се сключи договор за изпълнението на това лесовъдсто мероприятие. 

В сегашната нормативна уредба липсва подобна регламентация. Това води до неизвеж-

дането на неотложни лесовъдски дейности и до влошаване състоянието на горите. 

Искане (44). При организиране на мероприятия и срещи, свързани със Секторния план и 

други лесовъдски дейности е необходимо публикуването на статии в медиите за случващото 

се. 

Липса на нагласа в управляващите сектора на всички нива за публичност и прозрачност. 

При провеждането на срещи със заинтересованите страни обикновено не присъстват такива 

или, ако присъстват, те са само ограничен кръг от «поканени“ НПО, които не изразяват собс-

твено мнение. 

Искане (45). При освидетелстване на сечищата да се следи за по-добро почистване на 

сечищата, с оглед курортната функция на гората в община Велинград. 

Това условие не се спазва и в редица видове гори от т.нар. специални и защитни гори и 

това става защото не се проявява действен и ефективен контрол от горската инспекция. 

Искане (46, 47, 48). Да се открие документацията за извършваните до 2015 г., от различни 

колективи, на които е възложено (възмездно) да направят Експертизи и Екологични оценки на 

въздействието на рудодобива в региона върху околната среда и горите. Да се възложи на не-

зависима Комисия от експерти от заинтересованите страни и ведомства в общината, която да 

направи анализ на досегашните проучвания и представи обективна, точна и компетентна 

оценка на въздействието на рудодобива върху околната среда и водите в т.ч. и на горите; Да 

се уточнят площите по НАТУРА 2000 на територията на общината и това да се обвърже с 

площите, където има планове за разработване на рудодобив.  

Поставянето на тези искания, на последната фаза на разработване на Секторния план, са 

продиктувани от стартиралите напоследък предложения и проучвания за изграждане на волф-

рамова мина в землището на село Кръстава, намиращо се в близост до гр. Велинград. Пробле-

мът засяга косвено и обекта на планиране, а именно горите в общината и тяхното бъдеще. При 

направената през 1987 год. експертиза за бъдещ добив, основното заключение е било, че „Ве-

линград ще стане пустош, ако започне процес на рудодобив на волвфрамова руда”. Заинтере-

сованите страни поставят искане да се направи компетентна и независима експертиза от спе-

циалисти – еколози за ефекта от един бъдещ рудодобивен процес в региона. Опасенията на 

Заинтересованите страни са че не се знаят колко пъти са правени експертизи и оценки и дали 

те не са манипулирани, тъй като те са възлагани за изпълнение от инвеститора на проучването. 

Поради тази причина ЗС настояват за създаване на независима комисия, която да направи 

обективна, точна и компетентна оценка на ефекта от бъдещ рудодобив. ЗС коментират, че РИ-

ОСВ Пазарджик е разгледала доклад на направената екологична експертиза от специалисти от 

фирмата – инвеститор, който според тях е манипулиран. По този начин не се е получила обек-

тивна оценка на риска, като също така не е посочено и съвместимостта му с горите по НАТУРА 

2000 в региона. Според ЗС са възможни и нарушения в популацията на животинските видове. 

Основната препоръка, която се прави е, да се създаде независима комисия, която да изследва 

бъдещите последици от един бъдещ рудодобив върху флората, фауната и водите, като също 

41



помоли за помощ от страна на ЛТУ – София. Проблемът се поставя като серия от искания 

именно в ПРГ на общината, за да може да получи по-голяма гласност и подкрепа. На срещите 

със ЗС се коментира, че територията, върху която трябва да се изгради мината, обхваща гори 

по НАТУРА 2000, които са дом на голяма популация на глухара. Тъй като експертизите и 

оценките са правени преди обособяването на НЕМ „НАТУРА 2000”, напълно възможно е, те 

да не отговарят на поставените в тази мрежа изисквания и да не са съвместими с режимите за 

стопанисване и ползване на горските територии. Общинския съвет на община Велинград, на 

свое заседание, е изразил становище, че е категорично против разработването на рудодобив в 

района, което ще застраши развитието на туризма. Изпълнителната агенция по горите, която 

е към Министерството на земеделието и храните, може и следва да окаже съществена подкрепа 

на гражданската инициатива поради факта, че земите са държавна горска територия и горите 

по НЕМ НАТУРА 2000 са на контрол от ИА Г.  

За запазване на биологичното разнообразие и повишаване на екологичната култура на 

населението, които ЗС считат че са на доста ниско ниво, се предлага да се направи Музей на 

гората и в учебните планове да се разработят учебни програми за обучение по горска педаго-

гика. 

7.2. Анализ на исканията – позитивна ситуация (анализ на целите) – възможни ре-

шения и действия на проблемите (SWOT анализ–силни страни и възможности 

за решаване на проблемите) 
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Проблеми, свързани с осигуряването на надеждна защита на 

горите от пожари, каламитетно развитие на болести и вредители 

и опазване от ерозия (Искане –12) 
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По аналогичен начин може да се представи решаването и на останалите проблеми: 

Искане (1). Да се постигне устойчиво ползване на дървесина от района.  

Осигуряването на равномерно площно разпределение на всички класове на възраст и 

фази на развитие на гората е подход, както за осигуряване на устойчивост и природосъобраз-

ност, така и за постоянство на количествата и вида на добиваните сортименти и горски про-

дукти. Търсенето на несечищни форми на стопанисване на високобонитетния стопански клас 

гори са необходими стъпки в тази посока. Устойчивото ползване на природните ресурси не-

минуемо би довело до по-добро икономическо развитие на района Това може да се постигне с 

добре подготвени кадри, запазване на целостта и функциите на екосистемите, а също и увели-

чаване на дървесния запас.  

Искане (2). Да се постигне устойчиво ползване на горски плодове, билки и гъби от 

района, както и на пасищата и сенокосните ливади.  

Устойчивото ползване ще доведе до запазването на биоразнообразието. Чрез подобря-

ване на състоянието на пасищата ще се намалят средствата за изкуствено подхранване на ди-

веча.  

Искане (3). Увеличаване площта за извеждане на отгледните сечи. 

Може да бъде постигнато като извеждането бъде предоставено на местното население, 

по този начин до известна степен ще бъде решен и проблема с подсигуряване на местното 

население с дърва за огрев. Следва да се разработи и изпълнява програма за отлеждане на 

горите на територията на общината и да се контролира ежегодното ѝ изпълнение.  

Искане (4). Природосъобразно стопанисване на частните гори. 

Това ще доведе до по-добро стопанисване на горите от хора, специалисти в тази област, 

които са запознати с горското законодателство, екологията на гората и възможностите за ус-

тойчиви приходи от горските ресурси. Налага се да се провеждат регулярни срещи и обучения 

на собствениците на гори. 

Искане (5). Нарастване относителния дял на дървопреработващите и фирмите за-

нимаващи се с дърворезбарство и занаятчийство.  

Чрез поощряване развитието на адаптирани производствени мощности за по-пълно опол-

зотворяване на дървесината и изработване на детайли, мебели и други ще се повиши стой-

ността на добиваната дървесина и ще се подобри състоянието на местната икономика и зае-

тостта.  

Искане (6) Провеждане на дейности за природосъобразно, устойчиво и многофунк-

ционално стопанисване на горите и  

Искане (7) Запазване на биоразнообразието в горите. 

Чрез запазване на водоохранните, почвозащитните и рекреационни функции на горите, 

ще се запази и тяхното биоразнообразие. 

Искане (8). Поддържане и увеличаване на залесената площ. 

За тази цел трябва да бъде изготвена програма за залесяване на територии заплашени от 

ерозия, свличане на терени, пустеещи, нископродуктивни и други земи и след това да се прис-

тъпи към изпълнение на тези проекти. Увеличаването ще бъде постигнато и чрез подпомагане 

собствениците на гори и поддържане на съществуващите разсадници.  

Искане (9). Приоритетно използване на естественото възобновяване и поддържане 

на оптимален видов състав в горите. 

Естественото възобновяване се предпочита, поради много по-ниската себестойност на 

дървесината, устойчивост на насажденията на болести, гъби, вредители и замърсявания, както 

и поради значението му за ландшафта и опазването на биоразнообразието. 

Искане (10). Осигуряване на защита срещу природни бедствия.  

Изграждане на система от защитни гори и съоръжения в Община Велинград. 

Искане (11). Поддържане и увеличаване на дивечовите и рибните запаси. 

Това ще се постигне чрез подобряване начините на стопанисване на дивеча и намаляване 

на бракониерството, по-чести зарибявания на реките.  
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Искане (12). Осигуряване на надеждна защита на горите от пожари, каламитетно 

развитие на болести и вредители и опазване от ерозия.  

Чрез забрана паленето на стърнища, синори и слогове, крайпътни ивици и други площи 

на горските територии. Подмяна на остарелите противопожарни табели и увеличаване броя на 

противопожарните табла, запознаване на населението с опасностите за горите. Трябва да се 

повиши активността на местното население в борбата с пожарите, така също и в сигнализаци-

ята и вземането на превантивни мерки.  

Искане (13) Оптимално и балансирано използване на горите за развитие на устой-

чив туризъм.  

В районите на екопътеките ще се извеждат отгледни и санитарни сечи. В насажденията 

за възобновителни сечи около екопътеките ще се търсят два варианта – ще се оставят пояси 

без намеса около пътеките или ще се извеждат сечи с по-дълъг възобновителен период. Чрез 

подпомагане от страна на почивните станции и хижите в района може да бъде доразвита рек-

реационната функция на гората. В района на Велинградска община са разположени най-раз-

лични забележителности, което също влияе положително за развитието на туризма за района. 

Искане (14).Осигуряване на постоянен достъп до обектите в горите.  

Чрез увеличаването гъстотата на горската пътна мрежа и чрез възстановяване и 

изграждане на нови пътища. Това ще подпомогне дървопроизводството на места, които се 

били недостъпни до този момент. Така ще се увеличат приходите от горите и няма да се налага 

повече ползване от необходимото в достъпни до сега отдели. Постигането на тази цел ще се 

осъществи чрез разработване на програма за ГПМ на територията на общината, чрез която ще 

се изясни състоянието на ГПМ, собствеността й, както и необходимите дейности и средства. 

Искане (15). Подобряване на системата за управление на водите и водовземните съ-

оръжения в горите.  

Най-добрият подход за стопанисването на вододайните зони е изборното стопанисване. 

Доброто състояние на горите поддържа постоянен воден запас с много добри качества на во-

дата. 

Искане (16). Усъвършенстване системата за снабдяване на местното население с 

дърва за огрев и строителен материал. Специално внимание да се обръща на групи хора 

в неравностойно (тежко) социално положение.  

Трябва да се има предвид, че отоплението с дърва е с водещо значение за населението на 

общ. Велинград. По този начин ще се оползотворява сухата и паднала маса, ще се подобрява 

фитосанитарното състояние на гората, ще се оползотворява негодната за строителството дър-

весина. 

Искане (17). Да се изготвя ежегодно програма за работа на ТП ДГС/ДЛС и УОГС с 

училищата.  

Ще се постигне по-голяма информираност сред учениците за ролята на гората.  

Искане (18). Обществено осведомяване и достъпна информация за горите. 

Информираността е важна за устойчивото стопанисване на горите, защото погледнато 

отвън Горските стопанства не функционират ефективно. Познаването на горите и начина им 

на стопанисване ще промени мнението на населението. 

Искане (19). Необходимост от промени в ”Закона за горите” и „Наредбата за усло-

вията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”. 

Това ще доведе до по-точно и ясно регламентиране възлагането на дейностите и до по-

голяма прозрачност и публичност, с което ще се намали възможността за корупция и незакон-

ните сечи. 

Искане (20). Да се създаде категоризация на дърводобивните обекти, като тези раз-

положени в затворени и трудно достъпни обекти да са на по-ниска продажна цена. 

Това ще доведе до изравняване на условията за работа и като резултат изравняване на 

финансовите резултати при работа в обекти с различна категория. 
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Искане (21). Снабдяването с дърва за местно население да се извършва от лицензи-

рани дърводобивни фирми. 

Така ще се намали нелегалния дърводобив и нелегалният и контрабанден трафик на дър-

весина. Регламентирането на това ще доведе до намаляване на «сивия“ сектор и до значителни 

постъпления от горите. 

Искане (22). Да се ограничи достъпа и дърводобива от физически и юридически 

лица без лиценз за работа в горите. 

Това ще намали нерегламентирани сечи и незаконни действия в горите.  

Искане (23). Да се инициира процес по промяна на учебните планове и програми в 

средните и висши училища, подготвящи кадри за горското стопанство, като се въведе 

изучаването на съвременни методи и подходи за стопанисването на горите и се изучават 

повече практически въпроси. 

В училищата и висшите заведения ще се изучават съвременни машини и инструменти и 

при постъпване на работа в горите служителите и работниците ще могат да работят с тях. 

Пример в това направление са работата със съвременна геодезична техника като JPS; съвре-

менните двигатели; нови видове трактори ремаркета, прикачни машини, ремаркета, въжени 

линии и спускове и др. 

Искане (24). Снабдяването на населението с дърва за огрев да се извършва по ред 

определен в ЗГ, в които ред да се изключи възможностите за собствен дърводобив, а снаб-

дяването да става с ваучери от социалното министерство. 

Този начин за снабдяване ще намали сивата икономика в сектора, ще намали незаконните 

сечи, злополуки, инциденти и ще повиши санитарното състояние на горите. 

Искане (25). В държавните горски разсадници да се планира производство и да се 

произвеждат фиданки от дървесни видове за залесяване, които да са съобразени с очак-

ваните климатични промени. 

Това ще подготви регионите още от сега да залесяват с дървесни видове, които ще се 

окажат устойчиви и след 50–100 години, когато се очаква тези промени да настъпят по-осеза-

телно. 

Искане (26). Снабдяването на крайно нуждаещите с дърва за огрев и дървесина да 

се осъществява с ваучери, поети от социалното министерство. 

Спазването на това изискване ще намали корупционните схеми. Дървата ще се получават 

от складове или ще се доставят от фирми по заявка по домовете, с което ще се намали неле-

галния дърводобив. Процесите по сеч, извоз, транспорт и търговия ще се документират. 

Искане (27). Доставката на дървата да се осъществява от лицензирани дърводо-

бивни фирми, от търговци и от складове и борси. 

Това ще намали корупционния натиск в сектора. Процесите ще се регламентират и до-

кументират, а това от своя страна ще повиши възможността за ефективен контрол от страна 

на всички контролни служби в страната. 

Искане (28). Навременно провеждане на отгледните сечи, заложени по ЛУП и Горс-

костопанските планове (особено тези без материален добив). Искането е отправено към 

ДГС и ДЛС. 

Държавните горски предприятия ще се наложи, за да формират високи „финансови ре-

зултати“, първо да изпълнят натуралните показатели по изпълнение на лесовъдските дейности. 

Искане (29). Навременното взимане на мерки за ефективно усвояване на сухата и 

паднала маса и разрастващите се горски площи с влошено фитосанитарно състояние. 

Провеждането на тези дейности ще доведе до значителни положителни резултати свър-

зани с подобряване на фитосанитарното състояние на горските територии и до оползотворя-

ване на дървесината от горите. Една част от нея ще се планира да остава под формата на т.нар. 

„мъртва дървесина в горите“. 
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Искане (30). Залагане на задължителна клауза в ЗГ за своевременно обследване на 

горските територии и даване на предписания на собствениците за извеждането на сани-

тарните мероприятия. 

Лесозащитните станции ще провеждат качествен и своевременен контрол за състоянието 

на горите в горските територии в обхвата на тяхната дейност. Навременното откриване на пов-

реди и каламитети и даването на своевременни предписания към собствениците ще бъде ос-

новно задължение, а няма да се реагира само при подаден сигнал за повреди и необходимост 

от провеждане на „санитарни сечи“. 

Искане (31). Собствениците на имоти с влошено санитарно състояние да бъдат по-

канвани, с нотариално заверена покана, по предложение на дадената ГСЕ за провеждане 

на необходимите мероприятия по стопанисване на частните си имоти и при проявена 

безстопанственост от тяхна страна, горските стопанства да вземат своевременни мерки 

за справяне с възникналите проблеми. Разходите за направените мероприятие да бъдат 

възстановени от собственика на имота. 

Решаването чрез законодателни инициативи на този проблем ще доведе до подобряване 

на фитосанитарното състояние на горите. Този подход е подобен при сабарянето на опасни 

сгради от общините и заплащане на дейността от собственика, който не е извършил това в 

предписаните срокове. 

Искане (32). В обявяваните от МОСВ санитарно–охранителни зони, в които се на-

лага забрана за провеждане на предвидените по ЛУП и Горскостопанските планове ме-

роприятия, загубите да не са за сметка на дадената ГСЕ, която е влагала средства за про-

веждане на мероприятия за отглеждане на гората през изминалите години.  

Това ще намали безразборното даване на «предписания“ от страна на всички контролни 

органи. Идеята е да се изплащат парични (материални) компенсации за нанесените загуби и 

такава мярка трябва да залегне в Закона за горите. Да се създаде методика и наредба за изчис-

ление на тези загуби и/или пропуснати ползи. 

Искане (33). Обучение на квалифицираните кадри, работещи в системата на горите, 

както и ежегодна проверка на знанията на служителите. 

Това ще доведе до повишаване на компетентността на работещите в сектора и до пови-

шаване на качеството на работата. 

Искане (34). Обучение на горските служители от Държавните предприятия, ИАГ и 

нейните териториални звена (РДГ за връзки с обществеността, които да осъществяват 

контакти, да водят диалози с обществото по проблемите на българската гора. 

Информираността на заинтересованите страни за провеждането на обучения, работни 

срещи, обсъждания и други мероприятия ще повиши познанията им и ще намали необосно-

вани жалби, оплаквания, протести и др. Това ще доведе до повишаване на общественото съз-

нание за опазването на горите.  

Искане (35). При ново устройство на гори и горски територии лесоустроителя да 

прави предложение за провеждане на бъдещо мероприятие и да дава становище за досе-

гашното стопанисване на гората. 

Това ще бъде полезна практика за насаждения, където ще се налага своевременна лесо-

въдска намеса. Лесоустройството трябва да дава вярна картина за проведените през десетиле-

тието дейности и резултатите от тях. Така ще може да се направи трезва преценка и да се 

начертаят правилни перспективи за развитие на горите в региона.  

Искане (36). Собствениците да заявяват в регистър собствеността върху дадена гор-

ска площ, както и да поемат по този начин отговорност за нейното бъдещо лесовъдско 

стопанисване. 

Налагането на финансови рестрикции към собствениците за неспазване на нормативните 

разпоредби ще внесе ред и порядък в регистрацията на собствеността на горските имоти и ще 

подобри грижите за тях. 
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Искане (37). Средствата от фонд „Инвестиции“ да могат да се използват освен за 

строеж на нови пътища за поддържането на съществуващите такива. 

Така от тези средства ще се отделят за поддръжка и ремонт на горскопътната мрежа в 

горските територии. 

Искане (38). Промяна в учебните програми и учебниците за средното и висше лесо-

въдско образование за работа със съвременна техника и машини. Съществен недостатък 

в професионалното обучение на кадри са остарелите учебници и материали и матери-

ална база за подготовка, липсата на практически занятия и съвременна техника за обу-

чение. 

Промяната на учебните планови и програми ще направи възможно да се осъвремени го-

ляма част от изучавания материал и да се получават необходимите знания и умения, които ще 

са потребни при започване на работа. 

Искане (39). Училищата да минават акредитация и само най-добрите да могат да 

дават най-високата степен на професионално обучение техник–лесовъд III степен. 

Така ще се намалят средните училища без материална база и възможности за подготовка 

на кадри за горския сектор. Ще се повиши конкурентно способността на горските техникуми 

и ще се произвеждат кадри на високо професионално равнище. 

Искане (40). Да се създадат комисии към МЗХ, ИАГ и РДГ, които ежегодно да осъ-

ществяват контрол по отношение на изискванията за фирмите, кандидатстващи по реда 

на „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недър-

весни горски продукти“. 

Това ще въведе ред за регистрация и сертификация на фирмите участващи при провеж-

дането на дейностите в горите. Така в сектора ще останат по-малко, но професионално ориен-

тирани фирми с изискващите се кадри и техника, професионален опит и професионална ори-

ентация. 

Искане (41). Фирмите, които не отговарят на необходимите изисквания да не се до-

пускат до участие в търговете, провеждани от териториалните поделения на горските 

предприятия. 

Тома ще доведе до „отсяване“ на случайно попаднали в сектора фирми с финансови сред-

ства, но без необходимата техника и професионални кадри. 

Искане (42). Фирмите работещи в горите трябва да притежава необходимия серти-

фикат, за да може да работят легално, класификация на дърводобивните фирми може да 

се направи и на база получените сертификати и оборота от добита и преработена дър-

весна продукция. 

Това ще доведе в сектора да работят фирми с доказан професионализъм и опит в горските 

дейности, а използването на т. нар. «меки политически инструменти“, каквато е горската сер-

тификация ще бъдат един механизъм за прилагането на това. 

Искане (43). В горите частна собственост трябва да бъде планувано провеждането 

на „бъдещо лесовъдско мероприятие”. В Закона за горите, ГСЕ трябва да е първото лице, 

с което може да се сключи договор за изпълнението на това лесовъдско мероприятие. 

Така ще се изпълнят голяма част от т. нар. неотложни мероприятия в горите, а неизпъл-

нението им от собствениците ще води до финансови санкции. Държавните горски стопанства 

при възлагане на такива мероприятия за изпълнение ще покрива разходите от доходите от дей-

ността или по съдебен път. 

Искане (44). При организиране на мероприятия и срещи, свързани със Секторния 

план и други лесовъдски дейности, е необходимо публикуването на статии в медиите за 

случващото се. 

Това ще повиши информираността на заинтересованите страни и ще повиши обществе-

ното съзнание и отговорност за състоянието на горите и провежданите дейности. Така ще се 

гарантира прозрачност, откритост, демократичност при планирани и провеждане на меропри-

ятията в горите. 
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Искане (45). При освидетелстване на сечищата да се следи за по-добро почистване 

на сечищата, с оглед курортната функция на гората в община Велинград. 

Провеждането на тези дейности ще доведе до повишаване на естетическите функции на 

горите и привличането на туристи. А освен това ще намали пожарната опасност в горите, опас-

ността от развитие на каламитети и др., което е доста неприемливо за курортни гори. 

Искане (46). Да се открие документацията за извършваните до 2015 г., от различни 

колективи, на които е възложено (възмездно) да направят Експертизи и Екологични 

оценки на въздействието на рудодобива в региона върху околната среда и горите.  

Изпълнението на това искане ще гарантира прозрачност на действията по проектиране и 

изпълнение на рудодобив в района, както и сигурност за бъдещето на околната среда, туризма 

и горите. Обществеността ще има възможност да се запознае с направените оценки и на бъ-

дещи обсъждания да се направи преценка за въздействието на рудодобива. 

Искане (47). Да се изгради независима Комисия от експерти от заинтересованите 

страни и ведомства в общината, която да направи анализ на досегашните проучвания и 

представи обективна, точна и компетентна оценка на въздействието на рудодобива 

върху околната среда и водите в т.ч. и на горите.  

Изпълнението на това искане ще гарантира независима оценка и прозрачност на предло-

жените до 2015 г. оценки и експертизи.  

Искане (48). Да се уточнят площите по НАТУРА 2000 на територията на общината 

и това да се обвърже с площите, където има планове за разработване на рудодобив.  

С изпълнението на това искане е възможно да се анулират всички досегашни експертизи 

и оценки, тъй като не може да се гарантира, че са съобразени с изискванията на НЕМ НАТУРА 

2000. Тази мрежа е изградена и утвърдена в последните 5 години, а част от експертизите и 

оценките са от преди повече от 10–20 години. Така че при новата оценка следва да се вземе 

предвид и факта че изискванията на горите и горските територии в тази мрежа. 

Искане (49). Да се създаде музей на гората, какъвто има в Словакия (планината 

Карпати), като там да се работи предимно с деца и подрастващи.  

Изпълнението на това искане е свързано с повишаване на екологическата култура на на-

селението от общината и най-вече запознаване на туристи и гости с биологичното разнообра-

зие на региона и управлението и стопанисването на горите. 

Искане (50). В учебните планове на Професионалните гимназии по горско стопанс-

тво, дърводобив, ловно стопанство и др. да се разработи учебна програма по горска пе-

дагогика, каквото е разработена в ЛТУ.  

Изпълнението на това искане е с цел повишаване на знанията на средните кадри от про-

фесионалните гимназии, с насоченост горско, ловно стопанство и дърводобив, за връзките с 

обществеността, PR–дейностите, горска политика и многофункционално стопанисване на го-

рите и многофункционално горско планиране. 

 

Анализ на целите – заключение 

Бегъл поглед към поставените искания и SWOT анализът показват, че основна част от 

исканията на заинтересованите страни са поставени към изпълнителната власт в лицето на 

МЗХ–ИАГ и респективно към ТП на Държавните предприятия – ДГС и ДЛС. Така например 

към ИАГ–РДГ са поставени 62 % от поставените искания (31 бр. ), а към ДГС/ДЛС –72% от 

исканията. (36 бр. ), докато към Общината са поставени едва 5 бр. искания 

Най-активни в работните срещи заинтересованите страни, поставящи искания, са:– Об-

щина Велинград – 29 бр. (в 58%); частни предприемачи и фирми – 17 бр. ; от собственици на 

гори – 9 искания; ЛРД–8 бр. ; РИОСВ–7 бр. ; лесовъди и общественици – 8 бр.  

По-голямата част от исканията са насочени към промяна на нормативната уредба за го-

рите, свързана с промени в организирането и провеждането на дейностите в горите. Вижда се 

също, че най-активни са заинтересованите страни, които са представители на гражданското 

общество (община Велинград) и преките изпълнители на дейностите (частни фирми), както и 

професионалистите в сектора (висшите и средни училища и лесовъдите–ветерани).  
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8. ФУНКЦИИ НА ГОРИТЕ И НАСОКИ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕ-

РИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА 

8.1. Функции на горите – икономически, социални и екологически.  

Какво всъщност означава „Функция на горите”? 

Израз на отношенията между горите и човека, които се основават на процесите на пред-

лагането и ползването на продукти и услуги, т.е. той изразява мрежата от взаимоотношения 

между гората и обществото. (Diterich,1953, Duerr, 1960). 

Функциите на горите могат да се изразят и по следния начин, показан на фигурата по-

долу. 

1. Социални, 2. Екологични, 3. Икономически 

 

8.2. Функции на горите, съгласно Закона за горите (2011 г.). 

Освен разделянето на функциите на горите на икономически, екологически и социални, 

трябва да се имат предвид и определените им функции съобразно националното законодател-

ство на всяка отделна страна. В България по закона за горите те са определени и посочени в 

дадените по-долу текстове. На първо място трябва да отбележим, че за да определим кои гор-

ски територии какви функции ще изпълняват трябва да определим какви са целите на Закона 

за горите и след това към коя приоритетна цел ще попадне съответната горска територия. 

В Закона за горите от 2011 е посочено в чл. 1. (1), че „Този закон урежда обществените 

отношения, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Ре-

публика България, с цел гарантиране на многофункционално и устойчиво управление на гор-

ските екосистеми” 

(2) 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 функ-

ции на горските територии; 

4. гарантиране и увеличаване производството на дървесина и недървесни горски 

продукти чрез природосъобразно стопанисване на горските територии; 
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5. поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие и подобряване със-

тоянието 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 тери-

тории; 

9. изпълнение на международни и европейски ангажименти за съхранение на горс-

ките местообитания. 

8.3. Управление на горските територии – категоризация на горските територии  

Съгласно Закона за горите (2011) – Чл. 5. (1) Горските територии в съответствие с пре-

обладаващите им функции се делят на три категории: 

1. защитни; 

 Защитни са горските територии за защита на почвите, водите, урбанизираните терито-

рии, сградите и обектите на техническата инфраструктура; горната граница на гората; защит-

ните пояси, както и горите, създадени по технически проекти за борба с ерозията. 

2. специални; 

1. включени в границите на защитените територии по смисъла на Закона за защите-

ните 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 геог-

рафски 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.  

3. стопански: 

Стопански са горските територии, които не са обхванати в предните 2 категории и чието 

стопанисване е насочено към устойчиво производство на дървесина и недървесни горски про-

дукти, както и предоставяне на услуги. 

8.4. Насоки на стопанисване на горите съобразно функциите им 

Вид на горите Цел на стопанисване Насока за стопанисване 

защитни 

Осигуряване на защита на во-

досборите и териториите 

около водоизточниците за ко-

мунално–битови нужди и пи-

тейно водоснабдяване.  

Постоянно горско покритие, 

местни видове, разновъзрас-

тно (изборно) стопанисване, 

удължен възобновителен пе-

риод при сечищна форма на 

стопанство 

защитни  

Защита на инженерно–техни-

чески съоръжения, инфраст-

руктура, населени места, гор-

ски пътища, водоеми и др.  

Сечи за поддържане на опти-

мална структура за изпълне-

ние на функциите, възобновя-

ване и отглеждане на малки 

площи, изборни сечи.  
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Вид на горите Цел на стопанисване Насока за стопанисване 

специални 

Опазване естествения харак-

тер на горите, опазване на би-

ологичното разнообразие.  

Минимална лесовъдска на-

меса, изборни и неравно-

мерно–постепенни сечи. Ме-

роприятия съгласно Плано-

вете за управление и режи-

мите на териториите. 

специални 

Създаване на подходящи усло-

вия за развитие на устойчив 

туризъм, възстановяване и от-

дих.  

Ландшафтно–формировъчни, 

селекционни сечи, сечи за 

поддържане безопасността на 

посетителите, погледни места 

и туристическата инфраструк-

тура, отгледни сечи с ниска 

интензивност, неравномерно 

постепенни сечи.  

стопански 

Производство на високока-

чествена дървесина, произ-

водство на строителна дърве-

сина, дърва за огрев и целу-

лоза.  

Отгледни и възобновителни 

сечи с приоритет на естестве-

ното възобновяване, подпо-

магане 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, инфраструк-

тура, 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, из-

борни 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 во-

доснабдяване. 

Дървесни видове Обикновен смьрч и обикновен бук 

Лесовъдство 
Постоянно горско покритие, местни видове, изборно стопа-

нисване, удължен възобновителен период 

Район 

Водосборите над водохващанията за питейно–битови нужди, 

санитарно охранителни зони, вододайни зони; водоизточници 

(извори, чешми) и др. 
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Вид на горите 
Специални 

Гори за отдих и рекреация/курортни гори 

Цел 
Създаване на подходящи условия за развитие на устойчив ту-

ризъм, възстановяване и отдих.  

Дървесни видове 
Обикновен смьрч, Обикновен ела, Бял бор, Черен бор и 

Обикновен бук 

Лесовъдство 

Ландшафтно–формировъчни, селекционни сечи, сечи за под-

държане безопасността на посетителите, погледни места и ту-

ристическата инфраструктура, отгледни сечи с ниска интен-

зивност, неравномерно постепенни сечи. 

Район 

Горите около туристически маршрути и обекти. Гори около 

населените места, хотели, ресторанти, хижи; гори около ос-

новната пътна мрежа; панорамни и погледни места; информа-

ционно – образователни точки; туристически пътеки и марш-

рути (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 биоло-

гичното разнообразие.  

Дървесни видове Всички местни видове. 

Лесовъдство 
Минимална лесовъдска намеса, изборни и неравномерно–пос-

тепенни сечи. 

Район 

Гори в отдалечени и трудно достъпни места. Гори в защитени 

територии (резервати, защитени местности, природни забеле-

жителности, природни паркове); Убежища за дивеча; Обекти 

по Натура 2000. 

 

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, Обикно-

вен 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. 
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9. ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИ-

НАТА. 

9.1. Приоритетни направления 

Приоритети за развитие на горите, определени от Работната група 

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 стра-

нични/специални ползвания), така и проблемите свързани с охраната, организацията на дей-

ностите в горите и взаимодействията между собственици, стопани и ползватели. 

Приоритет №2. Развитие на устойчив туризъм. 

Развитието на различни форми на туризъм е сред приоритетите на Община Велинград. 

Най-популярно в региона е изграждането на „еко” пътеки, информационни табели, туристи-

чески заслони, табла с информация и балнеоложки оздравителни центрове. Този подход 

включва мерки по благоустрояване на съществуващи и изграждане на нови, най-често пеше-

ходни туристически маршрути. Пълно развитие на съществуващите ресурси като туристи-

чески продукт, чрез проучване, разработване и включването на 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. 

Приоритет №4. Управление на водните ресурси 

Поддържане на съществуващата система за водоснабдяване, изграждане на нови водох-

ващания и водопроводи. 

Приоритет №5. Връзки с обществеността, обучение, взаимодействие между инсти-

туциите 

Една от основните задачи при разработването на Секторния план за развитие е да се съз-

дават и поддържат стабилни връзки между ДГС/ДЛС/УОГС 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 обуче-

нието на подрастващите е една от мерките, които допринасят за по-доброто разбиране и под-

крепа за работата на Горскостопанските единици.  

9.2. Приоритети за развитие – състояние на проблема; ограничения и заплахи; 

възможни решения. 

Приоритет №1. Устойчиво стопанисване и ползване на горите – SWOT анализ 

 състояние на проблема – неинформираност на част от населението (изключение 

правят работещите в ДГС и ДЛС, частни собственици на гори, РДГ, РИОСВ, те 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 дей-

ностите в горите и взаимодействията между собственици, стопани и ползватели. 

 възможни решения – подобряване на връзките между собственици, стопани и пол-

зватели, включването на различни програми и проекти за опазването на горите, по-

вишаване на контрола по опазването на горите. Привличане на обществения интерес 

и лична отговорност на хората, за опазването и подържането на защитените терито-

рии и орнитологично важните места на територията на общината.  
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Идеална цел 1: Подобряване състоянието на горите, тяхното устойчиво стопанис-

ване и ползване. 

Оперативна цел 1.1. Поддържа се актуална и достъпна база от данни и карти за горите 

и биоразнообразието на територията на общината. 

Оперативна цел 1.2. Поддържане и модернизиране на съществуващите горски разсад-

ници с цел производство на фиданки за залесяване, продажба на коледни елхи. 

Оперативна цел 1.3. Осъществяват се срещи с цел сътрудничество между собственици, 

стопани и ползватели, включително и работещите в ДГС/ДЛС/УОГС, частни собственици на 

гори, РДГ, РИОСВ. 

 

Програми и проекти: 

Програма: ,,Гората – безценно богатство” 

Проект 1: Поддържане на БД и обмен на информацията между различните институции. 

Проект 2: Повишаване на контрола по опазването на горите и дивечовите местообтания 

и птици чрез строги мерки и глоби.  

Проект 3: Чрез медиите (предавания по телевизията, радио и вестници) да се информира 

населението за състоянието на горите, проблемите, колко е важно да се запази и обогати ней-

ното състояние, последствията от пожарите (умишлени или не), от незаконните сечи, от бра-

кониерството и т.н., поставянето на информационни табели в горските територии и в населе-

ните места. 

Проект 4: Изграждане на система за постоянен мониторинг на биоразнообразието на 

територията на общината, чрез ключови видове и съобщества. 

Проект 5: Поддържани и модернизирани са горските разсадници с цел производство на 

фиданки за залесяване, продажба на коледни елхи. 

Проект 6: Мотивиране на населението (чрез финанси) при залесяването, при сигнализи-

рането за умишлени пожари, унищожаване на дивечови местообитания и т.н. 

Проект 7: Информиране на собствениците на земи, попадащи в ЗМ за възможностите, 

които дават европейските фондове и потенциалните типове ползвания. Запознаване на собст-

вениците на гори с програми за финансиране на дейности в горите.  

 

Приоритет №2. Развитие на Община Велинград, като туристически район – дести-

нация за устойчив туризъм – SWOT анализ 

Развитието на устойчив туризъм идва да повиши туристическия потенциал, доходи и за-

етост на територията на туристическия район, за развитието на устойчив, диверсифициран, с 

висока добавена стойност, специфичен за района на Велинград висококачествен туристически 

продукт и да се увеличи приноса на сектора за устойчивото общинско и регионално развитие. 

Общите действия за съхранение и устойчиво използване на ресурсите, както и за разви-

тие на политиките в областта на устойчивия туризъм трябва да бъдат подкрепени от целена-

сочените действия за развитие на района като дестинация за устойчив туризъм. Необходимо е 

на базата на съществуващи пазарни проучвания да бъдат дефинирани целевите групи, към ко-

ито ще бъде насочен продуктът на дестинацията, както и необходимата туристическа инфор-

мационна и посетителска инфраструктура. Насочването към външния пазар ще даде възмож-

ност на районния продукт да се развие и усъвършенства и да се генерират инвестиционни ка-

питали. 

Оперативна цел 1: Развитие на съществуващите продукти на устойчивия туризъм и съз-

даване на нови туристически пакети с участие на горски обекти и територии. 

Оперативна цел 2 : Интерпретация на природното и културно наследство. 

Оперативна цел 3 : Маркетинг и реклама на дестинацията. 

Оперативна цел 4 : Развитие на специализираната инфраструктура в термален център 

гр. Велинград, в населените места и околоселищните територии  
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Програми и проекти: 

Програма: В общинската стратегия за развитие на туризма са формулирани следните 

програми : 

Програма 1. Устойчиво развитие и утвърждаване на Велинград като туристически 

и културен център 

Програма 2. Укрепване на пътно–транспортната инфраструктура 

Програма 3. Развитие на туристическите атракции и свързващата инфраструктура 

Програма 4. Съхранение и устойчиво използване на природните ресурси 

Програма 5. Развитие на туристическия продукт и подобряване на туристическото 

обслужване 

Програма 6. Интегрирано местно развитие 

Програма 7. Маркетинг и реклама 

Общото становище за същността на устойчивия туризъм се основава на разбирането, че 

растежът на община Велинград е невъзможен без равновесие на икономическото, екологич-

ното и социо–културното развитие. Туризмът е важен инструмент за устойчиво развитие не 

само на термалния център Велинград, но и на целия Велинградския туристически район. Ту-

ризмът на общината може да се подобри чрез предлагане и включване в програмите на горски 

обекти за различен вид туризъм–зимен, ловен, риболовен, фото и др. 

 

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 дърводо-

бивни обекти, укрепване на свлачищтните терени покрай главните пътища, редовно 

почистване и подържане пътищата през зимния период. 

 ограничения и заплахи – липса на финанси и инвестиции. Ако не се подобрят пъ-

тищата, това води до увеличаване на транспортните разходи, труден достъп до дър-

водобивните обекти. 

 възможни решения – подобряване на транспортните комуникации, привличане на 

туристи и инвеститори. Включването на проекти за изграждане, реконструкция и мо-

дернизация на горските пътища. 

Идеална цел 3: На територията на общината съществува оптимизирана, възстано-

вена, доизградена и поддържана горско пътна мрежа. 

Оперативна цел 1.1. Да се изгради и поддържа база данни и карти за собствеността, 

характеристиките (паспортизация), актуалното състояние на пътната мрежа – пътища и тра-

сета за достъп в горите. 

Оперативна цел 1.2. Да се проектира, изгради и поддържа трайна (качествена и високо 

товароносима) пътна мрежа за достъп в горите. 

Оперативна цел 1.3. Да се инициират и постигнат промени в нормативната база, регла-

ментиращи отчисления от таксите за дървесина на корен в целеви фонд за ремонт и поддър-

жане на пътищата за достъп в горите.  

Оперативна цел 1.4. Да се предприемат мерки и изградят съоръжения за укрепване на 

свлачищните терени покрай главните пътища, редовно почистване и подържане пътищата 

през зимния период. 

Програми и проекти: 

Програма: Възстановяване и поддържане на пътищата за достъп в горите. 

Проект 1: База данни за пътищата за достъп в горите. 

Проект 2: Възстановяване на пътища с местно значение за населените места. 

Проект 3: Осигуряване на система за наблюдение и поддръжка на пътищата за достъп в 

горите.  

Проект 4: Работа с местните общности, фирми ползватели и институциите за осигуря-

ване на подобрена координация и превенция на увреждането на пътната мрежа. 
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Приоритет №4. Управление на водните ресурси – SWOT анализ 

 състояние на проблема – Поддържане на съществуващата система за водоснабдя-

ване, необходимост от изграждане на нови водохващания и водопроводи, навре-

менно отстраняване на аварии, подобряване качеството на питейната вода, опазва-

нето на околната среда. 

 ограничения и заплахи – загуби на водни ресурси по водопроводната мрежа, зап-

лахи за балнеоложкия и оздравителния туризъм, лошото състояние на водоемите и 

реките оказва отрицателно влияние върху риболовния туризъм. 

 възможни решения – изграждане, разширяване и реконструкция на водопроводи и 

канализационна мрежа, опазването на околната среда от боклуци, слагане на инфор-

мационни табели, кошчета за отпадъци по туристическите пътеки за опазването на 

околната среда. 

 Идеална цел: Качествено управление на водните ресурси 

Оперативна цел 1.1. Необходимост от изграждане на нови водохващания и водопро-

води. 

Оперативна цел 1.2. Опазване на водните ресурси и околната среда от боклуци 

Оперативна цел 1.3. Подобряване качеството на питейната вода. 

 

Програми и проекти:  

Програма – Устойчиво стопанисване и ползване на водните ресурси 

Проект 1: Строителство на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) във Велин-

град. 

Проект 2: Построяване и поддържане на съществуващата система за водоснабдяване, 

необходимост от изграждане на нови водохващания и водопроводи.  

Проект 3: Слагане на информационни табели, кошчета за отпадъци по туристическите 

пътеки за опазването на околната среда. 

 

Приоритет №5. Връзки с обществеността, обучение, взаимодействие между инсти-

туциите – SWOT анализ 

 състояние на проблема – липсва двустранна връзка на ДГС/ДЛС/УОГС с общест-

веността, липса на бърз достъп на заинтересованите страни с база данни за състоя-

нието на горите и др. Липса на обучение и образоване на подрастващите в областта 

на горите, за опазването и подържане на доброто им състояние, трудното взаимо-

действие между институциите. 

 ограничения и заплахи – сътрудничество между ползватели, стопани и собстве-

ници, финансиране, включването в различни програми и проекти. 

 възможни решения – подобряване на връзките с обществеността чрез медиите, ин-

формационни табели, реклами, повече мерки за връзки с други заинтересовани орга-

низации и институции. Подпомагането на образованието и обучението на подраст-

ващите е една от мерките които допринасят за по-доброто разбиране и подкрепа за 

работата на ДГС/ДЛС/УОГС. Участието на младото поколение при залесяването и 

почистването на горските територии, включването на дисциплини и практики в 

учебните програми на училищата свързани със гората, нейното значение, опазването 

й, и т.н. 

 Идеална цел: Чрез медиите, информационни табели, реклами, срещите с работе-

щите в ДГС/ДЛС/УОГС 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 инсти-

туциите. 

Оперативна цел 1.1. Активно сътрудничество на медиите, за подобряване на сътрудни-

чеството между ползватели, стопани и собственици. 
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Оперативна цел 1.2. Включването на програми и дисциплини в учебните часове на мла-

дото поколение. 

Програми и проекти: 

Програма: Връзки с обществеността, обучение, взаимодействие между институци-

ите. 

Проект 1: Подкрепа от страна на медиите, поставяне на информационни табели и карти. 

Проект 2: Участието на младото поколение при залесяването и почистването на горс-

ките територии. 

10. БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕГОВОТО ОПАЗВАНЕ. ГОРИ ПО НА-

ТУРА 2000. 

10.1. Биологично разнообразие и неговото опазване – нива и подходи за опазване на 

биологичното разнообразие; законодателна рамка. 

Нива и подходи за опазване на биологичното разнообразие 

Биологичното разнообразие в естествена среда се опазва на различни нива и под-

ходи,като: 

  Опазване на забележителни и консервационно значими природни обекти, видове и еко-

системи в защитени теритроии – по националното законодателство – ЗЗТ и ЗБР (видовете). 

  Опазване на местообитания и видове, значими за Европейската общност в обособени 

за целта зони – съгласно директивите на ЕС с израз в националното законодателство в ЗБР.  

  Други механизми – Биосферни резервати, консервационно значими гори (съгласно 

международно възприети критерии), местообитания на видове с висока консервационна значи-

мост и други възприети с нормативни актове или по силата на планови и стратегически доку-

менти, включително и на местно ниво. 

 

Законодателна рамка 

Опазването на биологичното разнообразие е обект на Закона за биологичното разнооб-

разие от 03.08.2012 г. 

Според изискванията на чл. 1. (1) Този закон урежда отношенията между държавата, об-

щините, юридическите и физическите лица по опазването и устойчивото ползване на биоло-

гичното разнообразие в Република България. 

(2) Биологичното разнообразие е многообразието на всички живи организми във всички 

форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, на екосисте-

мите и процесите, които протичат в тях. 

(3) Биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство и опазва-

нето му е приоритет и задължение за държавните и общинските органи и гражданите. 

Съгласно Закона за биологичното разнообразие – Чл. 2. Този закон цели: 

1. ( изм. – ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазването на представителни за Република България и 

за Европа типове природни местообитания и местообитания на застрашени, редки и енде-

мични растителни, животински и гъбни видове в рамките на Национална екологична мрежа; 

2. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазването на защитените растителни, животински и 

гъбни видове от флората, фауната и микотата на Република България, както и на тези, които 

са обект на ползване и търговия; 

3. опазването на генетичните ресурси и разнообразието на растителни и животински ви-

дове извън естествената им среда; 

4. регулиране на въвеждането на неместни и повторното въвеждане на местни расти-

телни и животински видове в природата; 

5. регулиране на търговията с екземпляри от застрашени видове от дивата флора и фауна; 
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6. опазването на вековни и забележителни дървета. 

10.1. Защитени зони по Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 – Описание на 

защитените зони – по схемата – площ и предназначение; Заплахи за поддържането 

на защитената зона; Ограничителни мерки при стопанисването; Защитени терито-

рии по ЗЗТ. Защитени местности. Природни забележителности; Други природни 

обекти, защитени по международното законодателство. Икономически принос на 

горите и горския сектор за развитието на общината. 

10.1.1.  Защитени зони по Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 

НАТУРА 2000 е общоевропейска мрежа от територии подлежащи на защита, с цел да се 

осигури дългосрочното запазване на най-ценните видове и местообитания, които са от значе-

ние за Общността. Тя трябва да бъде изградена във всички страни членки на Европейския съюз 

и се поставя като изискване при присъединяването на страните кандидатки за членство. Съз-

даването на мрежата е насочено към постигането на баланс между опазването на видовете и 

местообитанията и дейностите на човека. 

Изграждането на НАТУРА 2000 се основава на две основни за ЕС споразумения, свър-

зани с опазване на околната среда и биоразнообразието. Това са Директивата за птиците и 

Директивата за местообитанията. Обект на защита на двете директиви са около 140 природни 

местообитания и над 600 вида животни и растения, които са определени като значими за Ев-

ропейската Общност. Основните изисквания на двете Директиви са отразени в Българското 

законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие, приет от Народното събрания 

през август 2002 г. Съгласно този закон в България се обявяват т.нар. „защитени зони”, които 

са част от „националната екологична мрежа”. Защитените зони са местата от територията на 

страната, които отговарят на изискванията за наличие на местообитания и видове, включени в 

приложенията на Директивата за птиците и Директивата за хабитатите. 

Отговорната институция за изграждането на екологичната мрежа у нас е Министерст-

вото на околната среда и водите. 

Зелени Балкани са водеща неправителствена организация в България при изграждането 

на Европейската eкологична мрежа НАТУРА 2000. Тя е основен фактор, подпомагащ МОСВ 

в изпълнение на ангажиментите, поети пред ЕС, във връзка с изграждането на мрежата. 

На територията на общината има части от 2 защитени зони: 

– Защитена зона – BG 0001030 „Родопи – Западни“ – защитена зона по Директива за 

местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците – BG0002063. 

– защитена зона BG 0001386 „Яденица” – защитена по Директива 92/43 ЕЕС за опаз-

ване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

Орнитологично важни места (ОВМ). 

В България са определени 114 орнитологично важни места с международно значение, 

от тях само едно включва части от територията на общината.  

 – Западни Родопи (код на мястото: BG063). 

 

Описание на защитените зони по схемата–площ и предназначение: 

1. Защитена зона Западни Родопи (BG 0001030) – вкл. ОВМ Западни Родопи (BG063) 

Площта на зоната е 271 909 ха и включва ОВМ с площ 125 677,58 ha. То включва по-

високата част на Западните Родопи с най-представителните псевдо–бореални иглолистни 

гори, уникални за Европа. 

Предназначение: 

В Западни Родопи са установени 130 вида птици, основно гнездящи, от които 21 са вклю-

чени в Червената книга на България. От срещащите се видове 43 са от европейско природоза-

щитно значение. Мястото осигурява подходящи местообитания за 26 вида птици, включени в 

приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки 

за защита. Западните Родопи поддържат най-многочислената популация на глухаря (Tetrao 

urogallus) в България. Територията е една от най-значими в Европа за опазване популациите 
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на червеногръдката (Erithacus rubecula), чинката (Fringilla coelebs), белогушия дрозд (Turdus 

torquatus), коса (Turdus merula), жълтоглавото кралче (Regulus regulus) и черноглавото копри-

варче (Sylvia atricapilla). 

 

Заплахите за орнитологично важното място са следните.  

– Големият брой, гъсто разположени големи и малки населени места, застрашава естес-

твените гори от прекомерната експлоатация на горски ресурси, както и от повсемес-

тни незаконни сечи. Това може да снижи качествата на горските екосистеми, и при 

задълбочаване може да доведе до нарушаване естествения воден баланс в целия район 

и да предизвика ерозионни и свлачищни процеси.  

- Съществуващите деривации и водохващания също допринасят за сериозни наруше-

ния на естествения воден баланс на горите.  

- Премахването на старите умиращи дървета и тези с хралупи, ограничава значително 

възможностите на кълвачите и совите да намират подходящи места за гнездене и 

храна.  

- Неконтролирано бъдещо развитие на ски туризма може да доведе до сериозна заплаха, 

както за горите, така и за субалпийските местообитания.  

- Строителните дейности, свързани с развитието на туристическата инфраструктура, 

могат да предизвикат нарушаване и унищожаване на ценни местообитания в лесно 

достъпните райони.  

- Естествената сукцесия на горите във високопланинските ливади трябва да бъде разг-

леждана като негативен фактор за гнездящите там птици, както и за грабливите птици, 

използващи тези територии за хранене.  

- Пряка заплаха за птиците е бракониерството.  

 

Около 11% от територията на Западни Родопи е поставена под законова защита. Тук по-

падат 31 защитени територии – 4 резервата, един поддържан резерват, 22 защитени местности 

и 4 природни забележителности. Резерватите „Дупката”, „Купена”, „Мантарица” и „Беглика” 

са на територията на орнитологично важното място „Западни Родопи”.  

През 1998 г. около 96 % от територията е определена за КОРИНЕ място, поради евро-

пейското ѝ значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни, 

включително птици. 

Ограничителни мерки при стопанисването 

Прилагане на лесовъдски системи подържащи естествената местна растителност и струк-

тура на гората. Опазването на дървета с гнезда, с хралупи, както и на стоящите и лежащи мър-

тви дървета при извеждане на сечите. Това може да бъде постигнато чрез прилагането на при-

родъобразни лесовъдски мероприятия – разновъзрастно стопанисване, неравномерно посте-

пенни сечи и др. 

–борба с бракониерството 

–борба с незаконните сечи 

–екопътеките да се проектират там където няма да безпокоят птиците (глухара) в период 

на размножаване най-вече, да не минават там, където гнездят и т.н. 

10.1.2. Защитени територии по ЗЗТ 

 Защитени местности 

Чл. 33. (1) За защитени местности се обявяват: 

1. територии с характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са 

резултат на хармонично съжителство на човека и природата; 

2. местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и 

съобщества. 
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За ДГС ”Алабак” – общо 604,8 ха., разпределени както следва: 

ЗМ „ Клептуза” – обявена през 1966 г. за опазване на живописен родопски пейзаж и 

гора, ползвана за отдих в землището на гр. Велинград, в непосредствена близост до кв. Чепино. 

Площта на територията е 402.3 ха. 

ЗМ ”Хайдушки кладенец” – Обявена за запазване на красиви горски ландшафти. 

Площта и е 11.1 ха. 

ЗМ „Бялата скала” – обявена през 1968 г. за опазване на горските ландшафти, като 

площта и е 90.7 ха. Намира се в местността Арапчал. Лобно място е на партизанката Вела 

Пеева. 

ЗМ ”Калпазанов гроб” – обявена през 1968 г. за опазване на гората. Площта и е 15.4 ха. 

ЗМ ”Милеви скали” – обявена през 1972 г. за опазване на гора в землищата на село 

Драгиново (общ. Велинград) и селата Семчиново и Симеоновец (общ. Септември). Площта на 

ЗТ е 115,1 ха, като попадащата в общ. Велинград е 85,3 ха. 

 

За ДГС ”Селище” – общо 5,8 ха, разпределени както следва: 

ЗМ ”Чибуците” – обявена през 1977 г. за опазване на единственото в България находище 

на Върболистен тъжник (Spirea salicifolia) в землището на гр. Сърница. Площта и е 5,7 ха. 

Видът е включен в Червения списък на България като „критично застрашен”, а в Червената 

книга – като „застрашен”, защитен от закона. 

 

За ДЛС ”Чепино” – общо 45,8 ха., разпределени както следва: 

ЗМ „ Суха лъка” – обявена през 1976 г. за опазване на седем вековни смърчови дървета 

в землището на село Цветино. Плошта на ЗТ е 3,2 ха. 

ЗМ „Меандрите” – обявена за опазване на красиви меандри и прилежащите ливади на 

река Рибна в землището на село Цветино. Площта и е 24,5 ха. 

ЗМ ”Порт Артур” – обявена през 1974 г. за опазване на горския ландшафт в землището 

на село Цветино. Плошта и е 18.1ха. 

 

За УОГС „Георги Аврамов” – общо 432,6 ха, разпределени както следва : 

ЗМ „Валявиците” – обявена през 1992 г. за опазване на естествени съобщества от ела и 

смърч и вековни смърчови дървета от смърч на възраст 120 – 170 г., като площта и е 74,4 ха. 

Местообитание е на глухар, лещарка и др. 

ЗМ „Рогачица” – обявена през 1981 г. за опазване на стара елово – смърчова гора в 

землището на с. Юндола. Плошта и е 127,0 ха, като включва вековни елово – смърчови гори с 

красиви горски поляни и пейзажи. Често посещавана за отдих и туризъм. 

ЗМ „Арапчал” – обявена през 1981 г. за опазване на местообитанията на глухаря и ле-

щарката в землището на гр. Велинград. Площта на ЗТ е 226,8 ха. Обхваща стара иглолистна 

гора от бял бор, ела и смърч и се отличава с интересен ландшафт. 

ЗМ „Филибелийска поляна” – обявена през 1981 г. за опазване на находище на пла-

нински божур (Trolius Europeus) в землището на село Юндола. Видът е защитен, включен в 

Червената книга на България като „застрашен”. Плошта на ЗТ е 1,2 ха. 
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 Природни забележителности 

ПЗ „Жабата” – обявена през 1984 г. за опазване на скално образование в землището на 

село Медени поляни. Обхваща площ от 0,1 ха. 

ПЗ „Побит камък’’ – обявена през 1962 г. за опазване на скално образование. Обхваща 

площ от 0,2 ха.  

П З „Пашови скали” – обявена е през 1981 г. за опазване на скален масив в землището 

на село Света Петка. Обхваща площ от 2,5 ха. 

 

 Други обекти представляващи туристически интерес са: 

- Дендрариум – намиращ се на територията на УОГС „Георги Аврамов” с площ 0,7 

ха. Включващ десетки чуждоземни видове. 

- ,,Връх Голяма Сютка,, – 2186 м. (трети по височина в Родопите). 
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Икономически принос на горите и горския сектор за развитието на общината 

Определено може да се каже, че за местната общност горите са от първостепенна важ-

ност, поради факта населението се отоплява основно на дърва и поради големия брои дървоп-

реработвателни фирми, даващи работа на голям процент от населението в общината. Горите 

се стопанисват от ДГС „Алабак”, ДГС „Селище”, ДЛС „Чепино” и УОГС „Георги Аврамов”, 

които предлагат добри условия за развитието на различни видове туризъм. 

Най-динамично развиващи се отрасли и силно зависими от състоянието на горите в мес-

тната икономика са туризма, дърводобива, дървопреработка и бутилиране на минерална вода. 

Икономически алтернативи  

Работната група постигна съгласие, че за по-ефективно опазване на горите е целесъоб-

разно част от приходите от туризъм, частни дърводобивни и дървопрепаботващи фирми, фир-

мите за бутилиране на минерална вода да се връщат в съответните ДГС, ДЛС, частни собстве-

ници на гори с Цел: Устойчиво стопанисване на горските територии, подържане и запазване 

на дивечовите запаси и запазване състоянието на водните ресурси. Необходими действия – 

разработване на програма за изпълнение на дейности в горите, водещи до подобряване на със-

тоянието на горите и горските дървесни и недървесни ресурси. 

Дейности за развитие на индивидуален и групов туризъм 

Община Велинград има ресурси и потенциал за развитието на еко–, селски–, ловен–, ри-

боловен–, археологически–, културен–, лечебен–, маршрутно–познавателен–, и балнеоложки 

туризъм. 
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Потенциал за развитие на екотуризма на територията на Община Велинград, като еле-

мент от Секторния план за развитие на горските територии на община Велинград. 

Според Международната асоциация за екотуризъм: „Екотуризмът е отговорно пъту-

ване до природните райони, което опазва околната среда и допринася за благополучието 

на местните хора”. Развитието на екотуризма се основава на постигане на баланс между еко-

логичните, социални, икономически и културни аспекти, за постигане на цялостна устойчи-

вост на дадена територия. 

Съгласно дефиницията за елементите на екотуризма той: 

- Допринася за опазване на биологичното разнообразие; 

- Поддържа благополучието на местните хора; 

- Включва интерпретативен/познавателен елемент; 

- Включва отговорно поведение от страна на туристите и туристическия отрасъл; 

- Услугите се предоставят главно от малкия бизнес на малки туристически групи; 

- Изисква възможно най-ниско потребление на невъзобновяеми ресурси; 

- Поставя ударение върху местното участие, собственост и бизнес – възможности, осо-

бено за хората от извънградските райони. (Национална стратегия за екотуризъм, 

2003 г.). 

Допълнителен елемент на екотуризма е и активното взаимодействие и партньорство 

между местното население, туристическите организации, месните власти и експерти (дър-

жавни и представители на нестопанския сектор). 

В нормативната рамка влизат национални стратегии, законодателството на Република 

България, както и международни конвенции и спогодби, транспонирани в българското зако-

нодателство. Всички те имат пряко въздействие върху разработването на местни стратегии за 

развитие на екотуризъм и върху частните инициативи за развитие на различни екотуристи-

чески продукти на местно ниво. Нормативните документи, определящи развитието на еко – 

туристически продукт са: 

Национални стратегии и планове за действие: 

- Национална стратегия за околна среда и Национален план за действие; 

- Национална стратегия за екотуризъм; 

- Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие; 

- Национален план за опазване на биологичното разнообразие; 

- Стратегия за единно управление на водите в Р България; 

- Стратегия за развитие на културния туризъм; 

- Национална стратегия за насърчаване развитието на малките и средните предприятия; 

- Национален план за регионално развитие; 

Национална горска политика и стратегия за развитие на горите на България (2014–

2020). 

Поради частния статут на горите и основния продукт от ползването им – дърводобива, 

националната горска политика и стратегия е от особена важност. Тя задава няколко ос-

новни принципа сред които са: принос на горите за постигане на устойчиво развитие, общес-

твена подкрепа за управление на горите, както и принос на горите за подобряване качеството 

на живот на населението. Основна стратегическа цел на документа е „Интегрирането на 

туристическия бизнес в традиционните дейности по управление на горите”.  

От гледна точка на ПРГТ това означава интегрирано планиране на териториите и тясна 

връзка между Лесоустройственото и териториално – селищно планиране на туристическите 

дейности в горските територии. 

Екотуризъм за наблюдение на дивата природа 

Оценката на биоразнообразието в района показва, че добрата съхраненост на природата, 

нейната непокътнатост на места, както и разнообразието от ландшафти могат да привлекат 
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значителен поток от туристи, търсещи възможности за активен отдих сред природата, наблю-

дение на животински видове в естествената им среда и естетическо удовлетворение от красо-

тата на района. Важен ресурс са големите бозайници – дива свиня, мечка, сърна, както и едрите 

птици, които са особено привлекателни и за „фото–ловците”. 

Спелеоложки туризъм 

Спелеоложкият туризъм залага на предоставяне на възможности за посещение на пе-

щери. На територията на общината се намира пещерата Лепеница. Тази пещера е добре разра-

ботена и лесно достъпна за масовия поток от туристи, придружени винаги с добре подготвени 

водачи. 

Селски туризъм 

Селският туризъм не е развит особено добре в общината. Предлаганите услуги трябва да 

включват посещение и престой в къщите на селата, заедно със собствениците, да се предлагат 

добри възможности за дегустация на традиционни ястия и напитки, участие в традиционни 

празненства и местни събития. За развиване на този тип туризъм е необходимо да се предложат 

и по-атрактивни възможности за посетителите, като например участие в подготовката на хра-

ната, събиране на гъби и билки, селскостопански дейности, изучаване на фолклора и др., които 

да се съобразени с интересите и физическата подготовка на посетителите и да са допълнение 

към преживяванията. Фолклорните групи от региона може да бъдат ангажирани в добавянето 

на стойност към селския туризъм. 

Представянето на културните забележителности се съчетават добре с възможностите за 

развитие на конна езда и колоездене по пресечени терени. Красотата на природата е основен 

мотиватор за посещенията на повечето туристи в района. 

Ловен и риболовен туризъм 

Спортен риболов се извършва в Чепинска река, и притоците и Мътница, Грънчарица, 

Абланица, р. Доспат, ТМС до с. Драгиново, яз. Доспат, яз. Батак, яз. Белмекен. 

Край кв. Чепино е построено пълносистемно пъстървово стопанство, което задоволява 

нуждите на зарибителен материал от дъгова пъстърва. Освен естествени водоеми се зарибяват 

яз. Батак, яз. Доспат и др. водоеми около Велинград. По-важни видове риби за риболов са: 

пъстърва – речна и дъгова, мряна черна, шаран, кефал речен, червеноперка, скобар, бабушка, 

костур и др. 

Язовир „Батак” и местността „Цигов чарк” са разположени на 21 км от Велинград. Иде-

ално място за отдих по всяко време на годината. Самият курорт разполага с добра настани-

телна база от всякакъв вид категории, с много заведения и ресторанти – Хотел „Панорама”, 

хотел „Олимп” и др. Ваканционно селище „Дъното” се намира в близост до язовирната стена. 

Селището разполага с 3 кану каяка, 3 рибарски лодки, водни колела и моторна яхта, както и 

рибарски принадлежности. Водите на язовира дават прекрасни възможности за риболов – във 

водите му се срещат костур, кефал, червеноперка, шаран, таранка, толстолоп.  

Язовир „Белмекен” намиращ се на около 30 км от Велинград, е друга прекрасна възмож-

ност за воден спорт и риболов. На 3 км западно от него е високопланинският спортен комп-

лекс, носещ същото име. Неговата надморска височина е 2050м. Той предоставя една много 

добра база за отдих и тренировъчни занимания във всички видове спорт. В язовира се среща 

пъстърва, сивен и др. дребни риби. 

Местността Кара тепе на 28 км южно от Велинград, предлага на туристите чудно красива 

природа. Само на 8 км от нея е местността Селище – живописна долина, в която през цялата 

година преобладават слънчевите дни, а на туристите, които обичат лова, тези местности и гор-

ските стопанства предлагат добри условия и разнообразен по вид дивеч. 

Язовир „Доспат” и град Сърница са разположени на 50 км от Велинград. В него естест-

вено вирее костур, шаран, кефал, уклей, червеноперка и пъстърва. Тук има отлични условия 

за развитието на спортен и стопански риболов. Практикуват се няколко вида риболов: на 

плувка, на дъно, на муха с шнур, на блесна и на булдо. Около язовира са изградени почивни 
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станции, вили, мотели и заведения, предоставящи всички удобства на туристите, както и ри-

барски лодки и рибарско оборудване – Ваканционно селище „Ива”, Почивна база „Чайка”, 

Почивна база „Романтика”.  

УОГС–Юндола – стопанството разполага с добри запаси от дивеч – елен лопатар, муф-

лон, дива свиня, сърна, мечка, глухар, гривяк и др. Изградените ловно–стопански съоръжения 

и грижите за дивата фауна са предпоставка за успешното провеждане и организиране на ловен 

туризъм. 

10.3. Лесоустройствено проектиране и опазване на биоразнообразието 

За нуждите на проекта е направена оценка доколко Лесоустройствените проекти пред-

виждат адекватни мерки за опазване на биоразнообразието в горите.  

Оценката включва 5 критерия и 27 индикатора, свързани с наличието на информация за 

биоразнообразието.  

Резултатите от оценката показват следното: 

В рамките на лесоустройтвения проект: 

– не са включени специализирани раздели за описание на биоразнообразието, а не-

говото описание е в няколко отделни глави, като то обхващат само част от консервационно 

значимите видове и хабитати.  

– информацията не е изчерпателна и не позволява пълна оценка на консервационно 

значимите елементи и тяхното състояние.  

– липсва и анализ относно планове за управление на защитените зони по ЗБР и връз-

ката им със стопанисването на горите. 

– липсват описания на гори с висока консервационна значимост или оценка на го-

рите по отношение на тяхната естественост, биоразнообразие, хабитатни особености и др;  

В ЛП (или приложенията им) не са дадени изчерпателни списъци на консервационно 

значими видове или хабитати, списъци на находищата, описание на консервационния статус 

и основни качествени и количествени характеристики на консервационно значими видове и 

хабитати.  

В лесоустройтвените проекти не са включени специализирани раздели с мерки за 

опазване на биоразнообразието и няма приложена визуализирана информация за биоразно-

образието и мерките за неговото опазване – карти, графики, схеми и др. 

В следствие на изброените по-горе пропуски прилагането на Лесоустройствените про-

екти не може да гарантира адекватно управление на обектите за опазване на биоразнооб-

разието.  

Като цяло Критериите на оценката не са удовлетворени и лесоустройствените про-

екти се нуждаят от доразработване и по-разширено включване на оценки, анализи и ви-

зуализации на биоразнообразието и свързаните с това мерки и действия в горите, с оглед 

неговото по-ефективно опазване.  

Основен инициатор за това включване трябва да бъдат ДГС/ДЛС/УОГС като възложител 

на проектирането. 

11. ЛЕСОВЪДСКИ СИСТЕМИ И РЕЖИМИ ЗА СТОПАНИСВАНЕ И РАЗВИТИЕ 

НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА. 

11.1. Терминология:  

Лесовъдската система – по същество е предварително планирана дългосрочна програма 

на лесовъдските мероприятия през целия живот на насаждението. Лесовъдските системи се 

определят от характера на отгледните и възобновителни мероприятия (сечи) в насаждението, 

както и от характера на (дърво) добивния процес в насаждението. В зависимост от метода на 

възобновяване – от семена или издънки, лесовъдските системи са: 

а) за високостъблено стопанисване на горите; 

б) за издънково стопанисване на горите. 
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В зависимост от възрастовата структура на насажденията, която се формира, лесовъдс-

ките системи са: 

а) за едновъзрастно стопанисване на горите; 

б) за разновъзрастно стопанисване на горите. 

Устоичиво стопанисване – Управление и ползване на потенциала на горите по начин, 

който запазва и възстановява тяхното биоразнообразие, продуктивност, възстановителна спо-

собност, жизненост и потенциал, като непреходно изпълняват своите екологични, социални и 

икономически функции. 

Дауервалд – Концепция/Система, при която постоянно се поддържа съществуването на 

разновъзрастна гора върху определена територия (вечна гора). 

Многофункционално стопанисване на горите – отношение към гората, при което 

чрез разнообразни лесовъдски въздействия, устойчиво се поддържа баланс между всички 

функции на горите (продукционни, защитно–охранни, естетически, социално–икономически 

и т.н.) на дадена територия, при отчитане на интересите на всички заинтересовани общес-

твени групи в рамките на съществуващата нормативна уредба. 

Природосъобразно стопанисване на горите – прилагане на лесовъдски методи, имити-

ращи природните процеси и структури в горските насаждения, като се осигурява непрекъснато 

покритие на дадена територия с разновъзрастна, жизнена и високо – продуктивна гора.  

Екосистемно стопанисване – Интегриране на научните знания за природните законо-

мерности и взаимни връзки между организмите и средата за активно поддържане на природ-

ните екосистеми в дългосрочен план (Grumbine 1994). 

Характерни черти: 

– Интеграция на ресурси, усилия, подходи и инструменти; 

– Широко участие на заинтересовани; 

– Мониторинг на ресурсите; 

– Адаптивно управление. 

Изборно стопанисване – Горски участъци, в които се прилагат изборни сечи, чрез които 

се подържа разновъзрастна сложна (хоризонтална и вертикална) изборна структура на гората. 

Нормативни документи: 

 Закон за горите от 2011 год. 

 Наредба №8 за сечите от 16.07.2013 год. 

 

Йерархия на концепциите 

 
Най-близко до концепцията за Дауервалд, природосъобразно, устойчиво и екосистемно 

стопанисване на горите е изборното стопанисване. 

Аргументи: 

 Когато сме най-близко до дървесния състав и структура на естествените гори, горите 

стопанисвани изборно предпазват по най-добрия начин от необратимата деградация 

на почвите и месторастенията, флората и фауната и разнообразните ползи от гората. 
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 Изборното стопанисване е лесовъдска система за балансирано, екологически и ико-

номически приемливо многоцелево използване на горските продукти и услуги. 

 С изборното стопанисване се осигурява защита на екологически крехките площи, на 

площите с културно наследство, ландшафтите, запазване на качеството и количест-

вото на водата, защита срещу наводнения, ерозия и лавини. 

 Възобновяването е естествено от местни видове. 

 С прилагането на лесовъдски системи за изборно стопанисване се осигуряват пове-

чето от необходимите условия за запазване на биологичното разнообразие. 

В таблицата се дават данни за проведените възобновителни сечи в съответните ТП 

ДГС/ДЛС и УОГС 

Таблица – Проведени възобновителни сечи по горско–стопански единици 

Вид сеч 
УОГС 

„Г. Аврамов” 

ДГС 

Селище 

ДЛС 

Чепино 

ДГС 

Алабак 
Средно 

Краткосрочно–постепенна 22,9 % 63,8 % 45,9 % 44,2 % 44,2 % 

Групово–постепенна 52,3 % 32,0 % 18,1 % 17,41 % 34,1 % 

Котловинно–постепенна 1,8 % – 5,1 % 18,8 % 2,3 % 

Изборна (единично и гру-

пово) 
17,6 % 4,2 % 26,2 % 1,97 % 16,0 % 

Гола 5,4 % – 4,7 16,22 % 3,4 % 

ОБЩО 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 
 

От направения анализ на осреднените данни за горско–стопанските единици се вижда, 

че най-прилаганата възобновителна сеч досега е била краткосрочно–постепенната, следвана 

от групово–постепенната (изключение прави само УОГС „ Г. Аврамов”, където процента на 

сечите с предварително възобновяване е значително по-голям от тези с последващо). При бъ-

дещото стопанисване на горите следва да насочим вниманието си към сечите с предварително 

естествено възобновяване, осигуряващи непрекъснато дървесно покритие на площта (гру-

пово–постепенна, изборна – единична и групово–изборна) и да сведем до минимум прилага-

нето на останалите видове сечи (само там, където е необходимо и където дългосрочните сечи 

са неприложими). 
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Схема на възобновителните сечи 

 

11.2. Технологии за сеч 

– Технология на поваляне на дърветата – повалянето може да се осъществи ръчно, 

механизирано или машинно, обикновено се извършва с БМТ (бензинимоторни верижни три-

они). Технологията включва 4 етапа: 

 определяне на посоката на поваляне – е от изключително важно значение за оста-

налите операции и за безопасността. Има 3 посоки на поваляне: обща (задължи-

телна), индивидуална посока, съобразена с наклона на стъблото, асиметрия и форма 

на короната и наклона на терена, и индивидуална посока, съобразена с това да не се 

закачи за оставащите след сечта дървета или да не се унищожат големи групи от 

подраст. 

 подготовка на работното място – включва почистване на работната площадка, нап-

рава на пътеки за отдалечаване на работниците от падащото дърво. 

 засичане на дървото – засекът се прави от към избраната за поваляне посока. Из-

вършват се 2–ва ряза: 1 хоризонтален с дълбочина 1/4÷1/3 и по изключение ½ от 

диаметъра на дървото в мястото на рязане и 1 наклонен под ъгъл 40÷50 °. 

 отсичане и събаряне на дървото – извършва се чрез направата на хоризонтален ряз 

от противоположната страна на засека. Той винаги се прави на височина 3÷4 см над 

хоризонталния ряз на засека. Между дъното на засека и дъното на основния ряз се 

оставя непрерязани дървесни влакна – предпазна ивица, с цел да се осигури падане 

на дървото в избраната посока. 

 

 – Технология на кастрене и разкройване на стъблата – от екологиччна гледна точка 

се извършва с БМТ. 

– Технология на извозване на дървените материали – поради планинските условия, 

пресечения релеф, стръмните терени и от екологична гледна точка е най-подходящо да се из-

ползват въжените линии, животинска сила и трактори за извоз на дървените материали. 

– Товарене на дървените материали – товаренето може да се осъществи поединично, 

едропакетно и пакетно. Товаренето се извършва с хидравлични стрелови кранове (ХСК), с че-

люстни товарачи и прехвърлящи устройства (товарачи). 
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12. СЕРТИФИКАЦИЯ В ГОРСКИЯ СЕКТОР – НЕОБХОДИМОСТ, ВИДОВЕ 

СТАНДАРТИ ПРИЛОЖИМИ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ В ГОРСКИЯ СЕКТОР, 

ПРОБЛЕМИ ПРЕД СЕРТИФИКАЦИЯТА В ГОРСКИЯ СЕКТОР.  

Проблемите на сертифицирането в горския сектор, от една страна, са непознаването, а от 

друга нежеланието да се внедрят повече стандарти. 

Когато се заговори за сертификация всички лесовъди говорят само за сертифициране по 

FSC. Това е една от най-известните сертификационни системи, но тя далеч не може да се счита 

за единствена и за достатъчна за да отговори на изискванията за устойчиво и природосъоб-

разно стопанисване. Самият стандарт има два под стандарта:– FM (стопанисване на горите) и 

СоС (проследимост на продукта). Собствениците на гори и горски територии могат и следва 

да се сертифицират по FM, докато горските дърводобивни и дървопреработвателни фирми, 

които не се собственици на гори и горски територии, могат да се сертифицират за СоС за прос-

ледимост на продукта. 

Устойчивото и природосъобразно ползване и стопанисване на горите се постига като се 

контролират процесите и това се постига с въвеждане на стандартите по ISO 9001, 14 001, 

18 001 и др. 

Процесът по въвеждане на сертифицирането в горите, както отбелязват редица автори, 

върви доста бавно и това се дължи на нежеланието на държавата да въведе строги правила за 

управление и стопанисването на горите, които да се проверяват от трета страна.  

При разработване на новия закон за горите (2011) участниците в работните групи, дали 

от непознаване на материята или от прекомерен натиск от наложилата се сертификационна 

система FSC не пожелаха в Глава Втора „Управление на горските територии” , Раздел III. 

„Горска сертификация” да се запише като „Сертификация в горския сектор”. Това би позво-

лило да не се разглежда само сертифицирането по горска сертификация, но и да се обхванат 

системите за управление на качеството по ISO 9001; 14 001; 18 001; 27 001 и др. В ЗГ акцентът 

и фокусът се остави да бъде само сертификацията по т.нар. „Горски стандарти” – за сертифи-

кация по схемата за устойчиво стопанисване на горите (FM–Forest management), а горските 

дърводобивни и дървопреработвателни фирми да се сертифицират за проследимост на про-

дукта (Chain of custody – CoC). Подчертава се, че процесът на сертификация върви доста мудно 

и тромаво и това се дължи и на законовите постановки в ЗГ (2011) –§ 42, където е посочено, 

че Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник” с изк-

лючение на: т. 2., чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 115, ал. 1, т. 2, чл. 116, ал. 2, чл. 183, ал. 2, т. 3 и чл. 249, 

ал. 5, т. 3, които влизат в сила от 1 януари 2016 г. С този текст е блокиран процеса на серти-

фикация, защото се дава гратисен период от още 5 години.  

През месец юни 2014 г. право да използват търговските марки на FSC получиха част от 

поделенията на ЮЦДП – гр. Смолян. Те получиха групов сертификат по FSC. В това число са 

и някой от горските и ловни стопанства на територията на общината–ТП ДГС „Алабак” и „Се-

лище” и ТП ДЛС „Чепино”. Трите стопанства, включени в груповия сертификат с № IN – 

2014 –1 FJ са с обща площ 66718.60ха.  

Целта на сиритификацията е да бъде разпознато отговорно управление на земите чрез 

независима оценка и сертификация на горскостопанските практики. Горскостопанските орга-

низации, които получат FSC сертификат имат възможност да използват търговските марки на 

Rainforest Alliance и FSC за реклама и маркетинг. 

Освен по FSC, две от стопанствата на територията на общината са сертифицирани по ISO 

9001 – 2008. Това са: УОГС „Юндола” и ТП ДГС „Селище”.  

УОГС „Юндола” поддържа система за управление на качеството от 2008 година. Сто-

панството премина през Сертификационен одит етап 1 и 2, след това през два контролни одита. 

През 2012 г. премина през Ресертификационен одит и през 2013 и 2014 г. премина през конт-

ролни одити. Стопанството разработи версия–2 на цялата Система за управление на качест-

вото. През 2015 г. стопанството ще премине през втори ресертификационен одит. Поддържа-

нето на този сертификат показва че стопанството поддържа на високо ниво процесите.  
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ТП ДГС „Селище” беше първото в страната горско стопанство, което предприе стъпки и 

през 2010 г. се сертифицира. Стопанството също премина успешно контролните и Ресертифи-

кационни одити и също доказа висок професионализъм и желание за поддържане на междуна-

родните изисквания. През 2013 г. горското стопанство разработи и внедри версия–2 на Систе-

мата за управление на качеството с което отрази новите изисквания на новото горско законо-

дателство. 

За УОГС „Юндола” се разработва система за проследяване на продукта (СоС) и за конт-

ролирана дървесина (CW). 

Сертифицирана по ISO 9001:2008 е и фирма „Фейзал” ЕООД гр. Сърница. Това също бе 

първата сертифицирана горска фирма в страната. Фирмата е сертифицирана през 2010 г. и 

също премина през контролни и ресертификационен одит. 

13. СПЕЦИАЛНИ ОБЕКТИ В ГОРИТЕ – ЦЕЛ, ОПРЕДЕЛЯНЕ, ОПИСАНИЕ И 

ПРЕДСТАВЯНЕ 

Какво представляват т. нар. специални обекти? 

Цел на т.нар. „Специални обекти” е да се демонстрират пред заинтересованите страни 

обекти, където може да се покаже и да се представи горскостопанската дейност. Специалните 

обекти представляват горски или инфраструктурни обекти в горите, за които в процеса на 

подготовка на Плана са договорени и предвидени нови, различни от досегашните, мерки за 

стопанисване. Специалните обекти функционират на основата на консенсус между заин-

тересованите страни, постигнат в рамките на процедурата по разработване и приемана на ПР 

Г. На тези специални обекти се заостря вниманието на обществото върху важни за развитието 

на горите и горските територии страни на горското стопанство в общината. 

 

Особени обекти с опреде-

лени площи 

Вид обект 1: Изграждане на панорамни и информаци-

онно–образователни пунктове 

 

План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 

Информационно–образователен пункт 

1. Пункт – с. Юндола (УОГС) 

2. Пункт – гр. Сърница (ДГС Селище) 

3. Пункт – туристически комплекс „Ро-

мантика” (ДГС Селище) 

4. Пункт – Стария чарк 

5. Пункт – връх Острец 

6. Пункт – парк Клептуза 

7. Пункт – ЗМ „Милеви скали”  

Характерни и особено предпочитани за посеще-

ние места с местно и национално значение. 

 

Функция(и): Развитие на туризма, рекреация, повишаване екологичната култура на населе-

нието. 

Цел(и): Създаване на подходяща инфраструктура за удобства на посетителите в гората, 

обогатяването им с познания относно заобикалящата ги флора и фауна, възпитание в духа 

на опазването на природните дадености в естествения им вид. 
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Участващи 

Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: Община, Кметство гр. Сърница, 

ДГС, ДЛС, УОГС, НПО-гр. Сърница, РС ПАБ и 

др.,Сдружение на хотелиери и ресторантьори – 

Велинград 

1. Община 2. ДГС/ДЛС, УОГС, РДГ 3. БТС, СЛРБ 4. РИОСВ 5. Външни НПО 6. Кметства 

Координация с: 

– РИОСВ, ДГС/ДЛС, УОГС 

– Община  

– РСПБЗН 

– СХР – Велинград 

Конфликти с: 

– РСПБЗН 

– РИОСВ 

– ДГС/ДЛС/УОГС 

 

Изходно положение Мероприятия: през периода 

на планиране 

Начин и степен на изпълне-

ние 

Съществуват много та-

кива места. Осъзната е 

необходимост от съвре-

менно развитие на турис-

тическата инфраструк-

тура, непрекъснато пови-

шаване на екологичната 

култура на населението и 

особено работа с подрас-

тващите; запазване на 

уникалното биологично 

разнообразие и същевре-

менно намаляване на 

рисковете от пожари и 

замърсяване на гората. 

Определяне на допълнителни, 

особено посещаеми места, ко-

ито да се картират и се оборуд-

ват с необходимото, както и да 

се работи по изграждането им 

и тяхното подържане.  

Избор на места за информаци-

онни табла, инструктажни та-

бели и знаци, както и посто-

янна работа с населението, ту-

ристите и гостите за повиша-

ване на тяхната екологична 

култура и отношението им към 

гората. 

Проектиране на местата. Изг-

раждане и обозначаване, про-

пагандиране на уникалните 

природни дадености, поясня-

ване на задължителните огра-

ничения при посещение по от-

ношение запазването на био-

логичното разнообразие, па-

лене на огън в гората и ней-

ното максимално опазване в 

естествен вид.  

Свързване на изградените 

обекти с други такива за до-

пълване на цялостната турис-

тическа инфраструктура. Орга-

низиране на контрол върху 

опазване на съоръженията и 

спазването на нормите и пред-

писанията от ДГС/ДЛС, РИ-

ОСВ, община и кметства, 

НПО, РСПБЗН и др. 

 

Особени обекти с опреде-

лени площи 

Вид обект 2: Проектиране и изграждане на туристически 

маршрути с прилежаща инфраструктура (екопътеки), 

както и на специализирани маршрути. 

 

План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 

За района на УОГС Юндола : 

1. Доизграждане и поддръжка на основни туристически маршрути 

Местност: „Рогачица” 1–ви лъч / с. Юндола – м. Мангьов мочур – м. Рогачица – с. Юн-

дола / и втори лъч /с. Юндола – м. Мангьов мочур – м. Въгляра – м. Старина – с. Юндола /. 

Местност: „Торишката“ – Първи маршрут : с. Юндола – м. Локвата – хижа Кладова  

Втори маршрут : м. Торишката – хижа Кладова; Трети маршрут : с. Юндола – ловен заслон 

м. Торишката 

Местност: „Юндола” – с. Юндола – Природна забележителност „Пашови скали” – с. Юн-

дола 

2.Изграждане и поддръжка на екопътеки: 

Екопътека – с. Юндола – ПЗ „Пашови скали”  
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3. Изграждане и поддръжка на туристически маршрути за конен туризъм : Първи мар-

шрут : м. Старина – м. Филибелийска поляна – м. Старина; Втори маршрут : м. Старина 

– м. Челебийца – м. Старина  

За района на ДЛС Чепино : 

Местност: „Голяма Сютка” 1–ви лъч / Велинград – м.”Сертьова чука”, ”Чадъра”,”вр. Го-

ляма Сютка”/  

Втори лъч Кара тепе, Баш егрек вр. Малка Сютка, вр. Голяма Сютка”/. 

За района на ДГС Селище : 

1. Доизграждане и поддръжка на основни туристически маршрути 

Местност: „Връх Беслет” – м. Селище, с. Побит Камък, ”м. Дивите кози”,”вр. Беслет”  

Местност: „Жабата” – м. Селище, с. Побит Камък, „Жабата”  

Местност: Язовир Доспат – м. Селище, гр. Сърница, яз. Доспат 

Местност: „Чаирджик” – м. Селище, гр. Сърница, м. Чаирджик 

2. Проектиране и изграждане на туристически маршрути с прилежаща инфраструк-

тура 

Предложени от НПО – Сдружение за етнокултурен и туристически обмен гр. Сърница 

Маршрут 1 – Чаирджик – Сърница – Кървав дол 

Маршрут 2 – Сърница – Лонгурлии 

Маршрут 1Сърница – Стамболова ливада – Чатъма – Ледената дупка 

Маршрут 4 – Сърница – к–с „Романтика” – Унден – Гроба – Беслет 

Маршрут 5 – к–с „Романтика” – Стената 

3. Изграждане и поддръжка на екопътеки: 

Екопътека – м. Селище – м. Цветкова могила;  

За района на ДГС Алабак: 

Маршрут 1 – Велинград – връх Острец (параклис, археологически разкопки ) 

Маршрут 2 – ез. Клептуза – Пресечна точка 24/42 паралел/меридиан 

Маршрут 3 – Велинград – м. Бялата скала 

Маршрут 4 – Велинград – м. Кладова 

Маршрут 5 – Велинград – връх Милеви скали 

Маршрут 6 – Велинград – м. Лепеница 

Маршрут 7 – Велинград – м. Гергьовица – м. Печенек ( вековни буки ) – хижа Кладова 

Маршрут 8 – Велинград ( кв. Каменица ) – вр. Елин връх 

Маршрут 9 –  кв. Каменица – м. Станиловец – м. Немцово – м. Терегово – м. Дълбо-

чица 

1. Значими туристически маршрути; 

2. Екопътеки, предложени от ГСЕ; 

Описание: Изграждане на туристически марш-

рути вкл. екопътеки с планински водачи и меди-

цинско осигуряване. Посещение на исторически 

места. Да се развиват предимно пешеходен тури-

зъм, на места конен туризъм, екстремни спортове 

и др. 

 

Функция(и): спорт, рекреация, туризъм 

Цел(и): да се осигурят добри условия за туризъм; да се подобрят маркирациите на трасе-

тата; да се изградят поетапно места за краткотраен отдих, заслони, чешми, пикник пунк-

тове и нова знаково – указателна система за ориентация на туристите.  
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Участващи 

Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: кметства, община, ДГС/ДЛС/УОГС 

Туристическо д–во „Юндола”, Исторически му-

зей гр. Велинград 

1. Община Велинград 

2. ДГС / ДЛС / УОГС 

3. ТД – гр. Велинград 

4. Собственици на хотели и заведения. 

Координация с: 

- ДГС / ДЛС / УОГС 

- Община 

- РИОСВ 

- Енергоснабдяване 

Конфликти с: 

- РСПБЗН  

- Районна пътна служба гр. Велинград 

 

Изходно положение Мероприятия: през периода 

на планиране 

Начин и степен на изпълне-

ние 

Туристическите пътища 

от регионално и надре-

гионално значение са ус-

тановени. Изискванията 

към тяхната поддръжка 

нарастват. Необходими 

са нови форми на тури-

зъм, екологично насочен 

и нови маршрути за уве-

личаване броя и качест-

вото на обслужване на 

туристите. 

 Определяне на необходимите 

етапи за проектиране и израж-

дане на обектите и на отговор-

ните за това институции и 

сдружения, техните предста-

вители. Трябва да се фиксират 

работите, които да се проведат 

за създаване и поддържане. Да 

се определят места за инфор-

мационни табла. Да се опреде-

лят отговорностите за провеж-

дане и контрол. Да се регули-

рат компенсациите за засегна-

тите. 

Изпълняват се от Общината и 

кметствата, споразумения с 

БТС, НПО, собственици. Изси-

чат се просеки и други площи 

за пътеки, заслони и други съ-

оръжения. Изпълнение на 

сечта и строителството според 

Общински план и екострате-

гия. 

 Мониторинг на изпълнението 

и възможности за включване 

на съседни територии. 

 

Особени обекти с опреде-

лени площи 
Вид обект 3: Определяне на територия за туристически 

биваци 

 

План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 

За УОГС Юндола : м. Старина – отд. 

98–5, 98–4 

За ДЛС Чепино : м. Кара тепе 

За ДГС Селище : – м. Орлино, м. Бар-

дуче, – м. Цветкова могила, м. Селище, 

м. Стената, м. Ранча 

Определяне на места и разполагане на 

контейнери за събиране на отпадъци 

по пътя Велинград – Сърница, Велин-

град – Юндола – Белмекен, Сърница – 

м. Орлино 

За ДГС Алабак : м. Стария чарк, м. Бяла 

вода, м. Станиловец, м. Кладова, връх 

Острец 

Изграждане на оборудвани биваци по туристи-

ческите маршрути, близо до исторически места, 

характерни природни забележителности и други 
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Функция(и): Организиран туризъм, рекреация 

Цел(и): Развитие и контрол на туризма в района 

 

 

Участващи 

Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: ДГС, ДЛС, УОГС, Община, Кметс-

тва, НПО 

1. Община 2. ТД 

3. РИОСВ 4. ДГС / ДЛС / УОГС 

5. СЛРБ 6. Собственици на хотели и туристически бази 

7. НПО 

Координация с: 

– РИОСВ,  

– НПО гр. Сърница 

– Община, ДГС/ДЛС/УОГС , РДГ Пазарджик 

Конфликти с: 

–Частни собственици 

– РСПБЗН, ХЕИ 

–РИОСВ, ДГС /ДЛС/УОГС 

 

Изходно положение Мероприятия: през периода 

на планиране 

Начин и степен на изпълне-

ние 

Наличие на недоста-

тъчно модерни туристи-

чески обекти сред приро-

дата. 

Нужда от развитие на 

съвременна туристичес-

ката инфраструктура.  

Конкретизиране на мястото и 

необходимите работи за изг-

раждането му. Оформяне на 

проекта от РИОСВ, ДГС 

/ДЛС/УОГС, Общината, НПО 

в съгласие с изискванията на 

РСПБЗН, ХЕИ и др.  

 

Създаване на биваци, както и 

осигуряване на лесен достъп и 

достатъчна информация за съ-

ществуването му (табели, 

включване в туристически 

брошури). 

Изграждат се от ДГС / ДЛС / 

УОГС, предприемачи , община 

и кметства. 

 

Особени обекти с опреде-

лени площи 
Вид обект 4: Ловен туризъм 

 

План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 

Държавни дивечовъдни участъци на територията на община Велинград 

За УОГС Юндола : 

1.Изграждане и подръжка на ловна хижа 

и заслон м. Торишката 

2.Изграждане и подръжка на стрелби-

щен комплекс в м. Филибелийска по-

ляна 

3.Подръжка на съществуващите ловни 

съоръжения 

4.Подръжка и ремонт на съществуващ 

ловен дом в с. Юндола 

За ДЛС Чепино : 

1. Изграждане на Ловен дом – м.Чех-

льово 

2. Подръжка на съществуващи ловни 

домове : м. Кара тепе 

За ДГС Алабак :  

1.Лове дом „Самоводица” 

2.БИРД „Скриеница” 

Ловен туризъм, фотолов по допълнително ука-

зани маршрути–потенциални обекти, наблюда-

еми от ловните съоръжения на територията на 

горите на община Велинград са : глухар; благо-

роден елен, сърна, дива свиня, мечка, вълци и ли-

сици и др. 
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Функция(и): Осъществяване на лов, риболов, фотолов, регулиране на хищниците  

Цел(и): Повишаване на дивечовите запаси и трофейните качества на дивеча за привличане 

на ловци. Защита на хабитатите и популациите на бозайниците, глухаря и др.; Подобряване 

на местообитанията на дивеча, подсигуряване на зони за спокойствие, ловностопански съо-

ръжения; характерни особености на БИРП и др. 

 

Участващи 

Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: РДГ/ ДГС/ДЛС, Община, СЛРБ гр. 

Велинград,  

1. ДГС/ДЛС/УОГС, РДГ Пазарджик 2. СЛРБ 

3.РИОСВ 4. Община и кметства 

5. Частни предприемачи и туристически фирми 

Координация с: 

– РИОСВ,  

– Община  

– БТС, СЛРБ 

Конфликти с: 

– НПО 

– РИОСВ 

– Собственици на територии 

 

Изходно положение Мероприятия: през периода 

на планиране 

Начин и степен на изпълне-

ние 

ОЛТ е застъпен като при-

оритет в ДЛС и има сери-

озни позиции и междуна-

роден авторитет. Ловът е 

с по-ограничени възмож-

ности и с много резерви в 

площите на ловните дру-

жинки. Има сериозни 

възможности за увелича-

ване мащабите на дохо-

доносен ловен туризъм, 

при наличните природни 

дадености, както и пред-

поставки за развитието 

му в община Велинград. 

Риболовният туризъм е 

застъпен традиционно, 

като язовирите на общи-

ната са притегателен 

център за риболова. Има 

резерви за развитието му 

в поречията на малките 

реки на територията на 

ДЛС. 

Оценка на наличната ловно–

стопанска база и на възмож-

ностите за изграждане на нова, 

съгласувано със заинтересова-

ните. Проектиране на нужните 

дейности по ремонт и под-

дръжка. Оценка на дивечовите 

запаси и възможния мащаб на 

интензивното развитие на по-

пулациите и съчетание с 

ловно–туристическата дей-

ност.  

Извеждане на рибостопански 

мероприятия за устройване на 

малките поречия и предлагане 

на допълнителни услуги за 

спортен риболов. 

Грижи и реклама за разширя-

ване на риболовния туризъм в 

язовирите . 

Осъществяване от частни 

предприемачи, ДЛС, СЛРБ, 

Община. Ремонт, обогатяване 

на наличната и изграждане на 

нова ловностопанска и ловно–

туристическа база. Подхран-

ване на дивеча, развъждане и 

разселване на животни с лов-

ностопанско значение; перио-

дично зарибяване на реките. 

Увеличаване на охраната и 

контрола на лова и риболова с 

цел ограничаване до минимум 

на бракониерството. 
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Особени обекти с опреде-

лени площи 

Вид обект 5: Определяне и поддържане на маршрути за 

фотосафари 

 

План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 

в местностите „ ” 

За района на УОГС Юндола – марш-

рут за фотосафари : ловен дом с.Юн-

дола – заградената ловна площ на 

УОГС 

За района на ДЛС Чепино – маршрут 

за фотосафари : ловен дом ”Кара тепе”–

м. „Баш егрек”,– Площадката”; Фур-

ните централноаплпииски клин, очибо-

лец и др. 

За района на ДГС Селище – м. Селище 

– м. Стойчов чарк – яз. Доспат;  

м. Селище – яз. Доспат – м. Чаирджик; 

к–с „Романтика” – м. Стената 

За района на ДГС Алабак – Велинг-

рад – вр. Милеви скали; Велинград – 

вр. Елин връх; Велинград – вр. Острец 

Поддържане на маршрути за фотосафари с емо-

ции, пикници, спортни игри при осигурена, 

храна, вода, музика и други удобства. 

 

Функция(и): Развитие на туризъм, рекреация, създаване на възможност за емоции. 

Цел(и):Развитие и контрол върху туризма и замърсяването; развитие на качествено нови 

туристически атракции и услуги. Образование и реклама. 

 

Участващи 

Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: Община, Кметства, ДГС, ДЛС, 

УОГС, НПО гр. Сърница 

1. БТС, 6.РИОСВ 

2. Община, 7.НПО 

3. Собственици на туристически обекти 

4. Кметства 

5. ДЛ/ДДС/УОГС 

Координация с: 

 – РИОСВ, Община, НПО, СЛРБ, РИОСВ 

Конфликти с: 

–РИОСВ 

 

Изходно положение Мероприятия: през периода 

на планиране 

Начин и степен на изпълне-

ние 

Няма подобни мероприя-

тия, въпреки наситената 

пътна мрежа, подходяща 

за това. Липса на доста-

тъчна и модерна инфрас-

труктура за туризъм, не-

обходимост от развитие 

на подобни, по-разнооб-

разни форми на туризма 

в региона. 

Определяне на маршрути, от 

потенциален изпълнител за 

направа на екологична оценка, 

маркировка, разработване на 

проекти за изграждане на съо-

ръжения, табели, рекламни ма-

териали за популяризирането 

му и др. Изграждане на сани-

тарни възли, заслони, зони за 

отдих, за хранене.  

Изпълнява се от НПО, частни 

предприемачи, със съдействи-

ето на ДЛС, БЛРС, общината и 

кметствата. Обозначават се 

маршрутите, построяват се са-

нитарни възли, зони за отдих, 

хранене, заслони, организира 

се почистването им. 
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Особени обекти с опреде-

лени площи 

Вид обект 6: Организирано събиране на гъби и билки 

 

План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 

Цялата територия, без резервати и природни забележителности  

1. Пункт за УОГС Юндола : с. Юндола 

2. Пункт – за ДГС Селище : м. Селище, 

гр. Сърница 

1. Организирано събиране на гъби и билки с во-

дач или самостоятелно, пеша ,с автомобили, коне 

и др. от жители и гости в района на общината. 

2. Изграждане на временни биваци и палаткови 

лагери с подходяща инфраструктура, за ограни-

чаване замърсяването на гората. 

3. Завишаване на критериите по охрана на го-

рата и спиране безразборното къмпиране. 

 

Функция(и): Развитие на селския туризъм, алтернативен туризъм. Защита на биоразнообра-

зието в гората. Стъпка към сертификация на недървесните горски продукти от района на 

община Велинград. 

Цел(и): Контрол върху събирането на гъби и билки, опазване на находищата при условия на 

устойчиво стопанисване и ползването им. Обучение и образование на гостите и местното 

население. 

Участващи 

Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: Кметове, ДГС/ ДЛС/УОГС, Община 

 

1. ДГС / ДЛС / УОГС 2. НПО,  

3. Община, кметства 4. Собственици на туристическа инфраструктура 

5. Изкупвателни фирми  

Координация с: 

- РИОСВ, ДГС/ДЛС/УОГС 

- Кметства 

- Физически лица 

- Община 

Конфликти с: 

–Собственици на гори и земи 

–ДГС/ДЛС/УОГС 

–НПО 

–РИОСВ 

 

Изходно положение 

 

Мероприятия: през периода 

на планиране 

 

Начин и степен на изпълне-

ние 

Практикува се стихийно 

и неорганизирано в ра-

йона, само за лични 

нужди или с комерси-

ална цел. Има известни 

начални успехи за час-

тично регулиране и изг-

раждане на подобни 

места за къмпиране и би-

ваци. 

Нужно е популяризи-

ране, като туристическа 

атракция. 

Определяне на подходящи те-

ритории и маршрути; Инфор-

миране на населението, пови-

шаване на екологичната му 

култура за природосъобраз-

ните начини на бране; контакт 

с туристически агенции, разви-

ващи селски туризъм. Ориен-

тиране към ползуване на сер-

тификат за произход. 

Координация на ДГС / ДЛС / 

УОГС, РИОСВ, кметства и 

частни предприемачи; Органи-

зиране на групи с водачи и на 

контрол на добивите от общи 

структури; Регистриране на 

сертификационни марки. 

Въвеждане на ред в изкупува-

нето на продуктите и събиране 

на полагаемите се тарифни 

такси.  
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Особени обекти с опреде-

лени площи 
Вид обект 7: Места за палене на огън 

 

План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 

Предстои да се определи 

Места за палене на огън –  

За района на УОГС Юндола : м. 

Филибелийска поляна (отд. 20–2), м. 

Старина (отд. 33–3), м. Торишката 

(141–3), м. Шамака (173–4), м. Локвата 

(167–1), м. Катранджийницата (176–1). 

За района на ДЛС Чепино – м. 

Кара тепе, м. Баш егрек, 2. За района на 

ДГС Селище 

За района на ДГС Селище – м. Сле-

пата чешма, м. Цветкова могила, м. Съ-

бора, м. Стойчов чарк, м. Черната бара-

кам. Бардуче, м. Чаирджик; 

За района на ДГС Алабак – Съществу-

ват много на брой места за палене на 

огън, като се има предвид големия брой 

населени места (над 20 в 15 землища), 

разрастващата се пътна инфраструктура 

и големия брой туристи. Може да бъдат 

обозначени с по-ефектни табели, които 

да агитират към особено внимание при 

боравене с огъня и опазване на горите от 

пожари. 

Предстои да се определят и други такива 

на посещаеми места върху цялата тери-

тория на гората в Общината. 

Места за палене на огън с инструктаж по проти-

вопожарна безопасност . 

 

Функция(и): Развитие на туризма, рекреация. 

Цел(и): Контрол върху посетителите в гората, осигуряване на по-добра и ефективна проти-

вопожарна безопасност и ликвидиране на последствия от стари пожари. 

 

Участващи 

Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: Община, Кметства, ДЛ, ДДС, 

РСПАБ 

1. ДГС/ДЛС/УОГС, РДГ 2. РСПБЗН  

3. Община, 4. РИОСВ 

5. БТС, СЛРБ 6. Кметства 

Координация с: 

– РИОСВ, ДГС/ДЛС/УОГС,  

– Община  

– РСПБЗН 

Конфликти с: 

– РСПБЗН 

– РИОСВ 

– ДГС/ДЛС/УОГС 
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Изходно положение Мероприятия: през периода 

на планиране 

Начин и степен на изпълне-

ние 

Определени са много та-

кива места. Съществува 

необходимост от разви-

тие на туризма и същев-

ременно намаляване на 

рисковете от пожари и 

големи щети по гората. 

Има резултат от преван-

тивната дейност, но 

трябва да се продължи 

работата по информи-

ране на населението и ту-

ристите.  

Определяне на допълнителни 

посещаеми места, които да се 

картират и се оборудват с не-

обходимото, както и да се ра-

боти по изграждането им и тях-

ното подържане. Избор на 

места за предупредителни и 

инструктажни табели и знаци, 

както и постоянна работа с на-

селението, туристите и гостите 

за повишаване на превантив-

ната ПП дейност в гората. 

Проектиране на местата. Изг-

раждане и обозначаване, про-

пагандиране на задължител-

ните ограничения при палене 

на огън в гората. Организи-

ране на контрол върху спазва-

нето на нормите и предписани-

ята. ДГС/ДЛС/УОГС, РИОСВ, 

Община и кметства, НПО и 

РСПБЗН работят съвместно.  

Перманентен контрол на горс-

ката стража в пожароопасния 

сезон и връчване на ПП декла-

рации. 

 

Особени обекти с опреде-

лени площи 

Вид обект 8: Определяне на маршрути за конен туризъм 

и организирани атракции на територията на гората 

 

План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 

За района на УОГС : 

Туристически маршрут за конен тури-

зъм : Първи маршрут : м. Старина – м. 

Филибелийска поляна – м. Кокошката – 

м. Старина; Втори маршрут : м. Ста-

рина – м. Челебийца – м. Старина   

За района на ДГС Селище : 

1. Маршрут за конен туризъм гр.Сър-

ница – яз. Доспат – м. Чаирджик 

2. Маршрут за конен туризъм– м. Се-

лище – м. Стойчов чарк – м. Ранча. 

3. Маршрут за конен туризъм – м. Кара 

тепе – Шаренци  

4. Маршрут за конен туризъм – гр. Сър-

ница – Голяма и Малка крушица 

5. Маршрут за конен туризъм – с. Ме-

дени поляни – Атипов чучур – Кози ка-

мък 

За района на ДГС САлабак : 

1.Велинград – м.Бачовица, Микроязо-

вир; 

2.Велинград – м.Стария чарк – м.Само-

водица 

 

Да се развива конен туризъм и възможности за 

предлагане на езда и други като вид туристи-

ческа атракция 

 

 

 

 

 

 

79



Функция(и): развитие на разнообразни видове спорт и туризъм за различни сезони. 

Цел(и): развитие на туризма, привличане на туристи през всички сезони 

 

Участващи 

Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: БТС, Община, ДГС/ДЛС/УОГС, 

НПО гр. Сърница 

1. ДГС/ДЛС/УОГС 

2. БТС 

3. Община  

4. Собственици на туристическа инфраструктура 

Координация с: 

- НПО 

- ДГС/ДЛС/УОГС 

Конфликти с: 

–РИОСВ 

–ДГС/ДЛС/УОГС 

–РСПБЗН 

 

Изходно положение Мероприятия: през периода 

на планиране 

Начин и степен на изпълне-

ние 

Не се предлага подобна 

услуга на територията на 

ДГС/ДЛС. Има добри ус-

ловия и перспектива за 

развитие в района. 

 

Определяне на маршрути и 

места за подобни атракции. 

Закупуване на подходящи коне 

и организиране на дей-

ността/най-вече в ДЛС/. Попу-

ляризиране на дейността. Пос-

тавяне на указателни табели, 

маркиране на маршрутите, 

поставяне и на предупреди-

телни знаци относно безопас-

ното движение в гората и ней-

ното опазване. 

Частни предприемачи и ДДС 

организират и осъществяват 

дейността под контрола на съ-

ответната горскостопанска 

структура. Маркират се марш-

рутите и се поставят подхо-

дящи знаци и табели на указа-

ните от ДГС/ДЛС/УОГС места. 

При пресечни точки с републи-

канската пътна мрежа да се съг-

ласуват и обозначат местата с 

РПС и КАТ, за превантивно на-

маляване скоростта на МПС. 

 

Особени обекти с опреде-

лени площи 

Вид обект 9: Вододайни зони 

. 

План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 

За УОГС Юндола могат да се включи площа на водосборите в района на ЗМ ''Рога-

чица'' ( II, IV и VI водосбори ) и м. ''Кузманови бараки'' (I, III и V водосбори ). 

За ДГС Алабак са Регламентирани по закона и отбелязани в действащия ЛУП–2008 год.  

1 Предстои да се определят с въвеждане 

на новите СОЗ.  

площ ха 

Вододайните зони се делят на зона „1” –..... ха., 

зона „2” – .......ха и зона „3”.........ха.. 

 

Функция(и): осигуряване на достатъчно вода с високи качества. 

Цел(и): Запазване и увеличаване на водоохранните и защитните функции на горите, предот-

вратяване на замърсяването на повърхностните и подземни води с механични и биологични 

замърсители при провеждането на горскостопанската дейност.  

 

 

 

 

 

 

80



Участващи 

Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: ВиК, Община и кметства 

1.ДГС/ ДЛС/УОГС 

2. Община 

3. Кметства 

4. РИОСВ 

Координация с: 

 – Община  

 – РИОСВ  

Конфликти с: 

–РИОСВ 

 

 

Изходно положение Мероприятия: през периода 

на планиране 

Начин и степен на изпълне-

ние 

Съществуват карти и 

описания на територи-

ите, които са нови, но не 

са определени новите са-

нитарно–охранителни 

зони според наредба 

No.3 от 2002 г.  

Всички мероприятия и най-

вече възобновителните, отг-

ледни и санитарни сечи пла-

нирани по ЛУП да са съобра-

зени със специфичното пред-

назначение на двата вида те-

ритории. 

Да се приведе в изпълнение 

указаната на общината проце-

дура за предаване на определе-

ните вододайни зони за стопа-

нисване и охрана на съответ-

ните ДГС/ДЛС/УОГС . 

Те от своя страна се грижат за 

вододайните зони в територи-

ите си, съгласуват действията 

си с РИОСВ, общината и ВиК.  

 

 

Особени обекти с опреде-

лени площи 
Вид обект 10. Водоизточници 

План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 

1.Картиране , подръжка на същест-

вуващи и изграждане на нови 

чешми 

За УОГС Юндола : съществуващи 

чешми : отд.185 ж (м. Исприяновото, 

отд. 150–1 (м. Хайдушка скала) , отд. 

163 з (м. Чорбов чарк), отд. 120 е (по 

пътя Юндола–Белмекен), отд. 9 в ( по 

пътя Юндола–Белмекен), отд. 123–1 

(по пътя Велинград–Разлог). 

 За ДГС Алабак : Съществуват 

много на брой. 

Да се картират всички водоизточници – чешми, 

водопои за домашни животни, да се определят 

санитарно–охранителните зони около водохва-

щанията и каптажите 
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Функция(и): Водоснабдяване, подобряване и опазване на територията около тях 

Цел(и): Опазване на водоизточниците и контрол на ползването им. 

 

Участващи 

Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: Община и кметства, ВиК 

 

ВиК 

БТС 

Община 

Кметства 

Координация с: 

1. БТС,  

2. Община,  

3. ДГС/ДЛС/УОГС  

4. НПО 

Конфликти с: 

– 

– 

– 

 

Изходно положение Мероприятия: през периода 

на планиране 

Начин и степен на изпълне-

ние 

Съществуват карти и 

описания на територи-

ите, които са нови, но не 

са определени новите са-

нитарно–охранителни 

зони според наредба 3 от 

2002 г.  

Събиране на първична и вто-

рична информация, анализи-

ране и предоставяне на специ-

алисти по картиране на дос-

тигнатите решения за СОЗ, 

планиране на дейности. 

ВиК, община, НПО осъщест-

вяват картирането и определя-

нето на СОЗ. Описание на със-

тоянието, бъдещите очаква-

ния, заплахите за водоизточни-

ците. Картирането им от 

ДГС/ДЛС/УОГС за нуждите 

на ГИС.  

 

Особени обекти с опреде-

лени площи 

Вид обект 11: Строителство на погледни места 

 

План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 

За УОГС : ПЗ ‘’Пашови скали’’ 

 За ДГС Алабак : пресечната точка на 

42 паралел и 24 меридиан близо до езе-

рото Клептуза 

За ДГС Селище : м. Стената, м. Чибу-

ците 

Изграждане на погледни места и инфраструк-

тура за ползването им, осведомяване за същест-

вуването им.  

  

Функция(и): Развитие и контрол на туризма. Подпомагане на образованието.  

Цел(и): Реклама и привличане на туристически потоци  

 

Участващи 

Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: ДГС/ДЛС/УОГС, НПО гр. Сърница 

1. БТС 4.Собственици на туристически съоръжения 

2. Община 

3. Кметства 

Координация с: 

– БТС, СЛРБ 

– Община, Кметства 

– ДГС/ДЛС/УОГС,  

– НПО. РПС 

Конфликти с: 

–РИОСВ 

 – РПС 

–СЛРБ 
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Изходно положение Мероприятия: през периода 

на планиране 

Начин и степен на изпълне-

ние 

Липсват обозначени пог-

ледни места в района, 

със съответната приле-

жаща инфраструктура. 

Изпуска се една от най-

влиятелните и евтини 

форми на самореклама 

на региона. 

Да се определят средствата 

нужни за осъществяване на 

искането, да се определят нор-

мативите за строителство, да 

се съобразят с местните стра-

тегии за развитие. Да се про-

ектират и извършат подготви-

телни дейности; Да се органи-

зира рекламата им. 

ДЛС, Кметствата, общината и 

РИОСВ съгласуват действията 

си при изпълнение. Осъщест-

вяват проектите за строителст-

вото подготвителните работи и 

осъществяването на обектите и 

инфраструктурата към тях. 

Поставят осведомителни та-

бели по пътя.  

 

Особени обекти с опреде-

лени площи 

Вид обект 12: Изграждане на ски писти и зимни спортно– 

туристически центрове. 

 

План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание  

За УОГС : поддържане на съществува-

щата ски писта в м. Старина 

Поддържане не съществуващата ски писта за 

провеждане на учебните практики на студентите 

от ЛТУ, а също и за развитие на алтернативния 

туризъм в района. 

 

 

Функция(и): Организиран спорт и туризъм 

Цел(и): Развитие на зимните спортове и предпоставки за организиране на вътрешни и меж-

дународни състезания в района. 

 

Участващи 

Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: ДЛ и общината 

1. Община 2. ДГС 

3. РИОСВ 4. Енергоснабдяване 

5. РСПБЗН 6. Собственици на хотели и туристически бази 

Координация с: 

– РИОСВ,  

– НПО 

– Община, ДГС/ДЛС/УОГС, РДГ Пазарджик 

Конфликти с: 

–Частни собственици 

–РСПБЗН, ХЕИ 

–РИОСВ 

 

Изходно положение Мероприятия: през периода 

на планиране 

Начин и степен на изпълне-

ние 

Наличие на малка и не-

достатъчно модерна 

писта, нуждаеща се от 

удължаване и построя-

ване на нови съоръжения 

/влек, лифт, туристически 

обекти в горната част/ и 

нужда от развитие на ту-

ристическата инфраст-

руктура в района. 

Конкретизиране на мястото и 

необходимите работи за изг-

раждането му. Оформяне на 

проекта от РИОСВ, ДЛ, Общи-

ната, НПО в съгласие с изиск-

ванията на РСПБЗН, ХЕИ и др. 

Определяне трасето на ски–

пистата и ски – влека. Осигу-

ряване на лесен достъп и дос-

татъчна информация за същес-

твуването му (табели, включ-

ване в туристически брошури). 

Мащабна реклама, намиране 

на предприемачи за финанси-

ране и пр. 
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Особени обекти с опреде-

лени площи 

Вид обект 13: Определяне на места за колоездачни пъ-

теки в гората 

 

План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 

За УОГС Юндола : първи маршрут – 

с.Юндола–м. Торишката – м. Чорбов 

чарк – с. Юндола; втори маршрут – 

с.Юндола – м. Мангьов мочур – м. Въг-

ляра – м. Старина – с. Юндола; трети 

маршрут – с.Юндола – м.Старина – м. 

Кокошката – м. Валявиците – м. Фили-

белийска поляна – м. Старина – с.Юн-

дола 

За ДЛС Чепино : 

1. Колоездачна пътека: м. Кара тепе – м. 

Балък дере Беглика. 

2. Колоездачна пътека: м. Кара тепе – 

вр. Голяма Сютка. 

За ДГС Селище : 

гр. Сърница – Орлино – Чаирджик 

гр. Сърница – Чибуците – Стойчов чарк 

– Селище – Медени поляни – Каратепе 

За ДГС Алабак : парк Двореца, Велин-

град – Стария чарк – Кладова; Проекти-

ране на АТВ – маршрути : Велинград – 

м. Стария чарк – Юндола – Света Петка 

– Велинград; Велинград – м.Никульова 

черква; Велинград (Парк Вельова баня) 

– м.Четвърти километър (стария път – 

не по асфалтовото шосе)  

Колоездачни пътеки през горите, които през зи-

мата да са писти за шейни 

 

 

Функция(и): спорт и туризъм, рекреация 

Цел(и): Развитие на туризма; 

 

 

Участващи 

Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: oбщина, кметства, НПО 

1. БТС 

2. Община 

Координация с: 

- ДГС/ДЛС/УОГС 

- НПО 

Конфликти с: 

– РИОСВ 

– РСПБЗН 

– БТС 
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Изходно положение Мероприятия: през периода 

на планиране 

Начин и степен на изпълне-

ние 

Няма изградени и обоз-

начени колоездачни пъ-

теки в района. Има усло-

вия за развитие на този 

вид туризъм и спорт.  

Формиране на идейна и ра-

ботна група от всички заинте-

ресовани страни, а именно об-

щината, кметствата, НПО, час-

тни предприемачи.  

Проектиране и построяване на 

трасета с прилежаща инфраст-

руктура. Съгласуване със собс-

твениците на горите. 

Поставяне на карти на марш-

рутите и указателни табели и 

на трасетата, когато вече са 

построени.  

 

Особени обекти с опреде-

лени площи 

Вид обект 14: Изграждане на учебно–показни обекти в 

близост до гр. Велинград 

 

План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 

Предстои да се определят 

За УОГС Юндола : 

Предвид характера на стопанството 

учебни и опитни обекти са обособени по 

цялата площ на стопанството, обслуж-

ващи различните научни дисциплини 

към ЛТУ. Някои от тях могат да бъдат 

обособени и за провеждане на практи-

чески занятия на учениците от ПГГС 

''Христо Ботев'' гр. Велинград. 

За ДГС Селище :  

Горски разсадник Селище 

За ДГС Алабак :  

Изграждане на учебно–показни обекти 

в близост до гр. Велинград. 

Изграждане на учебно–показните обекти за 

практическо обучение на студентите от ЛТУ и 

учениците от ПГГС „Христо Ботев” по специал-

ните дисциплини. 

 

Функция(и):Подпомагане на практическо обучение на бъдещи техник – лесовъди. 

Цел(и Повишаване нивото на подготовка и ефективността на обучението. 

 

Участващи 

Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: ПГГСД, ДГС, ДЛС, УОГС 

1. ПГГСД 2.ДГС/ДЛС/УОГС, РДГ 

Координация с: 

– ДГС/ДЛС/УОГС  

– Община  

– ЛТУ 

Конфликти с: 

– ДГС/ДЛС/УОГС 
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Изходно положение Мероприятия: през периода 

на планиране 

Начин и степен на изпълне-

ние 

Определени са много та-

кива места, без необхо-

димата подготовка и рег-

ламент за трайност на из-

ползването им. Текучест-

вото на преподавателите 

не позволява трайното 

им използване, получа-

ване на резултати от пе-

риодични измервания, 

съпоставяне на данните и 

определяне на тенден-

ции. 

Определяне на постоянни 

опитни площи, показни обекти 

и такива за учебни изследва-

ния. По предложение на учите-

лите по специалните лесовъд-

ски дисциплини е възможно да 

се създаде един или няколко 

учебни комплекса, където да се 

съсредоточи учебния процес и 

те да се защитят от ползване, за 

да не се пречи на проверката 

достоверността на данните. 

 Проектиране на исканията за 

учебно–показни обекти; оби-

колка и проверка на място с 

представители на съответното 

ДГС/ДЛС/УОГС; изготвяне на 

документация за промяна ста-

тута и режима на ползване на 

площите; съдействие от РУГ 

за финализиране на процеса. 

14. ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ 

Оперативното планиране е една отворена схема за реализация на планираното, която 

може да се коригира, допълва и усъвършенства с времето. Тя прогнозира оптималните пара-

метри и отговорности по реализация на „Специалните или /особените/ обекти” на Плана, но 

от гледна точка на обстоятелствата и възможностите по време на изготвянето му.  

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 него-

вата реализация.  

Оперативно планиране на приетите „специални обекти”, посочени по-горе се отра-

зява в табличен вид посочен в следната таблица. 

 

Специален 

обект 

Задачи, обекти и дейст-

вия 

Необхо-

дими 

средс-

тва 

Източ-

ници за 

финанси-

ране 

Изпъл- 

нител 

Срок 

за изпъл-

нение 

1: Изграждане 

на панорамни 

и информаци-

онно–образо-

вателни пунк-

тове 

1. Пункт – с. Юндола 

(УОГС) 

2. Пункт – гр. Сърница 

(ДГС Селище) 

3. Пункт – туристически 

комплекс „Романтика” 

(ДГС Селище) 

4. Пункт – Стария чарк 

5. Пункт – връх Острец 

6. Пункт – парк Клеп-

туза 

7. Пункт – ЗМ „Милеви 

скали” 

По ут-

върдена 

ПСД 

Общински 

бюджет, 

спонсори, 

проекти  

Община 

Велинг-

рад; ТП – 

ДГС/ДЛС, 

УОГС, 

РДГ; БТС, 

СЛРБ 4. 

РИОСВ; 

Външни 

НПО; 

Кметства 

 

Всичко:      
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Вид обект 2: 

Проектиране 

и изграждане 

на туристи-

чески марш-

рути с приле-

жаща инф-

раструктура 

(екопътеки), 

както и на 

специализи-

рани марш-

рути. 

За района на УОГС 

Юндола : 

1. Доизграждане и под-

дръжка на основни ту-

ристически маршрути 

Местност: „Рогачица” 

1–ви лъч / с. Юндола – 

м. Мангьов мочур – м. 

Рогачица – с. Юндола / 

и втори лъч /с. Юндола 

– м. Мангьов мочур – м. 

Въгляра – м. Старина – 

с. Юндола /. 

Местност: „Ториш-

ката“ – Първи маршрут 

: с. Юндола – м. Локвата 

– хижа Кладова  

Втори маршрут : м. То-

ришката – хижа Кла-

дова; Трети маршрут : с. 

Юндола – ловен заслон 

м. Торишката 

Местност: „Юндола” – 

с. Юндола – Природна 

забележителност „Па-

шови скали” – с. Юн-

дола 

2. Изграждане и под-

дръжка на екопътеки: 

 Екопътека – с. Юндола 

– ПЗ „Пашови скали”  

4. Изграждане и 

поддръжка на турис-

тически маршрути за 

конен туризъм : Първи 

маршрут : м. Старина – 

м. Филибелийска поляна 

– м. Старина; Втори мар-

шрут : м. Старина – м. 

Челебийца – м. Старина  

За района на ДЛС Че-

пино : 

 Местност: „Голяма 

Сютка” 1–ви лъч / Ве-

линград – м.”Сертьова 

чука”, ”Чадъра”,”вр. Го-

ляма Сютка”/  

Втори лъч Кара тепе, 

Баш егрек вр. Малка 

Сютка, вр. Голяма 

Сютка”/. 

По ут-

върдена 

ПСД 

Общински 

бюджет, 

спонсори, 

проекти  

Община 

Велинг-

рад; ТП – 

ДГС/ДЛС, 

УОГС, 

РДГ; БТС, 

СЛРБ 4. 

РИОСВ; 

Външни 

НПО; 

Кметства 
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За района на ДГС Се-

лище : 

1. Доизграждане и под-

дръжка на основни ту-

ристически маршрути 

Местност: „Връх Бес-

лет” – м.Селище, с. По-

бит Камък, ”м. Дивите 

кози”,”вр. Беслет”  

Местност: „Жабата” – 

м.Селище, с. Побит Ка-

мък, „Жабата”  

Местност: Язовир Дос-

пат – м. Селище, гр. 

Сърница, яз. Доспат 

Местност: „Чаир-

джик” – м. Селище, гр. 

Сърница, м. Чаирджик 

2. Проектиране и изг-

раждане на туристи-

чески маршрути с при-

лежаща инфраструк-

тура 

Предложени от НПО – 

Сдружение за етнокул-

турен и туристически 

обмен гр. Сърница 

Маршрут 1 – Чаирджик 

– Сърница – Кървав дол 

Маршрут 2 – Сърница – 

Лонгурлии 

Маршрут 1Сърница – 

Стамболова ливада – 

Чатъма – Ледената 

дупка 

Маршрут 4 – Сърница – 

к–с „Романтика” – Ун-

ден – Гроба – Беслет 

Маршрут 5 – к–с „Ро-

мантика” – Стената 

3. Изграждане и под-

дръжка на екопътеки: 

 Екопътека – м. Селище 

– м. Цветкова могила;

  

За района на ДГС Ала-

бак: 

Маршрут 1 – Велинград 

– връх Острец (параклис, 

археологически раз-

копки ) 
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Специален 

обект 

Задачи, обекти и дейст-

вия 

Необхо-

дими 

средс-

тва 

Източ-

ници за 

финанси-

ране 

Изпъл- 

нител 

Срок 

за изпъл-

нение 

Маршрут 2 – ез. Клеп-

туза – Пресечна точка 

24/42 паралел/меридиан 

Маршрут 3 – Велинград 

– м. Бялата скала 

Маршрут 4 – Велинград 

– м. Кладова 

Маршрут 5 – Велинград 

– връх Милеви скали 

Маршрут 6 – Велинград 

– м. Лепеница 

Маршрут 7 – Велинград 

– м. Гергьовица – м. Пе-

ченек (вековни буки) – 

хижа Кладова 

Маршрут 8 – Велинград 

( кв. Каменица ) – вр. 

Елин връх 

Маршрут 9 –  кв. 

Каменица – м. Станило-

вец – м.Немцово – м.Те-

регово – м.Дълбочица 

Всичко      

По същия начин се описват всички специални обекти до № 14 

 

За изграждането на специалните обекти не е подробно разработена частта оперативно 

планиране, поради това, че не са направени КСС на предложените обекти и не са разработени 

проекти за изграждането им. Това ще бъде направено допълнително и ще бъдат уточнени из-

точниците на финансирането и изпълнители. Специалните обекти или поне част от тях са 

включени или ще се включат за изпълнение по международни проекти. 

15. МОНИТОРИНГ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНОТО ГОРСКО ПЛАНИРАНЕ 

15.1. Определения за мониторинг 

Мониторинг – функция на постоянно наблюдение, която използва систематично съби-

ране на релевантна и подбрана информация, за да представи на мениджмънта и на основните 

заинтересовани страни на програмата /проекта/ плана индикатори за степента на напредъка и 

постигането на целите, както и за процеса и въздействието.  

Понятието мониторинг е процедура по проверка ефекта и изпълнението на Секторния 

план за развитие на горските територии (ПРГ) съгласно предварително поставените цели. Тази 

процедура не е обикновена проверка на планирани/извършени дейности. Тя е: 

 система за анализ на условията, в които действа Плана; 

 динамична оценка на ефекта от изпълнение на отделните компоненти; 

 оценка на правилността на подбраните изпълнители и тяхното поведение в хода на 

процеса.  

Поради това процесът на мониторинг задължително протича на няколко етапа и засяга 

различни по своята същност обекти на проверка, анализ и оценка. 
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15.2. Мониторинг на средата, в която действа ПРГ 

Тук трябва да се анализира и оцени следното: актуални ли са към момента на монито-

ринга плануваните цели, задачи, действия и „специални” обекти; изискват ли се някакви про-

мени в тях; необходими ли са частични допълнения и промени в определените им по Плана 

критерии за оценка; настъпили ли са някакви драстични изменения в обществено–икономи-

ческата обстановка в страната в периода от приемане на Плана или предходния мониторинг 

до момента на настоящия; съществува ли и дали функционира подходяща законова уредба за 

изпълнение на Плана. 

15.3. Мониторинг на изпълнение на елементите на ПРГ 

Това е следващата фаза от процеса, при която подходът е проверка на изпълнението на 

елементите и обектите към задачите, целите и приоритетите на ПРГТ. Тук е нужно да се правят 

проверки на: изпълнението на „специалните“ обекти, където се оценява; изпълнението на за-

дачите, които се преследват, където се оценява; проверка изпълнението на приоритетите и це-

лите на ПРГТ.  

Системата за мониторинг, което се използва до сега (Стипцов и кол. 2007) включва 5 

принципа: 

Принцип 1: Налице са фактори и условия, които допринасят за прилагането на ПРГ и 

устойчивото развитие на горските територии в региона (законодателната и социално иконо-

мическата среда допринасят за изпълнението на плана). 

Принцип 2: Изисква задачите и целите, поставени с ПРГ да са актуални и изпълнението 

им да допринася за устойчивото управление на горите в Община Велинград. 

Принцип 3: Изисква приоритетите и стратегическите цели на ПРГ да са актуални и да 

се изпълняват синхронно с действащите стратегии и програми на регионално и национално 

ниво. 

Принцип 4: Изисква прилагането на ПРГ да има устойчив и многостранен ефект. 

Принцип 5: Оценява изпълнението на предвидените в ПРГ/ОСУРГ (областна стратегия 

за устойчиво развитие на горския сектор) дейности са осигурени. 

 

За подпомагане изпълнение на Плана е предвидена двустепенна система за мониторинг:  

1. Провеждане на вътрешен (самооценка), ежегоден мониторинг върху изпълнението 

на оперативния план – се извършва от представители на ВГ (Директор и екип на ДГС). Само-

оценката включва последователно преглед на критериите и индикаторите по принцип 1 и 5 

(всяка година) и по принцип 3 и 4 (всяка втора година). 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 4–5 години за анализ на из-

пълнението на Плана и ефекта от предвидените мерки и степента на постигане на оператив-

ните цели.  
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Примерена схема за прилагане на системата за мониторинг. 

Година 

на прие-

мане на 

ПРГТ– 

2014 г 

Първа 

година 

І 

2015 

Втора 

година 

ІІ 

2016 

Трета 

година 

ІІІ 

2017 

Четвърта 

година 

ІV 

2018 

Пета 

година 

V 

2019 

Шеста 

година 

VІ 

2020 

Наимено-

вание  

Частична 

самоо-

ценка  

Пълна са-

мооценка  

Частична 

самоо-

ценка  

Пълна са-

мооценка  

Проверка – 

външен 

монито-

ринг  

Частична 

само– 

оценка 

Действие  Преглед на 

изпълнени-

ето по 

принципи 

1 и 5  

Преглед на 

изпълнени-

ето по 

всички 

принципи  

Преглед на 

изпълнени-

ето по 

принципи 

1 и 5 

Преглед на 

изпълнени-

ето по 

всички 

принципи  

Преглед на 

Доклада на 

ВГ от 

предход-

ната го-

дина 

Преглед на 

изпълнени-

ето по 

принципи 

1 и 5  

Отго-

ворна 

Страна 

ВГ  ВГ и РГ  ВГ  ВГ и РГ  Външни 

експерти – 

проверя-

ващи и ВГ  

ВГ 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГА 

Година 

след 

приема-

нето на 

ПМСГ 

Първа 

година 

І 

2015 

Втора 

година 

ІІ 

2016 

Трета 

година 

ІІІ 

2017 

Чет-

върта 

година 

ІV 

2018 

Пета 

година 

V 

2019 

Шеста 

година 

VІ 

2020 

Резул-

тати 

Оценка на 

социално–

икономичес-

ката обста-

новка и нор-

мативните 

условия, ре-

сурсното и 

информац. 

обезпечаване 

на изпълнени 

Доклад 

и об-

съжда–

не пред 

Работ-

ната 

група  

Оценка на 

социално–

икономичес-

ката обста-

новка и нор-

мативните 

условия, ре-

сурсното и 

информаци-

онно обезпе-

чаване на из-

пълнен 

Доклад 

и об-

съжда–

не пред 

Работ-

ната 

група  

Монито-

рингов Док-

лад, Ре-

зюме,  

Пълна 

оценка на 

условията и 

прилага-

нето на, 

ПМСГ 

Оценка на 

социално–

икономичес-

ката и нор-

мативната 

обстановка, 

ресурсното и 

информаци-

онно обезпе-

чаване на из-

пълнението 
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Схема на самооценката 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водеща група  

Година 1 и 3  
 

Водеща група  

Година 2 и 4 

Частична самооценка 

по принципи 1 и 5 

 

Пълна самооценка 

по принципи от 1 до 

5 + Доклад 
 

Работна група – 

обсъждане, постигане на 

съгласие 
 

Пълна самооценка 

по принципи 1 до 5  

 

Форма оценка 

 

Водеща 

група 
 

Проверяващ 

екип  

Година 5 
 

Мониторингов 

Доклад 

 
Водеща група 
 

Резюме 

 

Резюме 

 

Водеща група 
 

Органи на 

ИАГ 

 

МЕДИИ 

 

Работна група 

 

Местна общественост, заинтересовани страни 
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Следва да се отбележи, че Методиката за мониторинг и оценка е прилагана в действа-

щите до сега ПМС Г.  

Общата оценка е, че тя дава незадоволителна оценка по принцип 1 и 5 и много добра 

(благоприятна) по принцип 2, 3 и 4.  

Това показва, че тези планове не са обезпечени ресурсно (принцип 5) и не се разработват 

и прилагат в благоприятна обществено – политическа среда (принцип – 1). Принципите 2, 3 и 

4, които третират лесовъдски въпроси като приоритети за развитие на горите, многостранния 

ефект от плановете, участие и подкрепа на многофункционалното горски планиране от заин-

тересованите страни са устойчиви и с висока оценка принципи. 

Освен това сега се разработва Стратегическия план и Областните планове за развитието 

на горите и за тях се предлагат други методики за мониторинг. В зависимост от това каква 

методика за мониторинг ще се приеме и Секторния план за развитие на горите ще приема най-

подходящата за целта му методика. 
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

Абревиа-

тура 
Наименование 

БАН Българска академия на науките 

БВП Брутен вътрешен продукт 

БШПГ Българо–Швейцарска Програма за Горите 

БНП Брутен национален продукт 

ГЕФ Глобален екологичен фонд 
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МТСП Министерство на труда и социалната политика 

МФ Министерство на финансите 

НГС Национална горска стратегия 

НЕМ Национална екологична мрежа 

НПО Неправителствена организация 

НПРСР Национален план за развитие на селските райони 

ОПР Общински план за развитие 

ОПРГГТ Областен план за развитие на горите и горските територии. 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

НЦИОМ Национален център за изследване на общественото мнение 

ООН Организация на обединените нации 

ПГГСД Професионална гимназия по горско стопанство и дърводобив. 
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ПРГГТ План за развитие на горите и горските територии 
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ФАР Програма ФАР на ЕС 

ФЕОГА Европейски фонд за ориентиране и гарантиране в земеделието 

ЮЦДП Южно централно държавно предприятие 

EFICS Европейска горска информационна и комуникационна система 

ENA FLEG 
Министерски процес за правоприлагане и управление в горите 

на Европа и Северна Азия 

ICP Международна кооперативна програма за мониторинг 

IFF Междуправителствен форум по горите 

IPF Междуправителствен панел за горите 

MCPFE Министерска конференция за защита на горите в Европа 

NPAA 
Национална програма за приемане постиженията на правото на 

ЕС 

UNECE Икономическа комисия за Европа на Обединените Нации 

USAID Американска Агенция за Международно Развити 

 

  

101



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Нормативна база за прилагане на Многофункционалното горско 

планиране в България: 

 

Закон за горите (2011) 

Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с опазването, стопанис-

ването и ползването на горските територии в Република България, с цел гарантиране на мно-

гофункционално и устойчиво управление на горските екосистеми. 

(2) 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; 

4. гарантиране и увеличаване производството на дървесина и недървесни горски про-

дукти чрез природосъобразно стопанисване на горските територии; 

5. поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие и подобряване състояни-

ето 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 те-

ритории;  

8. подпомагане и насърчаване на собствениците на поземлени имоти в горски територии; 

9. изпълнение на международни и европейски ангажименти за съхранение на горските 

местообитания.  

 

Глава втора УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 

Раздел І- Функции и категоризация на горските територии 

 

Чл. 4. 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. 

 

Чл. 5. (1) Горските територии в съответствие с преобладаващите им функции се делят на 

три категории: 

1. защитни; 

2. специални; 

3. стопански. 

(2) Защитни са горските територии за защита на почвите, водите, урбанизираните тери-

тории, сградите и обектите на техническата инфраструктура; горната граница на гората; за-

щитните пояси, както и горите, създадени по технически проекти за борба с ерозията. 

(3) 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 географ-

ски култури от горски дървесни и храстови видове; дендрариуми; научноизследователски и 
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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. 

(4) Стопански са горските територии, които не са обхванати в ал. 1 - 3 и чието стопанис-

ване е насочено към устойчиво производство на дървесина и недървесни горски продукти, 

както и предоставяне на услуги. 

 

Раздел ІІ - Инвентаризация на горските територии и горско планиране  

Чл. 7. (1) За установяване състоянието на ресурсите и изготвяне на тяхната оценка се 

извършва инвентаризация на горските територии. 

(2) За целите на инвентаризацията на горските територии, както и за планирането на лов-

ностопанските дейности и на дейностите по опазване от пожари, се обособяват горски терито-

риални единици. 

(3) Горските териториални единици по ал. 2 се обособяват със заповед на министъра на 

земеделието и храните и обхващат територията на една или повече цели общини в границите 

на една област. 

 

Чл. 8. Основните принципи на горското планиране са: 

1. интегрирано управление на горските територии и ползване на горски ресурси за пос-

тигане на устойчиво икономическо развитие; 

2. разнообразяване на дейностите в горите за устойчиво възпроизводство на техните фун-

кции чрез разкриване на алтернативни източници на доходи и на заетост; 

3. поддържане на екосистемната цялост на гората и прилагане на екологичните принципи 

в развитието на горското стопанство; 

4. равномерност и постоянство в ползването на дървесината и недървесните горски про-

дукти; 

5. участие на обществото в процеса на планирането; 

6. отчитане интересите на собствениците, без да се накърняват интересите на общест-

вото; 

7. въвеждане на система от мерки и мероприятия за опазване и защита на горските тери-

тории; 

8. въвеждане на единна информационна система за горските територии и дейностите в 

тях. 

 

Чл. 9. (1) Горското планиране се извършва на три нива и обхваща: 

1. Национална стратегия за развитие на горския сектор и Стратегически план за развитие 

на горския сектор; 

2. областен план за развитие на горските територии;  

3. горскостопански планове и програми. 

(2) Документите по ал. 1, т. 1 и 2 се оповестяват публично чрез интернет страницата на 

Министерството на земеделието и храните и на Изпълнителната агенция по горите.  

(3) Националната стратегия за развитие на горския сектор и Стратегическият план за раз-

витие на горския сектор се приемат, съответно одобряват след проведено обществено обсъж-

дане. Условията и редът за провеждане на общественото обсъждане се определят с наредбата 

по чл. 18, ал. 1. 

 

Чл. 10. (1) Националната стратегия за развитие на горския сектор определя целите на 

държавната политика за развитие на горското стопанство и съдържа:  

1. анализ на състоянието на горския сектор; 

2. цели и приоритети; 

3. средства за постигане на целите. 
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(2) Националната стратегия за развитие на горския сектор се приема от Министерския 

съвет по предложение на министъра на земеделието и храните. 

(3) В процеса на разработване и обществено обсъждане на Националната стратегия за 

развитие на горския сектор участват и представители на научните среди и неправителствени 

екологични и браншови организации. 

(4) Националната стратегия за развитие на горския сектор се актуализира: 

1. при съществени промени в макроикономическите и международните условия и съот-

ветните изменения и допълнения на Националния план за развитие или на Националната стра-

тегическа референтна рамка за страната по смисъла на Закона за регионалното развитие;  

2. в резултат на промени в националното законодателство или в законодателството на 

Европейския съюз; 

3. при промени на приоритетите и специфичните цели на Европейския съюз.  

(5) Актуализирането на Националната стратегия за развитие на горския сектор се извър-

шва при условията и по реда на ал. 2 и 3.  

 

Чл. 11. (1) Стратегическият план за развитие на горския сектор определя конкретните 

действия за изпълнение на целите, заложени в Националната стратегия за развитие на горския 

сектор, за срок 10 години. 

(2) Стратегическият план за развитие на горския сектор се разработва от изпълнителния 

директор на Изпълнителната агенция по горите и след провеждане на обществено обсъждане 

се одобрява от министъра на земеделието и храните. 

(3) Стратегическият план за развитие на горския сектор се актуализира: 

1. при актуализация на Националната стратегия за развитие на горския сектор; 

2. при съществени промени в икономическите и социалните условия в горския сектор. 

(4) Актуализирането на Стратегическия план за развитие на горския сектор се извършва 

при условията и по реда на чл. 9, ал. 3.  

 

Чл. 12. (1) Областните планове за развитие на горските територии се изработват за срок 

10 години в съответствие със закона, Националната стратегия за развитие на горския сектор и 

Стратегическия план за развитие на горския сектор и съдържат:  

1. единна горскостопанска картна основа за горските територии;  

2. функционално зониране на горските територии; 

3. зони за защита от урбанизация; 

4. цели на управлението на горските територии и на ловното стопанство. 

(2) Областните планове за развитие на горските територии са със статут на специализи-

рани устройствени схеми по смисъла на Закона за устройство на територията. 

(3) Областните планове се изработват за всички горски територии, независимо от тяхната 

собственост, като се хармонизират с областните стратегии за развитие по Закона за регионал-

ното развитие. 

(4) Изработването на областните планове за развитие на горските територии се възлага 

от съответните регионални дирекции по горите и се финансира от държавния бюджет. 

(5) Преди утвърждаване на областните планове за развитие на горските територии се 

провежда процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на съответ-

ната защитена зона по реда на Закона за биологичното разнообразие. 

(6) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите, след съгласуване 

със съответните областни съвети за развитие, предлага на министъра на земеделието и храните 

да издаде заповед за утвърждаване на областни планове за развитие на горските територии. 

(7) Заповедта по ал. 6 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

(8) Областните планове за развитие на горските територии се актуализират: 

1. при актуализация на Националната стратегия за развитие на горския сектор; 
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2. при съществени промени в икономическите и социалните условия в съответната об-

ласт; 

3. в резултат на промени в националното законодателство или в законодателството на 

Европейския съюз.  

(9) Актуализирането на областните планове за развитие на горските територии се извър-

шва при условията и по реда на ал. 3 и 4.  

(10) Зоните за защита от урбанизация се отразяват в общите и подробните устройствени 

планове.  

(11) За горски територии, предоставени за нуждите на националната сигурност и отбра-

ната, в областните планове за развитие на горските територии не се определят цели на управ-

лението и функционално зониране.  

 

Чл. 13. (1) За горските територии – държавна и общинска собственост, както и за горс-

ките територии - собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с 

обща площ на поземлените им имоти над 50 хектара, се изработват горскостопански планове 

с изключение на териториите, предоставени за нуждите на националната сигурност и отбра-

ната. 

(2) Горскостопанските планове за териториалните поделения на държавните предприя-

тия по чл. 163 се изработват съобразно границите на горските териториални единици.  

(3) За горските територии – собственост на физически лица, юридически лица и техни 

обединения, с обща площ на поземлените им имоти до 50 хектара се изработват горскостопан-

ски програми. 

(4) Горскостопанските планове и програми определят допустимия размер на ползването 

на горските ресурси и насоките за постигане целите на управлението на горските територии 

за срок 10 години. 

(5) Горскостопанските планове и програми се изработват на основата на горскостопанс-

ките карти, кадастралните карти, картите на възстановената собственост и извършената ин-

вентаризация на горските територии. 

(6) Горскостопанските карти по ал. 5 са специализирани карти за горските територии по 

смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър. 

(7) Изработването на горскостопанските планове и програми се финансира от техните 

собственици, а за горските територии – държавна собственост – от държавните предприятия 

по чл. 163.  

(8) Горскостопанските планове и програми се утвърждават със заповед от: 

1. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите – за горските терито-

рии – държавна собственост; 

2. директора на съответната регионална дирекция по горите – за горските територии из-

вън посочените в т. 1, които попадат в района им на дейност. 

(9) Заповедите по ал. 8 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

(10) Изработването на горскостопанските планове за държавните горски стопанства и 

държавните ловни стопанства, плановете за ловностопанските дейности и за дейностите по 

опазване от пожари може да се възлага едновременно с инвентаризацията на горските терито-

рии. 

(11) В случаите по ал. 10 изработването се възлага от регионалната дирекция по горите.  

 (12) Горскостопанските планове и програми подлежат на оценка за съвместимост с пред-

мета и целите на опазване на съответната защитена зона по реда на Закона за биологичното 

разнообразие, когато за съответните горски територии няма утвърден областен план по чл. 12. 

(13) Съдържанието на горскостопанските карти и условията и редът за създаването и 

поддържането им се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоуст-

ройството и министъра на земеделието и храните. 
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Чл. 14. (1) Областните планове за развитие на горските територии, горскостопанските 

планове и инвентаризацията на горските територии се изработват от търговци, които: 

1. са вписани в публичния регистър по чл. 241, и 

2. притежават документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим 

орган по сертификация, удостоверяващ, че търговецът прилага някоя от следните системи за:  

а) устойчиво управление на гори, или 

б) качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги. 

(2) Горскостопанските програми се изработват от лица, вписани в публичните регистри 

по чл. 235 или 241. 

 

Чл. 15. (1) В общинските планове за развитие съгласно Закона за регионалното развитие 

се разработва раздел за развитието на горските територии, който е съобразен със съответния 

областен план за развитие на горските територии.  

(2) Разделът за развитие на горските територии по ал. 1 се разработва въз основа на ут-

върдените горскостопански планове и програми и определя насоките за развитие на общината 

в областта на горското стопанство и свързаните с него дейности. 

 

Чл. 16. (1) Изпълнителната агенция по горите възлага извършването на инвентаризация 

на горските територии, изработването на горскостопанските карти, плановете за ловностопан-

ските дейности и за дейностите по опазване от пожари, при съобразяване с границите на гор-

ските териториални единици. 

(2) Дейностите по ал. 1 се финансират от държавния бюджет. 

(3) Данните от горската инвентаризация са публични и редът за достъп до тях се определя 

с наредбата по чл. 18, ал. 1. 

 

Чл. 17. (1) За нуждите на държавната политика за развитие на горския сектор се про-

вежда национална инвентаризация на горските територии. 

(2) Националната инвентаризация на горските територии се извършва по решение на Ми-

нистерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните.  

(3) Извършването на националната инвентаризация на горските територии се възлага от 

Изпълнителната агенция по горите и се финансира от държавния бюджет. 

 

Чл. 18. (1) Инвентаризацията на горските територии, областните планове за развитие на 

горските територии, ловностопанските планове, както и горскостопанските планове и прог-

рами се изготвят, актуализират и приемат при условия и по ред, определени с наредба на ми-

нистъра на земеделието и храните.  

(2) Собствениците и ползвателите на горски територии са длъжни да не възпрепятстват 

провеждането на необходимите действия, свързани с инвентаризацията на горските терито-

рии, и да предоставят необходимите данни за извършването й. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сертификация в горския сектор - необходимост, видове стандарти 

приложими за сертификация в горския сектор, проблеми пред сертификацията в горс-

кия сектор. 

Необходимост 

Присъединяването на Република България към Европейския съюз на 01.01.2007 г. нап-

рави страната ни част от една зона на мир, стабилност, сигурност и просперитет, в която са 

осигурени високи стандарти на политиките в областта на околната среда, здравеопазването, 

безопасността на храните, както и социалната политика и услугите. Членството в Евросъюза 

дава важни предимства, от гледна точка на конкурентоспособността, за фирми със седалище 

в страната чрез премахване на граничният контрол, като и ускорено физическото придвижване 

на стоки и хора в рамките на Съюза. За да бъдат конкурентни на европейските, българските 

фирми трябва да отговорят на редица изисквания, свързани с качество и безопасност на сто-

ките, въвеждане на нови технологии, опазване на околната среда, безопасност на труда, управ-

ление на качеството и др. С приемането на България за член на ЕС, европейските изисквания 

за качество се превръщат в основен фактор за конкурентно способност, както по отношение 

на експортните стоки, така и по отношение на тези, предназначени за българския пазар. Дина-

мичните изменения в пазарната икономика и непрекъснато нарастващите изисквания на днеш-

ния потребител също водят до нуждата от внедряване на системите за управление на качест-

вото, а международно признатите стандарти се превръщат в основен фактор за просперитета 

на всяка фирма. 

Освен, че повишава сериозно конкурентно способността, внедряването и ефективното 

използване на стандартите за качество води до намаляване на производствените разходи, уве-

личаване на производителността при намалена себестойност, нарастване на печалбата и ели-

миниране на неефективните бизнес процеси. 

С въвеждането на сертификацията в горския сектор в община Велинград се доказва за-

коносъобразното управление на горите .Това е сигнал, че се работи отговорно, че не се подк-

репя незаконната сеч и ,, сивата‘‘ икономика в горския сектор. Сертификацията е съвременен 

пазарен механизъм, с който се осигурява задоволяване на екологичните, икономическите и 

социалните интереси на обществото. 

 

Видове стандарти, приложими за сертификация в горския сектор.  

12.1. Стандарт за горска сертификация – FSC  

Стандартът FSC е един от най-широко разпространените стан-

дарти за горска сертификация и има следните предимства пред ос-

таналите стандарти: 

Надежден: FSC е първаа в света и най-строга етикетираща 

система за горски продукти. Това е единственият горски ети-

кет, подкрепен както от WWF, Грийнпийс и Приятели на Земята, 

така и от най-големите търговци на горски продукти като Home 

Depo и IKEA. 

Обединяващ: FSC вярва, че уважението на гледната точка и 

нуждите на околните е от съществено значение. Чрез открит про-

цес, който приобщава различни заинтересовани страни, FSC помага да се даде достъп, глас и 

вот на хората от всяка ниша на обществото. 

Демократичен: FSC се управлява от членовете си, които се срещат на всеки три години, 

за да решат в каква посока да върви FSC. Равна тежест на гласовете се дава на социалната, 

икономическа и екологична общност от развитите и развиващите се държави. 

Световен: FSC може да бъде открита в 80 държави по целия свят. FSC наистина е све-

товна мрежа – централата е в Бон, Германия, действат четири регионални офиса и над 50 на-

ционални инициативи. 
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Сертификацията по FSC има два компонента: 

FM (Forest Managment) – признаване на практиките за устойчиво стопанисване на 

гори и сравняването им със стандартите на FSC за горските стопанства.  

CoC / Chain – of – custody/ - признаване на продуктите от сертифицирана дървесина 

чрез проследяване на пътя на дървесината от гората през всички фази на преработване до 

крайния продукт, който се предлага на пазара. 

От своя страна Forest Managment (Управление на гори) от своя страна се дели на: 

- Индивидуална сертификация по FSC 

- Групова сертификация по FSC 

Груповата сертификация има за цел да преодолее проблемите на малките горски 

предприятия, като ги събере под един общ „групов отговорник”, който да бъде източник 

на информация, а също така и да може да организира сертификационния процес, което поз-

волява на всеки един член от групата да се облагодетелства от икономии при продажби, 

бъдейки част от по-голяма група. 

Същност и особености на принципите и критериите на FSC. 

Принцип 1 – Съответствие със законите и принципите на съвета за управление на 

горите – При стопанисването на горите се спазват всички закони на конкретната държава, 

международните договори и споразумения, които държавата е подписала, както и принци-

пите и критериите на FSC. 

Принцип 2 – Срок на владеене, права на ползване и отговорности – Условията и 

правата на ползване в дългосрочен план на земята и горските ресурси са ясно определени, 

документирани и законово установени. 

Принцип 3 – Правата на коренното население - в България този принцип се смята 

за неприложим, защото българите са местните хора в страната си.  

Принцип 4 – Връзки с общността и права на работниците – Горскостопанските 

дейности поддържат или повишават в дългосрочен план социалното и икономическото бла-

гополучие на работниците в горското стопанство и местното население.  

Принцип 5 – Ползи от гората – Горскостопанските дейности насърчават ефектив-

ното използване на множеството продукти и услуги от горите, с което се осигурява иконо-

мическа стабилност и широк кръг от екологични и социални ползи. 

Принцип 6 – Въздействие върху околната среда – При стопанисването на гората се 

запазва биологичното разнообразие и свързаните с него ценности, водни ресурси, почви, 

уникални и крехки екосистеми и ландшафти, като по този  начин поддържа екологичните 

функции и целостта на гората. 

Принцип 7 –План за управление – Планът за управление, съобразен с мащабите и 

интензивността на дейностите трябва да съществува в писмен вид, да се изпълнява и да се 

поддържа в актуално състояние. Дългосрочните цели за управление и средствата за пости-

гането им се посочват ясно. 

Принцип 8 – Мониторинг и оценка – Провежда се мониторинг който съответства на 

обхвата и интензивността на стопанисването на гората и дава оценка за състоянието на 

гората, добива на горски продукти и пътя им до потребителя, стопанските дейности и тех-

ните социални и екологични въздействия. 

Принцип 9 – Поддържане на гори с висока консервационна стойност - Дейностите 

по стопанисване на горите с висока консеравционна стойност поддържат или увеличават 

характеристиките, които ги определят като такива. Решенията, отнасящи се до гори с ви-

сока консервационна стойност, винаги се обсъждат в контекста на един превантивен под-

ход. 

Принцип 10 – Горски култури - Горските култури са планирани и стопанисвани в 

съответствие с Принципи и Критерии 1-9 и Принцип 10 и осигуряват редица социални и 

икономически ползи и да допринесат за задоволяване на потребностите от горски продукти 

в световен мащаб те трябва да допълват стопанисването на естествените гори, да намаляват 

натиска, упражняван върху тях и да подпомагат възстановяването и запазването им.  
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12.2. Стандарт за горска сертификация – PEFC 

Лого на PEFC 

 

За сертифициране на гори и проследимост на продукцията 

широка популярност има и се използва и Паневропейски рамков 

горски сертификат известен като PEFC. Този документ опре-

деля общите елементи и изисквания, които трябва да бъдат изпъл-

нени чрез сертификационните схеми, за/от онези, които желаят да 

се възползват от и чрез употребата на търговската марка на 

PEFC. Тези минимални изисквания допринасят за насърчаване на 

устойчивото управление на горите и гарантират пред потребите-

лите, че продуктите с екомаркировка PEFC произхождат от устой-

чиво управлявани гори. 

Критериите за сертифициране обхващат целия диапазон на 

горските функции, включително всички икономически, еколо-

гични и социални функции. Критериите за сертифициране, които се използват в PEFC се ос-

новават на шест Пан- Европейски критерии за устойчиво управление на горите – УСГ, които 

са общата рамка. Паневропейският процес определи набор от 27 количествени и описателни 

индикатори за национален мониторинг и докладване. Този стандарт посочва, че отделните 

страни са свободни да доразработят тези показатели на национално ниво. Наръчниците за 

Пан-европейски работни насоки ще формират референтната база, когато националните и ре-

гионалните критерии за сертифициране са разработени. Тъй като тези насоки и индикаторите 

за УСГ не могат да покриват всички местни условия, те служат като рамка, която ще се интер-

претира като подходяща в национални или регионални условия /особености. Критериите за 

сертифициране, които се изработват ще трябва да обхванат всички аспекти на УСГ. Те ще 

обхващат състоянието на горите и елементи на управление или административни системи, ко-

ито са от значение за прилагане на устойчиво управление на горите. Критериите за сертифи-

циране, ще бъдат разработени и приети на национално, регионално или други под – нацио-

нално ниво. Всички заинтересовани страни ще бъдат поканени да участват в процеса по раз-

работване на критерии. Тяхното мнение ще се документират и ще се отчита по открит и проз-

рачен начин. Критериите ще бъдат периодично преразглеждани. Развитието на критериите за 

сертифициране ще бъде независимо от процеса на сертифициране. Различните етапи в разви-

тието и самите промени на критериите ще бъдат прозрачни, а резултатите ще се оповестяват 

публично. Консенсус трябва да бъде целта, но тя не е предварително условие, за да се вземе 

решение за критериите. 

Ниво на приложение на PEFC 

1. Регионално сертифициране 

В редица страни регионално сертифициране е най-добрият начин да се избегне дискри-

минацията на малки горско-стопански единици (собственици на гора). В този случай, упълно-

мощените органи, които могат да кандидатстват за регионално сертифициране трябва да бъдат 

ясно обозначени. Индивидуалните собственици на гори, ще имат възможността да участват на 

доброволни начала. Спазването на съответните изисквания за сертифициране ще бъде осигу-

рено от всички участници в процеса на регионално сертифициране. 

2. Групова сертификация 

Организациите на собственици на гори и други ангажирани в управлението на горите 

лица може да кандидатства за сертифициране като група. Груповата сертификация изисква 

всички членове на групата да се ангажират да се съобразят с изискванията на съответната 

схема за сертифициране. Регистър на собствениците на гори, които участват в процеса на 

PEFC, съдържащ съответните данни, се създава и поддържа от съответния орган.  
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3. Индивидуална сертификация 

Едно лице, собственик гора е свободен да кандидатстват за индивидуално сертифици-

ране, ако той / тя желае това. 

12.3. Системи за управление на качеството-СУК 

СУК е система, която е създадена в организацията за постоянно формиране на полити-

ката и целите в областта на качеството, а също така за постигане на поставените цели. Като 

всяка система, СУК се характеризира със своето предназначение, структура и състав на еле-

ментите и връзки помежду им. Системата за управление на качеството има за цел да гарантира 

постоянното качество на продуктите или услугите, предлагани от предприятието/организаци-

ята, за да бъдат удовлетворени очакванията на потребителите/клиентите.  

Основната задача на СУК не е контрол върху всяка единица от продукта, а такава орга-

низация на управлението на фирмата, при която да се минимизира възможността за възникване 

на лошо качество на продукта или услугата. За да се постигне това е необходимо да се опишат 

действията за създаване на качествени продукти или услуги, да се разработят инструкции по 

изпълнение на правилните действия и да се контролират тези действия. 

СУК се състои от следните елементи: организация, процеси, документи, ресурси. 

По определението на ISO 9000, организацията е съвкупност от средства и хора с опре-

делени отговорности, пълномощия и взаимовръзки. 

Процес е съвкупност от взаимосвързани и взаимодействащи елементи на дейностите, 

преобразуващи определени “входни данни” в “изходни”. При това “изходните данни” за един 

процес обикновено се явяват “входни” на други процеси. Процесите в организациите, като 

правило се планират и се осъществяват при контролирани условия. Важно значение в СУК 

има понятието процедура.  

Процедура е установен начин за извършване на дейност или процес. 

Документ – информация (значими данни), която се съдържа на определен носител. 

Документите на Системата за управление на качеството са:  
Вътрешно-разпоредителни документи – заповеди, наредби, инструкции, правилник за 

вътрешния трудов ред, вътрешните правила на Организацията, които се отнасят към СУК; 

Документи с външен произход – нормативни актове (закони, правилници, наредби, инс-

трукции, методики, индивидуални административни актове на принципала и пр.), с които се 

регулира дейността на организацията 

Програми за реализиране на проекти, съдържащи отговорностите на длъжностни лица 

съгласно процедурите; 

Политика в областта на качеството – основни направления и цели на организацията в 

областта на качеството, официално изразени от ръководството; 

Процедури на системата по качеството; 

Наръчник по качеството – документ, който изразява политиката в областта на качеството 

и описващ системата по качеството; 

Планове по качеството – документи, определящи, какви процедури и съответстващи на 

тях ресурси, кой и кога трябва да прилага към конкретен проект, продукт, процес или договор; 

Работни инструкции, свързани с качеството. 

 

12.4. Сиситеми за управление на околната среда-стандарт ISO 14001 

Стандартът ISO 14001 е международен стандарт за системи за управление на околната 

среда, приложим за организации от всички сектори. Стандартът поставя изисквания за иден-

тифициране, мониторинг и управление на дейностите, имащи значимо въздействие върху 

околната среда. Структурата на стандарта улеснява интегрирането на Системата за управление 

на околната среда (СУОС) със Системата за управление на качеството и други системи за уп-

равление. 

Чрез внедряване, поддържане и постоянно подобряване на СУОС организациите иден-

тифицират, следят и управляват екологичните си аспекти (значимите си въздействия върху 
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околната среда) и така свеждат вредните си въздействия върху околната среда до допустими 

равнища. 

Предимства на сертифицираните системи за управление на околната среда  

В рамките на дефинирания обхват на сертификация, организация със сертифицирана 

СУОС управлява своите въздействия върху околната среда и демонстрира своята ангажира-

ност за: 

 предотвратяване на замърсявания с отпадъци и други вредни емисии; 

 икономично използване на не възстановими и дефицитни природни ресурси; 

 изпълнение на приложимите законови и други външни изисквания; 

 минимизиране на риска при екологични инциденти; 

 непрекъснато развитие на системата за управление на околната среда, за да се пос-

тигнат подобрения в цялостните резултати от дейността на организацията; 

Чрез сертификацията по ISO 14001 организациите доказват и демонстрират своята отго-

ворност и приносът към това околната среда да бъде опазена за бъдещи поколения. 

Организациите със сертифицирани системи за управление на околната среда получават 

по-добър търговски имидж, по-високо доверие от инвеститорите и по-стабилно присъствие на 

пазара. 

Намаляването на отпадъците и другите вредни емисии и подобреният контрол върху из-

разходването на суровините и енергията водят до по-малки разходи и съответно увеличават 

печалбата 

5. Други международни стандарти, регламентиращи СУК 

Разработването и внедряването на Системи за управление на качеството се основава на 

следните международни стандарти: 

EN ISO 9000:2005 – Системи за управление на качеството – Основни принципи и речник; 

БДС EN ISO 9001:2008 – Системи за управление на качеството – Изисквания; 

БДС EN ISO 9004:2000 – Системи за управление на качеството. Ръководство за подобря-

ване на резултатите; 

БДС EN ISO 10013:2001 – Указания за разработване на наръчници по качеството; 

БДС EN ISO 19011:2004 – Указания за одит на системи за управление на качеството 

и/или за управление на околната среда. 

Всеки стандарт на ISO има означение и наименование, като форматът е „ISO 

ХХХХХ:ГГГГ Наименование“, където „ХХХХХ“ е номерът на стандарта, „ГГГГ“ е годината 

на издаване, а „Наименование“ описва обекта на стандартизация. 

Издаването на международните стандарти ISO представлява постигане на меж-

дународен консенсус за състоянието на технологиите или съответните дейности.  

Проблеми пред сертификацията в горския сектор 

* Един от основните проблеми на сертифицирането в горския сектор е непознаването 

и от там и нежеланието да се внедрят повече стандарти, които се отнасят за управление 

на процесите в горите 

* При разработване на новия закон за горите (2011) участниците в работните групи, 

дали от непознаване на материята или от прекомерен натиск от наложилата се сертификаци-

онна система FSC не пожелаха в глава втора „УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТО-

РИИ” , Раздел III. “Горска сертификация” да се запише като „Сертификация в горския 

сектор” за да се обхванат системите за управление на качеството по ISO 9001; 14 001; 18 001; 

27 001 и др. С което акцентът и фокусът се остави да бъде само сертификацията по т.нар. 

„Горски стандарти”- за сертификация по схемата за устойчиво стопанисване на горите (FM-

Forest management), а горските дърводобивни и дървопреработвателни фирми да се сертифи-

цират за проследимост на продукта (Chain of custody – CoC). / Доц. В. Стипцов, 2013 / 

* процесът на сертификация върви доста мудно и тромаво и това се дължи и на законо-

вите постановки в ЗГ (2011).В § 42. е посочено че Законът влиза в сила в едномесечен срок от 

обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на: т. 2., чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 115, ал. 

1, т. 2, чл. 116, ал. 2, чл. 183, ал. 2, т. 3 и чл. 249, ал. 5, т. 3, които влизат в сила от 1 януари 
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2016 г. С този текст е блокиран процеса на сертификация, защото се дава гратисен период от 

още 5 години. (Доц. В. Стипцов, 2013).  

На следващата фигура са представени приложимите стандарти за сертифициране в гор-

ския сектор. 
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