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• Чл. 9. (1) Горското планиране се извършва на три 
нива и обхваща: 

•  1. Национална стратегия за развитие на горския 
сектор и Стратегически план за развитие на 
горския сектор; 

•  2. Областен план за развитие на горските 
територии; 

•  3. Горскостопански планове и програми. 
 

Закон за горите (2011 г.) 



 
Областните планове за развитие на горските 
територии (ОПРГТ) се изработват за срок от 10 
години в съответствие със закона, Националната 
стратегия за развитие на горския сектор и 
Стратегическия план за развитие на горския 
сектор: 
 
за всички горски територии, независимо от тяхната 
собственост, като се хармонизират с областните 
стратегии за развитие по Закона за регионалното 
развитие. 



 
Цел: 
1. Изработването на единна горскостопанска карта за 
горските територии за областта; 
 
2. Функционалното зониране на горските територии; 
 
3. Възмездното ползване на обществените 
eкосистемни ползи; 
 
4. Целите на управление на горските територии и на 
ловното стопанство; 
 
5. Екологичната и социално-икономическата 
оценка. 

Областни планове за развитие на Горските 
територии 

Наредба № 18 / 7 октомври 2015 г. 
за инвентаризация и планиране в горските 
територии 



Основни задачи на областните планове 
за развитие на горските територии са: 
 
1. Идентифициране и включване в процеса на 
планиране на заинтересованите лица; 
 

2. Определяне на зоните за защита от урбанизация; 
 

3. Определяне на основните дървесни и храстови 
видове за залесяване; 
 

4. Определяне на конкретните горски територии и 
зоните извън тях, в които ползването на 
обществени екосистемни ползи е възмездно; 
 

5. Определяне на видовете стопански дейности, за 
които се дължи плащане за обществени 
екосистемни ползи; 
 

6. Категоризация на горските територии. 



Закон за горите (2011 г.) 
Глава седемнадесет 

 
ОБЩЕСТВЕНИ ЕКОСИСТЕМНИ ПОЛЗИ ОТ ГОРСКИТЕ  

ТЕРИТОРИИ 
 

Типове екосистемни услуги: 
1. Защита срещу ерозия на почвата от лавини и 
наводнения; 
 
 

2. Обезпечаване на количеството и качеството на 
водата; 
 
 

3. Поддържане на биологичното разнообразие; 
 
 

4. Екраниране, поглъщане на шум и замърсители, 
поддържане на микроклимат; 
 
 

5. Осигуряване на условия за рекреация и туризъм; 
 
 

6. Поддържане на традиционния ландшафт; 
 
 

7. Защита на природното и културното наследство; 
 
 

8. Защита на инфраструктурни обекти и съоръжения; 
 
 

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



• Възмездни обществените 
екосистемни ползи (ОЕП), са тези, 
които благоприятстват извършването 
на стопанска дейност;  
 

• Областните планове за развитие на 
горските територии определят зоните и 
видовете специализирани стопански 
дейности, за които се дължи плащане 
за ОЕП.  

 



  
 
Определянето на ОЕП се извършва с 
ОПРГТ  
 
ОПРГТ съдържат информация за: 
 
1. Границите на определените и картирани зони на 
ОЕП; 
 

2. Конкретните поземлени имоти, попадащи в границите 
на зоните на ОЕП; 
 

3. Възможните стопански дейности, за които се дължи 
плащане за ОЕП; 
 

4. Осъществяващи се стопански дейности, за които се 
дължи плащане за ОЕП; 
 

5. Ползватели на ОЕП към момента на изготвяне на 
областния план за развитие на горските територии. 
 
 



  ПРЕДСТОЯЩО:   
 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ВЪЗМЕЗДНИ 
ОБЩЕСТВЕНИ ЕКОСИСТЕМНИ 
ПОЛЗИ ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 
 

по реда на чл. 249, ал. 8 от Закона за горите 
 
 
В следващите 10-15 месеца предстои финализиране и 
приемане на новата наредба от Министерски съвет, 
която ще предлага и методологията за 
остойностяването на обществените възмездни 
екосистемни ползи. Тя ще бъде подложена отделно на 
обществено обсъждане.  



Благодаря за вниманието! 
 

Д-р. инж. Анна Петракиева 
anpetrakieva@iag.bg 
тел. 02/ 985 11 552, вътр: 552 
 

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

 
 

mailto:anpetrakieva@iag.bg


Проект „Разработване и моделно прилагане на 
секторни политики, насочени към екосистемните 
услуги”, с абривиатура PoliciES, изпълняван от WWF 
България с партньор Emisoft от кралство Норвегия и 
целящ остойностяването на екосистемните ползи от 
горите с пилотен регион, обхващащ общините 
Берковица и Вършец в Западна Стара планина, 
стартира през май 2015 година като един от 
проектите, одобрени в рамките на Програма BG03 
„Биологично разнообразие и екосистеми” в 
България по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009-
2014 г. управлявани от Министерството на околната 
среда и водите . 



В периода от септември 2015г. до юни 2016г. бяха 
проведени 6 срещи в общ. Берковица и Вършец с 
участие на експерти от:  
• Изпълнителна агенция по горите,  
• Министерство на околната среда и водите, 
• Министерство на финансите,  
• Лесотехнически университет,  
• РДГ Берковица,  
• Община Берковица и Вършец 
• WWF България, 
по време на които бяха предварително обсъдени 
възможностите за разработване и интегриране на 
екосистемните ползи в процеса на изготвяне на 
Областния план за развитие на горски територии. 



Специално създаден за проекта уебсайт, който да 
способства връзката между заинтересованите страни, 
беше отворен през месец септември: 
http://dizooo.com/gori_wwf/karta/ 
http://www.wwf.bg/what_we_do/policy_and_green_eco
nomy/ecosystem_policies/  
В месеците до края на годината предстои:  
• провеждане на експертна кръгла маса и 

национална конференция за българските 
институции по темата за ОПРГТ, горските 
екосистемни ползи и плащанията за тях;  

• инкорпориране на данните и резултатите, събрани и 
анализирани в рамките на проекта в софтуер, 
предназначен за по-бързи решения на вземащите 
решения, задача на норвежкия партньор по проекта. 

Проект PoliciES 

http://dizooo.com/gori_wwf/karta/
http://www.wwf.bg/what_we_do/policy_and_green_economy/ecosystem_policies/
http://www.wwf.bg/what_we_do/policy_and_green_economy/ecosystem_policies/


Благодаря за вниманието! 
 
Георги Стефанов  
Ръководител програма „Климатични промени и 
Зелена икономика“ към WWF-България и 
ръководител проект PoliciES 
 
тел.: 0889 517 976 и  
e-mail: gstefanov@wwfdcp.bg  
 

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