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 Областен план за развитие на 

горските територии 

 ЦЕЛИ: 
• изработването на единна горскостопанска карта за 

горските територии за областта; 
• Функционалното зониране на горските територии; 
• Определяне на възмездното ползване на обществените 

екосистемни ползи; 
• Определяне на целите на управление на горските 

територии и на ловното стопанство; 
• Екологична и социално-икономическа оценка; 

 
 

 

 



ЗАДАЧИ: 
• идентифициране и включване в процеса на 

планиране на заинтересованите лица; 
• определяне на зоните за защита от урбанизация; 
• определяне на основните дървесни и храстови 

видове за залесяване; 
• определяне на конкретните горски територии и 

зоните извън тях, в които ползването на 
обществени екосистемни ползи е възмездно; 

• определяне на видовете стопански дейности, за 
които се дължи плащане за обществени 
екосистемни ползи; 

• категоризация на горските територии 

 



СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПРГТ 

• Единна горскостопанска карта 
• Кратко описание на природните  условия и горските 

територии (климатични х-ки, релеф, хидрографски х-ки) 
• Характеристика на собствеността на ГТ 
• Структура на управление на горите. Кратка история на 

горското и ловното стопанство в района. 
• Лесистост на областта и общините  
• Анализ на потенциала на горските ресурси 
• Роля и значение на горското и ловното стопанство за 

икономиката на областта. 
 



Функционално зониране 

• Категоризация на ГТ: 
1.Защитни 
2.Специални 
3.Стопански 
• Горски територии предоставящи 

обществени екосистемни ползи – участие 
на заинтересованите лица 

• Зони за защита от урбанизация 
 



 
 

ГТ предоставящи ОЕП  
 
• - Идентифициране на базата на 

актуализираната категоризация на горите и 
таблицата за съответствие между категориите 
гори и екосистемните ползи – Приложение № 13 
от Наредба 18. 
 

• - Създадените девет слоя се публикуват в 
интернет под формата на динамични карти. 
 



ВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ 
ЕКОСИСТЕМНИ ПОЛЗИ 

1. Идентифициране на конкретните стопански дейности, 
за които се дължи плащане за обществени екосистемни 
ползи в горските територии; 
2. Идентифициране на конкретните ползватели, които 
дължат плащане за обществени екосистемни ползи в 
горските територии; 
3. Идентифициране на горските територии по поземлени 
имоти, предоставящи възмездни обществени екосистемни 
ползи. 

• Качествени социологически проучвания 



 
За изчисляване размера  на дължимите 
плащания за конкретните възмездни 
екосистемни ползи в конкретни територии 
се използва методика съгласно 
Наредбата по чл. 249, ал.8 от Закона за 
горите. 



 
 

ЦЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГОРСКИТЕ 
ТЕРИТОРИИ И НА ЛОВНОТО СТОПАНСТВО  

 
Цели на управление по функционална 

принадлежност на горските територии – насоки, 
забрани и ограничения въведени от ОПРГТ  

 

Цели на управление по общини и на областно 
ниво.  

 

Режими и ограничения, изисквани по 
нормативни документи и административни 
актове 



 
 

Режими в зоните за защита от урбанизация. 
Списък на дървесните и храстови видове, с 

които ще се залесява. 
Цели на управление на ловното стопанство. 
Насоки за управление на ловното стопанство. 
 



ЕКОЛОГИЧНА И  
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА 
ОЦЕНКА НА ПЛАНА 
 

1. Анализ на планираните мерки, свързани с горските 
територии, от стратегиите за развитие на общините и 
областта;  
2. Социално-икономическа оценка на целите на 
управление на горските територии и на ловното 
стопанство;  
3. Оценка на въздействието на плана върху състоянието и 
развитието на горските ресурси по видове гори;  
4. Екологична оценка и Оценка за съвместимост с целите 
на НАТУРА 2000, включително определяне на 
благоприятното природозащитно състояние на 
представените в областта горски местообитания 



Благодарим Ви за вниманието! 
 

 
Инж. Калин Карамфилов, „Нишава КиТ ООД“ 
kkaramfilov@abv.bg 0889 828 4312  
 

Инж. Георги Тинчев, Независим експерт, 
tinchev70@abv.bg 088 584 1349  
  

 Проект "Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към 
екосистемните услуги PoliciES" се финансира в рамките на Програма BG03 "Биологично 
разнообразие и екосистеми“ в България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-2014 г. http://www.BG03.moew.government.bg 

 
 

mailto:kkaramfilov@abv.bg
mailto:tinchev70@abv.bg

	Областен план за развитие на�горските територии
	Областен план за развитие на�горските територии
	ЗАДАЧИ:
	СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПРГТ
	Функционално зониране
	�
	ВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕКОСИСТЕМНИ ПОЛЗИ
	Slide Number 8
	��ЦЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И НА ЛОВНОТО СТОПАНСТВО �
	Slide Number 10
	ЕКОЛОГИЧНА И �СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПЛАНА�
	Slide Number 12

