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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АУАН - Акт за установяване на административно нарушение
ВЕЦ - водноелектрическа централа
СО2 - въглероден диоксид
ГДГ - Генерална дирекция по горите
ГСП - горскостопански план
ДАГ – Дирекция архитектура и градоустройство
ДГС/ДЛС - Държавни горски и ловни стопанства
ЕЗФРСР - Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕС – Европейски съюз
ЕТС - Европейско териториално сътрудничество
ЕУГ – екип за управление на горите
ЗВСГЗГФ - Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ЗОГУТ - законодателството в областта на горите, управлението и търговията
ИАГ - Изпълнителна агенция по горите
ИПП - Инструмент за предприсъдинителна помощ (IPA)
ЛУП - Лесоустройствен проект
МГ - Министерството на горите
МЗХ - Министерство на земеделието и храните
МОСВ - Министерство на околната среда и водите
МОСУ - Министерството на околната среда и урбанизацията
МР - Министерството на развитието
МРРБ - Министерството на регионалното развитие и благоустройството
МТСП - Министерство на труда и социалната политика
НПР БГ 2020 - Национална програма за развитие: България 2020
НСРГС - Национална стратегия за развитие на горския сектор
НПР - Националeн план за развитие
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НСРР - Национална стратегия за регионално развитие
НТЕ - Националeн таван за емисии
НУГ - Национално управление на горите
НПО - Неправителствена организация
ОСП - обща селскостопанска политика
ОЦ - Оперативна цел
ОВОС - Оценката на въздействието върху околната среда
ПП - Природен парк
ППМ - Противопожарни мероприятия
РДВ - Рамкова директива за водите
РИО - Регионален инспекторат по образованието
РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите
РДГ - Регионална дирекция на горите
СЕО - Стратегическа екологична оценка
СЦ - Стратегическа цел
СППОЕП - Съвместен план за предотвратяването на обезлесяването и на ерозията на почвата
ТГС - Трансгранично сътрудничество
DSI - държавно Водоснабдяване
IPA - Важна растителна зона
ISKI - Отдел Води и канализация Истанбул
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ВЪВЕДЕНИЕ
Финалната трансгранична оценка за предотвратяване на обезлесяването и ерозията на почвата в
горските територии на област Къркларели, Република Турция и област Бургас, Република
България, представлява съвместен анализ на текущата ситуация и перспективите за опазване на
природата на горските територии в Странджа. Целта на финалната трансгранична оценка е да
предостави обобщена ключовата информация за разработване на Съвместен план за
предотвратяването на обезлесяването и на ерозията на почвата (СППОЕП) в целевия
трансграничен регион и иницииране на дългосрочно и мащабно опазване и устойчиво използване
на Странджа планина посредством участие в процеса на планиране и управление.
Най-значимите предизвикателства пред горския сектор в област Бургас и област Къркларели и
България и Турция като цяло през последните години са свързани с въздействието на
климатичните промени и управлението на горите за адаптирането им към измененията на
климата, съхраняването и поддържането на биологичното и ландшафтното разнообразие в
горските територии, опазването на горите от природни бедствия, пожари и незаконни действия,
разделянето на стопанските от контролните функции в държавните гори и извършените
институционални промени, насочени към укрепване на неговата жизнеспособност. Нарастващите
потребности на обществото от ползи и услуги от горите предполагат засилване на
противоречията между вижданията на различните заинтересовани страни за устойчиво и
ефективно управление на горския сектор. Това изисква по-ефективно използване на
съществуващите и разработване на нови инструменти с цел на основата на устойчивото
управление на горските екосистеми да бъде постигнат баланс между предоставените от тях
функции и услуги.
Настоящият документ е изготвен в рамките на проект "Съвместно опазване на регион
Странджа за устойчиво развитие” (“Joint Istranca Region protection for sustainable
development – IRPSD” Project), финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество
между България и Турция.
Той е свързан с една от стратегическите цели на проекта, а именно: намаляване на отрицателното
въздействие на човека чрез разработване на съвместен план за предотвратяване на
обезлесяването и ерозията на почвата в горските територии.
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СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА
Обезлесяване – Мисли глобално, действай локално
Горите около нас масово се изсичат. Обезлесяването започва преди хиляди години за
построяването на кораби и къщи. Въпреки това, през последните 20 години, повече от 300
милиона хектара тропически гори (с площ по-голяма от размера на Индия) са изсечени, за да се
освободи място за плантации, земеделие, пасища, минно дело или градско развитие. Днес гори
покриват едва половината от площта, която са покривали преди 11 000 години. Тази ранна загуба
на 50% от горите на Земята е достатъчна, сама по себе си, сериозно да наруши функционирането
на глобалния въглероден цикъл, поради редица причини, включително:
• Използване на дървесина за производство на дървен материал и изделия от хартия;
• Освобождаване на територия за ферми, плантации, носещи големи приходи и отглеждането на
добитък;
• Освобождаване на територия за градско развитие, включително домове и пътища.
Горите също така се унищожават от киселинни дъждове в резултат от нашите дейности,
причиняващи замърсяване и от различни болестта и инвазивни породи животни. Обезлесяването
е съвсем реална заплаха за околната среда. Нашите преди обширни гори изчезват. Навсякъде по
света дърветата се изсичат прекалено бързо, за да може земята да регенерира нови гори.
Какво се случва, когато се изсичат горите?
Наводнения и почвена ерозия
Корените на дърветата правят дупки в почвата, така че когато вали водата да може да потъне
вътре, преди да се абсорбира от почвата. Тези пространства също така позволяват на въздуха и
водата да достигнат до корените на растенията. Когато дърветата са отстранени с помощта на
тежки машини, почвата се притиска надолу и дупктие се заличават. Поради това, че всички
растения и дървета се нуждаят от тази вода и въздух, които да достигнат до корените, условията
стават неблагоприятни за ново поникване.
Тъй като почвата повече не може да абсорбира вода, когато вали, водата остава в горната част на
почвата и това може да доведе до наводнения. Движещата се вода също така може напълно да
отмие най-горния слой на почвата. Това се нарича почвена ерозия. Без най-горния слой на
почвата, която е пълна с хранителни вещества, растенията не мога да се хранят и им е трудно да
се развиват.
Какво губим ние: Около 24 милиарда тона горен почвен слой, необходим за селското
стопанство (най-горния слой на почвата) се отмива или бива отвян всяка година.
Суша
Горите помaгат за появата на валежи - колкото повече дървета има, толкова повече вода се
6

абсорбира в облаците и съответно вали повече дъжд. Ако горите изчезнат, ще има по-малко
дъждове в резултат на по-сухите условия и това в крайна сметка ще доведе до суша. Щом това се
случи, щетите ще са толкова големи, че почвата ще стане толкова суха и твърда, че няма да могат
да се засаждат растения или дървета.
Парникови газове и киселинни дъждове.
Атмосферата на земята съдържа няколко парникови газа, които улавят топлината от слънцето
вътре в атмосферата. Някои от тях съдържат въглероден диоксид (CO2), метан и водни пари. Ние
се нуждаем от тези газове в малки количества, но при високи нива те могат да бъдат вредни.
Горите помагат за абсорбиране именно на тези големи количества CO2 от въздуха чрез
фотосинтезата. Но поради различни практики, например при изгарянето на изкопаеми горива, се
произвежда повече CO2, отколкото дърветата могат да поемат. Освен това изсичането на горите
затруднява още повече този процес и така излишния и вреден CO2 остава в капан в атмосферата.
Когато парниковите газове се натрупват, повече от слънчевата топлина се заклещва в
атмосферата и това може да доведе до изменение на климата и нарушаване на деликатния баланс
на екосистемите на Земята. Замърсяването в атмосферата може да доведе и до киселинни
дъждове, когато газовете се смесват с вода в облаците. Падането на такива дъждове върху горите
може да увреди дърветата и екосистемата като цяло.
Изчезване на видове.
Друг вреден резултат от обезлесяването е изчезването на животински и растителни видове. Те
изчезват, защото естествените им цикли - този на живот и на околна среда се нарушават и
видовете не са в състояние да се адаптират към промените. Те губят основното си
местообитание, когато се отсекат горите - дивите животни губят домовете си, хранителните си
източници и мястото си в кръговрата на живота.
Смята се, че около 150-200 видове от цял свят изчезват всеки ден!
Според World Wild Life www.worldwildlife.org почвата е крехката кожа на планетата ни, която
поддръжа целия живот на нея. Той се състои от безброй видове, които създават динамична и
сложна екосистема и е сред най-ценните ресурси за хората. Повишеното търсене на земеделски
стоки стимулира превръщането на горите и пасищата в селскостопански ниви и пасища. Този
преход в използването на почвата не може да я поддържа в естествения й вид и да произвежда
много от естествените за някои области растения като например кафе, памук, палмово масло, соя,
пшеница. Промяната може да може да увеличи ерозията на почвата извън нейната способност да
се самоподдържа.
Половината от горния почвен слой на планетата е бил загубен през последните 150 години. В
допълнение към ерозията, качеството на почвата се влияе от други аспекти на селското
стопанство. Тези въздействия включват уплътняването, загубата на структурата на почвата,
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разграждането на хранителните вещества и засоляването на почвите. Това са съвсем реални и
понякога тежки проблеми.
Негативните ефекти от ерозията на почвата надхвърлят загубата на плодородна земя. Те се
простират до увеличаване на замърсяването и утаяване в потоци и реки, запушването на тези
естествени пътища и причинява сериозни проблеми в оцеляването на рибите и други видове.
Освен това, увредените земи са по-малко способни да задържат водата, която все по-често
причинява наводнения. Устойчивото използване на земята може да помогне да се намали
въздействието на селското стопанство и животновъдството, предотвратяване на ерозията на
почвата и опустяването на ценната земя.
Горите заемат 31% от територията на нашата планета. Те произвеждат жизнено важен кислород и
осигуряват жилища за хората и дивата природа. Много от най-застрашените животни в света
живеят в горите, а освен това 1,6 милиарда души разчитат на ползите, които те дават,
включително храна, прясна вода, дрехи, материали за традиционната медицина и подслон.
Обезлесяването на горите заплашва сериозно тези ползи. То идва в много форми, включително
пожари, голи сечи за селското стопанство и животновъдството, неустойчивото изсичане на
дървесина и изменението на климата. Това се отразява на хората и заплашва широка гама от
растителни и животински видове. Около 46 - 58 000 квадратни километра гори всяка година се
губят - еквивалент на 36 футболни игрища всяка минута.
Горите играят критична роля за смекчаването на изменението на климата, тъй като те поглъщат
въглерода и предотвратяват насищането на въздуха с въглероден диоксид. Обезлесяването
подкопава точно тази важна функция. Смята се, че 15% от всички емисии на парникови газове са
резултат от обезлесяването. То е особен проблем в тропическите гори, защото те са дом на много
от ценните видове за световното биоразнообразие. В Амазония например, около 17% от гората е
била загубена през последните 50 години, най-вече поради отглеждането на добитък на нейната
територия. Обезлесяването в тази област е особено широко разпространено в близост до понаселените райони, пътища и реки, но дори и по-отдалечени райони са присвоени, когато са
открити ценни махагон, злато и петрол.
Здравето на почвата е от основно значение за земеделските производители и за световната
общност, чието препитание зависи от доброто управляване на селското стопанство. Макар че
има много предизвикателства за поддържането на здравето на почвата, има и решения и
специална група от хора, включително WWF, които работят за иновации и поддържане на
крехката кожа на Земята, извор на биологичното разнообразие. Според Рамковата конвенция на
ООН по изменението на климата (UNFCCC), преобладаващата пряка причина за обезлесяването
е селското стопанство - то е отговорно за 48% от обезлесяването; земеделието за търговия е
отговорно за 32%; сечта е отговорна за 14%, а изсичането на дървен материал, използван като
гориво е отговорно за 5% от обезлесяването.
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По отношение на Европейския съюз, горите покриват площ от 177,0 милиона хектара или 42% от
общата му площ. Страните с най-голям обхват на горите са Финландия (77%) и Швеция (75%),
следвана от Испания (57%), Италия (37%), Германия (32%) и Франция (31%). Страните с наймалкия обхват на горите са Малта (1%), Ирландия (10%), Холандия (11%) и Обединеното
кралство (12%). На територията на Обединена Европа се намират около 4% от световните гори,
но средно на всеки европейски жител съответства около 0.36 Ха горска земя. Твърде малко,
поради увеличаване на гъстотата на населението. Въпреки това, в горския фонд на глава от
населението варира от 4,4 хектара (Финландия) с 0.07 ха (Белгия) (Евростат, 2010 г.). Между
2000 и 2005 година, горското покритие в ЕС се е увеличава с 1.6%. Факт, който може да не бъде
приписан на Споразумението за прекратяване на натиск върху горите, а по-скоро резултат от
изоставянето на земеделската земя и планинските пасища.
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I. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ
Финалната трансгранична оценката за предотвратяване на обезлесяването и ерозията на почвата
в горските територии в област Къркларели, Република Турция и област Бургас, Република
България, е разработена в пълно съответствие с Програматата за ТГС по ИПП България-Турция
(2014-2020) и е проектирана в рамките на Европейската стратегия за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж и на съответните национални стратегически документи.
Основната политическа рамка на европейско, макро-регионално и национално ниво е отразена в
програмата както следва:
•

Европа 2020: Европейска стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

Стратегията Европа 2020 е споделена сред европейските институции, държавите-членки и
социалните партньори, за да бъдат предприети необходимите действия, за да се подпомогне
постигането на целите на Европа 2020. Стратегията изтъква три взаимно подсилващи се
приоритета:
- Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основана на знанието и иновациите;
- Устойчив растеж: насърчаване на по-ефективно използване на ресурсите, по-екологична и поконкурентоспособна икономика и
- Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с висока трудова заетост и социално и
териториално сближаване.
Тя поставя акцент върху пет общи основни цели, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г.
Тези цели изискват смес от национално и европейско действие, използване на пълния набор от
политики и инструменти на разположение. На ниво държава-членка, пълната собственост е от
съществено значение от държавните глави и правителствата, включително на регионално и
местно равнище. Гражданското общество, включително социалните партньори и други
заинтересовани страни, също имат важна роля, както в разработването на програмите и в
последващия мониторинг. Същият принцип се прилага по отношение на седемте водещите
инициативи.
•

Европейската стратегия за териториално
трансграничното сътрудничество

сътрудничество

и

ролята

на

Европейската Териториалната програма 2020 идентифицира някои ключови предизвикателства и
възможности за териториално развитие. Те включват повишеното подлагане на глобализацията,
демографските промени, социална и икономическа изолация, климатичните промени и загубата
на биологично разнообразие, всички относими към обхвата на програмата. Тя описва Европейско
териториално сътрудничество (ЕТС) и ТГС програмите, като ".... ключов фактор в глобалната
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конкуренция ... улесняване по-доброто използване на потенциала за развитие и защита на
природната среда".
Настоящият документ е в пълно съответствие с характеристиките на горепосочените програми за
сътрудничество.
•

Стратегически рамки на ЕС: Българско споразумение за партньорство

Българското споразумение за партньорство подчертава централната роля на програмите за
трансгранично сътрудничество, в които България участва, за принос към Стратегията за развитие
на ЕС. Споразумението за партньорство подчертава значението на насърчаването на
Европейската стратегия за Дунавския регион, тъй като макрорегионалните стратегии предлагат
нова, по-значителна и последователна платформа за сътрудничество. Програмите за
трансгранично сътрудничество следва да подчертаят значението на насърчаването на заетостта,
подобряването на туризма и популяризирането на културното наследство, като същевременно се
подобрява връзката между общностите на граничните райони. Подобряването на системата на
околната среда също ще се насърчава.
•

Стратегически рамки на ЕС: Стратегически документ на Турция 2014-2020

Целта на предприсъединителната помощ ще бъде насърчаването на териториалното
сътрудничество с цел укрепване на трансграничното, транснационалното сътрудничество,
насърчаването на социално-икономическото развитие на граничните райони, както и
разработването на подходящ административен капацитет на местно и регионално ниво, чрез
участието на страните бенефициенти в трансграничните дейности: "Една от основните цели на
Програмата за трансгранично сътрудничество между Турция и България е да се справи с липсата
на конкурентоспособност на социално-икономическото развитие в съответната област, в
сравнение с нивата на развитие на ЕС. Друга цел е да се изправят пред общи предизвикателства в
околната среда и опазването на природата, както и във връзка с трансграничните извънредни
ситуации. "
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II. ГЕОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТКИ. ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ.
Географската структура на зоната на сътрудничество варира от 710 m височина до 1000 m като
включва равнини, ниски долини, плата и хълмисти райони, с планински особености. В
североизточната част границите на зоната на сътрудничество е до Стара планина в България, и
Странджа планина в Югоизточния район, както и Черноморското крайбрежие, които попадат в
границите на България и Турция. Районът на Странджа планина е най-богатият на водни ресурси
в цялата Тракийска низина - район Странджа. Пет реки извират от там, като най-големите от тях
са Ропотамо, Дяволска река и Велека / Деджирмендере. Към обхвата на повърхностните води
влизат и няколко големи езера, разположени на българска територия - Поморийско езеро,
Бургаско езеро, Атанасовско езеро.
Подземните водни ресурси се състоят от минерални извори и термални води. Съвместното
влияние на Черно и Егейско море, Странджа, Сакар и Стара планина определят видовете климат
в целевата зона на сътрудничество. Климатът варира от преходно-континентален към
континентално-средиземноморски (мека зима, горещо лято). Планините са предимно залесени с
широколистни и иглолистни дървета. Различни видове полезни изкопаеми попадат в зона на
сътрудничество. Съществуват както неметални (варовик, мрамор, габро, гранит, азбест и глина),
така и метални депозити, а на българска територия и кафяви въглища. На турска територия са
откриваеми залежи на въглища, хром, желязо, мед, боксит, мрамор и сяра. Друг значителен
ресурс е този на морска сол в крайбрежните райони на Черно море в зоната на сътрудничество.
Разглеждайки различните компоненти на околната среда, като въздух, вода и почва, става ясно,
че състоянието на въздуха в региона е значително добро, въпреки че "основните причини за
замърсяването на въздуха са емисиите на гориво, предназначени за промишлеността и за
отопление на домакинствата и изгорелите газове на превозни средства" (Програма за ТГС по
ИПП България-Турция 2007-2013 г., 2011: 19).
В областта на въпросите с почвата, ерозията е основен проблем за региона, тъй като особено
големи площи в Къркларели са значително засегнати (Програма за ТГС по ИПП БългарияТурция 2007-2013 г., 2011: 19). Същата ситуация се наблюдава при повърхностните води, чиято
основна причина за замърсяване на водата е липсата на канализационни системи в по-голямата
част от малките общини. Що се отнася до подземните води е налице замърсяване с фосфати или
нитрати (Програма за ТГС по ИПП България-Турция 2007-2013 г., 2011: 19). И двете страни имат
традиции в опазването и управлението на природата. Въпросът за опазването на биологичното
разнообразие е важна тема в района, а набор от примери за най-добри регионални практики е
вече наличен (Програма за ТГС по ИПП България-Турция 2007-2013: 20). Районът също включва
в себе си редица природни паркове и защитени територии, като например Природен парк
Странджа в България и Националния парк езеро Гала в Турция (Одрин). Освен това, двете
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области Резерват Kасатура Корфези (Къркларели) и природен резерват езеро Сака (Къркларели)
се намират в провинция Къркларели (Странджа, 2014: онлайн; Република Турция, Министерство
на културата и туризма, 2014a / б: онлайн).
Странджа е планински масив в Югоизточна България и северозападната част на Турция, в
югоизточната част на Балканите между равнините Тракия на запад, низините край Бургас на
север и Черно море на изток. Нейният най-висок връх е Махиада (Mahya Dağı) (1 031 м) в
Турция, а най-високата точка на българска територия е Голямо Градище (710 м). Общата площ
на масива е около 10000 кв.км.
Климатът на района е значително повлиян от Черно море и е предимно умереноконтинентален в
планините и влажен субтропичен до самия бряг. Големите реки в района са Велека (147 км) и
граничната река Резовска (12 км). Природен парк Странджа, създаден през 1995 г. в българската
част на масива, е най-голямата защитена територия в България, обхващащ 1161 километра (448
кв MI), или около 1% от територията на България. Странджа планина е място, наситено с
необикновени природни и исторически богатства. Жив музей - мост между два континента:
Европа и Азия. Флората и фауната правят района уникалне в Европа. Специфичната природа е
резултат от геоложкото минало, климата и географското местоположение. Растителните
съобщества в планината се се обособили още преди Европа да се отдели от Азия при
формирането на Босфора, който сега свързва Черно и Средиземно море. Континенталният лед
никога не е достигал планината през ледени епохи. Именно тази липса на заледявания е създала
уникален прозорец към миналото. Растенията, които някога са били широко разпространени на
европейския континент през епохата на терциера сега са запазени единствено в Странджа. Ето
защо планината е жив музей. Пейзажът на Странджа е красив. Море от зелени, хълмисти гори,
пресечено от естествено криволичещи реки. Най-дългата от тях, река Велека, се влива в Черно
море чрез дивно красив естуар. Върху Странджа се простира карстов терен, със стръмни
варовикови скали, много минерални извори и сложни пещерни системи. Планината е истински
рай за дивите животни. Стръмните и скалисти склонове и дълбоките долове и дерета са дом на
удивителни птици и бозайници като: дива котка, златист чакал, видра, черен щъркел, скален
орел, бухал и ливаден дърдавец. Видовете птици гнездят в парка, но могат да се видят много
повече от тях. Миграционният път на птиците Via Pontica привлича много видове в тази
специална област, което прави общия брой на видовете птици. По време на миграцията, огромни
групи щъркели, пеликани и орли летят над парка и по крайбрежието.
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III. МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, ПЛАНИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ
Трансграничният целеви регион включва област Бургас от българската част и област Къркларели
от турска част.
Бургаска област
Бургаска област е разположена в югоизточната част на България на територия от 7748,1 кв. км
(6,9% от площта на България) и е втората по големина след Софийска област. На изток областта
има широк излаз на Черно море (224 км), на юг граничи с Република Турция, на запад с
Ямболска и Сливенска области, а на север - с Варненска и Шуменска области.
Карта № 1: Административна карта на област Бургас

Източник: http://www.journey.bg/bulgaria/map.php?region=12
В административно отношение в областта са включени 13 броя общини: Айтос, Бургас, Камено,
Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Приморско и
Царево.
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Област Къркларели
Област Къркларели (турски: Kırklareli) е провинция в Северозападна Турция, на западния бряг на
Черно море. Съседна е на България на север по протежение на 180 км. дълга граница. Граничи с
провинция Одрин, на запад, провинция Текирдаг на юг и провинция Истанбул на югоизток.
Къркларели е столицата на провинцията. Провинцията и името на столицата означават "земя на
четиридесетте" на турски и може да се отнася или до Четиридесетте османски гази, изпратени
от султан Мурад I да завладеят града за Османската империя през 15 век или да означава
Четиридесетте църкви, за които се знае, че са се намирали в района преди османското нашествие.
Има паметник на върха на хълм в град Къркларели, наречен "Kırklar Anıtı" (Мемориала на
четиридесетте на турски език) в чест на османските завоеватели (За повече информация
относно произхода на името, вижте Къркларели).
Карта No. 2: Административна карта на област Къркларели

Източник: https://www.google.bg/maps
Провинцията се разделя от планинската верига Странджа. Северните и североизточните части на
провинцията, са сред най-слабо населените и неразвитите части на Турция. Областите на юг и на
запад са по-гъсто населени, защото земята е по-подходяща за селското стопанство и развитие на
промишлеността. Северните и източните части на провинцията са доминирани от гори. Затова
горско стопанство е важно средство за живеещите в тези райони. Риболовът се извършва по
крайбрежието на Черно море.
Провинция Къркларели е разделена на 8 общини (столицата е с удебелен шрифт):
•

Бабаески

•

Демиркьой
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•

Къркларели

•

Кофчаз

•

Люлебургаз

•

Пехливанкьой

•

Пънархисар

•

Визе

Местните власти са основни единици за пространствено планиране в България, а общинският
съвет е съвещателен орган. Общинските съвети също притежават компетентността на изготвяне
на главни планове за развитие и местните власи ги използват като основа за пространствено
планиране в българските общини (вж. Тошич и др, 2010:81). Въпреки това, областите - които
съответстват на ниво NUTS III представляват де-концентрирана държавна административна
единица и отговарят "за прилагането на политиката на правителството на регионално ниво”.
Областната управа не се избира. Областните администрации са част от Държавната организация
и се финансират от държавния бюджет. Техните правомощия са предимно за надзор на правните
решения на местните власти и да участват в изготвянето на планове за регионално развитие
(Тошич и др, 2010: 82).
На национално ниво, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
притежава компетентност за устройство на територията. Документите от значение за
планирането включват националната интегрирана схема за пространствено развитие (за цялата
страна), схемите за развитие на областите (област, регион), главните планове за развитие на
териториите на общините и градовете, както и подробни устройствени планове (общини,
градове) (вж. Тошич и др, 2010: 84).
В системата за планиране на Турция, плановете могат да бъдат класифицирани по следния начин
в зависимост от нивото на териториална компетентност: планове за развитие, стратегически
пространствени планове и регионални планове на национално и NUTS II ниво, устройствени
планове с мащаб на картата от 1:25 000 към 1:100 000 предимно на провинциално ниво,
съответстващо на ниво NUTS III, и плановете за развитие на земите, с мащаб на картата по-малко
от 1:5 000 на общинско ниво. По отношение на плановете за развитие, Министерството на
развитието (МР) има законовите правомощия при изготвянето на национални и регионални
планове за развитие. В тази връзка, МР подготвя националния план за развитие (НПР) и
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР). МР възлага на агенциите за развитие да
подготвят плановете за регионално развитие на ниво NUTS II в съответствие с НСРР и НПР. По
отношение на устройствените планове, Министерството на околната среда и урбанизацията
(MОСУ) има правомощията да се подготвя пространствените стратегически планове на
национално и регионално ниво.
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В съответствие с националните и регионалните решения за планиране, плановете за
териториално устройство на извънстоличните провинции са подготвени от МОСУ, а
териториалните планове за териториално устройство на столичните провинции са подготвени от
Столичните общини. На общинско ниво, плановете за развитие на земята, включващи генерален
план и план за изпълнение, са изготвени от общините в съответствие с териториалните планове.
Процесите на земеползване, физическо планиране и зониране са включени в плановете за
развитие на земята.
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IV. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ТЕКУЩАТА СИТУАЦИЯТА В ГОРСКИЯ СЕКТОР В
ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН
Анализът и оценката на текущата ситуация на горския сектор в трансграничния регион се
основават на специфичните характеристики на анализа на всеки от двата трансгранични района Област Бургас и Къркларели. Анализът позволява дефиниции за различията и специфичните
особености, както и общи въпроси, свързани с превенция на процеса на обезлесяване и
планиране процеса на ерозията в целевия трансграничен регион.
IV. 1 Ситуационен анализ и специфични характеристики на горския сектор в Област
Бургас:
Релефът на областта е разнообразен. Преобладават низини с надморска височина до 200 м и
хълмисти земи. Низинният пояс е представен главно от Бургаската низина, Карнобатското и
Айтоското поле. Около една трета от територията е заета от хълмисти възвишения.
Карта № 3: Природогеографка карта на област Бургас

Източник:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bulgaria_Burgas_District_relief_location_map.jpg
Северните части на областта са заети от дялове на Източна Стара планина, които слабо
надвишават 1000 м и не представляват съществена пречка за комуникациите с областите от
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Североизточна България. В южната част на областта е разположена Странджа планина с найвисок връх Градище - 710 м. височина.
Климатът на областта се обуславя от съвместното влияние на Черно море, Стара планина и
Странджа. Годишните валежи са от 500 л/м² за Созопол до 927 л/м² за Малко Търново.
Максимумът на валежите за районите на Бургас, Карнобат, Айтос, Сунгурларе, Руен и Камено е
през месеците май и юни, а за района на Странджа през месеците ноември и декември.
Минимумът на валежите за цялата област е през месец август.
Средната годишна температура на въздуха е от 11,3°C за общините Руен и Малко Търново до
13,3°C за Созопол. За района на Бургас тя е 12,7°C. За цялата област най-студено е през месец
януари - от 0,5°C в Карнобат до 3,2°C в Царево. За района на Бургас средномесечната
температура за януари е 1,8°C. Най-горещи за цялата област са месеците юли и август. Найвисоката температура на въздуха 42,9°C е измерена в Айтос, а най-ниската –30,2°C в Средец.
Зимата в областта е сравнително по-мека, в равнинната част повечето дни безснежна, а в Стара
планина и Странджа снежната покривка е от 20 до 46 дни. Пролетта е хладна и настъпва покъсно. Лятото е горещо, а есента топла и продължителна.
Основните почвени типове в Бургаска област са смолниците, канелените горски почви и
алувиално-ливадните почви. Тези заемат около 90 -92 % от обработваемите земи.
В хидроложко отношение областта се отличава с някои специфични особености, обусловени от
орографията и близостта на морето. Северната низинна част се характеризира с незначителна
отточност, независимо че се пресича от множество реки. Тук отточният ефект на валежните води
е незначителен. По-голям е този ефект в тясната крайбрежна ивица в южната част на
подобластта, където и валежите са по-значителни. Режимът, както на валежите, така и на речния
отток е типично средиземноморски, което се дължи на близостта до морето, подсилващо
влиянието на средиземноморския климат. Специфична особеност е и наличието на значителни по
площ, но плитки крайбрежни езера, които представляват лимани или лагуни с различна соленост
на водата. Странджанският район е най-водният в цялата Тракийско-Странджанска област.
Формираният тук речен отток има модул от 4 до 15 dm³/s на 1 km², а в най-високите погранични
части на Странджа и над 15 dm³/s. По тези места падат и максималните валежи за областта –
около и над 1000 mm годишно.
От природните ресурси със специално значение за областта са горите, които покриват около 35
% от общата площ на Бургаска област. Планинските части на Източна Стара планина са обрасли
с обширни смесени широколистни гори. В дървесния им състав преобладава благун, цер, зимен
дъб, обикновен бук. В равнинните части все още се срещат малки лонгозни гори от ясен, бряст и
летен дъб, по стъблата на които пълзят увивни храсти, скрипка, гърбач, дива лоза, повет и хмел.
Горите в областта се стопанисват и контролират от Регионална дирекция на горите (РДГ) –
Бургас.
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Карта № 4: Обхват на РДГ – Бургас

Източник: http://www.iag.bg/struct/lang/1/type/R/id/4/unit_single
РДГ включва 13 държавни горски и ловни стопанства (ДГС/ДЛС) - ДГС Айтос, ДГС Бургас,
ДГС Звездец, ДГС Карнобат, ДГС Кости, ДГС Малко Търново, ДГС Ново Паничарево, ДГС
Садово (Сунгурларе), ДГС Средец, ДГС Царево, ДЛС Граматиково, ДЛС Несебър, ДЛС
Ропотамо (вж. картата).
Освен с голямото разнообразие на растителни и животински видове Бургаска област се
характеризира и с наличието си на примери за почти всички основни хабитати в Европа. Тя
притежава уникални и представителни съобщества и екосистеми, които са изключително ценни
по отношение на биологичното си разнообразие и включващи ливади, мочурища, торфени блата
и езера, стари дъбови гори, средиземноморски и субсредиземноморски растителни съобщества,
крайречни храсти и горска растителност, важни вътрешни и крайречни мочурища, пясъчни дюни
и други уникални хабитати по черноморското крайбрежие, морски, приморски и бентосни
съобщества в самото Черно море.
На територията на област Бургас се намира най-големият природен парк “Странджа“. Горите
на парка се стопанисват от държавните горски стопанства в Малко Търново, Звездец, Кости,
Царево и ДЛС Граматиково.
В границите на парка се намират пет природни резервата - Силкосия, Лопушна, Тисовица,
Витаново, Средока. (Биосферният резерват Лопушна е включен в книгата на ЮНЕСКО). В парка
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има и 12 защитени местности и много природни забележителности (скални образувания, вековни
дървета и др.)
IV.1.1.Промени в площта на горските територии
Изменението на горската площ на територията на област Бургас за периода 1960-2013 г. е
представено на таблицата по-долу.
Таблица № 1: Разпределение на общата площ на горските територии на област Бургас за
периода 1960-2013 г.
Години

Общо
Горски
фонд

Залесена горска площ (ха)
Всичко

Насажд. с Склоп.
пълнота култури 1
0.4-1.0

Несклоп.
култури 2

(ха)

Редини

Изредени
култури 3

Незалесена
площ за
залесява
не (ха)

Недървопроизводс
твена
площ (ха)

1960

286 235

264 593

244 290

8 707

-

11 596

-

15 537

6 106

1965

280 132

260 869

210318

12 824

18 546

19 028

153

11 165

8 098

1970

285 887

256 148

209 235

2 368

25 311

19 095

139

20 111

9 628

1975

302 348

265 273

212 377

12 283

28 301

12 096

216

24 654

12 421

1980

304 638

268 426

205 544

21 122

29 874

11 407

479

19 912

16 300

1985

307 740

272 557

203 411

29 684

27 238

11 402

822

17 614

17 569

1990

307 956

274 316

201 751

36 728

24 521

10 632

684

16 510

17 130

2000

324 548

293 860

213 675

63 484

8 282

7 873

546

13 321

17 367

2010

335 670

312 179

258 959

37 906

4 221

10 276

817

3 237

20 254

2012

339 330

315 985

265 073

36 881

3 495

9 709

827

3 055

20 290

2013

340 590

317 334

266 688

37 015

3 241

9 528

862

2 808

20 448

Източник: РДГ Бургас
За анализирания период, данните показват постоянна тенденция на увеличаване площта на
горските територии. Причините, довели до трайната тенденция за увеличаване площта на
горските територии са включените площи от ерозирани и пустеещи земи за залесяване, за
укрепване водосборите на язовирите, за озеленяване и създаване на лесопаркове, залесените и
1

Склопени култури - насаждения от изкуствен произход, създадени при нормална гъстота, образували склоп
и не се нуждаят от попълване.
2
Несклопени култури - насаждения от изкуствен произход, които още не са образували склоп или се нуждаят
от попълване, за да бъдат нормално склопени за в бъдеще.
3
Изредени култури - насаждения от изкуствен произход, с наличие от 10 до 30% от необходимия брой
фиданки, съобразно схемата на създаването им.
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самозалесилите се територии, притежаващи характеристика на гора по смисъла на чл.2 от Закона
за горите 4, както и преминаването на територията на Държавно горско стопанство (ДГС) –
Садово (Сунгурларе) към обхвата на дейност на Регионална дирекция по горите (РДГ) - Бургас.
До 1990 г. се наблюдава неблагоприятна тенденция на намаляване площта на естествените
насаждения за сметка на изкуствените. За същия период площта на склопените култури нараства
до 2000 г., след което тя намалява почти наполовина. След 1980 г. е налице постоянна тенденция
на намаляване площта на несклопените култури и незалесената площ, годна за залесяване.
В резултат на указания от страна на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), в площта на
сечищата да не се отчитат горите за издънково стопанисване или ,,сечи за подмладяване”,
площта на незалесената площ годна за залесяване след 2000 г. е намаляла над 4 пъти. Темповете
на залесяване след 1990 г. спадат силно, което е видно и от рязкото намаляване площта на
несклопените култури след 2000 г. Наблюдаваният през последните години спад в размера на
дейностите по залесяване в държавните горски територии е резултат от недостатъчното
финансиране, ниското заплащане на труда, липсата на достатъчно изпълнители и др.
Сериозно безпокойство буди нарастването на недървопроизводителната горска площ - над 3
пъти. Увеличена е площта на поляните, пътищата, просеките и складовете в горските територии.
Относително непроменена през годините остава площта на изредените култури и редините.
За анализирания период общата площ на горските територии и залесената горска площ се
променят със сравнително еднакви темпове.
Графика № 1: Динамика на нарастването на общата площ на горските територии и
площта, заета с гори за периода 1960 – 2013 г.

Източник: РДГ Бургас
Общата площ е увеличена с 54 355 ха (19.0%), а залесената с 52 741 ха (19.9%).

4

В сила от 09.04.2011 г.,последно изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014 г.
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Към 31.12.2013 г. 317334 ха (93.2%, при средно за страната 91%) от горските територии са заети
с гори. Площта на незаетите от горска дървесна растителност горски територии е 23 256 ха (6.8%
от общата горска територия, при средно за страната 9 %), в т.ч. непроизводителни горски площи
(6%, при средно за страната 7%) и незалесени площи за залесяване (0.8%, при средно за страната
2%).
Графика № 2: Разпределение на общата площ на горските територии в област Бургас и
страната като цяло, 2013 г.

Източник: РДГ Бургас, ИАГ
В сравнение с предходната 2012 г. площта от всички видове собственост е увеличена общо с 1
260 ха, получени както следва:
•

Увеличена е площта на горските територии на ТП ,,ДГС Карнобат” с 1 263 ха от новия
горскостопански план на стопанството.

•

Със заповед № РД 49-2 от14.01.2013 г. на Министерство на земеделието и храните (МЗХ)
е увеличен района на дейност на ТП ,,ДЛС Бургас” с 866 ха, като със същата площ е
намалена площта на ТП ,,ДЛС Ропотамо".

•

На основание писмо с per. индекс 91-179/01.02.2013 г. на МЗХ е променено
предназначението на държавна горска територия в ТП ,,ДГС Бургас” с площ 3 ха, като
имотите са предвидени за изграждане на общински обекти от първостепенно значение.

Площта на горските територии държавна собственост е увеличена с 3 064 ха, в т.ч увеличение на
територията на ТП ,,ДГС Звездец” и ТП ,,ДЛС Граматиково” с общо 5 499 ха в резултат на
Решение на Районен съд гр. Малко Търново, намаление с 2 361 ха при изготвяне на новите
горскостопански планове на ТП ,,ДГС Карнобат” и ТП ,,ДЛС Ропотамо” и намаление с 74 ха от
ТП ,,ДГС Бургас” на основание Решение на ОСЗ (Общинска служба по Земеделие) гр. Бургас, с
което се признава собственост на община Бургас. Площта на общинските горски територии е
намалена с 2 012 ха, в т.ч. намаление на територията на ТП ,,ДГС Звездец” и ТП ,,ДЛС
Граматиково” с общо 5 499 ха в резултат на Решение на Районен съд гр. Малко Търново,
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увеличение на площта с 2 551 ха при изготвяне новите горскостопански планове на ТП ,,ДГС
Карнобат” и ТП ,,ДЛС Ропотамо” и увеличение с 936 ха на ТП ,,ДГС Бургас” на основание
заповед № РД 49-2 от 14.01.2013 г. на МЗХ и Решение на ОСЗ гр. Бургас. В резултат на изготвяне
на новите горскостопански планове на ТП ,,ДГС Карнобат" и ТП ,,ДЛС Ропотамо” е увеличена
площта на горските територии собственост на частни физически лица с 1 058 ха, а е намалена
площта на юридическите лица с 597 ха и религиозните гори с 253 ха. Остава непроменена спрямо
миналата година площта на горите, създадени върху земеделски земи и тези, собственост на
Министерство на околната среда и водите (МОСВ).
Площта на пожарищата в държавните горски територии е 60 ха и се запазва без промяна спрямо
предходната година. Увеличена е площта на невъзобновените сечища с 11 ха, а в резултат на
новото лесоустройство е намалена площта на подлежащите на залесяване голини с 314 ха. През
2013 г. е извършено залесяване в горски територии - държавна собственост на площ от 595 дка и
в общински горски територии на площ от 259 дка.
IV.1.2. Динамика на залесената площ по видове гори
В таблицата по-долу е представено изменението на залесената площ на територията на област
Бургас за периода 1960-2013 г. по видове гори.
Таблица № 2: Изменение на залесената площ в област Бургас по видове гори за периода
1960-2010 г.
Видове гори

Площ

Години

%

1960

1965

1970

ха

2339

13574

24460 33550

%

1

5

10

Шир.

ха

110089

90448

79589 80327

Високост.

%

42

36

31

Реконструкции

ха

41054

84568

80176 73521

%

15

34

31

Издънкови за
превръщане

ха

59932

59939

70511 76835

%

23

24

27

Нискостъблени

ха

51179

1681

%

19

1

Иглолистни

1975

1990

2000

2010

2013

41000 50564

52721

38936

38244

38833

15

19

13

12

11

84111 81889

84521

102529

104790

110542

31

31

35

34

32

64404 57385

54348

48990

-

-

24

20

17

-

-

77770 44200

35101

100673

152043

170298

29

29

19

13

34

49

50

1412

1040

1135

1164

1530

2732

17102

20917

1

1

1

1

1

1

5

6

12

30

28

1980

1985

19

30

21

Източник: РДГ Бургас
Най-големи промени през този период са настъпили в иглолистните култури, които от 1 % през
1960 г. нарастват постепенно до 19 % през 1990 г. Този резултат се дължи на високите темпове
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на залесяване с иглолистни видове и е главно за сметка на горите за реконструкция, голите
площи от горските територии и включените земи за залесяване. През последните двадесет
години площта на иглолистните е намаляла с 14 477 ха в резултат на получени повреди в тях от
пожари, снеголоми, снеговали и вредители. И докато процесът на съхнене преди около десет
години при иглолистните e характерен за териториите около Черноморското крайбрежие, през
2013 г. този процес обхваща една голяма част от културите на територията на област Бургас.
Необходимо е въвеждане на диференцирани турнуси при иглолистните, съобразно дървесния вид
и разположението на съответното стопанство. Това ще създаде възможност постепенно да се
премине към трансформация на засъхващите и увредени култури в естествени семенни
насаждения. Поради рядкото семеношение на дъбовете и недостига на фиданки, при ускорената
трансформация породена от съхненето, в бъдеще ще се наложи отново на някои места в дъбовия
пояс да се използват иглолистни - главно черен бор. Правилна е насоката да се извършва
залесяване с кедър, кипарис и други сухоустойчиви видове.
Широколистните високостъблени гори показват слаба тенденция към намаляване на площта им.
През 70-те години за по-точното определяне на произхода им, част от тези гори са прехвърлени в
издънкови за превръщане, а друга част преминават в класа за реконструкция и в иглолистни
гори. През 2013 г. площта на широколистните високостъблени гори в района е 110 542 ха и
съставлява 32 % от залесената площ на територията на областта.
Реконструкцията като мероприятие у нас е въведено през 60-те години в съответствие с
тогавашните разбирания за преобразяване на природата и повишаване на продуктивността на
горите. На базата на това схващане са разработени концепции и стратегии и са възприети
тактически мерки за тяхното изпълнение. В стопанския клас за реконструкция бяха включени
издънкови и семенни насаждения от широколистни видове в лошо състояние и ниска
производителност, в това число и насаждения, доминирани от стопански ценни дървесни видове
като дъбове, обикновен и източен бук, ясен, липи и други. В този стопански клас влизаха и
издънкови и част от семенните широколистни гори, разположени на неблагоприятни условия на
месторастене, на каменливи, стръмни и урвести склонове. В повечето случаи това бяха
насаждения с малка пълнота, ниска производителност и с преобладаващо участие на малоценни
дървесни видове и храсти.
За периода 1965-1970 г. горите за реконструкция удвояват площта си за сметка на
нискостъблените. Това става в началото на 70-те години с почти окончателното ликвидиране на
нискостъбления стопански клас, като след този период площта на горите за реконструкция
непрекъснато намалява за сметка на залесяванията. През 2000 г. площта на горите за
реконструкция в Бургаска област възлиза на 48 990 ха, което представлява 17% от залесената
площ на дирекцията.
През 2007 г. е проведен форум „Оценка на горите за реконструкция в България и перспективи за
тяхното стопанисване". След запознаване с резултатите от многогодишната дейност по
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реконструкция на горите и след преразглеждане на значението на понятието „реконструкция” в
условията на устойчиво стопанисване на горите, на експертния форум е предложено да бъдат
изготвени нови указания за стопанисване на горите, включени в досегашния стопански клас за
реконструкция, на основата на следните приети решения:
•

Стопанският клас „Реконструкция” да отпадне и горите, включени в него да се
разпределят в съществуващите към настоящия момент стопански класове според
общоприетите признаци: дървесен вид, произход и т.н.

•

Критериите за включване на насаждения в нискостъблените стопански класове да се
коригират, за да може в тях да попаднат и насаждения от 5 бонитет, в лошо състояние, на
много бедни и бедни месторастения от типа А, АВ, В.

•

Целите пред всички стопански класове да се разширят и ориентират към възстановяване
на устойчивостта, биоразнообразието и продуктивността, характерни за първичната
горска екосистема на дадено местообитание.

•

Преразпределянето на насажденията от стопанския клас „Реконструкция” към
съществуващите стопански класове да бъде съпроводено с включване на допълнителни
лесовъдски мероприятия за тяхното стопанисване, които отговарят на новите цели,
разнообразието на растежни условия и състоянието на насажденията.

Състоянието на издънковите гори за превръщане в семенни е тревожно. Една част от тях
започнаха да се разпадат и определено няма да достигнат поставената лесовъдска цел. Сред
комплексните причини на първо място следва да се посочи продължителните през последните
години суши и влошената екологична обстановка, които водят до влошаване на санитарното
състояние на насажденията. Също така допуснатите през годините грешки по отношение на
стопанисването на издънковите гори спомогнаха да не се постигне поставената цел за ускорено
превръщане на издънковите насаждения в семенни.
Към високостъблените гори бяха причислени част от издънковите насаждения, които през
последните години започнаха да се изреждат и загиват на възраст, при която в някои от тях се
извеждаха отгледни сечи. Във връзка с проведеното през месец май 2002 г. в гр. Китен, община
Приморско, Национално съвещание по стопанисването на издънковите дъбови гори и приетите
решения, на територията на РДГ - Бургас беше извършена инвентаризация и преоценка
състоянието на:
•

насажденията с издънков произход, включени във високостъблените стопански класове;

•

всички издънкови насаждения, отнесени към високобонитетните стопански класове за
превръщане, за които по преценка е предложена промяна на стопанския клас в зависимост
от преобладаващия дървесен вид и начина на стопанисване.

В резултат на инвентаризацията е изготвена обяснителна записка и програма за стопанисване на
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издънковите насаждения за периода на действие на лесоустройствените проекти на територията
на горските стопанства Царево, Кости, Малко Търново, Звездец, Ново Паничарево, Средец и
Айтос и ловно стопанство Граматиково.
Общо за територията на област Бургас са предложени и одобрени насаждения за промяна на
произхода и стопанския клас на площ 3 521 ха, като предложенията за извеждане на сечи
възлизат на 2 492 ха с предвидено ползване от 108 180 куб. м стояща маса. През 2013 г. площта
на издънковите гори за превръщане в семенни възлиза на 170 298 ха, което представлява 50 % от
залесената площ на територията на областта. Увеличението на площта на тези гори спрямо 2000
г. с 69 625 ха се дължи на отпадането на стопанския клас „Реконструкция” и прибавянето на
площта на тези гори основно към издънковите насаждения за превръщане в семенни, както и на
новоустроени самозалесили се гори.
Площта на нискостъблените гори през 1960 г. е била 51 179 ха. През периода 1965-1990 г. в
площта на нискостъблните гори не са настъпили съществени промени и тя е представлявала един
процент от залесената площ на територията на област Бургас. Този процент се запазва и през
2000 г. Завишението от 1 200 ха се дължи основно на залесените площи с акация и създадените
интензивни култури от този вид през периода 1990-2000 г. Увеличението на площта на
нискостъблените гори спрямо отчета от 2000 г. с 14 370 ха се дължи на прибавянето на една част
от площта на отпадналите гори за реконструкция. Към края на 2013 г. площта на
нискостъблените гори е 20 917 ха и представлява 7 % от залесената площ на територията на
област Бургас.
В обобщение, разпределението на общата площ на горските територии по видове гори към
31.12.2013 г. е представено на графиката по-долу.
Графика № 3: Разпределение на общата площ на горските територии в област Бургас по
видове гори към 31.12.2013 г.
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Източник: РДГ Бургас
IV.1.3 Разпределение на горските територии по вид собственост
С решения на бившите поземлени комисии (сега общински служби по земеделие) през периода
2000-2002 г. са възстановени на собствениците горски територии по Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от горския фонд 5 (ЗВСГЗГФ). В резултат на тези решения
собственост придобиват частни физически и юридически лица, църковни настоятелства и
общините: Малко Търново, Приморско, Созопол, Несебър, Поморие, Средец, Карнобат и
Сунгурларе. На по-късен етап са обжалвани от общините някои решения на поземлени комисии
и допълнително съдът възстановява нови горски територии, собственост на общините Царево,
Созопол, Средец, Поморие, Несебър, Карнобат и Сунгурларе.
В резултат на тези решения на поземлените комисии и съдилищата, за периода 2000-2013 г. е
увеличена площта на общинските горски територии с 69 194 ха, на частните физически лица с 2
338 ха, на юридическите лица с 2 083 ха и на църковните настоятелства с 302 ха. За същия
период е намаляла площта на горските територии държавна собственост с 61 587 ха. В резултат
на Решение на Районен съд гр. Малко Търново, площта на горските територии държавна
собственост през 2013 г. е увеличена с 3 064 ха. Площта на резерватите на територията на област
Бургас, които са собственост на МОСВ към 31.12.2013 г. възлиза на 6 194 ха.
Разпределението на горските територии по години и видове собственост за периода 2000-2013 г.
е представено на таблицата по-долу.
Таблица № 3: Разпределение на горската територия по видове собственост в област Бургас
за периода 2000-2013 г.
Година

Общо
(ха)

ДГТ

ОГТ

ЧФЛ

ЧЮЛ

Религио
зни

МОСВ

96

6246

Гори
зем.
земи

2000

324548

266831

40081

11294

2003

330071

242291

69895

11380

198

150

6177

2005

331738

215198

97989

11397

553

424

6177

2008

332640

211995

100813

11510

1673

455

6194

2010

335670

207285

104966

12711

1676

398

6194

2440

2012

339330

205244

109275

13632

2083

398

6194

2504

2013

340590

208308

107263

14690

1486

145

6194

2504

в

Източник: РДГ Бургас
5

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г., последно изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г.
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През периода 2000-2013 г. частната собственост в горския сектор непрекъснато увеличава своя
дял и достига 4.75% (при средно за страната 11%) от площта на горските територии на област
Бургас. Както бе посочено и по-горе, увеличението е основно за сметка на държавните и
общинските горски територии.
В обобщение, разпределението на площта на горските територии по видове собственост към
31.12.2013 г. е представено на графиката по-долу.
Графика № 4: Разпределение на площта на горските територии по видове собственост в
област Бургас и Р България към 31.12.2013 г.

Източник: РДГ Бургас, ИАГ
Съгласно представена информация от РДГ Бургас към 31.12.2002 г. на територията на
дирекцията има възстановени и регистрирани общо 5 708 броя имоти частна собственост.
Преобладаваща част от имотите частна собственост - 4 831 бр. (84.6%) са с площ на имотите до 2
ха. 609 бр. (10.7%) са с площ на имотите от 2 до 5 ха. 163 бр. (2.9 %) са с площ на имотите от 5 до
10 ха. 95 бр. (1.7 %) са с площ на имотите от 10 до 50 ха и само 10 броя (0.2 %) са с площ на
имотите над 50 ха (Вж. Графиката по-долу). В Таблица 4 е показано разпределението на броя на
имотите собственост на частни физически лица, по площ и държавни горски и ловни стопанства.

29

Графика № 5: Разпределение на броя на частните имоти в област Бургас по площ към
31.12.2002г

Източник: РДГ Бургас
Таблица № 4: Разпределение на броя на имотите собственост на частни физически лица по
площ и държавни горски и ловни стопанства на територията на област Бургас към
1.01.2002 г.
Брой на имотите на частни физически лица
ДГС/ДЛС

по-малко
от 20 дка

Царево

2

Кости

9

20-50
дка

50-100
дка

100-500
дка

Повече от 500
дка
1

Общо

3
9

Граматиково
Малко Търново

402

Звездец

1

Ново
Паничарево

108

12

Средец

1828

219

Бургас

1506

54

13

1

1

1

2

Несебър

5

78

3

278

Карнобат

484

7

3

2

1565
1

1
254

206
2047

1

Айтос

417

156

286
10

3

907
30

Садово

20

2

Ропотамо

193

39

РДГ-Бургас

4831

601

22

(Сунгурларе)
3
163

235

95

10

5708

Източник: РДГ Бургас
Както в цялата страна, така и в област Бургас се наблюдава голяма разпръснатост и надробяване
на частните горски имоти, което силно затруднява провеждането на обща горска политика и
правилно извеждане на лесовъдските дейности. 84% от частните горски имоти са с площ до 2 ха,
при средно за страната 94%.
Към 31.12.2012 г. площта на общинските горски територии възлиза на 109 275 ха, което
представлява 32 % от общата площ на горските територии. Най-голяма е площта на общинските
гори в общини Сунгурларе - 23 045 ха, Средец - 21 840 ха, Приморско — 14 312,9 ха и Несебър 13 201 ха. Най-малка е площта на общинските гори в общини Бургас - 157,9 ха, Айтос - 56,8 ха и
Камено - 37,8 ха. В таблицата по-долу е показано разпределението на площта в хектари и
предвиденото ползване в стояща маса с клони на общинските горски територии по общини и
държавни горски и ловни стопанства.
Таблица № 5: Разпределение на площта (ха) и предвидено ползване по Лесоустройствен
проект (ЛУП) на общинските гори по общини на територията на област Бургас към
31.12.2012 г.
№

Община

ДГС/ДЛС

1

Айтос

ДГС Айтос

2

Руен

ДЛС-Несебър
ДГС - Айтос

3

Бургас

5

Созопол

Приморско

56.8

Предвидено ползване
ЛУП cm. маса с клони

по

0

56.8
235.7

0

44.0
191,7
157.9

50

157.9

50

7653,9

15598

2639.5

5300

ДГС - Ново Паничарево

2710.0

4568

ДЛС - Ропотамо

2304.4

5730

ДГС - Бургас

14312.9

41940

ДГС-Бургас

ДГС - Бургас
4

Площ , ха

31

6

7

Камено

Средец

571.1

500

ДГС - Ново Паничарево

7871.9

33775

ДГС - Царево

50.2

ДЛС - Граматиково

3.2

ДЛС - Ропотамо

5816.5

7665

37.8

10

37.8

10

21840.7

40572

1375.7

2095

20465.0

38477

9793.2

18356

4541.0

7360

ДГС - Звездец

3450.0

6885

ДГС - Кости

12.0

ДЛС- Граматиково

1790.2

4111

5852.0

14380

5852.0

14380

23045.0

31658

7621.0

10510

15424.0

21148

3488.1

5768

2425.5

4038

ДГС - Бургас

ДГС - Бургас
ДГС- Средец
ДГС - М. Търново

8

9

10

М. Търново

Карнобат

Сунгурларе

ДГС - Карнобат

ДГС - Карнобат
ДГС - Садово (Сунгурларе)
ДГС - Царево

11

12

13

Царево

Несебър

Поморие

ДГС- Кости

469.0

ДЛС - Граматиково

593.6

1730

13201.0

22257

13201.0

22257

9600.0

13728

9600.0

13728

109275.0

204317

ДАС- Несебър

ДЛС - Несебър

РДГ – Бургас

Източник: РДГ Бургас
По информация от РДГ – Бургас, в периода 2012-2013 г. са заведени дела от държавата в лицето
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на министъра на земеделието и храните срещу възстановени горски територии собственост на
общини. Основание за завеждане на делата са чл.124, ал.1 от Граждански процесуален кодекс,
отрицателен установителен иск и чл.13, ал.8 от ЗВСГЗГФ. Горските територии са възстановени
на общините като балталъци (право на ползване). Делата са заведени срещу част от
възстановените горски територии собственост на общините Царево, Приморско, Созопол, Малко
Търново, Поморие, Несебър, Карнобат и Сунгурларе. Към 31.12.2013 г. има влязло в сила
решение на Районен съд гр. Малко Търново, с което се признава собственост на държавата на
близо 5 499 ха горски територии в териториалния обхват на дейност на ДГС — Звездец и ДЛС Граматиково. Възстановените имоти на частни физически лица са представени в таблицата подолу.
IV.1.4. Залесяване и борба с ерозията
Анализ на извършеното залесяване до 1999 г.
Първите залесявания в Бургаски окръг започват около 1896 г. За това има и материални
предпоставки - създадения през същата година разсадник в района на Минералните бани край с.
Ветрен. От 1921 г. датират залесяванията около постройките на обект „Гермето”, Айтоско. През
1930 г. започват залесяванията с черен бор над Малко Търново. През 1935-1936 г. започват
залесявания с черен бор в местностите „Калето” и „Кабата”. След обилното семеношение по
дъбовете през 1952 г. започват залесяванията в Странджа с горун, благун, цер и други главно
чрез семена. След преустановяване на издънковото стопанисване (1958-1960 г.) започва масово
залесяване в реконструкции с черен и бял бор. За около 20 години от 1952 до 1972 г. само в
Странджа са създадени 207 600 дка чисти и смесени иглолистни култури.
От началото на 70-те години иглолистните култури започват да показват разклатена устойчивост
срещу поледици, гъбни болести, суша и други. В този контекст след 1980 г. се спират
залесяванията с бял бор, а тези с черен бор намаляват чувствително след 1975 г. и запазват до
1989 г. средногодишен обем от 5700 дка, след което съвсем са ограничени.
С проекта за язовир „Камчия” са залесени 30 285 дка горски култури, построени 44 броя баражи
на циментов разтвор и 2140 куб. м прагове на циментов разтвор. През периода 1999-2013 г.
дейностите по възстановяването на горите се определят от настъпилите климатични промени —
липса на валежи и продължително засушаване, от които се обуславят и следните негативни
процеси в развитието на горите в Бургаския регион:
•

Частично или цялостно съхнене на дъбовите насаждения и създадените иглолистни
култури.

•

Унищожаването на горите от пожари.

•

Освобождаване на площи за залесяване след масови снеговали и снеголоми.

•

Отслабване на здравословното състояние на дървостоите, вследствие на нападение от
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болести и вредители.
Посочените по-горе процеси налагат извеждането на санитарните сечи върху големи площи.
Залесителната дейност за този период се определя и от наличието на реституционни процеси в
горите. Увеличават се и площите за залесяване от незаконната сеч около населените места.
Съгласно чл. 43 ал.1 и 2 от Закона за горите от 1998 г. (ДВ. бр. 41), задължава собствениците на
гори да залесяват невъзобновените сечища и пожарища в срок до 1 година, след
освобождаването им от горскодървесна растителност или при обективни причини до 2 години от
откриването им. С разпоредбите на чл. 61 от Правилника за приложение на Закона за горите от
1998 г., собствениците на гори се задължават ежегодно да установяват освободените площи,
подходящи за залесяване и своевременно да разработват програма за възстановяването им.
Съгласно по-горе посочените изисквания от Началника на Националното управление по горите е
утвърдена Национална програма за залесяване през 1999-2000 г. По тази програма в Регионално
управление по горите — Бургас през 1999 г. са залесени 2926 дка и през 2000 г. - 1682 дка нови
горски култури. През лятото на 1999 и 2000 г. в област Бургас, поради липса на валежи и високи
температури на въздуха, възникват горски пожари, които засягат големи площи, предимно от
иглолистни култури и части от широколистни насаждения. Общата площ на пожарищата, която е
трябвало да се възстанови чрез залесяване възлиза на 23 000 дка. Най-големи опожарени площи,
за залесяване са открити на територията на Държавно лесничейство - Средец, Община Средец,
Държавно лесничейство - Бургас и Община Созопол. За възстановяване на опожарените площи
чрез залесяване, е изготвена Национална програма ,,Възстановяване и опазване на българската
гора”.
За участие в изпълнението на програмата са изготвени проекти от съответното Държавно
лесничейство или Държавна дивечовъдна станция. Всички поделения на Регионално управление
по горите Бургас са участвали с проекти по програмата. По тази програма са възстановени
всички опожарени площи, подлежащи на залесяване. Най-много залесени площи по проекти от
Националната програма са осъществени в Държавните лесничейства — Средец, Айтос, Бургас и
Карнобат.
В резултат от тежките засушавания през 2000 и 2001 г., в района на Югоизточна България се
получават масови повреди от съхнене върху иглолистните култури от Бургаско-Странджанското
крайбрежие от гр. Обзор до гр. Царево. През 2000 и 2001 г., средногодишната сума на валежите е
с 40% по-ниска от многогодишната норма на района, което се отразява крайно неблагоприятно
върху почвената и въздушната влажност. Извършените измервания в Странджа през месец август
2001 г. показват 7-10% влажност на почвата на дълбочина до 80 см. Тези данни съответстват на
влажността на трайното увяхване. Видимото изсъхване на иглолистните култури, с
почервеняване на листата започва през месец март същата година, с постепенно засилване на
процеса се увелича и площта на засегнатите култури и процента на изсъхналите дървета в тях.
Проведената инвентаризация на терена на изсъхналите иглолистни култури, показва следните
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данни по площ в декари, с интензивност на съхнене от 70 до 100%:
Таблица № 6: Изсъхнали иглолистни култури в дка през 2001 г., с интензивност на съхнене
от 70 до 100%, в област Бургас по форма на собственост.
ДЛ/ДДивС

Държавна
собственост

Общинска
собственост

Частна
собственост

ДЛ-Царево

350

60

620

ДЛ – Бургас

5 800

4 000

1 000

ДДивС – Несебър

1 975

1 284

ДДивС – Ропотамо

6 400

5 450

Общо за РУГ:

14 525

10 794

ОБЩО
1 030
10 800
3 259
11 850

1 620

26 939

Източник: РДГ Бургас
При инвентаризацията е установено, че най-тежко са засегнати културите от бял бор и от черен
бор. Не са установени повреди от съхнене върху културите от кедър и обикновен кипарис, които
се намират в района на Слънчев бряг, Созопол и Царево. От сушата не са пострадали и местните
широколистни видове - космат дъб, мъждрян и частично благун.
За обсъждане на проблема със съхненето на иглолистните горски култури и вземането на мерки
за неговото решаване на 02.07.2002 г., ръководството на РДГ - Бургас провежда среща с
представители на всички собственици на горски територии, засегнати от процеса на съхнене. На
срещата се взима решение за изготвяне на проект за възстановяване на изсъхналите горски
култури. Проектът е изготвен за срок от 3 години - 2003- 2005 г. Всеки собственик на
съответната горска територия, включена в проекта, трябва да осигури финансови средства за
залесяването й.
Таблица № 7: Разпределение на редуцираната площ за залесяване по видове собственост и
необходими финансови средства за периода 2003-2005 г.
Държавна собственост:
ДЛ/ДДивС

Редуцирана площ за залесяване
— дка

Необходими финансови средства - лв.

ДЛ – Царево

10

4 179

ДДивС — Ропотамо

100

24 400

ДЛ — Бургас

3 647

1 250 800

ДДивС – Несебър

815

414 243

Всичко за РУГ:

4 572

1 693 622

Общинска собственост:
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Община

Редуцирана площ за залесяване - Необходими финансови средства - лв.
дка

Приморско

2 219

999 056

Созопол

4219

1 780 900

Поморие

125

61 813

Несебър

63

31 285

Средец

300

138 000

Всичко за РУГ:

6 926

3 011 054

1 012

428 200

Частна собственост:

Източник: РДГ Бургас
Проектът е изпълнен за площите ,,държавна собственост” и частично за площите „общинска
собственост”, залесяване върху площите „частна собственост” не е извършено. Основната
причина за неизпълнението му е липсата на финансови средства. Залесяването по проекта е
извършено предимно с широколистни видове - благун, цер, космат дъб, мъждрян, липи и др.
Анализ на извършеното залесяване през периода 1999 - 2013 г.
Залесяването през периода се извършва винаги по одобрени от РДГ технологични планове. Те се
изготвят от собствениците на гори, съгласно изискванията на Наредбите за залесяване и
инвентаризация на горските култури, съответно Наредба 17/28.07.2000 г. и Наредба 2/02.02.2009
г.
Приблизително съотношението между широколистните и иглолистните дървесни видове, при
извършеното през периода залесяване е в съотношение 90:10 % , в полза на широколистните.
Основните цели, поставени пред залесяването през този период са:
•

залесяване на всички опожарени площи;

•

създаване на смесени по състав култури и такива, с преобладаване на широколистните
видове;

•

залесяване на площите, освободени от изсъхнали горски култури и насаждения.

Реално тези цели са постигнати само за горите държавна собственост и в много малка степен в
общинските и частните гори, където немалки площи трябва да бъдат залесени. През последните
години се наблюдава повишена активност на общините, собственици на гори, да залесяват
освободените от тях площи със средства от Европейския съюз, чрез изготвяне на проекти по
Програмата за развитие на селските райони. С проекти по тази програма участват и предстои да
участват следните Общини: Бургас, Средец, Созопол, Приморско, Карнобат, Сунгурларе,
Поморие, Несебър.
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Обобщена информация за извършеното залесяване в периода 1999 – 2013 г. по видове
собственост на горските територии е показано на таблицата по долу.
Таблица № 8: Извършено залесяване в дка през периода 1999-2013 г. на територията на
област Бургас, по видове собственост на горските територии.
ТП

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ДГС/ДЛС

ДЛС - Граматиково 66

50

25

ДГС- Царево

50

20

35

ДГС - Кости

54

55

41

ДГС - М.Търново

40

25

25

ДГС- Звездец

60

30

ДГС - Н.Паничарево 10
ДГС - Средец

49
9

10

57

76

50

2

75

30

70

80

80

65

50

20

406

418

300

2059 3730 1230 1378 813

ДГС - Бургас

516

344

185

382

ДЛС - Несебър

230

130

200

ДГС - Айтос

655

215

410

520

200

ДГС - Карнобат

345

186

175

233

1326

ДГССадово
459
(Сунгурларе)

142

318

ВСИЧКО
периода: 32 228

за

325

1628 2100 110

80

30
30

12
30

25

101

22

50
22

35

30
44

200

ДЛС- Ропотамо

350

50

32
30

400

34

50
40

10

319

132

118

6

4

75

110

1

23

15

615

50

650

786

612

700

620

353

50

39

90

30

165

150

77

250

220

100

250

38

80

50

100

17

30

50

215

17

20

68
300

200
225

50

50
229

143
50

2926 1682 1794 3304 7420 5030 3214 1974 1700 1128 1064 905

383

109

595

Източник: РДГ Бургас
Залесяване в горски територии държавна собственост
В резултат на забраната на голите сечи (освен санитарни и в нискостъблени), със Закона за
горите от 1998 г., извършената дейност по реституцията на горите и закриване (разпределение по
други класове) на стопански клас реконструкция, увеличаване на площите с естествено
възобновяване, залесяването в горските територии държавна собственост е силно намалено по
площ. По посочените причини, плановото залесяване, предвидено по действащите
лесоустройствени проекти през 2010 г. е 2 417 дка, и се разпределя в следните насоки: ново
залесяване - 862 дка, в зрели насаждения - 1 378 дка и попълване на редини -178 дка.
От извършена инвентаризациите на РДГ, става ясно, че залесяването, извършено до края на 1999
г. е отчитано само в горските територии държавна собственост. Извършеното залесяване в горски
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територии държавна собственост по ДГС и ДЛС за периода 1999-2013 г. е 33 228 дка, от които
залесени опожарени площи - 14 980 дка и залесяване, извършено върху площи от изсъхнали
горски култури - 4 983 дка. Изпълнението на залесяването е извършено основно чрез възлагане
на лицензирани фирми.
Финансирането на лесокултурната дейност през периода, в горите - държавна собственост, е
извършено от бюджета на НУГ, ДАГ, ИАГ, МТСП. По Програмата за развитие на селските
райони през 2010 г. в ДГС — Средец са залесени 97 дка и през 2013 г. в ДГС - Карнобат - 229
дка. В ДГС - Бургас, с финансови средства на частна фирма, са залесени 15 дка.
Залесяване в горски територии общинска собственост
По информация от РДГ – Бургас, извършеното залесяване върху горски територии Общинска
собственост през периода 1999-2013 г. е 5 639 дка. Данните са от извършените есенни
инвентаризации на горските култури от Общините и предадени в РДГ - Бургас. Разпределението
на извършеното залесяване по Общини е следното:
•

Община Созопол - 249 дка;

•

Община Малко Търново - 514 дка;

•

Община Приморско - 50 дка;

•

Община Средец - 4 567 дка;

•

Община Несебър - 132 дка;

•

Община Поморие - 127 дка.

Залесяване в горски територии частна собственост
Най-малко площи през периода 1999-2013 г. са залесени в горски територии частна собственост
— 365 дка. През 2002 г. върху опожарени частни горски имоти в района на ДЛ — Средец е
извършена механизирана частична почвоподготовка върху площ от 315 дка, която е залесена с
космат дъб и акация. Също през 2002 г. върху опожарени частни горски имоти в района на ДЛ —
Бургас е извършена почвоподготовка във вид на ръчни тераси на площ от 45 дка. Площта е
залесена с черен бор. Състоянието и на двете култури в момента е незадоволително.
През 2013 г. е залесена с пауловния, земеделска земя на площ от 5 дка в землището на гр. Айтос.
Преди залесяването площта е риголвана. Културата е в много добро състояние.
В обобщение, разпределение на извършеното залесяване по видове собственост на горските
територии за периода 1999 - 2013 г. е представено на графиката по-долу.
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Графика № 6: Разпределение на извършеното залесяване по видове собственост на
горските територии през периода 1999 - 2013 г. в дка:

Източник: РДГ Бургас
Залесяването в Държавните лесничейства по периоди и с натрупване в дка е представено на
таблицата по-долу.
Таблица № 9: Залесяване в Държавните лесничейства на територията на област Бургас по
периоди и с натрупване в дка
Държавно
лесничейство
Царево

1630

Кости

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1992

1998

4363

9568

21975

35723

45648

52686

56247

59181

59831

60502

-

2997

15045

25806

31477

34972

38203

41313

42113

42477

Граматиково

1456

2836

10779

21894

29011

32635

35720

38966

42148

42556

43036

Малко
Търново

1180

2747

9222

19956

28117

34727

43062

49731

54975

56080

56673

Звездец

1472

3220

12340

23375

34314

40009

42390

42390

42390

42390

42935

Ново
Паничарево

-

-

5735

18055

24359

27503

29777

32640

36184

36606

37038

Средец

2401

7321

24834

51325

77065

100264 122588

137547

152222

153975

159586

Бургас

2177

7271

25048

50830

75039

95532

117934

134304

146746

148409

151525

Несебър

1898

8026

34423

54611

70571

85899

102670

117818

131843

133813

135681

Айтос

2872

9317

27375

53961

75508

96713

119134

136232

152707

155883

163057

Карнобат

2000

6831

27390

49659

70783

88031

103497

114147

123758

125804

129667
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Садово
(Сунгурларе)

1847

Ропотамо
РДГ - Бургас

4665
-

18932

56597

15870

30871

46287

63094

79123

91191

101199

-

-

-

-

989416

1084582

205581 411557 592583 741532 857276

101199

105515
150

1098659 1127842

Източник: РДГ Бургас
От справката е видно, че най-голямо по площ залесяване е извършено в държавните
лесничейства - Айтос, Средец, Бургас, Карнобат и Садово (Сунгурларе).
IV.1.5 Борба с ерозията
През периода 1999-2013 г. на територията на област Бургас няма извършено строителство на
противоерозионни съоръжения. По информация на РДГ – Бургас, такива няма предвидени и по
лесоустройствените проекти на ДГС, ДЛС и Общините, собственици на гори. Извършен е ремонт
на един от баражите на територията на ДГС — Садово (Сунгурларе). Надстроен е баражът на
река Балабан дере на територията на ДГС - Айтос. През периода са извършени и 1 997 дка
противоерозионни залесявания.
IV.1.6 Защита на горските територии от пожари
Анализ на броя на горските пожари и опожарени площи в горски територии през последните 10
години
От данните на РДГ – Бургас за горските пожари в рамките на областта за последните 10 години
се вижда, че те се различават както по брой, така и по площ. Забелязват се обаче и две тенденции.
Първата е за определена цикличност на години с пикови горски пожари, например 2000 г. - 32
322 дка опожарени територии, 2001 г. - 42 594 дка опожарени площи. Следват няколко години с
много ниски стойности по площ и брой на пожарите в горите. През 2002 г. са опожарени само
241 дка горски територии в цялата област. В периода 2002 г. - 2006 г. площта на горските пожари
е от 241 дка до 1479 дка. През 2008 г. се очертава пик с опожарени 12 963 дка.
Графика № 7: Горски пожари 2000 – 2013 г., в дка на територията на област Бургас

Източник: РДГ Бургас
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Следва няколкогодишен спад и отново пик през 2012 г. с опожарени 23 049 дка горски
територии. В голяма степен тази цикличност зависи от атмосферни и метеорологични условия.
Втората тенденция е да се създават нови пикове по брой пожари в месеците март — април и
особено в последните години в месеците ноември — декември.
През периода 1.01.2004 г. - 31.12.2013 г. на територията на област Бургас са възникнали общо
295 пожара в горски територии. Опожарени са 56 433 дка в т.ч. 7 996 дка от върхов пожар.
Опожарена е 8 128 дка иглолистна гора, 39 608 дка широколистна гора, 2 843 дка смесена гора и
5 854 дка незалесени площи. По собственост пожарите се разпределят, както следва:
•

държавна - 27 469 дка;

•

общинска - 24 349 дка;

•

частна - 3 414 дка;

•

църковна - 1 083 дка;

•

юридически лица - 119 дка.

За периода най-много пожари са възникнали на територията на ДГС - Бургас - 49 бр., ДГС Карнобат - 46 бр., а най-малко в ДГС - Звездец - 5 бр. и ДЛС - Граматиково - 4 броя. По площ
най-много са пожарите в ДГС — Средец - 17 953 дка, ДГС — Айтос - 8 368 дка, а най-малко по
площ само 28 дка за целия период в ДЛС - Граматиково.
За периода 2004 г. - 2013 г. опожарените площи до 1 ха са 81 бр., от 1 ха до 100 ха - 199 бр., от
100 ха до 500 ха - 14 бр. и над 500 ха - 1 брой. Средната площ на един пожар за периода в РДГ Бургас е 295 дка.
Нанесените щети от горски пожари за периода по данни на РДГ възлизат на 730 271 лв.
През 2013 г. на територията на областта са възникнали общо 23 пожара в горски територии.
Опожарени са 3 129 дка, в т.ч. 207 дка върхов пожар. Опожарени са 253 дка иглолистни, 2 791
дка широколистни, 1 дка смесена гора и 84 дка незалесени площи. По видове собственост
опожарените горски територии са разпределени, както следва: държавна - 1 809 дка, общинска 690 дка, частна — 619 дка и юридически лица — 11 дка.
В допълнение трябва да се посочи, че пожарите, възникнали по естествен път са много рядко
явление в региона, повечето пожари са причинени от човешка небрежност и обикновено се
свързват с горене на стърнища, пустеещи земеделски земи, пасища или небрежност при работа в
гората или прилежащите територии. Умишленото палене е явление, което в повечето случаи
трудно се разследва и определя.
Изпълнение на противопожарни мероприятия
По данни на РДГ – Бургас за 2013 г. са изразходвани общо 635 162 лв. за противопожарни
мероприятия (ППМ) в т.ч.:
41

•

за гасене на пожари - 2 418 лв.;

•

пожаронаблюдателни кули — 3 броя на стойност 504 680 лв.;

•

за пожаронаблюдатели — 2 бр. — 3 720 лв;

•

направа и поддържане на бариерни прегради — 32 480 м — 25 893 лв.;

•

направа и поддържане на лесокултурни прегради —138 050 м — 37 596 лв.;

•

направа и поддържане на минерализовани ивици - 264 760 м — 60 204 лв.;

•

други изразходвани средства ( депа, табла, табели и др. ) — 10 651 лв.

Независимо от извършеното, трябва да се посочи, че в голяма част от територията на РДГ —
Бургас противопожарната структура не е в добро състояние. Липсват пътища за движение на
пожарни автомобили или съществуващите са станали непроходими, наличие на близки водоеми
и подходи към тях.
Като най-важни задачи и проблеми за разрешаване за защита на горските територии от пожари
могат да се посочат:
•

Съгласно ЛУП да бъдат изградени лесокултурни и бариерни прегради, както и
минерализовани ивици в горските територии, с цел по-бърз достъп на противопожарна
техника и бързо локализиране на възникнали пожари.

•

Закупуване на специализирани високопроходими автомобили за патрулиране и бързо
реагиране при потушаване на горски пожари.

•

Оборудване на противопожарни депа.

•

Закупуване на защитни облекла и предпазни средства за гасене на пожари.

•

Съвместни действия с „Районна служба пожарна безопасност и защита на населението” на
територията на държавните горски и ловни стопанства.

•

Призоваване на местната власт към по-висока бдителност и съпричастност при контрола в
горските територии.

•

Обучение на служителите на ТП ДГС/ДЛС, включени във формирования за гасене на
горски пожари.

IV.1.7 Защита и опазване на горите от вредители и болести
Целта на лесозащитата е не да се унищожи напълно даден вредител, а да не се допусне масовото
му размножение. От насекомните вредители в Бургаския регион най-опасни са гъботворката,
педомерките и златозадката в широколистните насаждения, а в иглолистните — короядите и
боровите оси. Знаейки цикъла на тяхното развитие, може лесно да се прогнозира каква
популация ще има вредителя през следващата година и да се вземат навременни мерки за
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предотвратяване на техния каламитет.
Съхненето в горите е естествен процес, който обаче през последните няколко години за РДГ –
Бургас придоби по-голям мащаб, поради 2 причини: мокрия сняг и силния вятър на 17, 18 и 19
октомври 2011 г. В насажденията се констатира различна степен на повреди по иглолистната и
широколистна дървесина (основно черен и бял бор на възраст от 30г. до 50г.). Повредите не са с
еднаква интензивност по цялата площ на насажденията, концентрирани са в различни по площ и
размери прозорци и причините за това са комплексни, влияние оказва изложението, дълбочината
и преовлажняването на почвения профил и средния диаметър.
Извеждането на санитарните сечи е необходимо с цел усвояване на пречупената на различна
височина и изкоренена дървесина от ветролом, ветровал, снеголом и снеговал. До момента в
големи масиви от иглолистни култури, създадени върху бивши земеделски земи, не се извеждат
санитарни сечи, защото са частна собственост. Има собственици, които въобще не знаят къде са
техните възстановени гори, други търсят много по-голям икономически ефект от реализацията на
дървесината. Вследствие на което, изкоренената дървесина не се усвоява и се превръща в огнища
на вредители. Затова е необходима законодателна промяна, към защита и опазване на горите
недържавна собственост.
IV.1.8 Незаконен дърводобив и бракониерство
Констатирани нарушения от РДГ – Бургас
Незаконният дърводобив и бракониерството са едни от най-важните проблеми, свързани с
опазването на горите в област Бургас и страната като цяло. Ефективността от прилагането на
наказателните разпоредби, предвидени в горското законодателство, изразяваща се в наложени
санкции, е ниска. Рязкото и във възможно най-кратки срокове намаляване на броя и щетите,
нанесени от неправомерните дейности в горските територии и повишаването на ефективността
от прилагането на наказателните разпоредби, предвидени в горското законодателство, би
трябвало да бъдат сред основните приоритети в работата на МЗХ, ИАГ и Държавните горски
предприятия.
По информация на РДГ – Бургас за периода 01.01.2013 г. - 31.12.2013 г. преобладаващата част от
констатираните нарушения са по Закона за горите (85 %). От тях най-честите нарушения са
свързани с добива на дървесина (сеч на стъбла, немаркирани в основата), транспортиране на
дървесина без превозен билет, съхранение на дърва за огрев без документ, доказващ законния им
произход и др. Констатирани са единични нарушения, свързани с опожаряването на площи,
добив на странични ползвания и строителство в горски територии.
Общо за 2013 г. на територията на РДГ - Бургас са съставени 1270 броя Актове за установяване
на административни нарушения (АУАН), в т.ч. 986 акта в държавни горски територии, 218 броя
акта в общински горски територии и 66 броя акта в горски територии собственост на физически
и юридически лица. Съставените за периода АУАН от служители на РДГ — Бургас възлизат на
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581 броя, от държавните горски и ловни стопанства — 545 броя, от служители на общинските
структури — 142 броя и от ловни сдружения — 2 броя. От териториалните поделения най-много
актове има съставени в ДГС - Айтос — 188 броя, ДГС - Средец - 118 броя, ДГС — Бургас — 61
броя и ДГС - Карнобат — 56 броя.
Основни проблеми при контрола и опазване на горските територии на територията на
Област Бургас
Основен проблем за извършване на качествен контрол и опазване на горските територии се явява
липсата на достатъчен брой горски инспектори с лесовъдски потенциал, като основна причина за
това е ниското заплащане на служителите в Регионалните дирекции по горите.
С цел повишаване на знанията и лесовъдската подготовка трябва да се проведе обучение на
главни и старши специалисти - горски инспектори по прилагане на горското законодателство.
IV.1.9 Природен парк „Странджа”
Природен парк (ПП) „Странджа” е създаден със заповед № РД-30 от 24.01.1995 г. на Министъра
на околната среда по инициатива на група български природозащитници и лесовъди. Целта е да
се опази в полза на обществото неповторимата природа на Странджа, свързаните с нея традиции
и поминък и да се осигури устойчиво социално-икономическо развитие на района. До момента
ПП „Странджа” е най-голямата защитена територия в Република България (116 068 хектара —
или 1160 кв. км, 1 % от площта на страната). Обхваща българската част на Странджа планина,
като на юг граничи с Турция, а на изток с Черно море. В границите му влизат изцяло община
Малко Търново, по-голямата част от община Царево и 87 хектара от община Приморско. На
територията му са разположени 21 населени места, в т.ч. двете малки градчета Малко Търново и
Ахтопол.
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Карта № 5: ПП ,,Странджа”

Източник: http://www.strandja.bg/
Установените в ПП „Странджа" 122 типа природни местообитания го поставят на първо място
сред защитените територии в Европа. ПП „Странджа” е единствен представител в ЕС на
суббиома „широколистни листопадни гори на умерения климат с лавровиден подлес” и на
южноевксинските местообитания.
С влизането в сила на Закона за защитените територии през 1998 г., Паркът е прекатегоризиран в
„природен” — една от шестте категории защитени територии, които се управляват с цел опазване
на биологичното разнообразие, развитие на научни, образователни и рекреационни дейности, на
туризъм и устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при запазване на
традиционните форми на поминък.
За по-доброто и целево опазване на природното богатство, на територията на Парка са обособени
5 природни резервата, 14 защитени местности и много природни забележителности.
В рамките на проект КОРИНЕ - Биотопи районът на Странджа се определя като приоритетен в
екологичната мрежа на страната и една от най-важните консервационни територии в България.
На национално ниво Паркът е защитената територия с най-голямо видово разнообразие във
всички биологични групи.
На срещата си в швейцарския град Люцерн през 1992 г. министрите на околната среда на Европа
обявяват Странджа за единствената българска от петте приоритетни за опазване територии от
Централна и Източна Европа. Паркът притежава европейско значение по отношение богатството
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на висшата флора, гнездящите птици и разнообразието от влечуги и световно значение за
бозайниците, безгръбначните животни и горите с терциерна растителност.
Цялата територия на Природен парк „Странджа" е включена в международната екологична
мрежа Натура 2000.
Горски територии в ПП ,,Странджа”
ПП „Странджа” е най-гористият природен парк в България. Над 80 % от територията му (93 638
ха) е заета с гори, в голямата си част терциерни, явяващи се местообитание на повечето
реликтни, ендемични и застрашени видове. Естествените широколистни високостъблени гори в
Парка заемат 61.1 % от горския фонд (при 28.1% за страната), а горите с издънков произход –
23.8%., като 61 % от тях са в ДГС – Царево. Основните лесообразуватели са дъбовете, които
формират 67 % от горите на Парка и представляват 5.2 % от общата площ на дъбовите гори в
България. 47 са дървесните видове в Странджа. Източният горун е най-широко разпространен —
от морското равнище до най-високите части на планината, като заема 31 % от площта на горите.
Благунът заема по-сухи месторастения и се разполага на 29 % от площта. Източният бук заема 18
%, предимно на северните и влажни месторастения. Церът покрива 7%. Обикновеният и келявият
габър заемат по 2 %.
Други широколистни заемат 3 % , като най-характерни са: странджански дъб, космат дъб, клен,
брекина, скоруша, черна елша, бял бряст и полски ясен. От иглолистните видове естествено се
срещат единично тис, червена и синя хвойна. Общата площ, заета от източния бук в горите на
Парка (около 15 000 ха), представлява 30 % от площта на източнобуковите гори в България.
Старите гори с възраст над 100 години са 30 % от горите в защитената територия - три пъти
повече от средното за страната. В естествените масиви от стари гори - най-ценните
консервационно значими местообитания, често се срещат дървета от източен горун, благун,
източен бук и странджански дъб с диаметри от 1.5 - 2.0 м и възраст над 500 години.
Старите гори в Парка, притежаващи истинско разнообразие от екологични ниши, са първичен
биотоп на огромен брой местни дендробионтни видове и видовете, които са тясно свързани с
тези гори и изчезват заедно с тях. Старите гори са предпочитаният или единственият биотоп на
една трета от бозайниците (21 вида) и от херпетофауната (10 вида), на 36 % от гнездящите птици
(43 вида), най-малко на стотина видове реликтни, ендемични и редки видове стенобионтни
безгръбначни. Старите гори са биотопът и на 14-те вида консервационно значими мъхове. От
защитените бозайници трябва да се споменат златката, 4 вида прилепи (дългоух и широкоух
прилеп, гигантски и малък вечерник), дивата котка, сънливците, катерицата. От птиците това са
белогърбият кълвач, черният кълвач, гълъбът хралупар, бухалът, полубеловратата мухоловка,
черният щъркел, козодоят и др. Тези гори са предпочитаната размножителна ниша на смока
мишкар, щипоопашатата от сухоземните костенурки, колхидския крехар и др.
Характерните за облика на горите в Странджа вечнозелени и листопадни южноевксински и
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средиземноморски храсти - странджанска зеленика, лавровишня, кавказка боровинка, копхидски
джел, калуна, чашковидна звъника, пухесто горянче, пирен, странджанско бясно дърво и др. се
срещат на около 15 000 ха горска площ.
Иглолистните култури в парка заемат 8.4 % от залесената площ.
Средната възраст на горите в парка е 72 г. (при 45 г. средна за страната). Общият запас от
дървесина на горите в ПП „Странджа" възлиза на 16 972 355 куб. м, което съставлява 3.7 % от
запаса на горите в България.
На територията на ПП „Странджа" са разположени изцяло ДГС - Звездец, ДГС - Малко Търново,
Общински гори - М.Търново, ДГС - Кости, ДЛС - Граматиково и малко над половината от ДГС Царево.
IV.1.10 Горите на област Бургас и климатът
Значението на промяната в климата през последните няколко десетилетия нарасна, тъй като
учените придобиха по-ясна представя за връзката между емисиите на парниковите газове,
повишаващата се температура на планетата, покачващото се равнище на Световния океан и
увеличението на екстремалните климатични явления. Научните изследвания и наблюдения
доказват съществуването на тенденция на трайно увеличение на средната световна температура с
прогнозни очаквания към 2100 г. температурите да се увеличат с около 2 ºС в Ирландия и
Великобритания, до около 3 ºС в Централна Европа и с 4-5 ºС в средиземноморските райони.
Всичко това налага преразглеждане на начина, по който се стопанисват природните ресурси и
поставяне на стопанската дейност на регламентирана екологична основа, преди да са настъпили
резки и необратими изменения на климата.
Горите играят важна роля в процеса на формиране и изменение на климата. От една страна те
представляват основен резервоар на въглерод, а от друга са уязвими на очакваните климатични
промени с тенденция към глобално затопляне. Горите са основен поглътител на въглероден
диоксид (СО2) и имат значителна роля за намаляване емисиите от парникови газове в
атмосферата, като връзват въглерода в натрупаната биомаса и фактически поглъщат СО2.
Значителният горски ресурс в област Бургас и България като цяло и неговото устойчиво
стопанисване и развитие е важен фактор за намаляване на парниковите газове. Прогнозите за
динамиката на горските ресурси за периода 2015-2030 г., изготвени съобразно Европейския
модел за информация и сценарии за горите – EFISCEN, 2009, показва, че българските гори в
момента са резервоар на 229 млн. тона въглерод, който през 2020 г. се очаква да достигне 264
млн. тона, а през 2030 г. – 288 млн. тона въглерод. По данни от Третия национален план за
действие за измененията в климата, през последните 21 години, поглъщането на парникови
газове от гори, пасища и ливади компенсира между 11,35 % - 19,9 % от общите емисии на
парникови газове в България. С най-голяма роля за поглъщането и складирането на въглерод (9495 % от общото поглъщане) са териториите, заети от гори.
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В Националната стратегия за развитие на горския сектор 2013-2020 г. е отбелязано
приоритетното значение на поддържането на жизнени, продуктивни и многофункционални
горски екосистеми, способстващи за смекчаване на негативните последици от измененията в
климата.
В този контекст, в дългосрочен план е необходимо да продължава да се развива идеята за
устойчиво и многофункционално управление на горите, насочена към поддържане или
увеличаване на запасите от дървесина и съответно въглерод в горите, като същевременно се
осигурява устойчив годишен добив на дървесина и дървесни продукти.
Увеличаването на площта на горите чрез залесяване на изоставени земеделски земи, голи и
обезлесени територии, ерозирани и застрашени от ерозия територии, както и ускоряването на
мероприятията по отглеждането на горите и подобряване на санитарното им състояние, ще
позволи те да изпълняват по-добре своите продуктивни, екологични и защитни функции, което
от друга страна ще оказва и положителен ефект върху повишаване усвояването на въглероден
диоксид и натрупването на въглерод в горските територии.
Следва да се има предвид, че изменението на климата от своя страна ще доведе до негативни
последици за горите, които най-вероятно ще включват промени в тяхното състояние и
продуктивност, както и промени в географския обхват на някои дървесни видове.
В България през последните години са извършени множество наблюдения и проучвания на
климата в страната, които потвърждават, че от края на 70-те години на 20 век се наблюдава
тенденция към затопляне, положителни аномалии на средната годишна температура на въздуха,
намаление на дебелината на снежната покривка, изместване на границата на широколистните
гори към по-голяма надморска височина.
В разработените оптимистични, песимистични и реалистични климатични сценарии за 2020,
2050 и 2080 г. в „Програма от мерки за адаптиране на горите в Република България и намаляване
на негативното влияние на климатичните промени върху тях” (разработена в изпълнение на
проект FUTURE forest по програма INTERREG IVC на ЕС) и въз основа на очертаната тенденция
за повишаване на температурите и свързаното с тях засушаване, се очаква негативно влияние
върху растежните условия за горските дървесни видове в долната лесорастителна зона (до 800 м.
н.в.). В Програмата са дефинирани главните зони на уязвимост в страната при климатични
промени, предвид различията в географското положение, надморската височина, близостта до
водни басейни и др.
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Карта № 6: Зони на уязвимост на горските екосистеми в България
при съвременен климат (1961-1990) (а) и при климатични промени за: 2020 г. (b – реалистичен
сценарий), 2050 г. (с – реалистичен сценарий), 2080 г.(d – оптимистичен, f – реалистичен и g –
песимистичен сценарий).

Зона А (червен цвят) – твърде висока степен на уязвимост; Зона Б (жълт цвят) – висока степен на
уязвимост; Зона В (зелен цвят) – средна степен на уязвимост; Зона Г (син цвят) – ниска степен на
уязвимост; Зона Д (виолетов цвят) – твърде ниска степен на уязвимост.
Източник: „Програма от мерки за адаптиране на горите в Република България и намаляване на
негативното влияние на климатичните промени върху тях””
Видно от графиката по-горе, главните зони на уязвимост са дефинирани в шест основни
направления за развитието на горските екосистеми при климатичните промени в България,
съответно при управлението на водите, опазването на горските почви, опазването на
биологичното разнообразие, биологичната продуктивност, управление улавянето на въглерода и
при природни рискове (пожари, вредители, болести и др.).
Независимо от сценариите, територията на област Бургас попада в зони с висока степен на
уязвимост на горските екосистеми. В този контекст като основни предизвикателства пред
развитието на горския сектор могат да бъдат посочени:
•

Осигуряване на достатъчно инвестиции за залесяване и отглеждане на култури, както и за
създаване и поддържане на полезащитните пояси;

•

Подходяща политика за подпомагане на недържавните собственици при залесяване;
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•

Превенция на обезлесяването чрез екологосъобразно стопанисване, целящо засилване на
средообразуващи функции на горите и редуциране на площта от усвоени горски
територии за изграждане на пътища, строителни обекти и др.

•

Предприемане на адекватни мерки за предотвратяване на опасността от ерозия на почвата
в земеделски и горски територии.

•

Опазване и разширяване на градските и извънградските лесопаркове и зони за отдих с цел
увеличаване на потенциала за улавяне на въглерод в урбанизираните територии.

•

Увеличаване капацитета на горския сектор в областта на усвояване и редуциране на
парникови газове и вредни емисии в атмосферата.

•

Необходимост от адаптиране на залесяванията към очакваните климатични промени и
потенциала за натрупване на въглерод.

•

По-широко използване и оползотворяване на енергия от биомаса чрез изграждане на нови
или подобряване на съществуващи инсталации за генериране на енергия от биомаса.

•

Повишаване усвояването на средства от Европейския съюз (в т.ч. от ПРСР) и др. външни
източници за изпълнение на дейности, свързани с климатичните промени и устойчивото
управление на горските територии.

IV.1.11 Сечи в горите на Бургаска област
Голи Сечи
Голите сечи са такива сечи, при които зрелият дървостой на определена площ се изсича за много
кратък период, обикновено непревишаващ една година. Определеният участък от гората,
предвиден за изсичане по този начин, се нарича сечище.
Голите сечи са доста разнообразни по отношение на организационните си форми. Сечищата
могат да бъдат малки, средни или много големи, с различна форма, разпръснати или
концентрирани, и поради това съществуват немалък брой варианти на голите сечи, които могат
да се групират в три вида: а) гола сеч на малки площи или тесни ивици; б) концентрирана гола
сеч; в) условно гола сеч.
До 1955-1960 г. основен вид главна сеч в нашите нискостъблени гори била концентрираната гола
сеч u издънковото възобновяване. Тя намирала широко приложение и в Бургаски окръг. Така
били стопанисвани малките и разпокъсани горички сред работните земи и тези край населените
места. Резултатите от воденето на голи сечи в нискостъблените гори били незадоволителни.
Многократните цикли изтощавали пъните, издънките намалявали, гората се изреждала. Пашата в
младите сечища била частично ограничена. Ценните видове закелевявали, а връх вземали
габърът и другите второстепенни, но по-бързорастящи и устойчиви видове. Горите се
превръщали в редини и шубраци. Бушувала ерозията. През 1955-1960 г. нискостъбленото
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стопанисване било прекратено и издънковите гори се разделили на две групи: по-добрите от тях
се заделили за превръщане във високостъблени, а по-лошите се предвидили за реконструкция и
замяна чрез залесяване с по-бързорастящи и високопроизводителни видове.
След 1955-1960 г. концентрираните голи сечи са използвани за създаване на горски култури,
лесовъдска дейност особено интензивна до 1985 г. и със задача подобряване състоянието на
горите и повишаване на тяхната продуктивност. Последният закон за горите от 2011 г. забранява
голите сечи във всички гори с изключение на тополовите и нискостъблените (чл. 104).
Концентрираните голи сечи днес могат да се използват при създаване на тополови и енергийни
култури и при нискостъблено стопанисване.
Условно голата сеч като дърводобивна се е използвала дълги години чрез изсичане на 60-90 % от
запаса на насажденията, а често малоценните видове и дървета са оставяни за частично семенно
възобновяване на площта до следващата сеч.
Негативните климатични промени, следствие от замърсяването на атмосферата с парникови
газове, нанасят все по-често поражения върху живата природа: мокър сняг, ураганни ветрове,
суши, поройни дъждове, необичайни и фатални смени на времето.
От 16 до 18 октомври 2011 г., поради мокър сняг, придружен от силен вятър, са поразени
издънковите гори за превръщане във високостеблени в Бургаска област в държавните горски
стопанства Средец, Айтос, Карнобат и Садово (Сунгурларе), както и високостъблени гори по
северните склонове на Босненското било в ДЛС Граматиково и ДГС Звездец. Причина за това е
ранният сняг в облистено състояние на дърветата. Прекършени и повалени са хиляди кубици
дървесина. Някои насаждения в ДГС Средец са ликвидирани почти изцяло, а други са засегнати,
с различна интензивност от 5-10% до 60-70%.
От екологична гледна точка пораженията върху екосистемите са необратими, както при всяко
голямо природно бедствие. Екологичната обстановка е нарушена цялостно или частично със
съответните тежки последствия за животинския и растителен свят. От лесовъдско гледище
загубите са огромни, но възстановими за дълъг период от време. Трябва да се променят коренно
лесовъдските системи и сечи и формите на стопанисване.
В тези райони сечите са условно голи и с големина и форма на сечищата, продиктувани от
характера на откритите пространства. Най-важното е да бъдат запазени всички дървета, които не
са фатално поразени: изцяло запазени поради млада възраст и малки корони, с частично или
напълно пречупени корони, но неразцепени стъбла, с високо пречупени здрави стъбла, които
могат да развият вторична корона или да се облистят. Част от последните ще изсъхнат, но това не
е фатално, поради необходимостта от мъртва стояща и лежаща дървесина в насажденията.
Вършината и останките от сечта трябва да не се събират на купчини, а да се разхвърлят
равномерно върху площта. Те ще играят изключително полезна роля: водохранна, почвозащитна
от ерозия, екологична и почвоподобрителна, защита на подраста и бъдещите издънки под
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формата на мулч. Подлесът трябва да се оставя, ако не пречи на подраста.
Постепенни сечи
При постепенните сечи зрелият дървостой се изсича на няколко пъти през определен период от
време от 10 до 40 години. В зависимост от срока на изсичане на зрелия дървостой обикновено се
различават два вида постепенни сечи: краткосрочни и дългосрочни. При краткосрочните
постепенни сечи зрелият дървостой се изсича в продължение на 10-20 години, а при
дългосрочните този период е от 30-40 до 80 години.
Краткосрочна постепенна сеч
От екологична гледна точка краткосрочната постепенна сеч е неприемлива за високостъблените
гори, но неизбежна за бедните и сухи месторастения с недълго вечен дървостой. За издънковите
гори за превръщане в равнинните части на страната, с биологично стар дървостой, лабилни,
неустойчиви и непредсказуеми в условията на глобално затопляне, ще остане главно като
постепенно-котловинна и групово-постепенна.
Крайно неприемлива при условията на природосъобразно, многофункционално и устойчиво
стопанисване е последната окончателна фаза. За първи път в „Режими за устойчиво управление
на горите в Натура 2000" се дава възможност да не се водят окончателни сечи в невъзобновените
части на насажденията. При нея следва да се оставят стари дървета, екологична ниша на редица
животински видове, сухи дървета със същата задача и за поддържане на почвеното плодородие и
т.н. Сечта да се извършва с прескачане през 20 м. и да не се променя рязко екологичната
обстановка на големи площи, което води до прекъсване на екосистемата, особено за
безгръбначните животни.
В по-високите планински райони днешните издънкови гори за превръщане са в голяма степен
семенно - издънкови. Минали са няколко отгледни сечи, при които са изваждани некачествени и
издънкови стъбла. Внимателно следва да се оцени съотношението издънкови и семенни стъбла и
там, където вече преобладават семенните, насажденията да се прехвърлят във високостъблените
гори и в тях да се водят съответните възобновителни сечи. В останалите са за предпочитане
дългосрочни и само в редки случаи краткосрочна възобновителна сеч.
Групово-изборна сеч
Тази сеч е известна в теорията и практиката още със следните наименования: котловинна сеч,
дългосрочна постепенна, изборно-сечищна, неравномерно-постепенни и т.н.
В България групово-изборната сеч е била планирана на много места в смесени насаждения и
пресечени терени, но на практика не е прилагана никъде, причина за което е дългосрочният
характер и по-сложната техника на извеждане. В наредбата за сечите от 2004 г. тя е наречена
групово-постепенна, каквато е в действителност. Освен това се приема и швейцарската фемелна
сеч – неравномерно–постепенна, която се видоизменя през 2008 г. при демонстрацията на терена,
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а още повече с наредбата за сечите от 2011 г. във все по-голямото желание да се придаде
дърводобивен характер.
Групово–постепенна сеч
Групово-постепенната сеч се провежда във високостъблени насаждения с преобладание на
сенкоиздръжливи дървесни видове, рановъзрастни високостъблени насаждения, високостъблени
насаждения от светлолюбиви видове, където и когато възобновяването е от сенкоиздръжливи
видове.
Неравномерно–постепенна сеч
Неравномерно-постепенната сеч, съгласно новата наредба, се провежда за създаване на
насаждения със сложна вертикална, хоризонтална и възрастова структура при възобновителен
период не по-малък от 40 години за светлолюбивите дървесни видове и не по-малък от 80 години
за сенкоиздръжливите. Сечта се прилага в насаждения в добро здравословно състояние с площ не
по-малка от 5 хектара и склопеност над 0.6.
При провеждане на неравномерно-постепенната сеч в насажденията се оформят участъци за
възобновяване, участъци за отглеждане и участъци с висока склопеност, в които се задържа
възобновяването и участъци, в които няма да се провеждат лесовъдски мероприятия.
При неравномерно-постепенната сеч интензивността на сечта е до 30%, при повторяемост през 5
до 15 години, в зависимост от възобновителния период и хода на възобновителните процеси.
Постепенно-котловинна сеч
При възобновяването на дъбовите гори в Странджа и Източна Стара планина у нас е обоснована,
предложена и внедрена постепенно-котловинната сеч. По същество тази възобновителна сеч
представлява гъвкаво комбиниране на постепенната с групово-изборната (котловинна) сеч и то
след извеждането на първата или втората фаза на постепенната сеч, когато под равномерно
изредения зрял дървостой са вече налице хармани от гъст подраст, който се освобождава чрез
отваряне на котли.
Техниката на сечта се състои в следното. В насаждение с нормална склопеност се извежда
първата фаза краткосрочно-постепенната сеч, като склопеността се намалява до 0.7. След
успешно осеменяване, когато подрастът е неравномерен и групов, разкриването му става под
формата на котли. Котлите се разширяват, когато възобновяването под склона на дървостоя
около тях е достатъчно. Ширината на ивицата за разширяване на котлите се определя от
количеството и гъстотата на подраста. Разширяването продължава до окончателното изсичане на
зрелия дървостой. В зависимост от хода на възобновяването общата продължителност на сечта е
от 10-15 до 25-30 години. При елитни дървостои тя може да се удължи и повече.
Особеност на комбинираната постепенно-котловинна сеч е това, че изсичането на дървостоя в
ивиците става на един път. Предимствата на тази сеч се състоят в това, че тя е по-гъвкава по
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отношение на осеменяването н разкриването на подраста в своевременно възобновените места.
В Наредба 33 възобновителния период се определя на 20 години, а в наредба № 8 от 201 1 г. на
30 години.
Изборни сечи
Изборните сечи са такава система на главната сеч, при която ежегодно или през определен
период се изсичат само отделни или групи дървета, които се смятат за зрели или са достигнали
определени размери, възраст и качество. При тази сеч по начало не се изсича цялото насаждение,
а винаги площта е заета с дървета, при това разновъзрастни, от всички класове на възраст. При
изборната сеч няма възобновителен период, няма определено сечище, не се прави разлика между
главна и отгледна сеч. При естественото възобновяване се използват всички семеносни години
през целия период на съществуването на гората на дадена площ. Тачи сеч се повтаря през всеки
3-10 години. Този период се нарича турпус на стопанството.
IV.1.12 Добивана дървесина на територията на Бургаска област
По информация на РДГ Бургас, през 2013 г. на територията на областта е добита общо 55 243
куб.м. лежаща маса или 677 951 куб.м. стояща маса, което представлява близо 99% от
предвижданията на лесоустройствения проект (горскостопански план).
По видове собственост добитата дървесина през 2013 г. се разпределя по следния начин:
Таблица № 10: Добита дървесина по видове собственост за 2013 г.
Видове собственост

Добита лежаща
маса кубически
метра

% от предвиденото в
ЛУП (ГСП)

Добита стояща
маса
кубически
метра

%
от
предвиденото в
ЛУП (ГСП)

Държавни
територии

горски

350167

96.00%

431176

97.00%

Общински
територии

горски

168767

102.00%

192504

99.00%

30010

100.00%

36039

100.00%

Частни юридически
лица

8894

197.00%

10206

192.00%

Религиозни гори

405

100.00%

484

100.00%

Частни
лица

физически

558243

670409

Източник: РДГ Бургас
От добитата лежаща маса 29.2 % (163 176 куб.м.) е от наведени санитарни сечи и санитарно
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прочистване, като при стоящата маса този процент е 30.3 % ( 203 179 куб. м.).
Добитата строителна дървесина е 170 986 куб.м., което е 65.3% спрямо предвиждането на
лесоустройствения проект (горскостопанския план), а добитите дърва 386 724 куб.м -134.8 %.
По-високата цифра в категорията дърва се дължи на количеството добити дърва за огрев от
санитарна сеч и санитарно прочистване - 115 233 куб.м. Изпълнението на едрата строителна
дървесина е 27 %, на средната 87 % и на дребната строителна дървесина 63 %.
Изпълнението на иглолистните дървесни видове е 126 % по лежаща маса, а пришироколистните
гори този процент е 93 %.
По-високата цифра в лежащата маса на издънковите гори за превръщане в семенни се получава
от категорията дърва. Изпълнението на лежащата маса от всички видове собственост при
издънковите гори е 111%, 53% е на строителната дървесина и 155% е изпълнението на дървата.
Причините за по-голямото ползване от тези насаждения са свързани със засилващия се процес на
съхнене при тях от една страна и възможността да се използват семеносните години на благуна,
зимния дъб и цера, от друга страна.
По видове гори изпълнението на лежащата маса спрямо предвижданията на лесоустройствения
проект (горскостопанския план) е следното: високостъблен дъб 83 %, високостъблен бук 51%,
топола 170%, други широколистни високостъблени 88%, издънкови за превръщане 111%,
нискостъблени гори 31% и иглолистни 126 %.
Изпълнението на възобновителните сечи е 84 % по лежаща маса спрямо лесоустройствения
проект (горскостопанския план), като при иглолистните култури то е най-високо - 166 %. При
отгледните сечи това изпълнение е 121%, като тук по-голямо е изпълнението при издънковите
насаждения за превръщане в семенни и иглолистните култури.
Ползването в държавните гори през 2013 г. по лежаща маса е 96%, изпълнението на
възобновителните сечи е 78 %, а на отгледните сечи е 121% При възобновителните сечи
преизпълнението е единствено при иглолистните култури.
Ползването в общински гори през 2013 г. по лежаща маса е 102%, като през последните пет
години за периода 2008 - 2012 г. цифрите в проценти са съответно 88%, 71%, 79%, 77% и 86%.
Ползването в гори собственост на частни физически лица през 2013 г. по лежаща маса е 100 %
спрямо цифрите по проект, а това собственост на частни юридически лица е 197%.
През 2013 г. на територията на РДГ Бургас са отгледани 722 ха млади насаждения без материален
добив в държавните гори, при предвидено ползване по проект 882 ха (82 %).
През 2013 г. на територията на РДГ Бургас е извършено подпомагане на естественото
възобновяване чрез изсичане на подлеса в държавните гори на площ 1 417 ха, при предвидено
ползване по проект 2 124 ха (67%).
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IV.2 Анализ на ситуацията и специфични характеристики на горския сектор в област
Къркларели
Тъй като тенденциите в световното управление, като децентрализация, прозрачност, отчетност,
участие във вземането на решения, стават все по-важни; ролята на националните правителства и
местните агенции в управлението на природните ресурси се променя значително, а местните
общности се превъръщат във важни заинтересовани страни, които могат да допринесат много.
Турското правителство показва големи усилия за подобряване на способността да гарантира
участие в планирането и управлението на важни природни зони. Планината Странджа е една от
многото такива области, в които участието и партньорството между заинтересованите страни е
основна цел на правителството, както е видно от плановете им да обявят тази област за защитена
и където участието на заинтересовани страни и планирането на управлението и изпълнението са
от първостепенно значение. Изграждането на капацитет е важна и неразделна част за
гарантиране на участието и тази стратегия е до голяма степен насочена към засилване на
процесите на множеството заинтересовани страни, които потенциално са дори по-важни от
гледна точка на резултатите, в сравнение с материалните такива. Този план е изготвен с щедрата
подкрепа, активното сътрудничество и насърчаване от страна на много хора и организации.
IV.2.1 Планината Странджа
В района биологичното разнообразие е проверено чрез биосферно сближаване на резерватите,
социалната ситуация е оценена, планът за управление е определен чрез сближаване на участието
и план за кандидатстване за защитена област, подготвен за причисляването на региона към
защитените зони.
За съжаление, що се отнася до Турция,
необходимите
технически
и
корпоративни социални мрежи не са
структурирани добре, както се изисква,
за да се защитят биосферните резервати
в Странджа. Една от най-големите
причини за този проблем е държавна
компания, наречена ISKI (Отдел Води и
канализация Истанбул), която променя
естествения поток на реки и източници
на прясна вода и ги води до Истанбул.
Последната останала река, наречена
Балабан, е под обхвата на ISKI.
По време на срещата за планиране на биосферата през 2009 г. ISKI настоява, че водите на
Странджа са собственост на ISKI според 775-то решение на Министерския съвет от 1990 г. За да
се обоснове ISKI представя следното заявление "За ползите на обществото от използване на
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иновативни и справедливи механизми на ценообразуване, допринася отговора на основните
потребности на гражданите, свързани с получаването на дърва за огрев, дървесина, въглерод и
вода". Въпреки това, учените съобщават, че естествената структура ще бъде нарушена и 12-те
точки в тази област ще бъдат необратимо разрушени.
Биологичното разнообразие не само е важно за Странджа, но също така е от съществено значение
за долния басейн. Странджа е източник на вода за повече от 10 милиона души. Докато
водоизточниците за прясна питейна вода стават все по-малко и по-малко, наличните източници
на вода придобиват значение. В международен план, Странджа е един от най-важните природни
райони в Централна и Източна Европа по отношение на природното наследство. Странджа е един
от петте най-важните региона в Европа. Освен българския природен парк Странджа, турската
част на планината е покрита от гори. Странджа има различна функция в двете страни. В България
Странджа се използва като биосферен резерват, но в Турция той се използва като резерват от
друг тип. След две години, са определени 130 места. Някои от тях са дълбоки (известни като
лонгоз), букови гори, които са много богати на кислород. Освен това се наблюдават и
медицински и ароматни растения.
В рамките на проучването по проекта са оценени 12 горещи точки и за 11 от тях са изведени
препоръки.
IV.2.2 .Горещи точки
1. Лонгозни гори Инеада
2. Пещерата Дупница и районът около нея
3. Гората от обикновен тис
4. Река Балабан и района около нея
5. Мутлудере (река Резовска)
6. Леярната в Демиркьой
7. Планината Махия
8. Залив Касатура
9. Панаир пристанище
10. Текая (с богато растително многообразие, приета като гореща точка в резултат на теренната
работа)
11. Граничната линия при Дерекьой
12.Къйъкьой
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Може да се види, че тези 12 точки не могат да бъдат защитени. В Странджа, има 50 каменни
мини, които се увеличават с всеки изминал ден.
В доклад, изготвен за река Балабан (4-та гореща точка) от администратора на държавно
Водоснабдяване (DSI), се посочва, че "Докладът е изготвен за водноелектрическата централа
в село Демиркьой Балабан в границите на Къркларели. Проектът обхваща реките в село
Балабан. Една част от водите на Казандере и река Пабук ще задоволяват водните нужди на
индустриалната зона в района Ергене в Къркларели чрез язовир, наречен Балабан, който
се намира до язовири Комуркьой и Къзълагач и река Балабан". Това поражда някои въпроси
за горещите точки и техните методи за защита.
Изискванията за опазване на Странджа, която е една от петте най-значими зони в Източна
Европа, са много важни. (GEF II, Биосфера, 1/100000 и планове за опазване на околната среда).
12-те горещи точки, които са посочени по-горе, са в опасност. Докато неконтролираната
урбанизация и язовирите застрашават живота на Странджа, планираната каменодобивна кариера,
намираща се на 600 м от пещерата Дупница, заплашва естествената структура на пещерата.
Построени са животновъдни ферми на хълма Махия, около гората от обикновен тис. Докладите
за водноелектрическата централа, която се планира да бъде построена на река Балабан, са готови.
Най-големият конфликт е издаването на лиценз за каменодобивна кариера, изградена пред
природен образователен център. Издаването на подобен лиценз говори за некоординираност
между правителствените органи.
В областта по проекта са регистрирани 345 нови растителни видове. Съществуват 1 377 вида
растения. 14 вида са добавени във фауната на Тракия и 16 вида са записани.
IV.2.3. Фауна в района на Къркларели и Странджа планина
Странджа се намира в северна Тракия, в района на Къркларели, граничи с България и на изток с
Черно море. Приблизително 1,218 кв. км. от Странджа са предложени за биосферен резерват.
Тракия е единственият регион в Турция, намиращ се на европейския континент, затова и само
някои елементи на фауната в Турция се наблюдават в Тракия. Странджа е сред най-важните
природни региони в Тракия, заради уникалните си екологични дадености, като например
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лонгозните (блатните) и смесени гори.
Подробна информация, засягаща биоразнообразието на бозайниците, влечугите и земноводните,
Одоната (водни кончета) и Лепидоптера (пеперуди и молци) в горите и крайбрежните райони на
Странджа не е налична. Затова е нужно изготвянето на теренно проучване, с цел да се опише
инвентара и да разработи план за управление. Една от целите на проучването е да се изследва
разнообразието на фауната (с изключение на птиците в областта).
Изследвани бяха шест главни вида бозайници и Лепидоптера: 1) лонгозни гори, 2) земеделски
земи, 3) открити пространства в горите, 4) смесени гори, 5) храсти в покрайнините на реки, и 6)
борови насаждения. Освен това, възможните хабитати (водоизточници, канавки и тревни площи)
бяха проверени за Лепидоптера. С помощта на 100 капана, заложени за 3-4 последователни дни и
проверявани ежедневно, бяха изследвани няколко вида малки бозайници. Районите, в който се
наблюдават видовета бяха обходени, с цел локализиране на бозайниците и техните показатели
(изпражнения, следи и др.). По време на проучването бяха проучени хабитатите, подходящи за
Одоната, както и за Лепидоптера. Фотографирани бяха няколко вида Херпетофауна (земноводни
и влечуги) и прилепи и гризачи, обитаващи дървета бяха изследвани в 36 района. За залавянето
на земноводни във водните системи бяха използвани мрежи. За залавянето на прилепи,
обитаващи дървета и съсели, бяха използвани живи капани и мрежи.
Сладководни риби бяха изследвани на 28 различни места (6 езера и 16 потока) в седемте
различни водни басейна, намиращи се на целевата територия. Един от бозайниците, Гюнтерова
полевка (Microtus guentheri) е открит за пръв път в района. Четири от 66-те вида бозайници са
уязвими: пъстър пор (Vormela peregusna) и три вида прилепи, Rhinolophus euryale, Rhinolophus
mehelyi, и Myotis capaccinii. Видрата (Lutra lutra) е почти застрашен вид. Седем вида са записани
в Приложение II и тринадесет в Приложение Annex III в Бернската конвенция. Сляпото куче,
Nannospalax leucodon, беше изключено от инвентаризацията на бозайници в биосферата на
Странджа, тъй като не бяха открити данни от проучването. Смята се, че предишните записи са
погрешно тълкувани. Къртиците и Средиземноморски тюлени (Monachus monachus) също бяха
изключени поради лисваща информация от последното десетилетие.
Залагането на капани са оказа ефективен метод за набавяне на информация, засягаща малките
видове бозайници и изобилието на хабитати, с общ процент на успеваемост 19%. Лонгозните
гори се оказаха най благоприятни за живот при малките бозайници, според оценка на капаните
46%, следвани от откритите гори и потоци, заобиколени от храсти и боровите насаждения. Наймалко данни бяха открити в селскостопанските райони. По-високата продуктивност при
боровите насаждения спрямо смесените гори е изненадваща, тъй като боровите гори не са
типични в турска Тракия. Това дава основание за по-нататъшно изследване, имайки предвид
ниския брой на взети проби.
Не бяха открити конкретни заплахи за малките бозайници. Главната заплаха за големите
бозайници, като сърната (Capreolus capreolus), червеният елен (Cervus elaphus), е незаконният
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лов. C. elaphus често прекосява границата и преминава от България в Турция и рядко се завръща,
поради ловът в Турските райони. Затова, закрилата от лов е предпоставка за възстановяването на
нормалния разплод на популациите. Важно е да се поддържа мозайка от открити и закрити гори,
тъй като откритите площи са важни за пашата.
Накратко, предложените биосфери в Странджа съдържат важна и разновидна фауна,
представляваща 40% от бозайниците и земноводните видове в Турция и 70% от морските видове
в района на Черно море. Закрилата от лов, риболов и бракониерство, както и водните
преграждания и схеми са неуместни горски практики и представляват заплахи, които трябва да
бъдат адресирани в най-скоро време.
IV.2.4 Флора в Тракия (Европейска Турция)
Тракия заема малка част от Турция, с площ 23 500 кв. км, намираща се в югоизточната част на
Европа, на запад от Егейско море и изток от Черно море. Разделена е от останалата част на
Турция и континентална Азия на юг от Мраморно море и Босфора и Дарданелите, които свързват
Егейско с Черно море. В сравнение с останалата част на Турция, топографията в Тракия е
сравнително ниска. Странджа планина се намира в североизточна Тракия, с най-висок връх
Махиада (1 035м). Тази планинска верига граничи с Черно Море и представлява продължения на
Черноморските планини, достигащи Югоизточна България. Веригата се състои основно от шисти
и е покрита с горска растителност, влажни северни склонове, с гори Fagus orientalis и храсти
Rhododendron ponticum.
В югозападна Тракия, при планините Ганос (Текир) и Куро, които продължават на юг и се сливат
с полуостров Галополи, растителността е предимно средиземноморска, с гори Pinus brutia. Поголямата част е заета от леко вълнообразни низини с височина по-малка от 200 м, отводнявана от
Ергене и почти напълно култивирана.
Флората в европейска Турция привлича вниманието на много ботаници в началото на 19 век, а
именно: Кларк (1816), Грисебах (1938-1940), Форманек (1890) и Азнавор (1897-1913, който
публикува няколко записа в европейската част на Истанбул). Много други видове са били
събирани и колекционирани от запасите на армията (българската, руската и британската), по
време на войните през 1912 – 1923 г.
След 1950 година, турските ботаници са събрали и записали множество видове, най-важните от
които са записани от А. Байтоп и колегите й от ISTE (Хербарии към Факултет по фармацевтика,
Истанбулски университет).
Близо 2 250 вида (включително подвидове и разновидности) за записани в европейска Турция, на
базата на Флора в европейска Турция (Уеб, 1966), Флора в Турция и на изток от
Средиземноморските острови (Дейвис, 1965-88) и близо 95 доклада и видове са публикувани и
записани в ISTE.
Въпреки фактът, че това не може да се сравнява с повечето и по-богати видове в азиатска
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Турция, растителното разнообразие е особено високо, имайки предвид малката площ на Тракия,
с малко територии, разположени над 1000 м. Също така, голяма част от местната растителност е
унищожена и използвана за дърводобив. Относително богатото биологично разнообразие в
Тракия може да бъде обяснено с климатичните условия и разнообразието на хабитат. Освен това,
европейска Турция е мястото, където средиземноморските, балканско-централно европейските,
сарматските и евксинските условия се съчетават.
Над 300 редки и застрашени видове се срещат в турска Тракия, 50 от които са по-често срещани
тук , отколкото навсякъде другаде по света. Няколко хабитата в региона са с национално и дори
международно значение за опазването на природната среда, а именно:
•
•
•
•

Пясъчните дюни по Черноморското крайбрежие;
Влажните зони, състоящи се от лонгозните гори и тръстики, ограждащи крайбрежните
лагуни;
Влажните тракийско-евксински гори по северните склонове на Странджа планина;
част от храстите и сухи, варовити пасища, проявяващи характеристики, типични за
европейските степи.

Карта No. 7: Важни растителни зони (IPA)
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IV.2.5. ВАЖНИ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ В СТРАНДЖА
От 122-те Важни Растителни Зони (IPA), идентифицирани в Турция (Özhatay et al., 2003),
Странджа и лонгозните гори край Инеада са разположени в рамките на Странджа, а Касатура и
Теркос се намират отчасти в зоната. Разположението е показано на карта N 7 и установяването
им се основава на съществуващите данни на флората на Странджа, обобщена по-долу.
Карта No 8. Важни растителни зони: (a) Странджа, (b) Лонгозни гори Инеада и (c)
Касатура и Теркос

Странджа планина включва ниска планинска верига, която се простира по протежение на повече
от 70 километра от река Резовска, която бележи границата с България. През веригата текат много
реки, които се вливат на изток в Черно море или на югозапад във водосбора на река Ергене.
Планините са залесени в по-голямата си част, с източен бук, дъб и смесени гори, заедно с помалки области на скраб и пасища. Общо над 600 таксона са били регистрирани в IPA, от които 39
се считат за национално редки, включително един световно застрашен вид (Symphytum
pseudobulbosum) и три вида, попадащи под закрилата на Бернската конвенция ( Cyclamen coum,
Vaccinium arctostophyllos, Veronica turriliana).
Поради близостта си до границата с България IPA подкрепя няколко ендемични вида от Турция,
които са от изключително значение, като евксинските /черноморски/ видове и балканските и
централноевропейски видове. Това е от международно значение, тъй като най-обширната област
с високи гори (по-специално гората Euxine източен бук-рододендрон) в Европейска Турция,
включва видове, които почти не се срещат в Европа. Мястото също е от особена важност
фитогеографски, с редица евксински видове, които достигат своята най-западна граница на
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разпространение и други видове, типични за Балканите, с тяхната южна граница.
Инеада включва комплекс от влажни гори ("лонгози"), блатисти територии и мочурища,
формиран след пясъчен насип на брега на Черно море, с дължина 10 км. и дълбочина 300 метра.
Това е естествена преграда за реките, вливащи се в Черно море от Странджа на запад (поспециално реките Чавушдере и Буланъкдере), което води до появата на растителност, характерна
за дюните върху самия пясъчен насип и мозайка от влажни гори и хабитати в слабо
отводняващото се местообитание зад насипа. Намират се най-малко 11 редки растителни видове,
включително Centaurea arenaria, която се среща единствено в този район в Турция и пет вида,
изброени в Приложение I на Бернската конвенция (Auriniauechtritziana, Salvinia natans, Silene
sangaria, Trapa natans and Verbascum degenii). IPA е изключително важна с това, че е:
• един от двата най-добри примера за ясен-дъб-елша гора в Турция;
• необезпокояваната пясъчна растителност; и
• богатата флора в дюните и влажните територии, която включва международно защитени
видове.
Лонгозната гора ясен-дъб-елша е доминирана от Alnus glutinosa и Fraxinus Angustifolia
ssp.oxycarpa в мокрите части и набор от Quercus видове (особено Q. Robur) в по-сухите места.
Тези гори са рядка и отличителна черта на няколко наводнени долини по югозападните бреговете
на Черно море както в България, така и в Турция.
Флората върху пясъчния насип е несъмнено най-важният флористичен елемент на мястото, като
включва редки ендемити за турската/ българската част на Черно море. Известните таксони
включват Auriniauechtritziana, Centaurea Arenaria, C kilaea, Jurinea kilaea,, Peucedanum
obtusifolium, Stachys Maritima, Silene sangaria и S. dichotoma ssp. euxina.
Соленоводните и сладководните влажни зони са се развили в открити площи в мозайка от
лонгозна гора, където има редица сладководни и соленоводни езера. Те включват соленоводната
Еиснвс Гьолу (река) (43 ха) и Мерт Гьолу (266 ха), както и сладководните езера Сака (5 ха),
Хамам (19 ха) и Педина (10 ха). Страните на тези езера, които са откъм морето, са заобиколени
от висока моноспецифична блатна растителност, обикновено доминирана от видовете Phragmites
australis и Schoenoplectus. При условията, които сладководните басейни предлагат, езерата се
намират в близост до относително богати на видове блата и тресавища, което е от съществено
значение, тъй като един от малкото примери за европейско-сибирска сладководна флора се
намира в Турция.
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В Касатура и Теркос е разположена голяма система от крайбрежни дюни. Флоратата е
изключителна и включва разнообразие на редки видове, включително международно значимите
популации на Asperula littoralis, Isatis Arenaria и Linum tauricum подвид bosphori.
Според този преглед, който се основава на публикувана и непубликувана литература, видове,
запазени в хербарии (ISTE и EDTU) и проекти, наскоро изпълнени в Инеада, Дупница, гората
от обикновен тис и река Велика, 1030 висши растителни таксони са регистрирани в целевата
област. Както е описано в раздел 2.1, още осем места са с приоритетно значение за
инвентаризация и проучвателна дейност, резултатите от които са допринесли значително за
инвентаризацията, както и предоставяне на повече знания за разпространението и изобилието от
растителни таксони и важни центрове с флорално разнообразие.
Инвентаризацията на турския Биосферен резерват Странджа вече възлиза на 1 369 таксона, 339
таксона са били добавени към списъка по-рано (още 8 таксона са регистрирани от областите,
които са периферни за границата на резервата). Това огромно увеличение е отражение на
разнообразието от местообитания, които се появяват в рамките на целевата зона, както и
ограничените подробни проучвания, предприети преди време в тази много голяма площ от 1218
кв. км. Повечето от тези допълнителни 339 таксона са познати и в други места в Тракия, но 20 от
тях са нови, включително 7 таксона, които са нови и за Турция. Още два таксона представляват
нови видове за ботаниката. Пълен списък на тези 22 таксона е предвиден в раздел 5.1. Ключови
точки за състоянието на запазване на флората в Биосферния резерват, които са:
•

Ендемични висши растения, общо 17 таксона (преди тези проучвания са били регистрирани
девет ендемични таксона), някои от които имат широко, а други ограничено
разпространение в Турция. Двата новооткрити вида са потенциални „ключови“ ендемити,
познати единствено на единични места в региона.

От 17 ендемични таксона, 15 са включени в Приложение 1 на Бернската конвенция Приложение
II). Тези ендемични видове са както следва:Allium rumelicum, Anthyllis vulneraria subsp. variegata,
Asperulalittoralis, Centaurea hermanii, Centaurea kilaea, Cirsium baytopae, Erysimum
sorgerae,Euphorbia amygdoloides var. robbiae, Isatis arenaria, Jasione heldreichii subsp. papillosa,
Jurineakilaea, Jurinea turcica, Lamium purpureum var. aznavourii, Peucedanum obtusifolium,
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Silenesangaria, Symphytum pseudobulbosum and Verbascum degenii.
• Десет редки таксони, регистрирани в зоната на проекта, са защитени по силата на Приложение I
на Бернската конвенция 5. Това е един от най-важните международни правни инструменти за
защита на видовете, действаща и в рамките на Турция. Тези 10 таксона включват три ендемити
(подчертаните, както следва: Aurinia uechtritziana, Centaurea hermanii, Cyclamen coum var. coum,
Salvinia natans,Silene sangaria, Trapa natans, Vaccinium arctostaphylos, Verbascum degenii,
Verbascumpurpureum, Veronica turrilliana.
• Застрашените видове, според Турската Червената книга (2000 г.), се състоят от: 16 световно
застрашени видове, всички от които са ендемични (изброени в раздел 3.1), седем вида,
застрашени в Европа (не са ендемични, но редки с ограничено разпространение); и 94
национално застрашени таксона, които се срещат само в Европейска Турция, не и в Анадола
(предимно балкански видове). Така, общо 116 таксона са застрашени (виж Приложение 1) и е
важно техните местообитания да бъдат съхранени чрез опазване и устойчиво управление.
IV.2.6. Последици за опазването на горещите точки на флората
Общата площ на 11-те флорални горещи точки е приблизително 54 816 хектара (548 km2), което
се равнява на 45% от площта на проекта и 2,3% от Тракия. Техните размери варират значително
от 1,3 хектара (Касатура) до 20 000 хектара (Дерекьой). Въпреки, че повечето от тези горещи
точки лежат в рамките на IPA, малцина ползват правна защита и някои от най-критично важните
места за опазване на флората или не са защитени изобщо (Къйъкьой, Резовска река) или
разпоредбите за опазване не са ефективно изпълнени (Касатура).
Карта 7 Разпределение и приблизителен размер на 11 горещи точки на флората (центрове на
растително многообразие). Приблизителните граници на 11-те горещи точки са показани на
Карта 7. В случай на по-големи локации, а именно Дерекьой и околностите му, планината Майа и
Резовска река, е направен опит да се идентифицират основните ядра на тези горещи точки в
потвърждение на факта, че земите в тези области вече са използвани и управлявани по друг
начин. По този начин, обширните залесени пространства не винаги могат да са налични за целите
на опазване и ще е нужен интегриран подход за приравняване на консервационни приоритети на
флората с нуждите на местните общности. По този начин, на картата се прави разграничение
между основни области, които имат потенциал за опазване и други части на горщите точки, в
които практиките на устойчиво ползване могат да бъдат подходящи, при спазване на адекватни
мерки с цел запазване целостта на флората.
Ключовите импликации за управление, резултат от последните проучвания на флората, включват
следното:
• Лонгозната гора Инеада е много важен център на растителното многообразие в рамките на
Турция, призната чрез превръщането й в национален парк през 2007 г., и има повече видове,
отколкото която и да е от останалите 11 изучени горещи точки. Нейната правна защита трябва да
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бъде последвана от подходящи мерки за управление и изпълнение.
• Крайбрежната зона, с обширните си пясъчни дюни, поддържа едно от най-голямото
разнообразие на редки и ендемични растителни видове. Съществуват правни разпоредби за
защита на пясъчните дюни (Закон за крайбрежната територия № 3621, 1990), но той не се
прилага стирктно. Бреговата линия минава близо до границата с България, Касатура в близост до
административната граница на провинция Текирдаг. Предложено е цялата брегова ивица да бъде
поставена под защита.
• Особено важни в рамките на крайбрежната зона са много малките области на пясъчни дюни в
Касатура и Къйъкьой, които са застрашени от неправилното ползване от страна на посетителите.
Може да се каже, че Къйъкьой е най-критичната от 11-те горещи точки за определяне на
защитена територия (природен резерват), предвид големия брой ендемични видове и богатото
разнообразие на флората, особено редките дюнни видове, с малката площ от само 6 хектара,
които страдат от влиянието на туристите на плажа през лятото.
• Касатура следва да бъдат надлежно защитена и да се развива като образователна локация за
посещения на място. Тя вече е природен резерват, под управлението на Горско стопанство
Къйъкьой. Горската част трябва да се използва предимно за обучителни цели, защото има
типичния хабитат за пясъчни дюни.
Растенията могат да бъдат наименовани или да се изготви табела с образователна цел. Мястото
може да се използва за демонстрационни цели и това ще помогне да се повиши обществената
осведоменост.
• Планината Махиа и близките горещи точки на река Балабан (Велика), гората от Обикновен
тис, Текая и пещерата Дупница, където има стари широколистни гори и открити площи на
варовикови скални разкрития, се вземат предвид като една зона на управление и опазване.
• Текущото използване на хербициди по крайпътните банкети е потенциално сериозна заплаха
за няколко вида, които населяват временните езерца отстрани на пътищата. Те включват
Verbascum purpureum (защитен по силата на Бернската конвенция), Cirsium candelabrum
(единственото находище на вида в региона) и Cardamine penzesii, която е ендемит от Балканите и
северозападната част на Черно море и спорадично е пренесен в Турция и се проявява по
банкетите на магистралата Чукурпънар - Юскюп.
• Екзотични видове, като Robinia pseudoacacia и Galinsago parviflora, са проникнали дълбоко в
гората, където те лесно колонизират местообитания и надделяват над местните видове. Те не e
нужно да бъдат внедрени чрез насаждения.
• Базирано в селата изкуствено размножаване и отглеждане на култивирани лечебни растения,
включително луковици (напр. Leucojum aestivum, Lilium candidum) може да помогне за
намаляване на заплахите за растенията и спазване на местните изисквания на потребителите.
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Необходими са по-нататъшни проучвания, които да информират за по-подробното планиране
на управлението в дългосрочен план.
Въпреки че бе постигнат огромен напредък в инвентаризацията на флората на проучваната зона,
ограничената продължителност на проекта и голямата площ на проучването ограничиха
подробните изследвания за по-цялостен мащаб. Нямаше възможност проучванията да бъдат
извършени през първите месеци на пролетта, когато много растителни видове (включително
луковици) цъфтят, а работата във Военните зони започна дори по-късно, като например на юг от
Мутлу, поради времето, необходимо за да се получи разрешение за влизане в зоната.
Изключително важно е да се получи по-пълна инвентаризация на растителността в района на
българската граница, тъй като тези места са източници на генетичното разнообразие на видове,
застрашени в други части на Странджа планина, където антропогенните въздействия и
унищожаването на местообитанията са по-големи. Нещо повече, това проучване подчертава
значението на района, както и необходимостта от по-нататъшни проучвания, за да се покрие
целия период на цъфтеж във всички местообитания в широк географски обхват и да се
идентифицират нови таксони, да се получи по-голяма яснота относно тяхното разпространение и
състояние.

IV.2.7 Основни консервационни въпроси
Ключови заплахи и други въпроси, свързани с Дерекьой и околностите му, както следва:
•

Редица селскостопански дейности, включително животновъдството най-вече покрай
потоците, оказват въздействие върху растителността и флората. По същия начин, някои
горски дейности и събирането на горски продукти (макта) са неустойчиви.

•

Транспортирането на вода от Странджа планина до Истанбул потенциално ще повлияе на
горещата точка Дерекьой.

•

Каменните кариери в близост до Капаклъ също са сериозна заплаха за района.

•

Сериозно увреждане е настъпило от строителството на магистрала между Дерекьой и
българската граница, където, за съжаление, местообитанията на видове като Allium
moschatum са заличени. Освен това се очаква, че големият магистрален проект се
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предвижда да свърже Истанбул с България, което ще бъде сериозна заплаха за буковите
гори, особено след като района няма природозащитен статус. (Забележка: Подробности за
този проект все още не са известни.) Също така беше отбелязано, че банкетите на пътищата
са премахнати, като част от тяхната поддръжка и ремонт и не са използвани хербициди, за
да се предотврати развитието на плевели отстрани на пътя. Те също застрашават видовете,
обитаващи временните езерца край пътищата. Например, Verbascum purpureum (европейски
застрашен вид), Cirsium candelabrum (национално застрашен вид, който се среща
единствено в тази местност в района) и Cardamine penzesii (ендемит за Балканите и
северозападната част на Черно море) се срещат в банкетите по протежение на магистралата
Чукурпътар - Юскюп и такива видове са допълнително застрашени от ефекта на
хербицидите. Затова те не трябва да се използват в тази гореща точка.
•

Проучването показва, че там, където няма населено място, екзотични видове като
Robiniapseudoacacia и Galinsago parviflora са навлезли дълбоко в гората. Местната флора не
е в състояние да се конкурира с тези инвазивни видове, които бързо се налагат.

•

Проучването започна в средата на юли. Изключително важно е да се разшири и през
останалите сезони, особено по протежение на международната граница с България, тъй
като тази защитена зона е източник на генетичното разнообразие за застрашените видове в
други части на Странджа планина. Нещо повече, това проучване подчертава значението на
района и вероятността, че се очаква да бъдат открити нови таксони.

•

Едно от основните изисквания за развитие е производството на енергия. Текущото
производство и потребление на енергия водят до замърсяване на водата и почвата в местен,
регионален и глобален мащаб. Най-важните инструменти за намаляване на замърсяването
са чувствителни към околната среда и устойчиви енергийни системи, които ще бъдат
създадени, за да се включат нови и възобновяеми енергийни източници.

•

Електроцентралите, изгарящи въглища, водят до сериозни опасения в научния свят, найвече относно техния отрицателен принос за изменението на климата чрез негативните
здравни последици и въздействията върху околната среда. Електроцентралите, изгарящи
въглища, разположени в населените места, увеличават здравните проблеми на хората,
живеещи в близост до тях. В последно време, със склонноста да се изградят ядрени и
въглищни централи, като се пренебрегват възобновяемите енергийни източници,
енергийният сектор се връща в началото на екологичния проблем с ресурсите.

•

Световната петролна криза през 1973 г., доведе до повишен интерес към алтернативните и
възобновяемите енергийни източници. Значението на възобновяемите енергийни източници
може да се разбере по-добре, когато се вземе под внимание, че фосилните горива,
отговарящи на голяма част от световните енергийни нужди, имат ограничено време живот,
околната среда понася щети, докато получава енергия, а бъдещите поколения също се
нуждаят от нея. Широкото използване на тези ресурси зависи от развитието на
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технологиите и създаването на национална и международна информационна мрежа,
определящи потенциала. Един от енергийните ресурси, който трябва да бъде разгледан на
първо време, е енергията на вятъра.
•

Вятърът се дефинира като движение на въдушните маси, което се променя хоризонтално
или вертикално, а вятърната енергия се определя като способността за вършене на работа.

•

Смята се, че потенциалът на световния вятър е 26 000 TWh / годишно между 50 ° северна и
южна ширина, а само 9 000 TWh / годишно от него е налице, поради икономически и други
причини.

•

Пак според проучванията, 27% от общите световни земи (3 * 106кв. км на 107 * 106кв. км)
са под контрола на над 5.1 м/сек скорост на вятъра годишно. Допускайки, че е възможно да
се възползваме от енергията на вятъра, се изчислява, че 240 000 GW мощност може да бъде
получена от 8 MW / km2 производствен капацитет.

•

В проучвания, проведени от EIE, районът е бил идентифициран като богат на вятър по
отношение на енергията. Средната годишна слънчева радиация на Турция е 1303 кВтч /
m2yıl, средната годишна продължителност на слънчевото греене е 2 623 часа. Това
съответства на 3,6 кВтч / м2 мощност и слънцегреене в продължителност на 7,2 часа на ден
и 110 дни общо.

IV.2.8. Горският сектор в област Къркларели
Политиката за опазване на горския фонд на регионално ниво се осъществява от
Регионална дирекция по горите.
Регионална дирекция по горите е основана през 1944 г. на основание на Закона за Организацията
на Генералната дирекция по горите от 04.06.1937 и № 3204. При основаването си има три
участъка – Дерекьой, Кофчаз, Пънархисар, след време се основават нови участъци по
залесяванията и борбата с ерозията в Къркларели и Люлебургаз. Със Заповед на Генералната
Дирекция по горите от 13/05/1996-21 се създават нови горски стопански участъци –
Дегирмендере, Киразпънар, Люлебургаз и Юскюп. В момента на територията на РДГ има осем
участъка – Къркларели, Юскюп, Кофчаз, Дейрмендере, Дерекьой, Киразпънар, Пънархисар и
Люлебургаз.
Според предварителен договор между Генералната дирекция по горите в Анкара и Генералната
дирекция по метеорология и хидрология метеорологичната дирекция Къркларели ежедневно
уведомява дежурния на “ALO 177 Orman Yangını İhbar” (Ало 177-известие за горски пожари)
към Дирекцията относно метеорологичните условия за деня - температура, влажност, сила и
посока на вятъра и т.н. Особено когато влажността на въздуха падне под 30 %, а силата на вятъра
надхвърли 20 км/час Дирекцията се уведомява неотложно, за да се предприемат спешни мерки.
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Таблица 11. Залесеност на стопанствата от област Къркларели по горски участъци
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТЕПЕН НА ПОЖАРООПАСТНОСТ(Ха.)
I. СТЕПЕН
Горски участък

II. СТЕПЕН

ВСИЧКО
Горски Чб.
Горски
(Ха.)
площи Площ площи

III. СТЕПЕН

IV. СТЕПЕН

V. СТЕПЕН

Чб.
Горски Чб.Пло Горски
Горски
Площ
площи
площи
Площи площи щи
и
Чб.

Дегирмендере

12762.5

780.5

780.5

Дерекьой

8936.5

126.5

126.5

Kъркларели

26719.5

6546.0

6546.0

Киразпънар

11145.5

209.0

209.0

Кофчаз

12384.5

519.0

1221.0

Люлебургаз

9470.5

1186.0

1186.0

Юскюп

13544.0

5649.5

5649.5

Пънархисар

15476.0

1512.5

1512.5

ОБЩО

110439.0

18170,5

18175.0

Чб.
Площ
и

Източник: РДГ Къркларели
В горите на Къркларели се срещат главно дъб, бук, габър и залесени площи от черен бор. Общата
площ е 110 439,0 хектара.
Общият обем на стоящата маса е 8 695 798 m3, а средно годишният прираст е 249 530 м3. Поголямата част от горите на територията на РДГ Къркларели са млади гори.
За географското положение на Къркларели е присъщ умереноконтиненталният климат. На
територията на РДГ Къркларели се намират 19 375,00 ха черноборови плантации. От същите 16
622,00 хa са със статут на пожароопасни площи. На територията на дирекцията има четири
противопожарни наблюдателни кули (Махияда, Бабатепе, Сивридикме, Йогунташ) и четири
екипа за бързо реагиране при горски пожари. Това са средствата, с които се осъществява борба с
горските пожари.
На територията на РДГ Къркларели през 2006 година са избухнали 3 пожара като загубите са 2,6
хa. През следващите години статистиката показва, че пожарите са се увеличили пет пъти, което е
нанесло щети за десетки хиляди турски лири.
Таблица 12. Тенденции в пожарите / 2006-2009/
ГОДИНИ

БРОЙ
ПОЖАРИ

ОБЩО

МИНИМУМ

( Ха.)

(Хa. )

МАКСИМУМ
(Хa. )

НАМЕРЕНИ
ВИНОВНИ
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2006

3

2,60

2,60

-

-

2007

7

20.05

20.05

-

1

2008

4

41.52

1.52

40.00

-

2009

15

11.00

9.00

2.00

-

2010

1

0.10

0,10

-

-

2011

6

4.01

4.01

-

-

2012

8

14.0

10.0

4.0

1

ОБЩО

44

93.28

47.28

46.00

2

Източник: РДГ Къркларели
Горските пожари в района на дирекцията се изразяват главно в горене на повърността на земята
и изгаряне на мъртвата покривка като трева, листа, съчки, паднали клони и т.н, но понякога има
и горски пожари по върховете на черноборовите плантации, където загубите са значителни.
Регионалната дирекция планира и организира и създава предпоставки за устойчивото развитие и
стопанисването на горите на своя територия, като допринася по този начин за развитието на
националната икономика, но редом с това съблюдава и опазването на националното богатство. С
цел намаляване на опасността от пожари преди пожароопасния период се провеждат системни
мероприятия, както с персонала на РДГ, така и с населението в региона.
По време на пожароопасния период юни-октомври на принципа на 24 часа има дежурни на
телефон ``177-Ало горски пожари``, както и постоянни дежурни екипи, които при всяко
известие за възможен пожар да реагират и предприемат съответните мерки за известяването на
ръководния кадър, координацията между другите учреждения и Дирекцията, организира прехода
на персонала към мястото на пожара. Също така се включват и противопожарните кули, на които
също има 24 дежурни и те съобщават за мястото и състоянието на пожара, мащабите,
възможните най-кратки пътища към мястото на пожара и т.н.
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Графика № 8
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ КЪРКЛАРЕЛИ
Хектар

ПЛОДОРОДНИ ГОРИ НЕПЛОДОРОДНИ ГОРИ
Източник: РДГ Къркларели
Графика № 9

Регионална дирекция по горите
Къркларели
ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ m3

ШИРОКОЛИСТНИ ГОРИ m3

3%

97%

Източник: РДГ Къркларели

72

Графика № 10

ОБЛАСТ КЪРКЛАРЕЛИ
36,902

1,027,885

ПРОИЗВОДСТВО
НА КИСЛОРОД
(ТОН)
ИГЛОЛИСТНИ
ГОРИ
ПРОИЗВОДСТВО
НА КИСЛОРОД
(ТОН)
ШИРОКОЛИСТН
И ГОРИ

Източник: РДГ Къркларели
Графика № 11

ОБЛАСТ КЪРКЛАРЕЛИ
555,832

29,838,150

КОЛИЧЕСТВО НА
ВЪГЛЕРОД В
ГОРСКИТЕ
ЕКОСИСТЕМИ
(ТОН)
ИГЛОЛИСТНИ
ГОРИ
КОЛИЧЕСТВО НА
ВЪГЛЕРОД В
ГОРСКИТЕ
ЕКОСИСТЕМИ
(ТОН)
ШИРОКОЛИСТНИ
ГОРИ

Източник: РДГ Къркларели
Мерки за развитие на горите
Лонгозните гори рядко се срещат по света, заради богатите си флора, фауна, биологично
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разнообразие, изключителна красота, климат, геология, различни екологични ценности, водни
ресурси и все още е обитавана от диви животни и ендемични видове в Европа.
В резултат на проучването и изследванията, бяха определени следните по-важни точки:
•

Лонгозните гори трябва да бъдат предлоежни в ЮНЕСКО като част от Световното
природно наследство.

•

Лонгозните гори трябва да бъдат включени в Рамсарската конвенция.

•

Проектът GEF II за лонгозните гори следва да бъде одобрен от Министерския съвет.

•

Биосферният резерват Странджа трябва да бъде представен на ЮНЕСКО.

•

На лонгозните гори трябва да се даде статут Защитена природна зона.

•

Вятърните електроцентрали не могат да функционират в Странджа, защото пречи на
миграционните маршрути на птиците.

•

Да се подпомогне опрелянето на Странджа като територия за опазване естествените
местообитания.
Да се подпомогне определянето на вековните дървета.

•
•

Трябва да се създадат защитени зони за дивите животни и ендемичните растителни видове,
които все още съществуват, за най-големия миграционен маршрут на птици в Европа, за
екологичните местообитания и т.н.

•

Единственият източник на вода за Истанбул и Тракия се намира в Странджа в Турция.
Следователно инфраструктурните проекти застрашават водните ресурси и трябва да се
вземат мерки.
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V. SWOT АНАЛИЗ
С цел подпомагане избора на стратегия, в рамките на настоящия доклад, е направен SWOT
анализ, при който горските сектори в област Бургас и област Къркларели еса обект на
стратегически анализ, разглеждане и оценка на „силни” и „слаби” страни. Средата, в която
функционира секторът, е диференцирана, анализирана и оценена като „възможности” и
„заплахи”.
Анализът на състоянието на горския сектор в област Бургас и област Къркларели и SWOT
анализът на горския сектор представляват основата за оценка на силните и слабите страни към
момента и на възможностите и заплахите за бъдещото развитие. Те следва да бъдат отчитани при
формулирането на стратегическите приоритети и мерките на политика в областта на горското
стопанство.
Силни страни

Слаби страни

За област Бургас

За област Бургас

• Наличие
на
хармонизирана
със • Невисоки темпове на залесяване след
законодателството на ЕС нормативна и
1990 г.;
подзаконова уредба, регламентираща
• Нарастване на недървопроизводителната
сектора в страната;
горска площ над 3 пъти.
• Наличие на стратегически и програмни
• Намаляване площта на иглолистните
документи на национално ниво за
гори през последните 20 г. с 14 477 ха в
развитие на сектора;
резултат на получени повреди в тях от
• Благоприятни
природни
условия,
пожари,
снеголоми,
снеговали
и
предопределящи сравнително висок дял
вредители;
на горите от територията на областта,
• Разпад на част от издънковите гори,
изключително растително и животинско
отредени за превръщане в смесени в
разнообразие и значителни водни
следствие на продължителните през
ресурси в горските територии;
последните години суши и влошената
• Наличие на Природен парк ,,Странджа”
екологична обстановка;
в рамките на областта;
• Частично или цялостно съхнене на
• Устойчиво нарастване на площта на
дъбовите насаждения и създадените
горите,
респективно
запасите
от
иглолистни култури;
дървесина и въглерод в горската
• Отслабване
на
здравословното
биомаса;
състояние на дървостоите, вследствие на
• Традиции в създаването и отглеждането
нападение от болести и вредители;
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на гори;
•
•
•
•

•
•

• Разпръснатост
и
надробяване
на
Добро здравословно състояние на
частните горски имоти, което силно
горските екосистеми;
затруднява провеждането на обща
горска политика и правилно извеждане
Инвентаризирани горски територии;
на лесовъдските дейности;
Увеличаващ се дял на естествените и
• Липса на финансови средства за
полуестествените гори;
извършване
на
залесителни
Наличие на горски територии, включени
мероприятия;
в Националната екологична мрежа
• Унищожаването на горите от пожари;
Натура 2000;
• Недостиг
на
специализирани
Квалифициран персонал с лесовъдско
високопроходими
автомобили
за
образование в горската администрация;
патрулиране и бързо реагиране при
Участие с проекти по ПРСР 2007-2013 г.
потушаване на горски пожари. Слабо
за залесяване и подобряване на
оборудвани противопожарни депа, липса
икономическата стойност на горите от
на облекла и предпазни средства за
страна на отделните собственици.
гасене на пожари;

За област Къркларели

• Липсват пътища за движение на
пожарни
автомобили
или
• Благоприятни природни условия, които
съществуващите
са
станали
дават на горите относително висок дял от
непроходими, наличие на близки
територията на областта;
водоеми и подходи към тях;
• Изключително растително и животинско • Увеличаване на площите за залесяване
разнообразие и значителни водни ресурси в
от незаконна сеч около населените
горските територии;
места;
• Квалифициран
администрация;

персонал

в

горската • Ниска ефективност от прилагането на
наказателните разпоредби, предвидени в
горското законодателство;
• Има горски територии, които са включени
в мрежата за опазване на природата - • Липса на достатъчен брой горски
резервати, защитени територии, Касатура,
инспектори с лесовъдски потенциал,
Сака;
като основна причина за това е ниското
заплащане
на
служителите
в
• Богати горски екосистеми, в добро
Регионалните дирекции по горите;
здравословно състояние, наличие на
плодородни земи;
• Неинформираност
на
населението
относно значимостта на горите и
последствията от обезлесяването и
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• Инвентаризирани горски територии;
• Природеният резерват
разположен в областта;

Странджа

ерозията на почвата.
е За област Къркларели

• Липса на историческо самосъзнание и
• Наличието на университети и научни информираност;
институции.
• Липса на образованост относно
опазването на природата;
• Ограничаване на законодателството в
областта на опазването на природата;
•
Липса
на
информираност
за
възможностите за опазване в развитието;
•

Липса на визия;

• Липса на
планиране;

участие

в

регионалното

•
Непланирана
урбанизация
и
индустриализация:
реконструкционни
проблеми, загуба на земеделски земи;
• Неправилна употреба и унищожаване на
обработваема земя;
• Липса на рекултивационни дейности в
застрашените територии.
Възможности

Заплахи

За област Бургас

За област Бургас

• Ефективно усвояване на европейските • Негативното
въздействие
фондове в сектора;
климатичните промени;

на

• Използване на фонд „Инвестиции в • Задълбочаване
на
противоречието
горите”
за
изграждане
на
между увеличаването на площта на
инфраструктура в горските територии;
защитните и специалните горски
територии и нарастващото търсене на
• Подобряване на стопанисването на
дървесина
и
горски
недървесни
горите и реализиране на по-високи нива
продукти и услуги;
на ползване на дървесина;
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• Многофункционално
и
устойчиво • Риск от природни бедствия и горски
ползване на потенциала на природните
пожари;
ресурси, ландшафтното и биологичното
• Разрастване на незаконната сеч и
разнообразие;
бракониерството;
• Устойчиво нарастване на площта на
• Слаба професионална адаптивност и
широколистните високостъблени гори в
професионална квалификация на заетите
резултат
на
превръщането
на
в сектора, несъобразена със спецификата
издънковите гори във високостъблени
на отрасъла и изискванията на пазара на
гори;
труда;
• Увеличаване на реализацията на
• Прекомерно ползване на дървесина в
недървесни горски продукти и ползи;
определени горски територии в резултат
• Изграждане на лесокултурни и бариерни
на недобра и недостатъчна горска
прегради, както и минерализовани
инфраструктура.
ивици в горските територии, с цел поЗа област Къркларели
бърз достъп на противопожарна техника
и бързо локализиране на възникнали • Кариерите и мините в Странджа;
пожари;
• Прекомерен дърводобив в определени
• Подобряване на квалификацията и
горски
територии,
в
резултат
на
познанията на работещите в сектора.
неадекватна
и
недостатъчна
горска
инфраструктура;
За област Къркларели
• Богато разнообразие на екосистеми и • Риск от природни бедствия и горски
пожари;
биологично разнообразие;
•
Възможности
за
използване на • Риск от незаконна сеч и бракониерство;
международни програми и проекти на ЕС;
• Липса на участие в регионалното
• Обмен на добри практики с държавите- планиране;
членки на ЕС;

•
Липса
на
междуведомственото
• Подобряване управлението на горите и сътрудничество и ресурси;
постигане
на
по-високи
нива
на
ефективност
при
използването
на • Инвестиционни заплахи: кариери, проект
за атомна електроцентрала край Инеада.
дървесина;
• Многофункционално и устойчиво
използване на потенциала на природните
ресурси, ландшафта и биоразнообразието;
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• Устойчив растеж в областта на високите
широколистни гори в резултат на
превръщането на издънковите гори във
високостъблени гори.
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VI. СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ СЕКТОРИ: КАК ДА
ВЪРВИМ КЪМ УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ЕКОСИСТЕМИ
Системата за управление на горите дава философията, принципите и насоките, които да бъдат
следвани в устойчивото управление на горските екосистеми.
Политиката за устойчиво управление на горския сектор в Република България се формира чрез
система от нормативни и стратегически документи, които в своята взаимосвързаност определят
стратегическата перспектива за неговото развитие.
Нормативната рамка на политиката в горския сектор, която бе динамично развивана през
последните години, отразява националната политика за развитие на сектора и е напълно
хармонизирана със законодателството на ЕС.
Приетият през 2011 г. Закон за горите6 и свързаните с него подзаконови нормативни актове,
които към настоящия момент са основната нормативна база, уреждаща обществените отношения,
свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република
България. Целите на закона са ориентирани към гарантиране на многофункционално и устойчиво
управление на горските екосистеми и включват:
•

опазване и увеличаване площта на горите;

•

поддържане и подобряване състоянието на горите;

•

гарантиране и поддържане на екосистемните, социалните и икономическите функции на
горските територии;

•

гарантиране и увеличаване производството на дървесина и недървесни горски продукти
чрез природосъобразно стопанисване на горските територии;

•

поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие и подобряване състоянието на
популациите на видовете от дивата флора, фауна и микота;

•

осигуряване на възможности за отдих на населението и подобряване на условията за
рекреация;

•

постигане на баланс между интересите на обществото и собствениците на горски
територии;

•

подпомагане и насърчаване на собствениците на поземлени имоти в горски територии;

6

Entered into force on 09/04/2011, latest amendment promulgated in the State Gazette, issue 61 of 25/07/2014.
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•

изпълнение на международни и европейски ангажименти за съхранение на горските
местообитания.

Със законът се разделят контролните от стопанските функции в управлението на горите.
Отговорност на ИАГ е осъществяването на контролните функции по прилагането на
нормативните документи в горските територии. За управление на горските територии - държавна
собственост, които не са предоставени на ведомства или юридически лица, са създадени шест
държавни предприятия, чиито териториални поделения са оптимизиран брой ДГС и ДЛС – 164
през 2011 година. Органи на управление на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за
горите са министърът на земеделието и храните и управителните съвети на държавните горски
предприятия. За обезпечаване на финансовата стабилност на държавното предприятие по чл. 163
от закона и осигуряване на целеви инвестиции за изпълнение на дейностите, възложени му със
закона, предприятието формира фонд „Инвестиции в горите” и фонд „Резервен”.
Друг закон, имащ отношение към развитието на сектора, е Законът за лова и опазване на
дивеча 7. Законът урежда отношенията, свързани със собствеността, опазването и стопанисването
на дивеча, организацията на ловното стопанство, правото на лов и търговията с дивеч и дивечови
продукти.
Към дейностите по опазването и защитата на горите имат отношение и Закона за защитените
територии, Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона
за енергийната ефективност, Закона за енергията от възобновяеми източници и др.
Стратегическата рамка на политиката в горския сектор се формира от редица документи със
стратегически характер (национални стратегии и планове), по-голямата част от които са с
времеви обхват до края на настоящия програмен период през 2020 г.
Националната програма за развитие: България 2020 е водещият стратегически и програмен
документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020 г.
Формулираните цели на правителствените политики са насочени към постигането на ускорен
икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт на българските граждани в
средносрочен и дългосрочен план.
НПР БГ2020 формулира 3 национални стратегически цели и 8 приоритета, спрямо които да бъдат
ориентирани политиките във всички сектори. Пряко отношение към опазването и защитата на
горите и развитието на горския сектор имат Приоритет 3 и Приоритет 4.
•

Приоритет 3: Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на
местния потенциал. Подприоритет З.5: Създаване на условия за опазване и подобряване на
околната среда в регионите, адаптиране към настъпващите климатични промени и
постигане на устойчиво и ефективно използване на природните ресурси.

7 Обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., последно изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г.
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Според документа едно от ключовите предизвикателства не само пред европейската икономика,
но и в глобален план е свързано с измененията на климата. Националната политика в областта на
изменението на климата следва да бъде насочена към адаптация на най-чувствителните сектори
(селско стопанство, туризъм, управление на водните ресурси и горския фонд и др.) към
климатичните изменения, тъй като непредприемането на действия в тази насока може да доведе
до неблагоприятни икономически последици за нашата страна в един по-дългосрочен план.
•

Приоритет 4 „Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на
природните ресурси". Подприоритет 4.5 „Устойчиво използване и управление на
природните ресурси"

Подприоритетът е изцяло ориентиран към поддържане и съхраняване на горските ресурси. В
определената област на въздействие „Поддържане и съхраняване на горските ресурси" се
предвижда държавната подкрепа да бъде насочена към борбата с ветровата и водна ерозия, с
опустиняването и неблагоприятните последствия от затоплянето на климата.
Национална концепция за пространствено развитие 2013 - 2025 г., приета с Протокол №
47.61 на Министерския съвет от 19.12.2012 г., е стратегически документ, който дава насоките за
устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и създава
предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с
Националната стратегия за регионално развитие 2012 - 2022 г. тя е основен документ и
дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво пространствено, икономическо
и социално развитие. Концепцията извежда 6 стратегическите цели със съответни приоритети за
постигането им, част от които имат отношение към процесите на развитие на горския сектор:
•

Стратегическа Цел 4 "Съхранено природно и културно наследство"

Насочена е към съхраняване и развитие на националната система от защитени природни и
културни ценности за поддържане на биологичното равновесие, пространствената природна и
културна идентичност и за интегриране на техните стойности в съвременния живот.
Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода
2013 - 2020 г., приета с Протокол № 48.1 на Министерски съвет от 27.11.2013 г., е основният
документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на
дългосрочно и устойчиво управление на горския сектор.
Стратегията си поставя три стратегически цели:
•

Осигуряване на устойчиво развитие на горския сектор чрез постигане на оптимален баланс
между екологичната функция на горите и тяхната способност дългосрочно да предоставят
материални ползи и услуги;

•

Засилване на ролята на горите за осигуряване на икономически растеж на страната и по82

равномерно (балансирано) териториално социално-икономическо развитие;
•

Увеличаване на приноса на горския сектор в зелената икономика.

Формулираните в Националната стратегия за развитие на горския сектор 2013-2020 г. визия,
стратегически цели, приоритети и мерки са основополагащи за разработването на
Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г. Той е разработен в
изпълнение на чл. 9, ал. (1), т. 1 от Закона за горите с подкрепата на Оперативна програма
„Административен капацитет", съфинансирана от Европейския социален фонд и определя
конкретни дейности, оценка на нужните ресурси, очакваните резултати, отговорните и
ангажирани институции, комуникационна и медийна политика, индикатори и правила за
извършване на мониторинг на изпълнението.
Енергийна стратегия на Република България до 2020 г., приета от Министерския съвет с
Решение № 133 от 09 март 2011 г. Основните приоритети в енергийната стратегия могат да се
сведат до следните пет направления: гарантиране сигурността на доставките на енергия;
достигане на целите за възобновяема енергия; повишаване на енергийната ефективност; развитие
на конкурентен енергиен пазар и политика, насочена към осигуряване на енергийните нужди и
защита на интересите на потребителите. Възобновяемите енергийни източници като важни
местни неизчерпаеми ресурси са определени като приоритет на националната енергийна
политика. За постигане на повече от 16 % дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия
в страната след 2020 г. се предвижда да бъдат използвани максимално както водния потенциал,
така и другите източници на чиста енергия (вятър, слънце, геотермални води и др.), като се
отбелязва значимостта на наличните в страната горски ресурси и развито селскостопанско
производство - източници, както на твърда биомаса, така и на суровина за производство на
биогаз и течни горива.
Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие, приета с Протокол №
15.3 на Министерския съвет от 06.04.1998 г. има за цел опазване, възстановяване и устойчиво
управление на биологичното разнообразие в страната, както и ограничаване на загубата на
биологично разнообразие.
Третият национален план за действие по изменението на климата за периода 2013 - 2020 г.,
приет с Решение № 439 на Министерския съвет от 01.06.2012 г., предвижда конкретни мерки за
намаляване на емисиите парникови газове във всички сектори, като тези мерки са съобразени с
политиката на страната в областта на изменението на климата и съответно с потенциала на
националната икономика за редукция на емисиите. За постигане целите на Националния план за
сектор „Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство" са разработени 16 мерки
групирани в 4 приоритетни оси, обединяващи няколко популярни подхода за управление на
въглеродния баланс. В първата приоритетна ос са обединени мерки, насочени към увеличаване
поглъщането на парникови газове, като необходимите мерки са свързани с увеличаване на
териториите от категориите земеползване - поглътители на парникови газове - гори, пасища и
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ливади, както и мерки за тяхното устойчиво поддържане с цел увеличаване на количеството
биомаса.
Стратегията за намаляване на риска от бедствия 2014-2020 г. има за основна цел предотвратяване и намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, социалноикономическата дейност, околната среда и културното наследство в България вследствие на
природни и причинени от човешка дейност бедствия. За постигане на целта са формулирани 4
приоритета:
•

развиване на устойчива национална политика и осигуряване на стабилна правна и
институционална рамка за намаляване на риска от бедствия;

•

идентифициране, оценка и мониторинг на рисковете от бедствия, разширяване и
поддържане на ефективни национални системи за прогнози, мониторинг, ранно
предупреждение и оповестяване при бедствия;

•

изграждане на култура за защита при бедствия на всички нива на управление и в
обществото чрез използване на опита, обучението, научните изследвания и иновациите;

•

намаляване на съществените рискови фактори и повишаване на готовността за ефективно
реагиране при бедствия на всички нива на управление.

Националната програма за защита при бедствия 2014-2019 г. е основен документ за
политиката в областта на предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия и аварии и очертава насоките за създаването на ефективна, ресурсно и технически
осигурена национална система за превенция и реагиране при бедствия.
Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г., приета
от Министерски съвет на 04.06.2014 г., предвижда България да заеме водещо място сред петте
топдестинации в Централна и Източна Европа. Документът акцентира върху привлекателността
на регионите с туристически потенциал и възможностите, които те предлагат за развитието на
специализираните видове туризъм – балнео (медикъл спа), спа и уелнес, културен (във всичките
му форми - исторически, археологичен, етнографски и поклоннически), еко- и селски туризъм,
приключенски, конгресен, ловен, голф, винен и гурме туризъм и др.
В процеса на разработване на документа е анализиран и проекта на Стратегия за развитието на
ловното стопанство в България 2012-2027, която е в процес на обществено обсъждане.
Визията на проекта на Стратегия за развитие на ловното стопанство в България е:
Стратегията за развитие на ловното стопанство определя целите на ловностопанската дейност у
нас, насочени преди всичко в защита на биоразнообразието и генофонда на страната ни и на
местните видове дивеч при съвместяване интересите на държавата и на собствениците на земи и
гори със стопанисващите дивеча.
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Налице са и други стратегически и планови документи, имащи отношение към политиките в
горския сектор, като Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор,
Национален план за действие за енергия от възобновяеми източници и Национална дългосрочна
програма за насърчаване използването на биомасата за периода 2008-2020 г., Национална
стратегия за развитие на научните изследвания 2020 г., тясно профилираната Програма от мерки
за адаптация на горите в Република България и смекчаване на негативното влияние на
климатичните промени върху тях и други.
Системата за управление на горите на Турция, която бе инциирана през 1960 г. с помощта на
европейските колеги, все още се фокусира върху стоковото производство. С 20,70 милиона
хектара територии от горския фонд, страната има няколко различни биогеографски региони,
всеки със своите ендемични видове и природни екосистеми, представляващи основният
миграционен маршрут за милиони мигриращи птици и съдържащи 75% от растителните видове,
които се срещат в Европа. Следователно управлението е от решаващо значение за останалата
част от света. Този документ представя сегашната философия на управление, регламентите,
социално-културната и организационната структура, както и изпълнението на дейностите по
управление в цялата страна. Документът включва и критика на системата, като се има предвид
концепцията за устойчиво управление на горите, документира големите клопки на системата,
възникнали по време на подготовката и изпълнението на плановете за управление, и дава някои
възможности за добро управление. Той заключава, че системата за управление е в остарял неокласически европейски стил, който се фокусира върху недалновидна област на регулация с
производство на дървен материал и призовава за спешни промени в концепцията за планиране, с
преминаване към цялостен мениджмънт на различни горски ценности, основани на
устойчивостта на екосистемите.
Горите на Турция отдавна са използвани за задоволяване доставките на дървен материал и
генерират национален доход. До 1960 г., горите се управляваха най-вече чрез лесовъдска система
за селекция на едно дърво, независимо от биологичните характеристики на съществуващите
търговски дървета (Efendioglu и Zýk 1993). Например, различни управленски практики се
прилагаха за гори, съставени само от не толкова изискващи дървета (например борови гори),
въпреки че тези гори влияят върху еднослойните едногодишни структури. Нерегламентирани и
аномални горски структури се появиха в цялата страна, поставяйки управляващите в горския
сектор пред голяма дилема (Köse и Baskent 1996).
Осъзнавайки пагубните последици от неподходящите действия по управление на времето, бяха
въведени управленски практики за дървета на една възраст веднага след 1963 г. (Özdemir 1968).
Това е безпрецедентно решение в историята на турското управление на горите. Макар че имаше
високи очаквания за новия управленски подход, който да преодолее съществуващите проблеми,
очакванията бързо заглъхнаха. Лесовъдите се опитаха единствено да спазят допустимите нива на
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сеч, позволени и дефинирани в плановете за управление чрез прилагане на различни форми на
управленски дейности. Те несъзнателно пренебрегнаха подновяването на площите, поради
високите административни мита, недостига на разсад в разсадниците, лошото техническо
оборудване и липса на механизъм за контрол. В резултат на това много области с изсечени гори
са оставени без по-нататъшна грижа, изложени на сериозни природни влияния като плевели,
ерозия на почвата и вятър. Така идеята за регенериране чрез естествена приемственост или
насаждения бе пренебрегната.
След 1971 г. и двата метода за управление започнаха да се прилагат в цялата страна – този на
управление на разновъзрастни гори, доминирани от нетолерантни дървета и метода за дървета на
еднаква възраст в останалите гори. Плановият период беше двадесет години – от 1971-1990 г. (10
години за калабрийските борови гори). През 1983 г. обаче, преди цикълът да свърши, бе
инициирана нова инвентаризация на горите с ревизирани планове за управление поради
неуспешните практики при неопитни лесовъди, обширни територии с изсечени гори, липса на
контрол върху растителността в тези територии, висока категоризация, голи сечи по стръмни
склонове и прекомерена сеч на достъпни и спокойни зони. Векове на злоупотреба, лошо
управление и липса на грижи са довели до преобразуване на зелени здрави растения в храсти,
степ, голи земи или деградирали и нерегулирани гори. Днес обаче, редица международни
инициативи се разглеждат в пилотните райони с цел установяване на система за информация за
горите и изготвяне планове за управление на горите за многократно използване.
Този документ представя текущата философия за управление, принципите, правилата, социалнокултурната и организационна структура, както и изпълнението на дейностите по управление в
цялата страна. Освен това критикува системата въз основа на глобалните инициативи за
устойчиво управление на горите, документира големите проблеми на системата, възникнали по
време на подготовката и изпълнението на плановете за управление и дава някои възможности за
добро управление.
Турските гори са разнообразни и богати по отношение на горския фонд и структура. Те включват
както регулирани, така и девствени смесени гори, доминирани от иглолистна дървесина като бор,
ела, смърч и твърда дървесина, като бук, дъб, елша, орех, габър. Плановете за управление на
горите са изготвени за регулиране производство на дървесина с оглед на факта, че повече от
половината от населението в селските райони на страната живее в близост до гора и зависи от
горските ресурси на региона (Анонимен източник 1980).
В Турция има 75% от общия брой на растителни видове, които се срещат в цяла Европа. Една
трета от турската флора, която е близо два пъти по-разнообразна от тази на съседните страни, се
среща само в Странджа. В страната има няколко различни биогеографски региона, всеки със
своите ендемични видове и природни екосистеми. Те включват Кавказките планински смесени
умерени дъждовни гори и високопланинските екосистеми на североизточната част на
черноморското крайбрежие; степни тревни съобщества от Централното Анадолско плато; и
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европейските и средиземноморските региони, които съответно включват вероятно най-големите
останали посеви на девствени алувиални и кипърски гори. В допълнение, един от трите найголеми миграционни маршрута за милиони мигриращи птици, които се движат между Западна
Палеарктика и Африка всяка година, преминава през Турция (World Bank, 1998).
Площта на горите в Турция заема 26,6% (20,6 милиона хектара) от общата територия на страната.
80,2% от общата горска площ се управлява за производство на дървен материал; около 15,8% се
разпределят както защитена зона, включително горски места за отдих и защитени гори. Но само
48,3% от управляваните гори са продуктивни, а останалите 51.7% са деградирали гори, ливади
или ерозирали райони. Освен това, много малка част от общата горска площ (4,0%) се разпределя
за опазване на биологичното разнообразие, например национални паркове, природни паркове,
защитени територии, природни забележителности, семепроизводствени градини и специални
защитени територии. От друга страна, около 91,6% от турските гори са естествени гори, а
останалата част (8,4%) са насаждения, предимно засадени върху деградирали земи и открити
пространства на съществуващи гори. Продуктивните високи гори покриват около 39,7% от
общата горска площ. Продуктивните гори са съставени предимно от иглолистни видове (54%) на
по-високите етажи и широколистни видове (46%) на по-ниските. Сред иглолистните са бор, ела,
смърч, хвойна и кедър, а сред твърдата дървесина са бук, дъб, кестен, габър и елша. Стволови
обем от дървета в Турция е около 1,2 милиарда м3, а нарастването на обема е около 34270000 m3
(Konukçu 2001).
Процес на планиране
Процесът на планиране е централизиран в Турция, плановете за управление на горите
(комбинирани стратегически и тактически планове) се изготвят предимно от отдела по
планиране в централата на Главна дирекция по горите. Плановете трябва да бъдат изготвени въз
основа на насоки за управление, определени от отдела, в който попадат набора от правила, които
да се следват от закона. Карта 8 изобразява процеса на планиране на управлението в Турция.
Процесът започва с пълна инвентаризация на горите с цел създаване на карти на горите чрез 1 /
15,000 инфрачервени снимки от въздуха, за да се определи нарастването на запасите. Посевите са
разделени въз основа на три критерия: вид, затваряне на короната и етапи на развитие. Кръгови
участъци, чиито размери варират от 400 m2 до 800 m2 в зависимост от короната, са разпределени
в горите на интервали 300 на 300 м. Условия в локацията единствено се наблюдават и няма
изчерпателна класификация. След това се събират данните от инвентаризацията и се генерират
финалните карти.
Плановете за управление се изготвят въз основа на насоките за планиране, които са пълни с
инструкции и редица таблици, които планиращият трябва да попълни. Тъй като не съществува
етап за изготвяне проект на управлението в този процес и процесът е централизиран в цялата
страна, е оставена малка вратичка за лесовъдите в процеса на вземане на решения. Класическият
метод за регулиране на горите се използва за гори на еднаква възраст, а методът на Хуфнагел се
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използва за регулиране на разновъзрастни гори, доминирани от виреещи на сянка дървета като
ела.
Плановете за управление, изготвени за 10 до 20 години се подновяват отново на 10 до 20годишни интервали след пълна повторна инвентаризация на горите. Главните лесовъди,
отговорни за изпълнението на плановете, за съжаление, са извън плановия процес и подлежат на
кратка административна ротация от една област в друга. Освен ако не е необходимо, тези
лесовъди не могат да правят промени в плановете, тъй като не знаят как са определени целите на
управление и как са подбрани най-добрите алтернативи.
ПРЕДВАРИТЕЛНА
ОБРАБОТКА
Офис проучвания
• Определяне на парцели
за вземане на проби
• Интерпретация на
снимки
• Определяне рамките на
Управленското звено

Основна информация
• Топографска карта
• Снимки от въздуха

РЕВИЗИЯ НА ПЛАНА

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
Теренни проучвания
• Инвентаризация на
терена
• Инвентаризация на
запасите и прираста
• Наблюдение на обекта
КОНТРОЛ
• Проверка на
парцелите за
вземане на проби
• Създаване на
финални карти

ОЦЕНКА

ПЛАНИРАНЕ
Определяне на наличната и
оптимална горска структура
• Карта на типа покритие
• Клас на обекта, карти на
възрастовия клас
• Други таблици
Размер на обекта, разпределение
на качеството
Регламентация на горския
сектор
(метод за контрол на зоната)
• Метод за разпределение по
клас възраст
• Метод за разпределение по
размер
• Метод за сеч на
едновъзрастни гори

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Размер на звената за управление
Тъй като правителството притежава и управлява 20,7 милиона хектара гори, държавната горска
администрация трябва да бъде пространствено организирана съответно в цялата страна. На
върха, горските територии са разделени на 27 горски райони, където всеки регион се
администрира и управлява от Регионални дирекции по горите. Всеки регион се разделя на
държавни горски предприятия, общо 241 в цялата страна. Размерът на горските предприятия
варира от 10 000 хектара до 100 000 хиляди хектара в страната. Средният размер на горските
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стопанства е около 83 000 хектара. Така средният размер на едно горско стопанство е 3-15 пъти
по-голям от този на областното звено за планиране на горите. Всяко горско предприятие отново е
разделено на горски области, които се управляват от назначен инженер-лесовъд. Тук е
необходимо планът за управление да бъде разработен и изпълнен. Общо съществуват около 1328
звена за управление и поне още толкова планове за управление на горите. Звеното се определя
като географски области на гори с определени административни и политически граници, релеф и
синхронизирани техническа работа. Размерът му варира от 1000 хектара до 40 000 хектара и
средно около 16 000 хектара за страната. В идеалния случай е около 5000 хектара. Интересното
тук е, че всеки район трябва да има поне един план за управление.
Организационна структура за планиране на управлението
Под администрацията на Турската служба по горите, Дирекцията по управление на горите е
отговорна за изготвянето на планове за управление на горите за всички горски площи,
независимо от собствеността. Дирекцията поддържа около 40 екипа за управление на горите
(ЕУГ); всеки се състои от един главен горски инженер, двама лесовъди, обикновено горски
инженери, един техник-лесовъд, един секретар и един шофьор. Дирекцията поддържа близо 15
специалисти по управление на горите (професионални главни горски инженери), които отговарят
за контрола на дървесината (горска инвентаризация) и изготвянето на планове за управление на
горите от ЕУГ. След 1987 г. за някои горски дейности и дейности по изработване на планове за
управление бяха лицензирани външни горски консултанти, частни екипи за управлеие на на
горите. Това се дължи главно на недостатъчния капацитет на персонала на дирекцията по онова
време, непривлекателните работни места с непроменлива заплата за трудната и рискована работа,
честото текучество на служители поради политическата вълна и увеличаване на броя на звената
за планиране, чакащи за ревизии. Дирекцията прави график на областите за плановете на
управление на горите всяка година и ги разпределя на ЕУГ. Залесените територии биват
посещавани на всеки 10 години интервал за проучване и изготвяне на планове за управление на
горите. По-конкретно, всяка година около 2 милиона хектара горски площи са изследвани и
изготвени планове за управление. Важно е да се отбележи, че когато предстои дабъде изготвен
план за управление, следва да бъде направено и съответно проучване на дървесината.
Социален аспект
Човек би си помислил, че определянето на целите за управление на горите е лесно благодарение
на едноличния собственик на горите в Турция. По същество, целите на всички планове за
управление на горите (около 1339) в страната са определени и приложени в съответствие с
насоките за управление на горите, които са задължителни юридически документи.
По-конкретно, плановете за управление на горите, от подготовката на формата до техническите
им детайли, не могат да заемат мястото на правилата, заложени в приетите насоки за управление.
Целите на управлението са представени в насоките - "максимално производство на горски
продукти". Пределно ясно е, че няма как общността или обществото да участват в определянето
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на целите на управление на горите. Освен това, целта, свързана с производството на дървесина
задвижва процеса на управление на планирането и цялостната система за управление на
страната. Регионалните (топографски, екологични, социални и икономически) разлики не са
обхванати в плановете, както и различни горски ценности, поради техническа невъзможност,
нежелание и православната административна система за управление на горите. От друга страна,
горските екосистеми в Турция предлагат множество горски ценности освен дървесина, като
възможност за отдих, дива природа, опазване на почвите и водите и биологично разнообразие.
Тези ценнотси към момента не са част от системата за управление планирането на горите,
въпреки че проучванията предлагат горската администрация да промени насоките за комплексно
управление на горските екосистеми.
Местната общност не разполага с точна информация за по-добра и актуална информираност по
въпросите на горското стопанство. Ролята на общността в управлението на горските ресурси е
неидентифицирана, което поражда пропуски в комуникацията. Ето защо хората търсят
краткосрочен добив, като дърва за огрев и фураж, които в сравнение с останалите горски ресурси
са за устойчиво управление. Бедността на населението изостря ситуацията. Освен това, хората се
влияят от нетрайни политически дивиденти, което води до нерегламентиран горски пейзаж
(Türker et. al. 2001). Неправителствените организации в страната съществуват, за да облекчат
ситуацията, но за момента не са ефективни. Въпреки това, започвайки със Световната среща на
върха в Рио през 1992 г. някои международни горски процеси или инициативи на Общността са
сериозно взети под внимание от правителството. В резултат се проведоха срещи на горския
сектор по градовете и семинари за информиране на обществото. Предвид тези факти, Дирекцията
по управление се стреми да консултира местните хора и да подготвя многофункционални
планове за управление на горите.
Модел на собственост
99,9% от земите от горския фонд принадлежат на държавата. В действителност, държавата
притежава и управлява горите в цялата страна. Държавната организация по горите (Турска
Служба по Горите) към Министерството на горското стопанство обаче, не може да управлява
горските територии ефективно поради редица въпроси, свързани със собствеността. На първо
място, тъй като все още законните горски граници за собственост не са завършени (остават още
25%), много горски територии все още са спорни заради социален конфликт. В резултат на това
много от случаите са заведени в съда и не са окончателно решени, което създава значителни
затруднения за контрол в тези области. Второ, базата земи не е правилно разпределена в
ефективни категории на ползване на земята, което отново създава технически проблеми и
конфликти между секторите на земеползване. Например статутът на 0.3 милиона хектара горски
площи трябва да бъде променен на пасища или земеделска земя и обратно, 6,1 милиона хектара
земеделски земи и пасища трябва да бъдат променени в горски територии, съгласно Турския
кадастър (Konukçu 2001). На трето място, традиционните права на ползване на земята, незаконно
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упражнявани от местните хора, създават допълнителни проблеми в подготвянето на планове за
управление и изпълнението на дейностите по управление на горския сектор. Управленските
дейности обикновено са затруднени в областите, граничещи с местни жилищни или селски
райони. Например 3.4 милиона хектара горски площи (15% от горските площи) са съхранени за
опазване в рамките на плановете за управление на горите, някои от които са разпределени за
опазване поради социалните конфликти и се наричат зони със социално напрежение. На
последно място, докато конституцията защитава горските територии да си останат гори, по
ирония около 2,6 милиона хектара горски територии са загубени (56% се изгубиха законно в
парламента в следствие на правни договорености) от 1950 г. насам. Предвид сложния и
проблематичен правен модел на страната, подготовката и изпълнението на всякакъв вид
управление на горите - концептуални дейности и подходи, ще стане много трудно. Затова тези
недостатъци или капани първо трябва да бъдат остраненени, преди да се въведе ефективна
система за управление на горите.
Управлението на горите на Турция се извършва посредством класически регламенти с цел
генериране на максималнен поток дървесина. Принципите на управление, въведени през 1963 г.,
все още са в сила и представляват голям проблем за устойчивото управление на всички горски
ценности. Плановете за управление са само документи с фиксирани таблици, попълнени или
изчислени чрез прости формули. Съществуват няколко нови инициативи (информационна
система за горските ресурси и пилотни проекти за управление за многократна употреба), които
са в първоначален етап. И все пак, не се упражнява дългосрочно прогнозиране на горската
динамика чрез интервенции за управление, което води до несъздаването на алтернативни
възможности за управление за вземане на по-добри решения, използвайки системи за
подпомагане вземането на решения.
Много фактори могат да обяснят лошото управление на природните горски екосистеми.
• Нерешен проблем със собствеността на горите;
• Активно социално напрежение и незаконна употреба на горските ресурси;
• Липса на технически или професионални лесовъди и чести размествания, дължащи се на
неефективна държавна политика;
• Липса на проект за управление и моделиране за подготвяне на стратегически план;
• Класическа регламентация без дългосрочна перспектива за устойчивостта;
• Пренебрегнати екологични и биологични принципи, свързани с търговията с дървесина;
• Неподходящи лесовъдски дейности, водещи до непродуктивни гори;
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• Дълготрайна икономическа криза и бедност, които силно са засегнали управлението на
природните горски екосистеми;
• Лош, остарял управленски процес, който не е в състояние да отразява новите възникващи
въпроси, като например производството на водите, опазване на почвите, отдиха,
биоразнообразието, здравето и интегрирането на екосистемите.
Очевидно е, че фазите на инвентаризация на горите, планиране, изпълнение и оценка на процеса
на управление на горите, трябва да бъдат синхронизирани с фазите на управление и моделиране,
основани на научни принципи. Устойчивото управление на горските екосистеми е функция както
на цялостния процес на вземане на решения, така и на успешното прилагане на плановете за
управление на горите. В действителност, отговорното управление на горите е неразделна
интеграция на научни знания и административен капацитет.
След тези заключения, ще представим следните препоръки за подобряване на процеса на
управление и планиране на регионално ниво:
1. За предотвратяване на непрекъснатата незаконна употреба, социално-икономическата
структура на горските общности следва да се подобри, за да се намали непрекъснатия натиск
върху горите.
2. Собствеността върху земята е основен проблем за страната. Дирекцията по горско стопанство
и местната общност са в конфликт по отношение на правата за ползване на земя. В момента има
хиляди случаи в държавните съдилища, които чакат решение. Въпросите на собствеността трябва
да бъдат решени незабавно, за да се изясни реалния и законен собственик на земите чрез
подобрени информационни технологии и кадастрално приложение. В същото време, законите и
подзаконовите актове не трябва да бъдат често променяни, за да не се предизвиква объркване.
3. Управлението на гори, ориентирани към дървесина с краткосрочна ротация, има потенциал да
елиминира богото местно биологично разнообразие на страната. Трябва да бъдат формулирани
по-общи цели на управление на горите с пълноценното участие на хората.
4. Изпълнението на планове за горите трябва да се наблюдава и оценява редовно. Трябва да се
използват напреднали информационни технологии като географски информационни системи,
системи за управление на бази данни и дистанционно наблюдение, за автоматизиране и
засилване на процеса на планиране.
5. Главните лесовъди, които отговарят за изпълнението на плановете за управление на земята, не
трябва да бъдат подлагани на чести странични промени (т.е., да бъдат прехвърляни от един
регион в друг, поради необясними правителствени политики), което причинява сериозни
проблеми по време на етапа на изпълнение.
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6. И накрая, горите вече не трябва да се възприемат само като източник на доходи от дървесина.
Те дават много други предимства, които не могат да се добият по друг начин. Управлението на
горите трябва да се практикува по отношение на принципите на управление на екосистемите
(Baskent and Jordan 1995; Baskent and Yolasığmaz 1999; Grumbine 1994).
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Съвместно опазване на регион Странджа за устойчиво развитие– IRPSD

Съвместен план за превенция на обезлесяването и почвената ерозия
/СППОПЕ/
Област Бургас, Р. България и Област Къркларели, Р. Турция

Проектът се съ-финансира от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество
по ИПП България – Турция CCI номер 2007CB16IPO008
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VII. МИСИЯ
Настоящият съвместен план за превенция на обезлесяването и почвената ерозия /СППОПЕ/ в
Странджа в област Бургас, Република България и област Къркларели, Република Турция е
изработен от екип експерти в рамките на проект “Съвместно опазване на регион Странджа за
устойчиво развитие – IRPSD“, финансиран от Европейския Съюз чрез Програмата за
Трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция CCI номер 2007CB16IPO008.
Проектът се изпълнява от Сдружение „Европа и Ние", Поморие, реализиран съвместно с
водещия партньор Фондация за опазване на природната среда - DAYKO, Турция и Сдружение
„Зелени Балкани – клон Поморие“ от България.
Общата цел на проект "Съвместно опазване на регион Странджа за устойчиво развитие" е да се
постигне балансирано устойчиво развитие, изградено на базата на ключовите предимства на
трансграничния регион в принос към по-силно европейско сътрудничество и интегритет.
Специфичните цели по проекта са:
•
•
•

Подобряване на качеството на живот чрез ефективно използване на общите природни
ресурси;
Насърчаване на привлекателността на Странджа – Йълдъз, опазване на биоразнообразието
и защита на общите природни ресурси;
Намаляване на отрицателното човешко въздействие върху околната среда чрез
разработването на съвместен план за превенция на обезлесяването и почвената ерозия.

Настоящият документ няма претенциите да представи окончателна версия на стратегически
документ, по-скоро да предложи платформа за бъдещи дискусии по изработването и одобрението
на работещ съвместен трансграничен план за превенция на обезлесяването и почвената ерозия
/СППОПЕ/ в Странджа, който да бъде утвърден от официалните институции и заинтересовани
страни в двете погранични области, отговарящи за прилагането на политиките в областта на
опазване на горския фонд.
Настоящият съвместен план за превенция е разработен на база обобщена трансгранична оценка
на ресурсния потенциал на целевата територия, както и на SWOT анализ за възможностите,
заплахите, силните и слабите страни при опазване на горските територии от обезлесяване и
ерозия на почвите в област Бургас, Република България и област Къркларели, Република Турция.
Дългогодишният положителен опит, традиции и постигнати резултати в горското стопанство
задължават всички заинтересовани страни да положат нужните усилия за запазване и
увеличаване на зеленото злато на Странджа планина. Ето защо, правилното дългосрочно
планиране е от особено значение, имайки предвид нуждата от устойчивост на горския фонд,
спецификата на ресурсите и нужното време за тяхното възобновяване.
Мисията на съвместния план за превенция на обезлесяването и почвената ерозия /СППОПЕ/ в
Странджа, разположена на територията на област Бургас, Р. България и област Къркларели, Р.
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Турция, е да определи конкретните действия за изпълнение на стратегическите цели,
приоритетите и мерките, заложени в редица национални и международни стратегически
документи.
Според националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020
г., осигурявайки условия за постигане на заложената в нея Визия, а именно:
Към 2020 г. България ще има жизнени, продуктивни и многофункционални гори, устойчив,
конкурентоспособен и иновативен горски сектор, съхранени биологично разнообразие,
количество и качество на водните ресурси в горските територии. Секторът ще подпомага
икономическото развитие на страната, ще осигурява условия за пълноценна реализация на
заетите в него, ще способства в максимална степен за смекчаване на ефекта от промяната в
климата и ще гарантира поддържането на здравословна околна среда.”
Настоящият съвместен план за превенция на обезлесяването и почвената ерозия /СППОПЕ/ е
разработен в пълно съответствие на следните стратегически документи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Областна стратегия за развитие на област Бургас за периода 2014 -2020 г.;
Регионалния план за развитие на Югоизточен район за планиране 2014 -2020 г.;
Програмата за ТГС по ИПП България – Турция 2014 – 2020;
Стратегия „Европа 2020” на ЕС;
Зелена книга на ЕК за опазване на горите;
10-ти Национален план за развитие на Турция;
План-стратегия (2013 - 2017) за проучване на стратегическата екологична оценка на
Турция;
Национална стратегия за биологичното разнообразие и план-график (2007 - 2017) на
Турция;
Национална стратегия за промяна на климата (2010 - 2020);
Национален план-график за промяна на климата (2011- 2023).
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VIII. ПОЛИТИКА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ
НА ГОРСКИЯ ФОНД
В Договора за функционирането на ЕС не са предвидени специфични разпоредби за политика на
ЕС в областта на горите и горския сектор, поради което мерките на ЕС за горите намират място в
разпоредбите на други общи политики: 1) обща селскостопанска политика (ОСП) – горските
мерки 8; 2) като част от политиката за климата – горите са основен компонент във въглеродния
цикъл; 3) политика за защита на природата – Европейска екологична мрежа Натура 2000 9 горите са част от защитените хабитати 10; 4) политика за възобновяемата енергия – производство
на биомаса от горските територии; 5) политика за прилагане на законодателството в областта на
горите, управлението и търговията (FLEGT) 11 – Регламент (ЕС) № 995/2010 12 на Европейския
Парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите,
които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (ОВ, L 295/23 от
12.11.2010); 6) Рамкова директива за водите - Директива № 2000/60/EО 13, (OВ L 327 от
22.12.2000) в програмата от мерки за речните басейни, включва и горски мерки.
Отговорността за изготвяне и прилагане на отговорна горска политика, съобразена с политиките
на общността и националните особености, е на всяка една от държавите-членки на ЕС.
Ролята на ЕС се изразява в:
•
•
•

Осигуряване на мониторинг на горите на ЕС и докладване за тяхното състояние;
Наблюдение на глобалните тенденции и привличане на вниманието на държавите-членки
към нови предизвикателства;
Предлагане и координиране или подкрепа на мерките за бързо реагиране на ниво ЕС. 14

За тази цел на европейско ниво още от 1998 г. се прилага обща европейска стратегия за горското
стопанство 15, като израз на общите намерения на членуващите страни в опита им да постигнат
добро управление на горските ресурси, устойчив и конкурентоспособен горски сектор.
Новите предизвикателства пред устойчивото развитие на горския сектор в ЕС налагат
увеличаване на приноса към зелената икономика и преодоляване на неблагоприятните последици
от измененията в климата, опазване на биологичното разнообразие, балансиране на
нарастващото използване на биомасата като енергиен източник с изискванията за ефективно
8

http://ec.europa.eu/agriculture/forest/index_en.htm
http://www.natura.org/
10
http://natura2000.eea.europa.eu/
11
http://www.euflegt.efi.int/home/
12
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
13
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
9

14

Вж. Зелена книга относно опазването на горите и информацията за горите в ЕС: подготвяне на горите за изменението на климата

(COM(2010)66)
15

http://www.parliament.bg/pub/ECD/86141COM_2010_66_BG_ACTE_f.doc

http://ec.europa.eu/agriculture/fore/forestry_strategy_en.htm
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използване на ресурсите. Заедно с общите приоритети, очертани в стратегията „Европа 2020”16 за
работни места и интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, тези предизвикателства са в
основата на разработената Нова стратегия на ЕС за горите17: за горите и сектора на горското
стопанство, която обхваща периода до 2020 г. Стратегията е приета от Европейската комисия на
20.09.2013 г. чрез Съобщение на Комисията (COM(2013) 659/20.09.2013) до Европейския
парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите,
като предстои разглеждане в Европейския парламент.
Проектът на Европейска горска стратегия възприема нов холистичен подход в стратегическото
планиране като подчертава, че „Европа има нужда от своите гори” не само за развитието на
селските райони, но и за околната среда, биоразнообразието, икономическите дейности в горите,
биоенергията и за борбата с климатичните промени. Акцент е поставен и на въздействието на
другите свързани политики, които биха могли да имат ефект върху горите. В документа се
посочва, че „устойчиво управление на горите” означава ползването на горите и горските
територии по начин и размер, чрез който да се поддържа тяхното биоразнообразие,
продуктивност, капацитет за възстановяване, жизненост и потенциал да изпълняват, сега и за в
бъдеще, съответните екологични, икономически и социални функции на местно, национално и
световно ниво и не увреждат други екосистеми.
Проектът на стратегия формулира следните цели до 2020 г. в областта на горския сектор:
„…Да се гарантира и покаже, че всички гори в ЕС се управляват в съответствие с принципите за
устойчиво управление на горите и че приносът на ЕС за насърчаване на устойчивото управление
на горите и за намаляване на обезлесяването в световен мащаб е засилен, като по този начин:
•

се допринася за балансиране на различните функции на горите, отговаря се на
потребностите и се предоставят жизненоважни екосистемни услуги;

•

се осигурява основа, за да могат горското стопанство и цялата верига на стойността,
свързана с горското стопанство, да бъдат конкурентоспособни и жизнеспособни фактори,
допринасящи за биоикономиката…“

В проекта на стратегия са определени осем взаимно свързани приоритетни области. Към всяка от
приоритетните области са посочени конкретните стратегически насоки, в които трябва да
работят Комисията и държавите-членки за реализирането на общата европейска стратегия за
горите.
Приоритетна област 1. Подкрепа за селските и градските общности
От държавите членки се очаква да използват фондовете за развитие на селските райони, за да
допринесат за насърчаване на социалните функции на устойчивото управление на горите, за да
16
17

http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/index_en.htm
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подкрепят системите за съвети в горското стопанство с цел повишаване на осведомеността,
обучението и комуникацията между местните горски производители и органи; да оценят и
подобрят ефекта от мерките в областта на горското стопанство в рамките на политиката за
развитие на селските райони; да подобрят извършваното от тях остойностяване на ползите, които
горите осигуряват на обществото и чрез устойчиво управление на горите да намерят точния
баланс между предоставянето на различните стоки и услуги.
Приоритетна област 2. Насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта на
отраслите на ЕС, свързани с горското стопанство, на биоенергията и на екологичната
икономика в по-широк аспект
Държавите-членки трябва да проучват и насърчават по-пълното използване на дървесината като
устойчива, възобновяема, съобразена с климата и околната среда суровина и да оценят ползите за
климата от заместването на материали и енергия с горска биомаса и продукти, получени от
дървесина от дърводобива и ефекта от стимулите за използване на горска биомаса за създаването
на смущения на пазара. Трябва да се оцени потенциалното предлагане на дървесина и
улесняването на по-голямата мобилизация на използването на дървесина и др. Държавите трябва
да стимулират пазарния растеж и интернационализацията на продуктите на горската
промишленост, да улесняват достъпа до трети пазари на продуктите чрез двустранни
споразумения и др., да се насърчават публично-частните партньорства и научните изследвания и
иновации за различни ресурсно и енергийно ефективни продукти и процеси.
Приоритетна област 3. Горите в контекста на изменението в климата
Държавите-членки трябва да покажат как възнамеряват да увеличат потенциала на горите си за
смекчаване на последиците от изменението в климата чрез увеличаване на поглъщанията и
намаляване на емисиите, включително чрез каскадното използване на дървесината и как
повишават способностите за адаптация и устойчивостта на горите си като използват действията,
предложени в стратегията на ЕС за адаптация към изменението на климата и Зелената книга за
опазване на горите и информацията за горите в ЕС.
Приоритетна област 4. Опазване на горите и подобряване на екосистемните услуги
От държавите-членки се очаква със съдействието на Комисията да разработят до 2020 г.
концептуална рамка за остойностяване на екосистемните услуги, които да се основават на
картирането и оценката на състоянието на екосистемите и на осигуряваните от тях услуги.
Държавите трябва да поддържат и подобряват горската покривка, за да гарантират опазването на
почвите и регулирането на качеството и количеството на водата чрез интегриране на практики за
устойчиво горско стопанство в програмата от мерки, които са част от плановете за управление на
речните басейни по Рамковата директива за водите и в програмите за развитие на селските
райони. До 2020 г. следва да се постигне значително и измеримо подобрение в природозащитния
статус на горските видове и местообитания чрез пълното прилагане на законодателството на ЕС
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за защита на природата и чрез гарантиране, че националните планове за горите допринасят за
подходящо управление на мрежата Натура 2000. Държавите следва да прилагат стратегически
подход относно биологичното разнообразие за периода 2011-2020 и да постигнат целите от
Айчи, приети в контекста на Конвенцията за биологичното разнообразие18, да укрепват
съхраняването на горската генетика.
Приоритетна област 5. Какво представляват нашите гори и как се променят те?
Предвижда се създаването на Европейска информационна система за горите за събиране на
хармонизирана общоевропейска информация за горите и горските ресурси, да се събира
информация от държавите членки, която да е съвместима с формата на съществуващите
платформи и да позволява интегриране и анализ.
Приоритетна област 6. Ново и иновативно горско стопанство и продукти с висока добавена
стойност
Насърчава се сътрудничеството в областта на авангардните научни изследвания и инструментите
за моделиране за по-добро разбиране на социалните, икономическите и екологичните промени,
свързани с горите.
Приоритетна област 7. Съвместна работа за съгласувано управление и по-добро разбиране
на нашите гори
Проектът на стратегията предвижда да бъдат проучвани възможностите за по-добра координация
в областта на устойчивото управление на горите и хармонизирането на информацията за горите,
както и да бъде създадена мрежа на европейските горски служби за разработване на
хармонизирани критерии за данни от националните инвентаризации на горите. Държавитечленки следва да подобряват обществената информираност относно горите и дървесината и да
използват комуникационната стратегия на ЕС в областта на горите.
Приоритетна област 8. Горите от глобална гледна точка
Приоритетната област е ориентирана към търсене съгласуваност на европейските и
международните политики в областта на управлението на горите. Ще се осигурява непрекъсната
подкрепа в световен мащаб за борбата с незаконната сеч, ще се подкрепят развиващите се
държави в усилията им за подобряване на свързаните с горите политики и нормативни актове.
В проекта на стратегията на ЕС за горите специално е подчертано, че е необходимо
националните политики в областта на горското стопанство на отделните страни-членки да са
обвързани с политиките, формулирани на европейско ниво, както и че гарантират прилагането на
стратегията и последващите действия във връзка с нея, като обръщат особено внимание на
участието на заинтересованите страни.

18

http://www.cbd.int/default.shtml
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Приетата през 2009 г. от Европейската комисия Бяла книга по предизвикателствата пред
земеделието и развитието на селските райони в Европейския съюз, предизвикани от
промените на климата 19 е в основата на изработването на обща рамка за противодействие на
проблема, с акцент върху нуждата от интегрирано адаптиране на всички ключови политики на
ЕС и по-развито сътрудничество на националните правителства.
В допълнение към Бялата книга, докладът „Адаптиране към климатичните промени:
предизвикателства пред европейското земеделие и селски райони” обобщава основните
въздействия на промените в климата, изучава нуждите от адаптиране, описва последиците за
Общата селскостопанска политика на ЕС и възможните бъдещи промени в нея. Документът
установява рамка за действия, насочени към отчитане на въздействието на изменението на
климата в основните политики на ЕС, комбиниране на различни политически мерки в
сътрудничество с националните, регионални и местни органи.
Съобразяването на стратегическите документи за развитие на горския сектор с посочените в
Бялата книга предизвикателства, предизвикани от промените на климата е от съществено
значение за формулирането на ефективни политики и мерки и междусекторно сътрудничество.
В приетата през 2010 г. от Европейската комисия Зелена книга на ЕК за опазване на горите и
информацията в ЕС: Подготвяне на горите за изменението на климата са разгледани
варианти за подхода на Европейският съюз в областта на опазването на горите, както и относно
информацията за техните ресурси и тяхното състояние, като се приема, че европейските гори
представляват ценен ресурс, който трябва да бъде защитаван от вредните въздействия на
изменението на климата и от загубата на биоразнообразие. В Зелената книга е част от
документацията, разработвана във връзка с приетата от Комисията Бяла книга относно
адаптирането към изменението на климата. Като се има предвид, че в документа се определя
начина, по който би следвало да се развива политиката на ЕС в тази област, с оглед да се увеличи
нейният принос към инициативите на държавите-членки, той съдържа основни отправни точки за
формулиране на стратегическите насоки и политики за развитие на горския сектор.
Основно значение за европейската горска политика има и Стратегията на ЕС за
биоразнообразието 20, която обхваща периода 2011-2020 г., определен от Организацията на
обединените нации за десетилетие на ООН, посветено на биологичното разнообразие.
Стратегията определя необходимостта от координиран и оптимизиран подход и обща рамка за
изпълнение на поставените цели за намаляване на темповете на изчезване на видове до 2020 г.,
като една от 6-те приоритетни цели е участие на селското и горското стопанство в подобряването
на биоразнообразието. Съветът на ЕС приема решение ЕК и държавите членки да включат
целите относно биологичното разнообразие в разработването и прилагането на съответните
европейски и национални секторни политики, както и да ги оптимизират.
19

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2009)0147_/com_com(2009)0147_bg.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
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При съобразяването на националната политика в горския сектор с общата европейска политика
следва да се имат предвид и редица други документи на ЕС като Тематична стратегия за почвите
и предложение за Рамкова директива за почвите, Рамкова директива за водите, Първа и втора
програма на ЕС за климатични промени; Пътна карта 2050, Директива 2009/28/EC за
подпомагане ползването на енергия от възобновяеми енергийни източници; Решение на
Комисията от 30.06.2009 за приемане на форма на Национални планове за действие по
възобновяема енергия, Стратегията на ЕС за дунавския регион и др. 21
Важно значение за формиране на политиката в горския сектор имат финансовите инструменти на
ЕС за програмния период 2014-2020 г., регламентирани чрез РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 за
определяне на общоприложими и общи разпоредби за всички фондове 22; РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №
1300/2013 относно Кохезионния фонд 23; РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305/2013 относно подпомагане
на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР)24; РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1301/2013 относно Европейския фонд за регионално
развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни
места“ 25, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1304/2013 относно Европейския социален фонд 26, РЕГЛАМЕНТ
(ЕС) № 1299/2013 относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за
регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ 27, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №
1293/2013 за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 614/2007 28.
Основен фактор в това отношение е Общата селскостопанска политика на ЕС 29, приета през 2013
г. чрез четири законодателни предложения – за директни плащания, за развитие на селските
райони, за единна пазарна организация и за хоризонтални аспекти.
Политиката се транспонира в България чрез Програмата за развитие на селските райони 20142020 30, в която първоначално ще бъдат включени условно 2 горски мерки:
•

Мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на
жизнеспособността на горите“ (приблизително 65 мил. евро)

•

Мярка 15 Мярка 15 „Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското
стопанство и опазване на горите“ (приблизително 15 мил. евро).

Преки връзки към тези документи могат да бъдат открити в Приложение 1 към настоящия документ
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1402562040344&uri=CELEX:32013R1303
23
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1402562270193&uri=CELEX:32013R1300
24
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1402562106067&uri=CELEX:32013R1305
25
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1402562141804&uri=CELEX:32013R1301
26
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1402562171510&uri=CELEX:32013R1304
27
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1402562210014&uri=CELEX:32013R1299
28
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1402562240072&uri=CELEX:32013R1293
29
http://europa.eu/pol/agr/index_bg.htm
30
http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101
21
22
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ЕС е важен участник в международното сътрудничество в областта на горите. Той участва в
паневропейския процес за защита на горите в Европа “FOREST EUROPE” 31, в преговорите по
Правно обвързващо споразумение за горите в Европа, в Междуправителствения форум на ООН
за горите 32 и др.
FOREST EUROPE е общоевропейски политически процес за устойчиво управление на горите на
европейския континент, в който пряко участват министрите, отговорни за управлението на
горите в различните европейски държави. FOREST EUROPE разработва общи стратегии за 46-те
държави (между които е и България), подписали споразумението и общо за Европейския съюз за
защитата и устойчивото управление на горите.
На последната министерска конференция за FOREST EUROPE, проведена през 2011 г. в Осло,
министрите, отговорни за горите в Европа, в отговор на идентифицирани проблеми от
трансграничен характер и обща загриженост по отношение на горите и установена необходимост
от засилване на сътрудничеството между страните от целия европейски континент в областта на
устойчивото управление на техните гори, приемат обща Визия за горите в Европа, Цели на
европейските гори и 9 Европейски задачи, които да бъдат изпълнени до 2020 г. в подкрепа на
обща визия и целите за горите.
Приетите на конференцията Общоевропейски цели за устойчивото развитие на горите до 2020 г.,
включват:
•

•
•

•

•

•

31
32

всички европейски страни да разработят и приложат национални горски програми или
еквивалент, в съответствие с визията и общите цели на общоевропейския подход за
национални горски програми;
да се подобрят знанията за горите чрез научни изследвания, образование, иновации,
споделяне на информация и комуникация;
в отговор на политическите цели за използване на възобновяеми суровини и енергия в
Европа, доставката на дървесина и други горски продукти от устойчиво управлявани гори
да се увеличи значително;
да се оцени цялостната стойност на горските екосистемни услуги в Европа като се
използват общи подходи за оценка и стойностите да се вземат предвид при формирането на
национални политики и пазарно-ориентирани инструменти като напр. плащания за
екосистемни услуги;
всички европейски страни да включат стратегии за горите и адаптация и намаляване на
ефекта от промените в климата в своите национални горски програми и в другите свързани
национални стратегии;
темповете на загубата на биологично разнообразие на ниво хабитат трябва да бъдат
намалени наполовина и където е възможно сведени до нула и да се предприемат мерки за
http://www.foresteurope.org/
http://www.un.org/esa/forests/
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•
•

•

намаляване на разпокъсването и влошаването на състоянието на горите и възстановяване на
горите с влошено състояние;
ролята на горите в борбата с опустиняването да се признае напълно и горите да се
управляват и от тази гледна точка;
всички европейски страни да приложат политики и мерки, които да гарантират значително
повишаване на социално-икономическите и културните ползи, особено за човешкото
здраве, поминъка, развитието на селските райони и заетостта в горите;
да се предприемат ефективни мерки на всички нива за елиминиране на незаконната сеч и
свързаната с нея търговия.

Вторият основен документ, приет на министерската конференция на FOREST EUROPE е
Министерски мандат от Осло за преговори за правно обвързващо споразумение за горите в
Европа. Споразумението е историческа крачка за европейските гори и глобалното
сътрудничество в горската политика. Решенията от Осло са важна отправна точка при
разработването на на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.
FOREST EUROPE разработва и одобрява на експертно ниво паневропейски индикатори за
устойчиво горско управление, които се утвърждават като важен инструмент на европейската
горска политика. Подобрените паневропейски индикатори, приети през 2002 г. са основополагащ
документ, с който да бъде съобразена системата за мониторинг и оценка на изпълнението на
Стратегическия план за развитие на горския сектор в България.
Международните документи с основополагаща роля за определяне на целите и приоритетите на
горската политика включват т.н. Конвенции от Рио на Организацията на обединените нации
(ООН), които се отворени за подпис по време на Конференцията на ООН за околна среда и
развитие (известна още като Среща на високо равнище по проблемите на планетата Земя),
проведена в периода 3-14 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия, а именно: Конвенция на ООН
за биологичното разнообразие (CBD) 33, Рамковата Конвенция на ООН по изменението на
климата (UNFCCC) 34 и Конвенция на ООН за борба с опустиняването (UNCCD) 35.
Конференцията в Рио де Жанейро приема Декларация за опазване на горите 36 - набор от 27
принципи, която подкрепя устойчивото управление на световните горски ресурси.
Конвенциите от РИО и Декларацията за опазване на горите демонстрират необходимия подход
социално-икономическите въпроси да престават да се разглеждат отделно от нуждата за
екологосъобразно и устойчиво развитие. Прилагането на техните принципи при разработването
на стратегическите документи за развитието на горския сектор ще допринесе за намаляване на

33

http://www.cbd.int/default.shtml
http://unfccc.int/2860.php
35
http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx
36
http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-3annex3.htm
34
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негативните въздействия върху околната среда и по-ефективно използване на ресурсите в
контекста на Стратегията „Европа 2020”.
Важен фактор за формиране на политиките в горския сектор има Форума на ООН за горите
(UNFF), създаден през 2000 г. с основна цел – управление, опазване и устойчиво развитие на
всички видове гори. През 2001 г. е създадено „Съвместно партньорство за горите“ от 14 световни
организации, което да подпомага UNFF. Инициативи на форума са разработените Глобални цели
за горите (2006 г.), както и Правно необвързващо споразумение за горите (2007 г.), което има за
цел:
•

да засили политическата ангажираност и действия на всички нива за прилагане на
ефективно устойчиво управление за всички видове гори, за да се постигнат глобалните цели
пред горите;

•

да разшири приноса на горите за постигане на международно договорени цели на развитие,
включващи цели на Хилядолетието като изкореняване на бедността и устойчиво
управление на околната среда;

•

да осигури рамка за коопериране на национално и международно ниво.

Международният диалог в горския сектор извежда на преден план нуждата от ефективни
национални политики за постигане на устойчиво стопанисване на горите, като се набляга на
участието на заинтересованите страни и включването на всички сектори с влияние върху горския
сектор.
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IX.

ПОЛИТИКИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РАЗВИТИЕ НА
ГОРСКИЯ СЕКТОР В Р. БЪЛГАРИЯ

Политиката за устойчиво управление на горския сектор в Република България се формира чрез
система от нормативни и стратегически документи, които в своята взаимосвързаност определят
стратегическата перспектива за неговото развитие.
Нормативната рамка на политиката в горския сектор, която бе динамично развивана през
последните години, отразява националната политика за развитие на сектора и е напълно
синхронизирана със законодателството на ЕС.
Приетият през 2011 г. Закон за горите37 и свързаните с него подзаконови нормативни актове,
които към настоящия момент са основната нормативна база, уреждаща обществените отношения,
свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република
България. Целите на закона са ориентирани към гарантиране на многофункционално и устойчиво
управление на горските екосистеми и включват:
•

опазване и увеличаване площта на горите;

•

поддържане и подобряване състоянието на горите;

•

гарантиране и поддържане на екосистемните, социалните и икономическите функции на
горските територии;

•

гарантиране и увеличаване производството на дървесина и недървесни горски продукти
чрез природосъобразно стопанисване на горските територии;

•

поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие и подобряване състоянието на
популациите на видовете от дивата флора, фауна и микота;

•

осигуряване на възможности за отдих на населението и подобряване на условията за
рекреация;

•

постигане на баланс между интересите на обществото и собствениците на горски
територии;

•

подпомагане и насърчаване на собствениците на поземлени имоти в горски територии;

•

изпълнение на международни и европейски ангажименти за съхранение на горските
местообитания.

Друг основополагащ закон за развитието на сектора е Законът за лова и опазване на дивеча 38 и
Правилникът за неговото прилагане. Законът урежда отношенията, свързани със собствеността,
опазването и стопанисването на дивеча, организацията на ловното стопанство, правото на лов и
37
38

http://www.iag.bg/data/docs/Zakon_za_gorite.doc
http://www.iag.bg/data/docs/ZAKON_za_lova_i_opazvane_na_diveca.pdf
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търговията с дивеч и дивечови продукти. Като основен принцип за организация на ловната площ
и управление на ловното стопанство се определя опазването на дивеча като национално
богатство, целящо съхраняване на генофонда и видовото разнообразие, увеличаване и устойчиво
развитие на дивечовите запаси, обогатяване на фауната и запазване на екологичното равновесие
в природната среда.
Към дейностите по опазването и защитата на горите имат отношение и Закона за защитените
територии, Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие,
Закона за енергийната ефективност, Закона за енергията от възобновяеми източници и др.
Периодичният анализ на законовата и подзаконовата нормативна уредба, регулираща
процесите в горския сектор осигурява условия за нейното актуализиране и
усъвършенстване.
Стратегическата рамка на политиката в горския сектор се формира от редица документи
със стратегически характер (национални стратегии и планове), по-голямата част от които
са с времеви обхват до края на настоящия програмен период през 2020 г.:
Националната програма за развитие: България 2020 39 е водещият стратегически и програмен
документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020 г.
Формулираните цели на правителствените политики са насочени към постигането на ускорен
икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт на българските граждани в
средносрочен и дългосрочен план.
НПР БГ2020 формулира 3 национални стратегически цели и 8 приоритета, спрямо които да бъдат
ориентирани политиките във всички сектори.
Заложените стратегически цели включват:
•

Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение,
създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на
достъпно и качествено здравеопазване.

•

Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на
икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението.

•

Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна
бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и
повишаване на ресурсната ефективност

Пряко отношение към опазването и защитата на горите и развитието на горския сектор има
Приоритет 3 и Приоритет 4 на НПР БГ2020.

39

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=765
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Приоритет 3: Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на
местния потенциал.
Подприоритет 3.5: Създаване на условия за опазване и подобряване на околната среда в
регионите, адаптиране към настъпващите климатични промени и постигане на устойчиво
и ефективно използване на природните ресурси.
Според документа едно от ключовите предизвикателства не само пред европейската икономика,
но и в глобален план е свързано с измененията на климата. Националната политика в областта на
изменението на климата следва да бъде насочена към адаптация на най- чувствителните сектори
(селско стопанство, туризъм, управление на водните ресурси и горския фонд и др.) към
климатичните изменения, тъй като непредприемането на действия в тази насока може да доведе
до неблагоприятни икономически последици за нашата страна в един по-дългосрочен план.
Посочва се значението на екологичната политика като движещата сила на бъдещи структурни
промени в икономическата и социалната сфера в глобален, национален и регионален мащаб и
необходимостта от нейното интегриране в другите политически области.
Като области на въздействие за реализация на подприоритета са включени:
•

Предотвратяване и адаптиране към негативните последици от изменението на
климата върху водните ресурси и екосистемите – планираните дейности са насочени към
адаптиране на районите към промените в климата и опазване на екосистемите, в т.ч. оценка
на икономическото въздействие от изменението на климата върху различни икономически
сектори; поддържане, възстановяване и изграждане на инженерна инфраструктура и др.
Конкретно към горския сектор са насочени мерки по превенция и защита от горски и
полски пожари - осигуряване на методи и технически средства за реализирането й;
устойчиво използване и управление на горските ресурси.

•

Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част от
природния потенциал за устойчиво развитие на регионите – планираните дейности
включват развитие на мрежата от защитени територии и защитени зони по Натура 2000;
разработване/актуализиране на планове за управление на защитени територии и изпълнение
на мерки; разработване на планове за управление на защитени зони по Натура 2000 и
изпълнение на мерки; картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитените зони за
местообитанията от мрежата Натура 2000, поддържане на благоприятно природозащитно
състояние на типовете природни местообитания и видове на локално (ниво зона),
биогеографско и на национално ниво; разработване и прилагане на планове за действие за
застрашени животински и растителни видове; осъществяване на мониторинг за
установяване на евентуални промени в състоянието или разпространението на природни
местообитания и видове, с оглед предприемане на своевременни и адекватни мерки;
въвеждане на концепцията за екосистемни услуги и тяхното устойчиво и социално
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поносимо управление; превенция на горските пожари; устойчиво използване и управление
на горските ресурси.
Приоритет 4 „Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на
природните ресурси”
Подприоритет 4.5 „Устойчиво използване и управление на природните ресурси”, е изцяло
ориентиран към поддържане и съхраняване на горските ресурси. В определената област на
въздействие „Поддържане и съхраняване на горските ресурси” се предвижда държавната
подкрепа да бъде насочена към борбата с ветровата и водна ерозия, с опустиняването и
неблагоприятните последствия от затоплянето на климата. Предвижда се да се стимулира
въвеждането на превантивни мерки за предпазването на горите от пожари, възстановяването на
горските масиви и осъществяването на залесителните дейности с оглед увеличаване площите,
използвани по устойчив начин, преобразуване на нискокачествената изоставена земя в гори,
намаляване на почвената ерозия и подобряване на водния баланс.
Национална концепция за пространствено развитие 2013 - 2025 г. 40, приета с Протокол №
47.61 на Министерския съвет от 19.12.2012 г, е стратегически документ, който дава насоките за
устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и създава
предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с
Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. тя е основен документ и
дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво пространствено, икономическо
и социално развитие. Нейните насоки водят към безконфликтно провеждане на функции,
рационално оползотворяване на ресурси и добра организация на националното пространство. В
концепцията се отделя специално внимание на неурбанизираните, природни територии за
съхраняване на биологичното равновесие.
Изведени 6 стратегическите цели със съответни приоритети за постигането им, част от които
имат отношение към процесите на развитие на горския сектор:
Стратегическа Цел 1 “Интегриране в европейското пространство” е насочена към развитие
на национални и трансгранични транспортни, енергийни, урбанистични, културни и екологични
коридори с оглед постигане на териториална свързаност, сътрудничество и интегриране в
региона и в европейското пространство.
Приоритет 1.2. за постигане на стратегическата цел е „Поддържане на обширно защитено
природно пространство в националната територия като еталон на биологично природно
равновесие и като рекреационна среда с общоевропейско значение, обвързано с трансгранични
екологични коридори със съседни страни в Югоизточна Европа”.

40
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Стратегическа Цел 4 “Съхранено природно и културно наследство” е насочена към
съхраняване и развитие на националната система от защитени природни и културни ценности за
поддържане на биологичното равновесие, пространствената природна и културна идентичност и
за интегриране на техните стойности в съвременния живот.
За постигане на стратегическата цел са изведени следните приоритети, имащи отношение към
развитието на горския сектор:
Приоритет 4.1. Опазване на идентичността на природното и културно наследство чрез ефективна
защита и интелигентно използване на икономическия потенциал на защитените природни и
културни ценности;
Приоритет 4.2. Увеличаване на елементите от Националната екологична мрежа в регионите с
най-нисък дял на защитени територии и зони и обвързването й с Европейската екологична мрежа
чрез трансгранично сътрудничество за опазване на природните ценности;
Приоритет 4.4. Превантивна защита на характерни ландшафти със съхранено традиционно
земеползване и с висока консервационна стойност и възстановяване на нарушени от човешка
дейност ландшафти.
Стратегическа Цел 5 “Стимулирано развитие на специфични територии” е насочена към
интегрирано планиране и стимулирано развитие на територии със специфични характеристики
(крайбрежни Черноморски, крайбрежни Дунавски, планински гранични и периферни) с оглед
съхраняване и ефективно използване на техния природен, икономически, социален и културен
потенциал за развитие.
За постигане на стратегическата цел са изведени следните приоритети, имащи отношение към
развитието на горския сектор:
Приоритет 5.3. Подкрепа за планински гранични територии чрез развитие на биоземеделие в
общини с поливни земи, био-животновъдство в сертифицирани райони, екотуризъм в найщадящите му форми, данъчни преференции за конвенционални производства (хранителновкусови, шивашки, дървообработващи) и др.;
Приоритет 5.5. Реализация на инициативата Европейски зелен пояс за устойчиво развитие и
опазване на природата в планинските крайгранични територии чрез създаване и съвместно
управление на трансгранични защитени територии;
Приоритет 5.6. Възстановяване на нарушените територии, на екологичното равновесие и
биологичното разнообразие, адаптиране към измененията на климата и намаляване на риска от
природни бедствия.
По отношение на горския сектор, в концепцията се посочва, че управлението на българските
гори е ключов фактор за опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие у нас, като
едновременно с това създава допълнителни възможности за поддържане атрактивността на
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селските райони и развитието на дейности, създаващи заетост, чиито потенциал все още не е
използван пълноценно. Освен това българският горски сектор изпълнява и редица други
социални функции като осигурява достъп до среда за рекреация и туризъм. Високият природен
потенциал за производство на дървесина, доброто стратегическо местоположение за
дърводобивна промишленост, високото търсене на дървесина в България и в съседните страни, са
предпоставка за развитие на дейности, осигуряващи доходи от продажби, сред които са
продажбата на дървесина, ловните ресурси, дървопреработка и производство на биомаса.
Посочените в концепцията насоки за развитие и действия включват:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Стопанисване – увеличаване на залесените площи, подобряване на състоянието на горите;
Защита – подобряване на устойчивостта и здравословното състояние на горите, вкл.
адаптивността им към климатичните промени и антропогенните натоварвания;
Опазване от пожари – намаляване на риска от пожари и създаване на предпоставки за
навременно откриване и потушаване на горските пожари;
Охрана – създаване на нов модел за охрана на горите от посегателства и нарушения;
Ползване на дървесина – създаване на нормативни, технически и технологични условия за
ползване на дървопроизводствения потенциал на горите и подобряване на
средообразуващите им функции;
Биологично и ландшафтно богатство – опазване и възстановяване на компонентите на
биологичното и ландшафтно разнообразие чрез интегриране на консервационни цели в
горскостопанските практики и природосъобразно управление на горите;
Туризъм и рекреация – развитие и използване на туристическия потенциал на горите;
интегриране на туризма с традиционните дейности по управление на горите;
Социални функции – увеличаване на заетостта в сектора и на социалните ползи на горите;
Горска индустрия – развитие на конкурентоспособна горска индустрия за преработка на
дървесина и производство на изделия с висока принадена стойност;
Недървесни продукти и ловни стопанства – създаване на нормативни и организационни
условия за устойчиво използване на лечебни растения, гъби и горски плодове; подобряване
на състоянието и популациите в ловните стопанства.

Отчитайки очакваното въздействие на измененията в климата върху територията на България,
изразяващо се в трайно засушаване и опустиняване, в документа се посочва, че е необходимо
използването на стопанските функции на горите да бъде съобразено с тяхното опазване,
ограничаване износа на широколистна дървесина и възстановяване на широколистните гори.
Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода
2013 - 2020 г. 41, приета с Протокол № 48.1 на Министерски съвет от 27.11.2013 г., е основният
41
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документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на
дългосрочно и устойчиво управление на горския сектор.
НСРГС 2013-2020 г. е интегриран документ, формулиращ визията, мисията, целите и
приоритетите за развитие на горския сектор в съответствие с изискванията на националното
законодателство, резултатите от анализа на състоянието на горския сектор в България за периода
2006 - 2011 г. и европейската и национална визия за развитие в периода до 2020 г.
Визията за развитието на горския сектор, формулирана в Националната стратегия за развитие на
горския сектор 2013-2020 г. е: Към 2020 г. България ще има жизнени, продуктивни и
многофункционални гори, устойчив, конкурентоспособен и иновативен горски сектор, съхранени
биологично разнообразие, количество и качество на водните ресурси в горските територии.
Секторът ще подпомага икономическото развитие на страната, ще осигурява условия за
пълноценна реализация на заетите в него, ще способства в максимална степен за смекчаване на
ефекта от промяната в климата и ще гарантира поддържането на здравословна околна среда.
За реализацията на определените стратегически цели и приоритети са формулирани двадесет
мерки и конкретни дейности за тяхната реализация. Формулираните в Националната стратегия за
развитие на горския сектор 2013-2020 г. визия, стратегически цели, приоритети и мерки са
основополагащи при разработването на Стратегическия план за развитие на горския сектор 20142023 г.
Националната рамка за политиките в горския сектор в Република България, очертана от
посочените нормативни и стратегически документи, отразява основните процеси, свързани с
устойчивото и многофункционално стопанисване на горите в Европа и в света. Тази рамка се
допълва от следните стратегически документи:
Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 2022 г. 42, приета с Решение на Министерски съвет № 696/24.08.2012 г., е основен документ,
който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и
устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и
междурегионалните различия/неравенства в контекста на общоевропейската политика за
сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
НСРР 2012-2022 г. играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между
целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и
стратегии, в т.ч. и за развитие на горския сектор, които спомагат за балансирано развитие на
районите.
В такава насока е формулирана визията за регионално развитие в периода 2012–2022 г.:
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Българските райони – привлекателни за живеене, ефективно използващи своя потенциал за
постигане на устойчив растеж, създаване на нови работни места, бизнес и туризъм, със
съхранено природно и културно наследство.
Пряко отношение към реализиране дейности, свързани с горския сектор има изпълнението на
Стратегическа цел 1 Икономическо сближаване в европейски, национален и
вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване
на околната среда на НПРР 2012-2023 г.
Приоритет 1.3. „Развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда” към
Стратегическа цел 1, е ориентиран към намаляване на негативните въздействия върху околната
среда и по-ефективно използване на ресурсите чрез доизграждането и модернизацията на
инфраструктурата за опазване на околната среда, както и предприемане на мерки за подобряване
на енергийната ефективност.
Като специфична цел 4 на приоритета е включено „Опазване, поддържане и възстановяване
на биологичното разнообразие като част от природния потенциал за устойчиво развитие на
районите”. Дейностите по тази цел включват разработване и актуализиране на планове за
управление на защитени територии и изпълнение на мерки, както и разработване на планове за
управление на защитени зони по „Натура 2000“ и изпълнение на мерки. Важен елемент от
цялостната дейност е картирането на природни местообитания и видове, предмет на опазване в
зоните по „Натура 2000“, поддържане на благоприятно природозащитно състояние на
природните местообитания, осъществяване на мониторинг за установяване на промени с оглед
иницииране на природозащитни мерки. Предвижда се разработването на планове за действие за
застрашени животински и растителни видове, както и опазването, поддържането и
възстановяването на местообитания и видове.
Специфична цел 5 „Превенция на природни рискове” е ориентирана към осигуряване на
икономическа и социална стабилност и развитие на българските райони в дългосрочен план чрез
планиране на дейности, осигуряващи им адаптиране към климатичните промени и редуциране на
природните рискове до допустими нива. Дейностите, които се предвижда да бъдат реализирани,
са насочени към изграждане на системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от
наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони, почистване на корита на реки и
изграждане на защитни съоръжения и др.
Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.43, приета от Министерския съвет с
Решение № 133 от 09 март 2011 г.
Основните приоритети в енергийната стратегия могат да се сведат до следните пет направления:
гарантиране сигурността на доставките на енергия; достигане на целите за възобновяема енергия;
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повишаване на енергийната ефективност; развитие на конкурентен енергиен пазар и политика,
насочена към осигуряване на енергийните нужди и защита на интересите на потребителите.
Възобновяемите енергийни източници като важни местни неизчерпаеми ресурси са определени
като приоритет на националната енергийна политика. За постигане на повече от 16 % дял на ВЕИ
в брутното крайно потребление на енергия в страната след 2020 г. се предвижда да бъдат
използвани максимално както водния потенциал, така и другите източници на чиста енергия
(вятър, слънце, геотермални води и др.), като се отбелязва значимостта на наличните в страната
горски ресурси и развито селскостопанско производство – източници, както на твърда биомаса,
така и на суровина за производство на биогаз и течни горива.
В тази връзка НСРГСРБ 2013 - 2020 година предвижда проучване, анализ и оценка на потенциала
на горските територии в България относно възможностите за производство на енергия от
дървесна биомаса и разработване на Национална схема за устойчиво производство и потребление
на дървесна биомаса за енергийни нужди.
Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. предвижда и политики в областта на
намаляването на емисиите на парникови газове, свързани с финансиране на екологични проекти
за намаляване емисиите на парникови газове, като развитие на възобновяемите енергийни
източници, мерки за предотвратяване на обезлесяването и увеличаване на залесяването и
повторното залесяване и др.
Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие 44, приета с Протокол №
15.3 на Министерския съвет от 06.04.1998 г. има за цел опазване, възстановяване и устойчиво
управление на биологичното разнообразие в страната, както и ограничаване на загубата на
биологично разнообразие.
Документът предоставя изчерпателна информация за богатото биологично разнообразие в
България и определя основните заплахи пред опазването му, на базата на които е разработена
цялостна програма за опазване на биологичното разнообразие, съдържаща 12 области на
действие и множество препоръки за всяка една от тях, в т.ч. политически и административни.
В стратегията се отделя внимание на горите и тяхното значение (в т.ч. ползването на дървесни и
недървесни горски ресурси).
Третият национален план за действие по изменението на климата за периода 2013 - 2020
г. 45, приет с Решение № 439 на Министерския съвет от 01.06.2012 г., предвижда конкретни мерки
за намаляване на емисиите парникови газове във всички сектори, като тези мерки са съобразени с
политиката на страната в областта на изменението на климата и съответно с потенциала на
националната икономика за редукция на емисиите.
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За постигане целите на Националния план за действие по изменение на климата за сектор
„Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство“ са разработени 16 мерки,
групирани в 4 приоритетни оси, обединяващи няколко популярни подхода за управление на
въглеродния баланс.
В първата приоритетна ос са обединени мерки, насочени към увеличаване поглъщането на
парникови газове, като необходимите мерки са свързани с увеличаване на териториите от
категориите земеползване – поглътители на парникови газове – гори, пасища и ливади, както и
мерки за тяхното устойчиво поддържане с цел увеличаване на количеството биомаса.
Увеличаване на зелените площи в урбанизираните територии също е мярка с положителен ефект
върху въглеродния баланс.
Друга група мерки са насочени към съхранението на запасите от въглерод в горите. В тази
приоритетна ос са предвидени дейности, насочени основно към поддържане и подобряване
състоянието на горите като резервоар на въглерод.
В третата приоритетна ос са мерките, свързани с увеличаването на потенциала на горите за
улавяне на въглерод. Предвидени са административни, регулаторни и финансови мерки,
насочени към увеличаването на горския ресурс в страната и подобряване на неговото състояние и
потенциал като основен поглътител на въглерод.
В последната приоритетна ос са включени мерки, насочени към дългосрочното задържане на
въглерод в дървесни продукти, чрез разширяване на тяхната употреба за сметка на други
невъзобновяеми и високоенергийни въглеродни материали, което може да бъде постигнато чрез
повишаване на информираността и заинтересоваността в обществото.
Стратегията за намаляване на риска от бедствия 2014-2020 г. 46 има за основна цел –
предотвратяване и намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, социалноикономическата дейност, околната среда и културното наследство в България вследствие на
природни и причинени от човешка дейност бедствия.
В Стратегията за намаляване на риска от бедствия са формулирани четири приоритета за
постигане на заложената цел:
•

развиване на устойчива национална политика и осигуряване на стабилна правна и
институционална рамка за намаляване на риска от бедствия.

•

идентифициране, оценка и мониторинг на рисковете от бедствия, разширяване и
поддържане на ефективни национални системи за прогнози, мониторинг, ранно
предупреждение и оповестяване при бедствия.
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•

изграждане на култура за защита при бедствия на всички нива на управление и в
обществото чрез използване на опита, обучението, научните изследвания и иновациите.

•

намаляване на съществените рискови фактори и повишаване на готовността за ефективно
реагиране при бедствия на всички нива на управление.

Горските пожари са посочени като основни и реално съществуващи за страната ни бедствия, но
не са отчетени други „горски” местности - снеговали, снеголоми, ледоломи и др.
Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г., 47 приета
от Министерски съвет на 04.06.2014 г., предвижда България да заеме водещо място сред петте
топдестинации в Централна и Източна Европа. Страната ни трябва да бъде позната и
предпочитана целогодишна туристическа дестинация с ясно разпознаваема национална
идентичност и съхранени култура и природа. Документът подготвя набор от дългосрочни
стратегии в областта на планирането, инвестициите, вътрешния туризъм, проучванията,
предоставянето на услуги, подобряването на инфраструктурата и транспорта, професионалната
подготовка и квалификация на заетия в туризма персонал, диверсифицикацията на
туристическия продукт, възстановяването и поддръжката на съществуващите туристически зони.
Основната цел на развитието на туризма в периода 2014-2030 г. е утвърждаване
конкурентоспособността и ефективността на туристическия сектор на България посредством
оптимално използване на наличните природни и антропогенни ресурси в съответствие с
пазарните изискванията и потребителските очаквания за устойчиво развитие на туризма.
Новият документ акцентира върху привлекателността на регионите с туристически потенциал и
възможностите, които те предлагат за развитието на специализираните видове туризъм – балнео
(медикъл спа), спа и уелнес, културен (във всичките му форми - исторически, археологичен,
етнографски и поклоннически), еко- и селски туризъм, приключенски, конгресен, ловен, голф,
винен и гурме туризъм и др.
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X.

ПОЛИТИКИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИЯ
СЕКТОР В Р. ТУРЦИЯ

Индикативната стратегия на Турция (2014-2020), приета на 26.08.2014 г. определя основните
приоритети за финасова помощ на ЕС за периода 2014-2020 г. Инструментът за
предприсъдинителна помощ II (IPA II) е основен финансов инструмент за подготовка на страната
за покриване на изискванията за членство в ЕС. Сред приоритетните области са селското и
горското стопанство – законодателство, разработване на планови документи и други.
Националният план-график за изменение на климата 2011-2023, разработен от Министерството
на околната среда и урбанизацията определя като приоритет горския сектор. Според този
документ общата площ на горите в Турция през 2008 г. е 21.36 милиона хектара. Общите запаси
от дървета на тази област е 1 368 млн. куб.м., с годишно увеличение от 37,41 млн. куб.м..
Първата национална инвентаризация на горските ресурси в Турция е изготвена през 1972 г. Този
списък не е актуализиран до 2004 г. За 32 години се наблюдава увеличение от 5% в горска площ,
35% в запасите от дървета и 29% в настоящия годишен обем на прираста. Причините за тази
тенденция са миграцията от селските към градските райони, намаляване на щетите от паша,
забраните за сеч на дървета върху склонове и стръмни райони, въз основа на критерии и
показатели за устойчиво управление на горското стопанство, залесяване на открити и райони с
неблагоприятни условия, подмладяване на стари и редки горски територии с посеви с висок
прираст и потенциал за растеж (Асан, 2008).
Според Индикативна стратегия на Турция (2014-2020) екологичната политика е едно от найсложните и скъпоструващи предизвикателства пред процеса на присъединяване към ЕС, с над
300 различни законодателни актове, както и бързо променящите се изисквания. За да бъде
изпълнена изцяло, ще се изискат около 60 млрд евро. Турция трябва да съобрази своите
политики за изменение на климата със съответните политики на ЕС. На международно равнище,
специалните обстоятелства в Турция са признати съгласно Рамковата конвенция на Обединените
нации по изменение на климата. Турция е един от най-големите източници на емисии на
парникови газове, който все още не си е поставил за цел намаляването на емисиите на парникови
газове. Според Междуправителствената група за оценка на изменението на климата, Турция се
намира в една от областите, най-уязвими към последиците от изменението на климата, с риск за
селскостопанското производство, наличието на вода, природните ресурси, екосистемите,
общественото здраве, както и произтичащите от това вреди за препитаниеto. Турция също така е
засегната от природни бедствия; с честата поява на земетресения, наводнения, свлачища, лавини
и пожари. В допълнение, се наблюдава и значително нарастване на хидро-метеорологичните
бедствия. Населените места също са засегнати, което изостря неустойчивото развитие на
градската среда. Адаптирането към тези условия изисква Турция да изгради устойчивост, да
подобри управлението на риска от бедствия и капацитета за реагиране при извънредни ситуации,
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както и да разработи устойчиви практики за урбанизация.
Преговорите в този сектор са свързани със законовите норми на глава 27 и прапращане към глава
22 от регионалната политика. Турция все още не е изпълнила показателите за завършаване на
глава 27, които изискват тя да приведе своето законодателство в съответствие с разпоредбите на
ЕС. Турция трябва да създаде административни структури и да изгради капацитета им с цел
уверяване, че изискванията на ЕС са били прилагани и изпълнявани към датата на
присъединяване. Във връзка с това и с цел спазване на показателите, т.е. за прилагане на
нормите, инвестициите са особено необходими при предоставянето на питейна вода, пречистване
на отпадни води и управлението на твърди отпадъци.
Водещата институция в този сектор е Министерството на околната среда и урбанизацията.
Въпреки това, Министерството на горите и водните въпроси държи на водите,
биоразнообразието и природата. Отделът на министър-председателя за управление на бедствия и
аварии е отговорен за намаляването и управлението на риска от бедствия, и е фокусна точка за
националната платформа за намаляването на риска от бедствия. Турската национална стратегия
за околната среда 2006 определя работния план и разходите, свързани с транспонирането и
прилагането на съответните директиви на ЕС и включва финансов план за изпълнение на
изискванията за значителни инвестиции. Същите приоритети са заложени в 10-ия Национален
план за развитие. Други основни стратегии на Турция в областта на околната среда са:
Стратегическия план (2013 - 2017) за проучване на стратегическа екологична оценка и прилагане
във всички сектори; Национален план-стратегия за биологичното разнообразие (2007 - 2017) за
опазване на природата; Националната стратегия за изменение на климата (2010 - 2020) и
Националния план-график за изменение на климата (2011 - 2023) за смекчаване на изменението
на климата и адаптиране.
Основната цел на този сектор е да се подобри опазването на околната среда, справяне с
предизвикателството от изменението на климата и подобряване качеството на живот на
гражданите чрез постигане на напредък при синхронизирането на законодателството на Турция с
това на ЕС по околната среда и изменението на климата.
Очакваните резултати са:
•

населението да се възползва от подобрената инфраструктура за доставяне на питейна вода,
пречистване на отпадъчните води и управлението на твърдите отпадъци, в съответствие с
европейските стандарти;

•

законодателна реформа и изграждането на капацитет в областта на дейностите по климата,
качеството на въздуха, гражданската защита, морската околна среда, междусекторното
законодателство и опазването на природата;

•

подобряване капацитета за разработването, прилагането и наблюдението на политиките за
смекчаване и подобряване устойчивостта към изменението на климата в уязвимите сектори
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на икономиката и инфраструктурата.
Дейностите за постигането на тези резултати включват:
Относно синхронизирането на законодателството, всички области на околната среда
(хоризонталното законодателство, качеството на въздуха, водите, отпадъците, природата и
опазването на почвите, химическото, промишленото замърсяване и управлението на риска и
гражданската защита) и климата (търговия с емисии, мониторинг и докладване, опазване на
озоновия слой от флуорирани парникови газове, качеството на горивата и други, включващи
стратегията за адаптация на ЕС), следва да бъдат покрити чрез Техническата помощ (ТП),
паралелно и, ако е необходимо, безвъзмездни средства, доставки и строителство за спомагателно
изпълнение.
Мерките за изграждане на капацитет, свързани с хоризонтално законодателство на национално,
регионално и местно равнище и сближаване на съответното законодателство на ЕС, поспециално Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Стратегическа екологична
оценка (СЕО) (включително относно трансгранични въпроси) ще бъдат във фокуса на
планираните действия.
В областта на водите, предвидените дейности са насочени към хармонизиране на
законодателството на Турция със съответното законодателството на ЕС. Предвижда се
изготвянето на планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от
наводнения, в съответствие с Рамковата директива за водите (РДВ) и Директивата за
наводненията, както и инвестиции в адаптирането към изменението на климата. За
международните басейни се изисква сътрудничество и координация със съседните държавичленки, резултат на което са съвместните планове, които директивите изискват. По отношение на
водните политики на ЕС, които водят до инвестиции в инфраструктура, дейностите ще подкрепят
основно подобряването на предоставянето на услуги за доставяне на питейна вода и за
пречистване на отпадъчни води. Всяка инфраструктура, която може да доведе до промяна на
водните обекти (реки, езера) и деградацията на статута им (например големи структурни проекти
като язовири във връзка с водна енергия, наводнения, съхранение на вода) в крайна сметка ще
трябва да бъде оценена спрямо рамката и изискванията на РДВ. Това важи и за съществуващата
инфраструктура, чието въздействие върху реките и езера трябва да бъде смекчено с оглед
подобряване на стандартите за вода, както се изисква по силата на Рамковата директива за
водите.
В областта на отпадъците са предвидени дейности, съобразени с Рамковата директива за
отпадъците, включително инфраструктурни инвестиции за увеличаване количеството на
рециклираните отпадъци, намаляване на биоразградимите отпадъци, които постъпват в депата и
подобряване на финалното им обезвреждане. По принцип, инвестициите за отпадъци ще бъдат
договорени там, където съществува план за управление на отпадъците и депонирането е
планирано в съответствие с него.
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Освен това, ще бъдат подкрепени и извънредни дейности, пряко свързани с глава 27. Те ще
включват интервенции върху: 1) гражданската защита, за укрепване на институционалния
капацитет за управление на риска от бедствия и реакция при извънредни ситуации, както и
подкрепа на сътрудничеството на Турция с ЕС; 2) качеството на въздуха, с техническа помощ в
подкрепа на създаване на регионални станции и инвестиции за мониторинг, в съответствие с
Националния таван за емисии (НТЕ) Директива 9; и 3) опазване на природата, с техническа
помощ в областта на здравето и биологичното разнообразие на екосистемите, както и
инвестициите в инфраструктурата за защитените територии и обектите на Натура 2000. Ще
се работи в тази насока, за да се подобри издръжливостта на уязвимите природни обекти, да се
намали деградацията на земите и подкрепи устойчивата урбанизация.
В областта на смекчаването на изменението на климата, дейностите ще бъдат насочени към
укрепване на институционалния капацитет за проектирането, изпълнението и мониторинга на
политиките за смекчаване и подобряване на капацитета за преход към нисковъглеродна
икономика в Турция в съответствие с очакваната рамка за климата и енергетиката ЕС 2030.
Особено внимание ще бъде отделено на дейностите за намаляване на емисиите на парникови
газове, определени в Националния план-график за изменение на климата, включително и тези на
градско/местно ниво. В областта на адаптирането към изменението на климата, дейностите
ще се фокусират върху изграждането на институционалния капацитет на местно и
национално ниво чрез ангажиране и на частния сектор, което е подходящо за
увеличаването на устойчивостта към изменението на климата в уязвимите сектори на
икономиката и инфраструктурата.
Сред тези уязвими сектори на икономиката е и горския сектор. Държавната собственост е
отразена в планирането на горите. Законите възлагат отговорността на планирането на горите на
държавата. Регламент, наречен "подготовка, прилагане, контрол и преразглеждане на плановете
за управление на горите" предоставя основната рамка за планиране на горското стопанство. Този
регламент изисква изготвяне на планове за управление на горите и взима предвид
устойчивостта, икономиката, производителността, многократна употреба, опазването и
естетическите цели в процеса на планиране. Независимо от това, целите за управление на горите
на всички предприятия, с изключение на опазването на горите, са свързани с максималното
производство на дървен материал. Затова инвентаризацията на горите също е ориентирана към
производство на дървесина. Описът е съсредоточен предимно върху определянето на площта,
обема и прираста на единицата за планиране. Въпреки, че планирането на горското стопанство се
основава на законови и подзаконови актове, има някои недостатъци, като например недостатъчно
данни за местообитанията, причиняващо проблеми при управлението, липса на избор при
планирането и икономическите анализи, не се използват географски информационни системи,
дигитализирани и картографирани горски стойности, не се определя гъвкав ротационен период
по отношение на целите на управление и т.н. (Башкент, 2002).
Институционална рамка
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Държавата притежава 99,9% от горите в Турция. Министерството на горите (МГ) е отговорно за
опазването, възстановяването, планирането, управлението и използването на всички гори в
Турция. Генералната дирекция по горите (ГДГ) изпълнява много от тези дейности. Има три
централни агенции за горско стопанство; Главни дирекции за национални паркове, дивеч и диви
животни, залесяване, борба с ерозията, горите и въпросите на селските райони.
Налице са някои проблеми в институционалната рамка. ГДГ и останалите три агенции са
организирани поотделно. Това води до излишни разходи и координационни проблеми за сектора.
Освен това, съществува сериозен проблем с перцепцията в сектора. Институциите и служителите
от сектора гледат на горското стопанство като строго специализирана дейност. По този начин,
някои дейности, отнасящи се до ползването на горите ресурси, особено екологичните ценности,
не се разглеждат в горското стопанство. По същия начин, горското стопанство се разглежда
основно в биологичен и икономически контекст, а социалните ефекти от горското стопанство са
незначителни (Geray 1993).
Законова рамка
Конституцията и Закона за горите (No: 6831) представляват основната правна рамка.
Устойчивостта на горите и взаимодействията между горите и обществеността са уредени в
Конституцията и редица други турски закони. Конституцията дава насоки като "ще се вземат
мерки за развитие на хората, които живеят в или около горите, с цел опазване на горите и
тяхната цялост, както и за подобряване на обществено-държавните отношенията относно
опазването и използването на горите". Съществуват конституционни основи за устойчиво
управление на горите. Въпреки това, Конституцията и Законът за горите могат да попречат на
устойчивото управление на горите, като 2 / B, заявление за отстраняване на някои елементи от
правния статут на горите. Сред причините за намаляването на горите в периода от 1950-1997,
правните договорености са на първо място (Чадлар, 1998).
Източник на информация: http://www.fao.org.
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XI. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Съвместеният план за превенция на обезлесяването и почвената ерозия /СППОПЕ/ е
трансграничен документ, който създава рамка за реализация на политиките в опазване на
горския фонд в целевата територия. За реализацията на плана са определени стратегически цели,
оперативни цели и дейности за реализация на целите, както и отговорни институции.
XI.1. Стратегически цели
Стратегическа цел 1. Осигуряване на устойчиво развитие на горския фонд в Странджа
планина чрез постигане на оптимален баланс между екологичната функция на горите и
тяхната способност дългосрочно да предоставят материални ползи и услуги.
Свързани приоритети:
Приоритет 1. Поддържане на жизнени, продуктивни и многофункционални горски екосистеми,
способстващи за смекчаване на последиците от измененията в климата и почвената ерозия.
Приоритет 2. Опазване, възстановяване и поддържане на биологичното и ландшафтното
разнообразие в горските територии.
Стратегическа цел 2. Повишаване ролята на горите за осигуряване на икономически
растеж в региона и устойчиво териториално социално-икономическо развитие.
Свързани приоритети:
Приоритет 1. Опазване, възстановяване и поддържане на биологичното и ландшафтното
разнообразие в горските територии.
Приоритет 2. Повишаване на жизнеността и конкурентоспособността на горския сектор в
региона.
Приоритет 3. Използване на потенциала на горския сектор за развитие на зелената икономика в
региона.
Стратегическа цел 3. Повишаване дела на горския сектор в зелената икономика.
Свързани приоритети:
Приоритет 1. Поддържане на жизнени, продуктивни и многофункционални горски екосистеми,
способстващи за смекчаване на последиците от измененията в климата и почвената ерозия;
Приоритет 2. Опазване, възстановяване и поддържане на биологичното и ландшафтното
разнообразие в горските територии на Странджа;
Приоритет 3. Повишаване на жизнеността и конкурентоспособността на горския сектор.
XI. 2. Оперативни цели
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За реализацията на стратегическите цели и приоритети са формулирани 10 оперативни цели:
Оперативна цел 1 „Увеличаване на площта на горите, на дървесния запас и запаса на
въглерод в горските територии”
Целта е ориентирана към увеличаването на залесената площ на територията на Странджа,
поддържане и повишаване на запасите от дървесина и въглерод, като същевременно се
осъществява устойчив годишен добив на дървесина и дървесни продукти в съответствие с Мярка
1.1 от НСРГСРБ 2013-2020 г. в Р. България и регулациите в Република Турция.
Оперативна цел 2 „Подобряване на стопанисването на горите”
Целта е ориентирана към създаване на условия за провеждане на необходимите действия,
насочени към формиране и поддържане на жизнени и многофункционални горски екосистеми,
увеличаване на продуктивността на горите в Странджа, подобряване на тяхната устойчивост на
болести, вредители, природни бедствия и други биотични и абиотични фактори, в съответствие с
Мярка 1.2 от НСРГСРБ 2013-2020 г. в Република България и регулациите в Република Турция.
Оперативна цел 3 „Повишаване на ефективността на превенцията на горските пожари и
борбата с незаконните действия в горите”
Целта е ориентирана към създаване на условия за повишаване на ефективността на превенцията
на горските пожари в Странджа и оптимизиране на системата за контрол и опазване на горите и
дивеча, в съответствие с Мярка 1.2 от НСРГСРБ 2013-2020 г. в Република България и
регулациите в Република Турция.
Оперативна цел 4 „Усъвършенстване на системата за планиране и осъществяване на
дейности, свързани с опазването на биологичното и ландшафтното разнообразие в
горските територии”
Целта е ориентирана към подобряване на процесите на планиране и осъществяване на
дейностите, свързани с опазването, възстановяването и поддържането на биологичното
разнообразие в Странджа като част от природния потенциал за устойчиво развитие на горските
територии, в съответствие с Мярка 2.1 от НСРГСРБ 2013-2020 г. в Република България и
регулациите в Република Турция.
Оперативна цел 5 “Развитие на мрежата от защитени територии, включително и чрез
разширяване на действието на финансовите механизми за подобряване на управлението на
горите в защитените зони от Натура 2000”
Целта е ориентирана към поддържане и развитие на мрежата от защитени територии и защитени
зони по Натура 2000 и създаване на условия за подобряване на тяхното управление в
съответствие с Мярка 2.2 от НСРГСРБ 2013-2020 г. в Република България и регулациите в
Република Турция.
Оперативна цел 6 „Поддържане и развитие на системата за запазване на горските
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генетични ресурси в Странджа планина”
Целта е ориентирана към повишаване на ефикасността в действията на специализираните
държавни звена в региона по одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската
семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното
окачествяване, търговия и внос в съответствие с Мярка 2.3 от НСРГСРБ 2013-2020 г. в Република
България и регулациите в Република Турция.
Оперативна цел 7 „Подобряване и увеличаване на популациите на дивеча и рибата за
опазване на биологичното разнообразие и устойчиво развитие на горските екосистеми”
Целта е ориентирана към подобряване и увеличаване на дивечовите и рибните популации на
територията на Странджа на базата на създадени съответни нормативни, институционални,
организационни, научни и други условия за осигуряване на необходимата симбиоза между
хората, горите и дивеча за опазване на биологичното разнообразие и за устойчиво развитие на
горските екосистеми в съответствие с Мярка 2.4 от НСРГСРБ 2013-2020 г. в Република България
и регулациите в Република Турция.
Оперативна цел 8 „Осигуряване на устойчиво планиране на дейностите в горските
територии”
Целта е ориентирана към подобряване на горското планиране на територията на Странджа
планина, чрез разработване на национални стратегически документи, областни планове за
развитие на горските територии, горскостопански планове и програми и планове за управление
на защитени територии, които да осигуряват комплексно, интегрирано и устойчиво развитие на
горските територии в съответствие с Мярка 3.1 от НСРГСРБ 2013-2020 г. в Република България и
регулациите в Република Турция.
Оперативна цел 9 „Насърчаване сдружаването на собствениците на гори и оптимизиране
на публично-частното партньорство в горския сектор”
Целта е ориентирана към създаване на подходящи условия за устойчиво развитие на горското
стопанство в недържавните горски територии на територията на Странджа планина в
съответствие с Мярка 3.3 от НСРГСРБ 2013-2020 г. в Република България и регулациите в
Република Турция.
Оперативна цел 10 „Ефективно усвояване на средства от европейски и международни
фондове и програми”
Целта е ориентирана към създаване на предпоставки за ефективно и ефикасно използване на
средствата от европейски и международни фондове и програми и укрепване на доверието на
европейските и международните партньори в съответствие с Мярка 3.4 от НСРГСРБ 2013-2020 г.
в Република България и регулациите в Република Турция.
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XII.

ДЕЙНОСТИ

Стратеги
ческа цел
(СЦ)

Оперативна
цел (ОЦ)

СЦ 1, СЦ
2

ОЦ
1
Увеличаване
на площта
на
горите,
дървесния
запас
и
запаса
на
въглерод
в
горските
територии

Дейности

1.1. Осъществяване
и
надграждане
на
мерките,
предвидени в Третия НПДИК 48
2013-2020 за сектор „Земеползване,
промяна в земеползването и горско
стопанство” за увеличаване
на
площта на горите чрез:
- Усвояване на „незалесена площ
за залесяване” в горски територии;
- Залесяване на площи на
изоставени земеделски земи, голи,
ерозирани и застрашени от ерозия
територии
извън
горските
територии.
1.2. Осъществяване
и
надграждане
на
мерките,
предвидени в Третия НПДИК
2013-2020
за
сектор

48

Бюджет/
източници
на
финансира
не

Срок
за
реализ
ация

Очаквани резултати

Републикан
ски бюджет
България

2023 г.

Увеличаване
на
горските ресурси в
региона, подобряване
на състоянието им и
нарастване на техния
потенциал
като
основен поглътител на
въглерод Увеличаване
на поглъщането на
парникови газове.

Републикан
ски бюджет
по сектори
Р. Турция

Национален план за действие по изменение на климата

Отговорни

изпълнение

институции

Текущ

Европейски
програми
проекти

Републикан
ски бюджет
България

Индикатори за

Целеви

Водеща

Партньор

Хектара
новозалес
ени
в
държавни
територии

Регионалн
и власти –
РДГ
–
Бургас,
РДГ
Къркларел
и,
РИОСВ,
Областни
управи ,
общини

МОСВ

Регионалн
и власти –
РДГ
–
Бургас,

МОСВ

Хектара
новозалес
ени
в
недържав
ни
територии
Реализира
ни
проекти –
бр.

2023 г.

Увеличаване
на
горските ресурси в
региона, подобряване
на състоянието им и

Възстанов
ени
горски
пояси

ДП,
недържавни
собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ
Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция

ДП,
недържавни
собствениц
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„Земеползване,
земеползването
стопанство”за

промяна
в
и
горско

възстановяване
и
поддържане на полезащитните
горски пояси и извършване на
нови
противоерозионни
залесявания.

нарастване на техния
потенциал
като
основен поглътител на
въглерод Увеличаване
на поглъщането на
парникови газове

Републикан
ски бюджет
по сектори
Р. Турция

Европейски
програми

Възстановени
увеличени
пояси

- Анализ на състоянието
и
потребностите от възстановяване и
изграждане на нови полезащитни
горски пояси;
- Създаване/възстановяване
полезащитни горски пояси.

СЦ
СЦ 2

1;

ОЦ 2
Подобряване
на
стопанисван
ето
на
горите

и
горски

РДГ
Къркларел
и,
РИОСВ,
Областни
управи ,
общини

и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ

Регионалн
и власти –
РДГ
–
Бургас,
РДГ
Къркларел
и,
РИОСВ,
Областни
управи ,
общини

МОСВ

Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция

на

2.1. Реализиране на по-високи нива
на ползване чрез провеждане на
отгледни сечи в рамките на
предвиденото
от
горскостопанските
планове
и
програми.

ДГП,
недържавни
собствениц
и на гори.

2023 г.

Повишена жизненост,
продуктивност
и
устойчивост на горите,
нараснал
дял
на
естествените
насаждения
с
разновъзрастна
и
сложна структура
и съхранени генетичен
фонд и биологично
разнообразие от ценни
дървесни видове.

100
%
проведени
отгледни
сечи,
спрямо
предвиден
ите
в
горскосто
панските
планове и
програми

ДП,
недържавни
собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ
Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
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Турция
2.2.
Повишаване
дела
на
възобновителните
сечи
с
естествено семенно възобновяване,
в т.ч. изборните сечи.

ДГП,
недържавни

2023 г.

собствениц
и на гори.

Повишена жизненост,
продуктивност
и
устойчивост на горите,
нараснал
дял
на
естествените
насаждения
с
разновъзрастна
и
сложна структура
и съхранени генетичен
фонд и биологично
разнообразие от ценни
дървесни видове.

2.3. Своевременно превръщане на
издънковите гори в семенни гори
едновременно
с
интензивно
отглеждане на останалата част от
издънковите гори.

ДГП,
недържавни
собствениц
и на гори.

2023 г.

Повишена жизненост,
продуктивност
и
устойчивост на горите,
нараснал
дял
на
естествените
насаждения
с
разновъзрастна
и
сложна структура
и съхранени генетичен
фонд и биологично
разнообразие от ценни
дървесни видове.

%
увеличени
е
на
процента
на
възобнови
телните
сечи
с
естествен
о семенно
възобновя
ване

Регионалн
и власти –
РДГ
–
Бургас,
РДГ
Къркларел
и,
РИОСВ,
Областни
управи ,
общини

МОСВ

Въведени
конкретни
разпоредб
ив

Регионалн
и власти –
РДГ
–
Бургас,
РДГ
Къркларел
и,
РИОСВ,
Областни
управи ,
общини

МОСВ

норматив
ната база.
Хектара
годишно
площ на
превърнат
ите
издънкови
гори
в

ДП,
недържавни
собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ
Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция

ДП,
недържавни
собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ
Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
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семенни.
2.4.
Поддържане
на
смесен
характер
и
разновъзрастовата
структура на горите със запазване и
толериране на ценни и устойчиви
форми на местните, редките и
застрашените дървесни видове при
провеждане на отгледните и
възобновителните сечи.

2.5. Проучване, въвеждане и
адаптиране на добри практики за
устойчиво управление на горски
територии
в
условия
на
климатични промени - полуаридни
зони

Републикан
ски бюджет
България,

2023 г.

Републикан
ски бюджет
по сектори
Р. Турция
Европейски
програми

Републикан
ски бюджет
България
Републикан
ски бюджет
по сектори
Р. Турция

Европейски
програми

2023 г.

Повишена жизненост,
продуктивност
и
устойчивост на горите,
нараснал
дял
на
естествените
насаждения
с
разновъзрастна
и
сложна структура и
съхранени
генетичен
фонд и биологично
разнообразие от ценни
дървесни видове.

Конкретн
и
разпоредб
ив

Подготовката на горите
към засушаването, като
следствие
от
глобалното затопляне

Извършен
анализ

норматив
ната база.
Запазени
хектара
смесени
гори.

Въведени
промени в
норматив
ни
документи
Въведени
добри
практики

Турция
Регионалн
и власти –
РДГ
–
Бургас,
РДГ
Къркларел
и,
РИОСВ,
Областни
управи ,
общини

МОСВ

Регионалн
и власти –
РДГ
–
Бургас,
РДГ
Къркларел
и,
РИОСВ,
Областни
управи ,
общини

ДГП,
БАН,

ДП,
недържавни
собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ
Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция
ИГ-

Собствениц
и на гори
МОСВ
ДП,
недържавни
собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ
Министерст
во
на
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околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция

СЦ 1, СЦ
2

ОЦ 3
Повишаване
на
ефективнос
тта
на
превенцията
на горските
пожари
и
борбата
с
незаконните
действия в
горите

2016 г.

3.1. Извършване на анализ и оценка
на резултатите от изпълнението на
мерките опазване на горите от
пожари

3.2. Изграждане на единна система
за наблюдение, ранно откриване и
оповестяване на горски пожари

Републикан
ски бюджет
България
Републикан
ски бюджет
по сектори
Р. Турция

2023 г.

- Изготвен анализ и
оценка
на
на
резултатите
от
изпълнението
на
мерките опазване на
горите
от
пожари
актуализиране
на
бъдещите
действия
Усъвършенствана база
за
планиране
и
оптимизиране
на
дейностите
и
повишаване
на
ефективността
на
системата за опазване
на горите от пожари;

Изготвен
анализ

Своевременно
откриване
на
възникнали пожари в и
в близост до горски
територии, намаляване
на
времето
за
първоначална реакция
и намаляване на щетите

Намалени
е
на
годишна
площ на
опожарен
и гори и
други
гористи

Регионалн
и власти –
РДГ
–
Бургас,
РДГ
Къркларел
и,
РИОСВ,
Областни
управи ,
общини,
РДВР,
собствени
ци на гори

МОСВ

РДГ
–
Бургас,
РДГ
Къркларел
и, горски
стопанств
а,
ДСП,
общини,

МЗХ, ИАГ,
МВР,

ДП,
недържавни
собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ
Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция

МОСВ
ДП,
недържавни
собствениц
и на гори,
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от пожари в горите.
Европейски
програми

3.3. Укрепване на капацитета и
подобряване на взаимодействието
между
институциите
по
предотвратяване и разкриване на
незаконни действия в горските
територии

Републикан
ски бюджет
България

местности
.

собствени
ци на гори

Намалени
е
на
загубите
от горски
пожари в
лв.
2023 г.

Републикан
ски бюджет
по сектори
Р. Турция

Реализиран ефективен
модел
на
взаимодействие
при
опазване на горите и
дивеча от незаконни
действия;
Повишена ефективност
от
прилагането
на
наказателните
разпоредби,
предвидени в горското
законодателство;

Европейски
програми

Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция
РДГ,
ДСП,
общини,
собствени
ци
на
гори,
РДВР

Държавни
бюджети,
програми на
ЕС

2016 г.

МЗХ, ИАГ,
МВР,
МОСВ
ДП,
недържавни
собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ
Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция

Трайно
намалена
интензивност
на
незаконните действия в
горските територии.
3.4. Въвеждане на информационна
система, за отразяване издаването и
отчитането
на
електронни
документи за сеч и транспорт на

НПО МЗХ,
ИАГ

Подобрен контрол;

РДГ,

Намален
брой
на
извършените незаконни
действия в горите;

ДСП,
общини,
собствени

МЗХ, ИАГ,
МВР,
МОСВ
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дървесина.

ци
гори,
РДВР

Намалена интензивност
на
извършените
незаконни действия в
горите.

на

ДП,
недържавни
собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ
Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция

3.5. Засилване на наблюдението и
контрола от страна на местната
изпълнителна
власт
върху
дейностите
в
земеделските
територии
по
време
на
пожароопасния сезон.
- Изработване на програма за
превенция,
обучение
на
собственици на гори и местно
население в застрашени от пожари
региони;
провеждане
на
информационни кампании.
Разработване и реализиране на
програми
за
обучение
на
специализирани
групи
и
доброволни формирования
за
превенция и гасене на горски

Собствени
средства на
ДГП,
на
общините и
на
други
собствениц
и
на
ПРСР,

ГТ;

други
европейски
и
международ
ни
програми.

2023 г.

- Намален брой на
горските пожари и на
засегнатата от тях обща
горска площ.

- Приета
програма;
Брой
на
извършен
ите
обучения;
Брой
на
проведени
те

Областни
и
общински
администр
.

МВР, ИАГ,
РДГ, МЗХ.
Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция,

информац
ионни
кампании;
Брой
на
участници
те.
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пожари.

Изградени
и обучени
екипи за
предотвра
тяване на
горските
пожари.

3.6. Осигуряване на необходимото
техническо
оборудване
за
наблюдение и непосредствено
гасене на горски пожари.

Закупена
нова
техника за
наблюден
ие
и
непосредс
твено
гасене.

Собствени
средства на
ДГП,
на
общините и
на
други
собствениц
и
на
ПРСР,

ГТ;

ДГП,
недържав
ни
собствени
ци
на
горски
територии

МВР, ИАГ,
РДГ, МЗХ.
Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция,

други
европейски
и
международ
ни
програми.
3.7. Създаване,
поддръжка на
инфраструктура,
горски пътища и
пожарите.

подобряване и
противопожарна
водоизточници,
др. за борба с

Републикан
ски
бюджети
Европейски
програми

2023 г.

Изградени
горски
пътища в
км.

ИАГ,
РДГ, ДГП,
недържавни
собственци
на
гори,
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държавни
институции
в Р. Турция

ОЦ 4
СЦ 1, СЦ
2, СЦ 3

Усъвършенс
тване
на
системата
за планиране
и
осъществява
не
на
дейности,
свързани
с
опазването
на
биологичнот
о
и
ландшафтно
то
разнообразие
в горските
територии

4.1. Интегриране на целите за
опазване на биологичното и
ландшафтно разнообразие при
планиране
на
дейностите
и
управлението
на
горските
територии.

4.2. Разработване и прилагане на
методики
за
систематично
събиране, оценка, мониторинг и
обмен на данни за биологичното
разнообразие в горите на Странджа
планина.

ОПОС,
други
европейски
и

2023 г.

международ
ни
програми

Държавни
бюджети,
Европейски
програми и
проекти .

2016 г.

Интегрирани цели за
опазване
на
биологичното
и
ландшафтното
разнообразие
при
планиране
на
дейностите
и
стопанисването
на
горските територии.

Издадени
документи

Въведена
и
функционираща
система за събиране,
оценка, мониторинг и
обмен на данните за
наличното биологично
разнообразие
в
горските територии на
Странджа

разработе
на
и
прилагана
националн
а
методика
за оценка
и
монитори
нг
на
биологичн

Регионалн
и власти –
РДГ
–
Бургас и
РДГ
Къркларел
и,
Областни
управи ,
общини,
собствени
ци на гори

МОСВ

Регионалн
и власти –
РДГ
–
Бургас и
РДГ
Къркларел
и,
Областни
управи ,
общини,
собствени

МОСВ

ДП,
недържавни
собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ
Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция

ДП,
недържавни
собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ
Министерст
во
на
околната
133

4.3. Разработване и приемане на
планове за управление на защитени
зони
от
Натура
2000
с
преобладаваща горска площ.

Подобрено състояние
на
горските
местообитания,
попадащи в рамките на
НЕМ Натура 2000.

ОПОС,
други
европейски
и
международ
ни
програми.

ото
разнообра
зие в ГТ с
висока
консервац
ионна
стойност

ци на гори

среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция

Брой
одобрени
планове за
управлени
е, доклад
и
монитори
нг;

Регионалн
и власти –
РДГ
–
Бургас и
РДГ
Къркларел
и,
Областни
управи ,
общини,
собствени
ци на гори

МОСВ

Регионалн
и власти –
РДГ
–
Бургас и
РДГ
Къркларел
и,
,
Областни
управи ,

МОСВ

обявени
защитени
територии
площ - ха.

4.4. Въвеждане и прилагане на
мерки за борба с инвазивни видове
в горското стопанство.

Държавни
бюджети и
европейски
и
международ
ни
програми.

2023 г.

Проведени мерки за
борба
срещу
навлизането
и
разпространението
инвазивните видове в
горските територии.

Брой
проведени
мерки за
борба
срещу
навлизане
то
и
разпростр
анението

ДП,
недържавни
собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ
Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция

ДП,
недържавни
собствениц
и
нагори,
НПО МЗХ,
ИАГ
Министерст
134

СЦ 1, СЦ
2, СЦ 3

ОЦ 5
Развитие на
мрежата от
защитени
територии,
включителн
о
и
чрез
разширяване
на
действието
на
финансовит
емеханизми
за
подобряване
на
управлениет
о на горите в
защитените
зони
от
Натура 2000

5.1. Развитие на мрежата от
регионални защитени територии по
ЗЗТ, основаващо се на анализи на
ефективността на дейностите по
опазване
на
биологичното
разнообразие.

5.2. Разработване на мерки за
подобряване на свързаността на
защитените територии.

Държавни
бюджети,
европейски
и
международ
ни
програми;

Държавни
бюджети,
европейски
и
международ
ни
програми;

Оптимизирана мрежа
от
регионални
защитени територии по
ЗЗТ на Р. България и
регулациите
на
Р.
Турция

Подобрена свързаност
между
защитените
територии
в
трансграничната
територия .

инвазивни
те видове
в горските
територии
.

общини,со
бственици
на гори

во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция

Брой
обявени
защитени
зони/пром
ени
в
размера на
територия
та,
обхваната
от
мрежата,
ха.

Регионалн
и власти –
РДГ
–
Бургас и
РДГ
Къркларел
и,
РИОСВ,
Областни
управи ,
общини

МОСВ

Разработе
н регистър
на
защитенит
е
територии
,
изградени

Регионалн
и власти –
РДГ
–
Бургас и
РДГ
Къркларел
и,
Областни

МОСВ

ДП,
недържавни
собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ
Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция

ДП,
недържавни
собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ
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екологичн
и мостове
в
трансгран
ичния
регион .

5.3. Подобряване на нивото
професионална квалификация
персонала в институциите
горския сектор по опазване
биологичното разнообразие.

СЦ 1, СЦ
2, СЦ 3

ОЦ
6.
Поддържане
и развитие
на
системата
за запазване

на
на
от
на

6.1. Развитие на системата „ex-situ”
за съхраняване на генетичното
разнообразие и изграждане на
система от действия за опазване на
местния генофонд.

международ
ни
програми.

Подобрен
административен
капацитет
за
управление
на
защитените територии
в
трансграничния
регион и защитените
зони от НЕМ Натура
2000.

Държавни
бюджети и
европейски
програми
LIFE

Подобрена
селекционна структура
и качество на горските
репродуктивни
материали;

Държавни
Общински
бюджети,
европейски
и

Подобрен

контрол

и

Събрани и
съхранени
семена,
видове
кг.

–

управи ,
общини

Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция

Регионалн
и власти –
РДГ
–
Бургас и
РДГ
Къркларел
и,
Областни
управи ,
общини

МОСВ

Регионалн
и власти –
РДГ
–
Бургас и
РДГ
Къркларел

МОСВ

ДП,
недържавни
собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ
Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция

ДП,
недържавни
собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
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на горските
генетични
ресурсив
Странджа
планина

СЦ 1, СЦ
2, СЦ 3

ОЦ 7
Подобряване
и

6.2. Разширяване и поддържане на
горската семепроизводствена база.

Държавни
бюджети и
европейски
програми
LIFE

6.3. Производство на необходимите
семена за формиране на семенните
колекции от най-ценни дървесни
видове за съхранение на горските
генетични ресурси.

Държавни
бюджети и
европейски
програми
LIFE

6.4. Извършване на генетична
оценка на горските семенни бази и
съхранение на генетичния фонд.

Държавни
бюджети и
европейски
програми
LIFE

7.1. Подобряване на капацитета и
координацията
между
всички
заинтересовани страни в областта

Държавни
бюджети и
европейски

търговия
с
горски
репродуктивни
материали, създадена
„генна
банка”
обхващаща диапазона
от
застрашени
и
приоритетни
видове;
възобновени
приоритетни хабитати

Подобрени
възможности
за
установяване
на
генетичните качества
на
семената
от
одобрените
и
регистрирани
източници от горската
семепроизводствена
база чрез извършване
на изоензимен анализ

Увеличен капацитет и
подобрена
координация на всички

Изготвен
анализ

и,
Областни
управи ,
общини

ИАГ

Регионалн
и власти –
РДГ
–
Бургас и
РДГ
Къркларел
и,
Областни
управи ,
общини

МОСВ

Регионалн
и власти –
РДГ
–

МОСВ

Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция

ДП,
недържавни
собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ
Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция

ДП,
недържавни
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увеличаване
на
популациите
на дивеча и
рибата
за
опазване на
биологичнот
о
разнообразие
и устойчиво
развитие на
горските
екосистеми

СЦ 2, СЦ
3

ОЦ 8
Осигуряване

на ловното стопанство за опазване,
подобряване и увеличаване на
популациите на дивеча и рибата.

7.2.
Увеличаване
и
разнообразяване на дивечовите и
рибни ресурси, в т.ч чрез генетична
селекция, интродукция и други.

8.1. Изграждане на цялостен горски
кадастър, подобряване качеството
на горските статистически данни и

програми
LIFE

Държавни
бюджети и
европейски
програми
LIFE

Държавни и
общински
бюджети

заинтересовани страни
в областта на ловното
стопанство

Увеличени
разнообразени
дивечови
и
ресурси

Завършен
цялостен
кадастър;

и

и
рибни

въведен
горски

Завършен
и въведен
горски

Бургас и
РДГ
Къркларел
и,
Областни
управи ,
общини

собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ

Регионалн
и власти –
РДГ
–
Бургас и
РДГ
Къркларел
и,
Областни
управи ,
общини

МОСВ

Регионалн
и власти –
РДГ
–

МОСВ

Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция

ДП,
недържавни
собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ
Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция

ДП,
138

на
устойчиво
планиране на
дейностите
в горските
територии

на информационното осигуряване
на
процесите,
свързани
с
планирането и управлението на
горските територии.

8.2
Пилотно
прилагане
на
трансгранична
горска
инвентаризация в рамките на една
териториална единица.

международ
ни
програми;

Държавни и
общински
бюджети
международ
ни
програми;.

Създадена
интегрирана
трансгранична
обществено достъпна
електронна
информационна
система за горите и в
Странджа;
завършен
горски
кадастър,
подобрено качество на
горските статистически
данни и на анализите и
прогнозите
за
развитието на горския
сектор.
2020 г.

Разработване
на
изискванията
и
определяне
на
параметри за измерване
при извършване на
инвентаризация

кадастър;
Обществе
но
достъпна
електронн
а
информац
ионна
система за
горите

Приложен
а
методика
за
извършва
не
трансгран
ична
а
горска
инвентари
зация
в
Странджа

Бургас и
РДГ
Къркларел
и,
Областни
управи ,
общини

недържавни
собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ

Регионалн
и власти –
РДГ
–
Бургас и
РДГ
Къркларел
и,
Областни
управи ,
общини

МОСВ

Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция

ДП,
недържавни
собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ
Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция
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9.7. Подобряване и развитие на
механизмите
за
обществени
консултации, в т.ч. създаване на
нови форми за ефективно участие
на
неправителствените
организации
в
процеса
на
планирането и прилагането на
документите за регионално и
местно устойчиво управление на
горските територии.

Държавни и
общински
бюджети

Усъвършенствани
оперативни
и
стратегически решения
на всички нива в
горския сектор;

европейски
и
международ
ни
програми.

- Принос към подоброто управление и
контрол на държавните
предприятия в горския
сектор за ефективното
използване
на
публични ресурси;

Регионалн
и власти –
РДГ
–
Бургас и
РДГ
Къркларел
и,
Областни
управи ,
общини

МОСВ

Регионалн
и власти –
РДГ
–
Бургас и
РДГ
Къркларел
и,
Общини собствени
ци
на

МОСВ

Принос
към
усъвършенстването на
управлението
и
повишаване
на
ефективността
на
горския сектор.

СЦ 2, СЦ
3

ОЦ
9
Насърчаване
сдружаване
то
на
собственици
те на гори и
оптимизира
не
на
публичночастното

9.1. Изготвяне на трансграничен
план за развитие на недържавното
горско стопанство.

Европейски
и
международ
ни
програми и
др.

2020 г.

Устойчиво и ефективно
развитие
на
недържавното горско
стопанство
Привличане
на
инвестиции
чрез
предоставяне
възможности
за
дългосрочно
договаряне на правото

Разработе
н и приет
план
за
развитие
на
недържав
ното
горско
стопанств
о.

ДП,
недържавни
собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ
Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция

ДП,
недържавни
собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ
Министерст
во
на
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партньорст
во в горския
сектор

за
извършване
на
самостоятелни
или
съвместни
горскостопански
и
ловностопански
дейности в различни
обекти.

гори,
частни
юридичес
ки лица –
собствени
ци
на
гори,
браншови
организац
ии,

околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция

НССЧГ
Горовладе
лец

СЦ 2, СЦ
3

ОЦ 10
Ефективно
усвояване на
средства от
европейски и
международ
ни фондове и
програми

10.1 Разработване на предложения
за
включване на нови горски
мерки
в
европейски
и
международни фондове и програми

Държавни и
общински
бюджети
други
европейски
и
международ
ни
програми.

2020 г.

Навременна
подготовка, повишен
брой одобрени проекти
и по-висока степен на
реализация на проекти
по горските мерки от
европейски
и
международни фондове
и програми с цел повисока ефективност на
усвояване.

Брой
включени
нови
горски
мерки.

Регионалн
и власти –
РДГ
–
Бургас и
РДГ
Къркларел
и,
Общини

МРР, ИАГ,
общински
администра
ции, други
собствениц
и на гори.
МОСВ
ДП,
недържавни
собствениц
и на гори,
НПО МЗХ,
ИАГ
141

Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция
10.2 Изграждане и подобряване на
административния капацитет на
горската
администрация,
собствениците на гори и горския
бизнес за кандидатстване и работа
по проекти, финансирани от
европейски
и
международни
фондове и програми.

европейски
и
международ
ни
програми.

Повишен капацитет за
ефективно ползване на
програмите
и
фондовете
на
ЕСОсигурени финансови
материално-технически
и
административни
предпоставки
за
формиране
на
практически умения в
съответствие
с
изискванията на пазара
на труда; Повишена
ефективност,
подобрено
стопанисване
и
устойчиво управление
на горите

- Брой на
реализира
ните
проекти
Брой
обучени;
- Размер
на
усвоените
средства –
лева.

Регионалн
и власти –
РДГ
–
Бургас и
РДГ
Къркларел
и,
Общини

МРР, ИАГ,
общински
администра
ции, други
собствениц
и на гори.
Министерст
во
на
околната
среда
и
урбанизаци
ята
Р.
Турция

142

XIII. ИЗТОЧНИЦИ:
Анонимен, 1980. Инвентаризация на гората в Турция, Анкара, Ред :13, Серия No: 630,127.
Баксент, Е.З. и A.Йолсъмаз 1999. Преглед на управлението на горските пейзажи, Управление на
околната среда, 24(4):437-448.
Баксент,
Е.З., и Ж.А.Жордан1995.
Проектиране
управление
на
горите
с
цел
контрол на пространствена структура на ландшафтите. Пейзаж и градоустройство 34:55-74.
Efendioğlu, M., & Zık, T. 1993. Законосъобразно използване на горите в нашата страна. . In 1.
Обяви на Съвета по горите, Ноември 1993, Анкара, Том 3, 76-88 стр.
Гръмбайн, Р.Ф. 1994. Какво означава управление на екосистемите? Консервационна биология,
8(1) 27-38.
Конукчу, M. 2001. Горите и турското горско стопанство, Издаделство на Държавната
Организация по Планиране номер:2630.
Кьосе, S, & Баскент, E.З. 1996. Тридесет-годишната история на управление на горите с еднаква
възраст: Какво научихме от Турция? Журнал на устойчивото горско стопанство, 5(3/4):15-26.
Özdemir, T. 1968. Планове за законосъобразно използване на гората според възрастовата
класификация, Резултати и препоръки от учението на Главна дирекция по горите Анталия,
Лесоинженерство стр. 9-12.
Тюркер, М.Ф., Йозтюрк, A., Пак, M., 2001, Горско право и икономика; Собственост, размер и
икономически анализ на държавните горски предприятия, които съставляват рамката на
горския сектор, процедура на 31-ви годишен уъркшоп на икономиката на южнте гори, март
2001, 49-56.

ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е НАПРАВЕНА С ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧРЕЗ ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПУБЛИКАЦИЯТА Е ОТГОВОРНОСТ ЕДИНСТВЕНО НА
СДРУЖЕНИЕ ”ЕВРОПА И НИЕ” И ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ ОТРАЗЯВА ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИЛИ НА
УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА.
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