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Проблеми при опазване на българските гори,
водещи до обезлесяване и деградация на

горските екосистеми

� Пропуски в националното
законодателство;

� Нелегален дърводобив;
� Ниска ефективност на
мрежата от ЗТ;

� Стопански практики с
отрицателно влияние върху
състоянието на горите.



Пропуски в националното законодателство

� Наредба за определяне на базисни цени, 
цени за изключените площи и учредяване
право на ползване и сервитути върху гори и
земи от ГФ, при която оценките на горите са
занижени и неконкурентни на реалните пазарни
цени

� ЗГ, Глава III: Промени в ГФ и
разпореждане с гори и земи от ГФ, чл. 15б, 
чл.14 ал.1 т. 2а, 14 б и 14в, доведоха до
превръщането на хиляди дка ДГФ в
крайбрежните зони и около планинските
курорти в строителни площадки и
урбанизирани територии частна собственост.



Данни и анализи за заменени на гори и земи от ГФ

� Общо за целия период от 2003 до 2009г. са
заменени 3 050,815 дка площи от ДГФ

� Най-евтино оценения имот е в в ДЛС Женда и

на стойност 0,07 лв/м2 (2005 г.)
� Най-скъпият имот е оценен на 28,54 лв/м2

(2009 г.) (държавната оценка на база на
Наредбата), попада в границите на земите, 
определени като изключителна държавна

собственост според ЗУЧК



Проект за изграждане на ски курорт «Искровете

– Говедарци – Мальовоца» чрез незаконната

държавна помощ «заменки»
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ски писти
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Основни причини за

изключване от ГФ

са посочени: 
изграждане на зона

за вилен отдих, 
жилищен комплекс

или

разширяване на

строителни граници

на съществуващи

на съществуващи

населени места



Нелегален дърводобив

� Нелегалният дърводобив комбиниран с

корупция е най-големият проблем за
българските гори от началото на прехода
до сега

� Незаконната сеч у нас включва, обработка, 
транспортиране, преработка и търговия
(купуване и продаване) на дървесина и
дървесни продукти ИЛИ всичко извършвано в

разрез със закона



Причини за нелегалния дърводобив

� Липсва контрол следящ прилагането на ЗГ, 
няма воля, мотивация и достатъчно капацитет
за прилагане на ЗГ на практика; 

� Самите контролиращи използват различни

механизми, с които прикриват следите от
незаконността; 

� Съдебната система е тотално демотивираща, 
тъй като работи тромаво и неефективно;



Причини за нелегалния дърводобив

� Заплащането на труда в сектора е прекалено

ниско в сравнение с ресурса подлежащ на

стопанисване и охрана, което провокира
служителите да се “самообезщетяват”;

� Нерегистриране на по-голямата част от
нелегалните дейности благодарение на

съдействието на горски служители. 



Последствия от нелегалния добив

� По-голяма част от ГФ е държавна територия
и най-много щети търпи държавата и
следователно нейните граждани;

� Нарушителите и корумпираните служители
забогатяват от обществения ресурс като по
този начин ограбват гражданите на страната;

� Загубите освен под формата на парично
измерение на незаконно добития ресурс и
неплатени данъци от печалби, идват и от
понижаване качеството на околната среда
като например ерозия и наводнения, 
намаляване количеството на достъпните
водни ресурси и влошаване на тяхното
качество.



Снимки от преди два дни -23.03.2010

� Местност Бельови къщи – ДГС Своге



Снимки от преди два дни -23.03.2010

� с. Желява



Българо-румънски проект за картиране на

гори

� Първи опит на национално ниво за

идентифициране и картиране на горите

значимите за опазване на биоразнообразието, 
които дава ценна информация за подобряване

на стопанисването на горите в страната;
� Направи оценка на степента им на защита, 
както и предложи мерки за опазване на най-
ценните от тях.



Значими за опазване на биологичното

разнообразие гори

� “Гора, която се
намира в естествено
или близко до
естественото
състояние и се
счита за ключова
територия за
опазване на
зависими от горите
видове, които се
нуждаят от
определено
количество и
качество на
подходящи
местообитания, за
да оцелеят и
поддържат жизнени
популации”



Резултати

� 25.6% от общата
залесена площ на
страната

� 23% от ГФ на
България, повечето
разположени в
недостъпни райони

� Степен на защита

www.forestmapping.net
www.bspb.org









Препоръки

� Увеличаване на площта на защитените
територии и подобряване на
представителността на мрежата от
защитени територии по отношение на
различните типове гори;

� Подобряване на свързаността на мрежата
от защитени територии и защитени зони и
повишаване на естествената
издръжливост и адаптация;

� Определяне на основните количествени и
качествени параметри за мъртвата
дървесина за различните типове гори; 



Препоръки

� Поощряване на стопански практики, 
които водят до развитие на
разновъзрастни насаждения със сложна
пространствена структура и видово
разнообразие, и повишават
естествеността на горите; 

� Възстановяване на деградирали горски
екосистеми, местообитания и популации
на застрашени видове; 

� Опазване на биоразнообразието трябва
да се интегрира в лесоустройственото
планиране.



Основни предизвикателства пред опазване на

българските гори

� Съхранение на елементи
и места с висока
природозащитна
стойност;

� Задоволяване на
изискванията на видовете
като напр. осигуряване на
безпрепятствено
преминаване и миграция
(свързаност);

� Повишаване на контрола
и осъвременяване на
нормативните документи



Основни предизвикателства пред опазване

на българските гори

� Интегриране на опазването
на биологичното
разнообразие в широко
разпространените горско-
стопански практики и
прилагане на ландшафтен
подход при планиране на
управлението на горите;

� Адаптиране на
консервационната политика
към нивата, на които
функционират естествените
екосистеми.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


