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Подобрени Пан-Европейски индикатори за устойчиво горско управление 
 
Въведение 
 От създаването на първата група Пан-Европейски индикатори за устойчиво 
горско управление (SFM) в началото на 90-те, опита показа, че критериите и 
индикаторите са много важен инструмент за европейската горска политика. 
Знанието по това време и системите за събиране на данни както и информация се 
нуждаят от значително понататъшно развитие. Така, започнато на Конференцията 
в Лисабон през 1998г, Министерската конференция за опазване на горите в 
Европа (MCPFE) се реши да подобри съществуващите Пан-Европейски 
индикатори за SFM.  
 Този документ съдържа подобрени количествени и качествени Пан-
Европейски индикатори за устойчиво горско управление. 
Група на съветниците¹, представляващи съответни организации в Европа, бе 
формирана, за да гарантира, че най-добро ползване е постигнато следствие 
познаване на съществуващите индикатори и аспекти при събиране на данни в 
Европа и за помощ на MCPFE по време на процеса за подобрение. Групата на 
съветниците се консултира с широк кръг от експерти, чрез серия от четири 
семинара. Тези семинари гарантират, че разнообразието от национални 
положения и опит както и предприетата работа от различни тела в Европа са 
адекватно рефлектирани. Първия семинар на MCPFE относно Подобренията на 
Пан-Европейските индикатори за SFM се проведе през Март 2001г. в 
Триесенберг, Лихтенщайн. Вторият семинар бе през Септември 2001г. в 
Копенхаген, Дания, третия през Януари 2002г. в Будапеща, Унгария. Четвъртият и 
последен семинар се проведе през Май 2002г. в Камиглиатело Силано, Италия. 
Индикаторите към всеки критерии, както са представени в този документ, са 
резултат от тези четири семинара и работата на Групата от съветници. 
Подобрените пан-Европейски Индикатори за устойчиво горско управление са 
приети на експертно ниво на Експертната среща на MCPFE, 7-8 Октомври 2002г. 
във Виена, Австрия. 
 По-детайлна информация за основни причини, международни източници 
на информация, мерни единици, периодичност в достъпността на данни както и 
основните дефиниции дадени в придружаващия документ „Предварителна 
информация за подобрени пан-Европейски индикатори за устойчиво горско 
управление” и „Съответни дефиниции използвани за подобрените пан-европейски 
индикатори за устойчиво горско управление”. 
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1. Количествени индикатори    
 

Критерии № Индикатор Пълен текст Първични индикатори 
1.1 Горска 

територия 
Горска територия и друга гориста 
местност, класифицирани по горски тип и 
способност за доставка на дървесина и дял 
на гората и друга гориста местост от 
цялата територия 

Горска територия и друга гориста местност и 
промени на територията (класифицирани, ако е 
подходящо, според тип гора и растителност, 
структура на собственост, възрастова структура, 
произход на гората) 

1.2 Запас Запаса на гората и друга гориста местност, 
класифициран по горски тип и способност 
за доставка на дървесина  

Промени в общото количество на запаса 
Промени във вид на количество на запаса на горската 
територия (класифицирани, ако е подходящо, по 
различни растителни зони или класове на 
местностите) 

1.3 Възрастова 
структура и/или 
разпространение 
според 
диаметъра 

Възрастова структура и/или 
разпространение според диаметъра в 
гората и друга гориста местност, 
класифицирани по горски вид и 
способност за доставка на дървесина  

Промени във възрастовата структура или подходящ 
диаметър за разпространение на класовете 

C1: Поддържане и 
разумно покач-
ване стойността на 
Горските Ресурси 
и техния дял в 
световния 
въглероден цикъл 
 

1.4 Запас от 
въглерод 

Запас на въглерод в дървесната биомаса и 
почвите в гората и други гористи 
местности 

Общо количество на въглерода и промени в 
акумулирането му в дървесния дървостой. 

2.1 Отлагане на 
замърсители на 
въздуха 

Отлагане на замърсители на въздуха в 
горите и други гористи местности, 
класифицирани по N, S и основни катиони 

Общо количество и промени за последните пет 
години в отделяне на замърсители на въздуха 
(оценява се за постоянни участъци) 

2.2 Почвени 
условия 

Химически свойства на почвата (pH, CEC, 
C/N, органичен С, точка на насищане) в 
гората и гористи местности свързани с 
почвената киселинност и еутрофикацията, 
класифицирани по основен почвен тип 

Промени в хранителния баланс и киселинност за 
последните 10 години (pH и CEC); ниво на насищане с 
CEC в участъците от Европейската мрежа или 
еквивалентна мрежа на национално ниво. 

C2: Подържане на 
здравето и 
жизнеността на 
горската 
екосистема 

2.3 Обезлесяване Обезлесяване на един или повече основни 
дървесни вида в гората и други гористи 

Промени в сериозното обезлистяване на горите 
ползвайки класификации за обезлистяване на UNECE 
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местности за всеки от класовете 
обезлесяване: „умерен”, „ тежък” и 
„мъртъв”. 
 

и EU (класове 2,3 и 4) за последните пет години 

2.4 Щети в горите Гората и други горски земи с щети, 
класифицирани по първичния фактор 
нанесъл вредата (абиотични, биотични и 
антропогенни причинители) и по тип гора 

Сериозни щети причинени от биологични и не 
биологични фактори – сериозни вреди причинени от 
вредители или болести, измерване на сериозността на 
щетите като функция на (смърт или) загуба на 
прираст. Сериозни щети причинени от биологични 
или не биологични фактори – годишна площ на 
опожарени гори и други гористи местности. 
Сериозни щети причинени от биологични или не 
биологични фактори – годишна площ засегната от 
буря и количеството на добив от тези райони. 
Сериозни щети причинени от биологични или не 
биологични фактори –  пропорцията на 
възстановената територия сериозно увредена от 
дивеч или други животни или от паша.  

3.1 Приходи и сечи Баланс между годишния нето доход и 
годишната сеч на дървесина от гората 
годна за доставка на дървесина 

Баланс между прираст и отстраняване от гората за 
последните 10 години. 

3.2 Обла дъвесина Стойност и количество на облата 
дървесина за търговия 

 

3.3 Недървесни 
стоки 

Стойност и количество на не дървесните 
стоки от горите и други горски територии 

Общо обем на и промени в стойността и/или 
количеството на не дървесните горски продукти 
(като лов и дивеч, корк, боровинки, гъби и др.) 

3.4 Услуги Стойност и количество на гората и друга 
горска територия 

 

С3: Поддържане и 
Насърчаване на 
Продуктивни 
Функции на 
горите (Горска и 
Негорска) 

3.5 Гори с планове 
за управление 

Дела на гората и друга горска местност с 
план за управление или еквивалент на 
него (стопански план) 

Процент на горската територия стопанисвана според 
плана за управление или ръководствата за 
управление 
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4.1 Състав на 
горските видове 

Горска територия или друга гориста 
местност класифицирана по наличен брой 
на дървесни видове и тип гора 

Промени в съотношението на смесените дървета на 
2-3 дървесни вида. 

4.2 Възстановяване Възстановена територия в едновъзрастни 
дървета и разновъзрастни дървета, 
класифицирани по вид възстановяване  

Във връзка с общата възстановена площ, 
съотношение на естествено възстановената площ за 
година 

4.3 Естественост Територия с гора и друга гориста 
местност, класифицирана по „незасегната 
от човека”, по „полу-естествени” или 
„горски култури”, всяка по тип гора 

Промени в площта на естествените и дървесни полу-
естествени горски видове. 

4.4 Представителни 
дървесни видове 

Горска територия или друга гориста 
местност доминирана от представителен 
дървесен вид 

 

4.5 Мъртва 
дървесина 

Количеството от изправени мъртви 
дървета и повалена дървесина в гората и 
друга гориста местност класифицирана по 
тип гора 

 

4.6 Генетични 
ресурси 

Територия стопанисвана за опазване и 
използване на горските генетични ресурси 
(in situ и ex situ опазване на гените) и 
територия стопанисвана за производство 
на семена 

Промени в отношението на дървостои стопанисвани 
за опазване и използване на горския генетичен 
материал (генен горски резерв, дървостои събирани 
за семена, и др.); разлика между местни и външни 
видове. 

4.7 Структура на 
ландшафта 

Ландшафтно ниво на 
пространствената структура на 
горската покривка 

 

4.8 Застрашени 
горски видове 

Броя на застрашените горски видове, 
класифицирани според категориите в 
Червения списък на IUCN в отношение с 
общия брой горски видове 

Промени в броя и процента на застрашени видове 
във връзка с общия брой горски видове (ползват се 
списъци за справка, например IUCN, 
Съвета на Европа или Директивата за видовете на ЕС) 

С4: Поддържане, 
опазване и 
подходящо 
подобряване 
биологичното 
разнообразие на 
горските 
екосистеми 
 

4.9 Защитени гори Горска територия и друга гориста 
местност защитена с цел опазване на 

Промени в площа на строго пазените горски 
резервати 
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биоразнообразието, ландшафта и 
специфични природни елементи, според 
Оценителното ръководство на MCPFE 

Промени в площа на горите опазвани, черз 
специални режими на стопанисване 

5.1 Защитни гори – 
почва, вода и 
други функции 
на екосистемите 

Горска територия и друга гориста 
местност предназначена за борба с 
почвената ерозия, опазване на водните 
ресурси или поддържане на други 
функции на екосистемата, част  от Раздел 
„Защитни функции” MCPFE 

Съотношение на горската територия стопанисвана 
стопанисвана с цел опазване на почвата 
Съотношение на горската площ стопанисвана с цел 
водна защита 

С5: Поддържане и 
подходящо 
подсилване на 
защитните 
функции на 
горското 
управление 
(особено почвата и 
водата) 

5.2 Защитни гори – 
инфраструктура 
и стопанисвани 
природни 
ресурси 

Горска територия и друга гориста 
местност предназначена за опазване на 
инфраструктурата и стопанисваните 
природни ресурси срещу природните 
бетствия, част от Раздел „Защитни 
функции” MCPFE 

 

6.1 Горски владения Брой горски владения, класифицирани по 
категории собственост и класове размери 

 

6.2 Принос на 
горския сектор 
за БВП 

Принос на горската индустрия и 
производството на дървесни и хартиени 
продукти за брутния вътрешен продукт 

Дял на горския сектор в съвкупния национален 
продукт 

6.3 Нето приходи Нето приходи на горските предприятия  
6.4 Разходи за 

услуги 
Общите разходи за дългосрочни 
устойчиви услуги от горите 

 

6.5 Работна сила в 
горския сектор 

Броя на заети хора и извършена работа в 
горския сектор, класифицирани по полова 
и възрастова структура, образование и 
характеристики на работата 

Промени в ръста на заетост в горското стопанство, 
особено в земеделските райони (хора заети в 
горското стопанство, дърводобив, горска индустрия) 

6.6 Безопасност на 
труда и здраве 

Честота на трудови злополуки и трудови 
заболявания в горската индустрия 

 

С6: Поддържане 
на други 
социално-
икономически 
функции и 
условия 

6.7 Потребление на 
дъревсина 

Потребление на човек от населението на 
дъревсина и продукти получени от 
дървесина 
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6.8 Търговия на 
дървесина 

Внос и износ на дървесина и дървесни 
продукти 

 

6.9 Енергия добита 
от дървесни 
ресурси 

Дела на енергията добита от дървесина от 
общата консумация на дъревсина, 
класифицирана по произход на 
дървесината 

 

6.10 Достъпни за 
отдих 

Горска територия или гориста местност, 
които населението има право да посещава 
за отдих и показва интензивно използване 

Осигуряване на възстановяване: процент от общата 
територия достъпна за човек от населението 

6.11 Културни и 
духовни 
стойности 

Брой обекти в горите и други гористи 
местности определени като притежаващи 
културни или духовни стойности  

 

 
∑ = 35 количествени индикатори  
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2. Качествени индикатори 
 
А. Цялата политика, институции и механизми за устойчиво управление на горите 
 
А.1 Национални горски програми или подобни 
А.2 Институтски структури 
А.3 Законови/регулаторни рамки и международни ангажименти 
А.4 Финансови инструменти/икономическа политика 
А.5 Информационни значения 
 
Б. Политики, институции и механизми от политическата област  
 

Използвани главни политически 
механизми 

Инд. 
№ 

Критерии Политическа  
област 

Главни  
цели 

Съответни 
институции 

Закони/ 
регулации 

Финансови/ 
икономически 

Информа-
тивност 

Значими промени след последната 
Министерска конференция 

B.1 C1 Земеползване и 
горска площ и 
OWL1 

    

B.2 C1 Баланс на 
въглепрода 

    

B.3 C2 Здраве и 
жизненост 

    

B.4 C3 Производство и 
ползване на 
дървесина 

    

B.5 C3 Производство и 
използване на не 
дървесни 
продукти и 
услуги, 
подсигуряване 
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на особен отдих 
B.6 C4 Биоразнообразие     
B.7 C5 Защитни гори и 

OWL 
    

B.8 C6 Икономическа 
приложимост 

    

B.9 C6 Наемане на 
работна ръка 
(вкл. 
Безопасност и 
здраве) 

    

B.10 C6 Обществена 
ангажираност и 
участие 

    

B.11 C6 Изследване, 
обучение 

    

B.12 C6 Културни и 
духовни 
ценности 

    

 
1 OWL = друга гориста местност 
 


