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Информация за проекта  

Име на проекта 
Изграждане на капацитет за устойчиво използване на еко системните 
услуги от местните общности в планинските райони 

Акроним CAPLOCOM 

Финансираща 
програма 

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС 
между Република България и Република Северна Македония за 
програмен период 2014 – 2020 година 

Приоритетна ос Околна среда 

Специфична цел 
1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на 
природните ресурси в трансграничния район; 

Референтен номер на 
проекта 

CCI 2014TC16I5CB006 

Водещ партньор Местна агенция за икономическо развитие – Разлог, България 

Проектни партньори  
Екологично сдружение "Здравец 2002", Северна Македония;  
Институт за гората - Българска Академия на науките, България 

Дейности по проекта  

Международен семинар на тема "Повишаване на осведомеността и 
желанието за сътрудничество в изграждането на капацитет за по-
добро управление на природните ресурси" Анализ на въздействието 
на промените в климата и земеползването върху ресурсите и услугите 
на планинските екосистеми в трансграничния регион; Разработване 
на дългосрочна стратегия за засилване на интеграцията на 
концепцията за екосистемните услуги в мрежата от защитени 
територии и териториалното развитие на планинските райони 

Очаквани резултати 
по проекта 

Засилено сътрудничество между България и Македония за 
популяризиране на опазването на околната среда и устойчиво 
използване на природните ресурси. Подобрен и синхронизиран 
капацитет на местната общност за разбиране и рационално 
управление на планинските екосистеми, ресурсите и услугите им 

Целеви групи  

Местните общности от трансграничния регион, учени, представители 
на екологични и младежки неправителствени организации, публични 
органи, отговарящи за управлението на природата, дърводобивни 
държави, училища, университети и други заинтересовани страни от 
двете държави 
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Цели и задачи на настоящото ръководство 
Ръководството за прилагане на най-добри практики за управление на природните и човешки 

ресурси в трансграничния регион е изготвено на базата на проучване и анализ на текущото 

състояние на опита на национално и международно ниво за предизвикателства и мерки за 

устойчиво управление на природните и човешки ресурси в планинските райони.  

Информацията е набрана чрез изследване на стратегически и нормативни документи, целящо 

оценка на актуалното състояние на национално и международно ниво по отношение на 

устойчивото управление на планинските райони и природните им ресурси.  

Резултатите от проучването са синтезирани в най-кратък вид, но с препратки към подробните 

информационни източници и ресурси, като целта е да се представи накратко важна и 

актуална обобщена информация, която да служи като отправна точка и да дава насоки за 

възможните подходи, както и за институционалната и финансова подкрепа при планиране на 

мерки и проекти за  устойчивото управление на планинските природни ресурси в 

трансграничния район. Взети са под внимание основни теми и проблеми, свързани с 

планинските райони, които трябва да се разглеждат в техните социални, икономически и 

екологични аспекти, като: 

 природните ресурси и използването на земята в планинските райони;  

 дребномащабното земеделие в планинските региони; 

 справяне с изменението на климата и проблемите на ландшафта; 

 природни бедствия и предотвратяване на рискове; 

 мониторинг и опазване на природата;  

 местни продукти, географски и териториални обозначения 

Ръководството няма амбицията за изчерпателност и неговата цел не е да даде  подробни 

насоки за планиране, а да въведе  терминологията, да постави темите  за устойчиво социално 

и икономическо развитие на планинските райони; да даде информация за институционалната 

и правна рамка, за наличните информационни ресурси и финансови инструменти в 

българската част от трансграничния регион; да представи и някои примери за устойчиви 

практики за развитие на планинските райони. 
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1. Въведение 
Планинските зони се характеризират с богато биоразнообразие и с висок потенциал за 

предоставяне на разнообразни екосистемни услуги. Планинските екосистеми имат важна 

роля за опазване и съхраняване на биологичното разнообразие, опазване на водите и защита 

от ерозия.  

В условията на глобални промени и засилено въздействие върху отделните компоненти на 

екологичните системи, особена актуалност и значимост придобиват въпросите, свързани с 

мерките и режимите на опазване и същевременно предоставянето на социално-икномически 

ползи от тези екосистеми за хората.  

Взаимообвързаността между човечеството и природата изисква баланс, затова е необходим 

нов подход - на екологичната нравственост и екологичната отговорност, свързани с 

умерено благоденствие при съобразяване с последиците за природната среда, с мисълта за 

бъдещето на поколенията.  

Международният съюз за опазване на природата (IUCN), който е най-значимата световна 

институция, посветена на опазването на природата, е дефинирал устойчивото развитие като: 

“повишаване на качеството на човешкия живот, без да се нарушава допустимото 

натоварване на поддържащите го екосистеми”. 

Този подход, използван от много икономисти-еколози, които разглеждат икономическите 

дейности като част от екологичните, е добил публичност като Natural Step. 

Подходът може да помогне при анализа на текущото състояние, при приемането на по-

ефективни управленски решения и за по-адекватно планиране. 

Функциите на екосистемите и процесите, които се развиват в тях, се изменят когато: 

 Обществото добива полезни изкопаеми с по-бърз темп, отколкото те се възстановяват 

(отлагат) в земната кора (нефт, въглищата, руда и т.н.);  

 Обществото произвежда вредни вещества по-бързо, отколкото те биха могли да се 

разградят по естествен път, ако това въобще е възможно; 

 Обществото усвоява и употребява ресурси с по-голям темп, отколкото те попълват своите 

запаси, или въздейства върху екосистемите чрез ерозия и застрояване. 
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За да се изгради едно глобално, устойчиво общество, ресурсите трябва да бъдат 

използвани балансирано и ефективно! Нашите политики, стратегически планове и 

програми за развитие, както и конкретните проекти и дейности, трябва да ограничат натиска 

върху функциите и процесите в екосистемите. 

В българската теория на екологията, все още липсват достатъчно изследвания за резултатите 

от пряката експлоатация на биологичните ресурси в планинските райони, което засяга в 

нееднаква степен екосистемите, местообитания и таксони. В рамките на проекта обаче, са 

идентифицирани възможности и потенциални мерки за интегриране на дейностите в 

планинските райони в трансграничния регион България - Македония, свързани с опазване на 

околната среда и бизнес-дейностите в тези райони, както и очертаване на тенденциите и 

формите за запазване на природните ресурси и биоразнообразието при спазване на 

принципите на устойчивото развитие. 

Независимо от факта, че понастоящем планинските райони в България, а и в съседните 

страни, се характеризират с редица неблагоприятни природни и икономически условия 

(демографски спад, отдалеченост и недостъпност, по-голяма уязвимост), те не престават да 

предоставят основни ползи, услуги и ресурси за обществото (вода, възобновяема енергия, 

защита от природни рискове, възможности за туризъм, ландшафтно и биоразнообразие и 

т.н.). Затова е от особено значение информираността за екологичните проблеми и 

възможните им решения, което означава познаване на международните конвенции, на 

програмите и плановете на различни нива в световен, европейски, национален и регионален 

мащаб. Мерките и действията трябва да са единни, но те винаги се прилагат в определен 

териториален обхват – местен или регионален. Именно затова местните организации ато 

лидери на местните общности имат ключова роля в прилагането на най-добри практики.   

 „Мисли глобално – действай локално!” 

Споделянето на добри практики и примери за планове, мерки и проекти позволява да се учим 

от опита на другите и да използваме натрупаните знания в нашите собствени дейности. 

Разпространението на добрите практики и проекти допринася за информиране на 

широката общественост и адаптираното им прилагане в подобни райони. 
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2. Термини и определения, свързани с устойчивото управление 
Устойчиво развитие  

Идеята за “Sustainable Development” преведено на български като „Жизнеспособно” или 

„Устойчиво” развитие води началото си от късните 80-години и докладът на Световната 

Комисия за Околна Среда и Развитие (Комисията Брундланд) „Нашето Общо Бъдеще”. 

Според този доклад: „Устойчивото развитие е развитие, което удовлетворява нуждите 

на настоящето, без да излага на риск способността на бъдещите поколения да задоволят 

своите собствени нужди”. То съдържа в себе си две основни концепции: 

 концепцията за „нужди”, и по-конкретно съществените нужди на световното бедно 

население, на които трябва да се отдаде най-важен приоритет;  

 идеята за ограниченията, наложени от състоянието на технологиите и социалната 

организация върху способността на околната среда да посрещне своите сегашни и 

бъдещи нужди (WCED, 1987). 

Специална част от доклада е посветена на „Неравенството и Общият Интерес” и подчертава 

взаимовръзката между разрушението на околната среда и „неравенствата в икономическата 

и политическа власт” като твърди, че това са „неразплитуемо свързани фундаментални 

проблеми, които не могат да бъдат успешно разрешени по отделно”  (WCED, 1987, гл. 2-16). 

Устойчивият икономически растеж зависи от качеството и количеството на наличните 

природни ресурси. Човешкото развитие се основава на използването на природните ресурси, 

поради което запасите им трябва да се използват внимателно с оглед гарантиране на тяхната 

наличност за нуждите на бъдещите поколения.  

Природни ресурси  

Природните ресурси осигуряват жизненоважните неща като храна, естествена среда, 

въглерод, вода, както и основни суровини.  

Околната среда трябва да има възможност да служи на всички екосистеми. Оценката на 

екосистемите потвърждава, че натискът върху естествената околна среда вече е довел до 

значителни загуби в почти всички типове екосистеми и съответно в услугите, които те 

предоставят на обществото. Използването на природните ресурси поддържа икономическия 

растеж и съдейства за подобряване на условията на живот. Неустойчивото им използване 

http://bcslde.org/?page_id=317&lang=bg
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обаче води до промени в много екосистеми, което, от своя страна, има сериозни последици. 

Затова устойчивото управление на природните ресурси и околната среда е от изключителна 

важност за сегашните и бъдещи поколения.  

Планински райони 

Проучване от 2004 г., поръчано от Европейската комисия, показва, че планинските райони в 

Европейския съюз, Норвегия и Швейцария заемат около 1,9 млн. кв. км (около 40,6 % от 

общата площ). Тези райони се обитават от 94,3 млн. души (19,1 % от общото население на 

обхванатите от проучването държави). 

Планинските райони са идентифицирани по предпочитаната методика на Програмата за 

околна среда на ООН – Световен център за мониторинг на опазването на природата (UNEP-

WCMC). Следните райони са класифицирани като планински: 

 райони в северните страни с температури, които са подобни или по-ниски от тези в най-

високите части на Алпите, 

 непланински райони в рамките на планински вериги, 

 селищни агломерации, при които 50 % от територията може да бъде описана като 

планинска, не са включени: изолирани планински райони с площ, по-малка от 5 кв. км. 

Трябва да се отбележи, че много държави разполагат със свои собствени определения на 

понятието „планински район“, които използват в работата си с институциите на ЕС. 

Планинските райони обикновено се определят и като места, където климатът и релефът 

възпрепятстват икономическото развитие. 

В България определение за планински район е дадено в НАРЕДБА за определяне на 

критериите за необлагодетелстванитерайони и териториалния им обхват,  Чл. 3. (ал. 1)  

 

Устойчивото развитие изисква опазването на околната среда да бъде част от процеса 

на развитие и тя не трябва да бъде разглеждана отделно от това. 
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3. Глобалната рамка за устойчиво развитие 

3.1. Цели на устойчивото развитие – в глобален мащаб  

Програмата на ООН до 2030 г., приета от световните лидери през 2015 г., представлява 

новата глобална рамка за устойчиво развитие и определя целите за устойчиво развитие . Тя 

съставлява ангажимент за премахване на бедността и за постигане на устойчиво развитие до 

2030 г. в световен мащаб, като се гарантира, че никой не е пренебрегнат. 

Целите на устойчивото развитие са балансирани между трите измерения на устойчивото 

развитие: икономическо, социално и екологично.  

Те имат конкретни измерения за следващите 15 години и са насочени към: човешкото 

достойнство; регионалната и глобалната стабилност; доброто състояние на планетата; 

справедливите и устойчиви общества; изграждането на проспериращи икономики.  

Тези цели помагат за насърчаване на сближаването между страните от ЕС, вътре в 

обществата и с останалата част от света. 

1. Изкореняване на бедността повсеместно и във всички нейни форми.  

2. Премахване на глада, постигане на сигурност на храната и по-качествено хранене и 

насърчаване на устойчиво селско стопанство.  

3. Осигуряване на здравословен начин на живот и стимулиране на благосъстоянието за 

всички във всички възрасти.  

4. Осигуряване на приобщаващо и равностойно качествено образование и стимулиране на 

възможностите за учене на всички през целия живот.  

5. Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и девойки.  

6. Осигуряване на достъпност и устойчиво стопанисване на водоснабдяването и 

канализацията за всички.  

7. Гарантиране на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна 

енергия за всички.  

8. Насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и 

продуктивна заетост и достоен труд за всички.  

9. Изграждане на гъвкава инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива 

индустриализация и стимулиране на иновациите.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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10.  Намаляване на неравнопоставеността във и между страните.  

11. Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни и 

устойчиви центрове.  

12. Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство.  

13.  Предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени.  

14.  Съхранение и устойчиво ползване на океаните, моретата и морските ресурси за 

устойчиво развитие.  

15.  Запазване, възстановяване и стимулиране на устойчивото ползване на сухоземните 

екосистеми, устойчиво стопанисване на горите, борба с опустиняването и 

преустановяване на деградацията на почвата, и пристъпване към регенерирането ѝ, както 

и прекъсване на загубата на биоразнообразието.  

16.  Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на 

достъп до правосъдие за всеки и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи 

институции на всички нива.  

17. Укрепване на средствата за изпълнение и обновяване на глобалното партньорство за 

устойчиво развитие.  

Един от най-важните моменти в концепцията за устойчиво развитие е свързан с изясняването 

на въпроса „Какво всъщност трябва да се поддържа устойчиво?”. Това усложнява 

ситуацията и прави решенията, свързани с концепцията за устойчиво развитие, трудно 

разбираеми, трудно приложими, а нерядко - и източник на разногласия. 

 

3.2.  Роля на международното сътрудничество за изпълнение на дейности по 

устойчиво управление  - чрез регионален подход 

Държавите, страни по Конвенцията за стойчиво развитие, отчитат водещата роля на 

международното сътрудничество и акцентират върху: Разработването и прилагане на под-

регионални и регионални програми за действие; Трансфер на технологии, научни 

изследвания и разработки; Обмен на информация и добри практики, ноу-хау и т.н. Това 

сътрудничество включва разработване и изпълнение на съвместни програми за устойчиво 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
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управление на трансгранични природни ресурси, научно-техническо сътрудничество, 

укрепване на съответните институции, подпомагане при търсене на финансови ресурси. 

Планинските проблеми не могат да бъдат решени само от планинските общности или от 

отделни държави. Това е особено важно за въпроси, свързани с изменението на климата, 

произтичащи от регионални и глобални процеси. Следователно партньорствата между 

институциите и програмите, занимаващи се с въпросите на планината и климата, са 

жизненоважни, така че проблемите да могат да бъдат решени съвместно. Следователно това, 

което липсва и което трябва да се направи, е разработването и приемането на регионални 

споразумения, в конкретния случай между двете страни в граничния район, Република 

Северна Македония и Република България, които да подчертаят и признаят необходимостта 

за съвместни действия. Целта на регионалните споразумения не трябва да ограничава техния 

обхват до политически диалог, а напротив, в рамките на регионалните споразумения трябва 

да се разработят национални политики за създаване на научна база за разбиране на тези 

въпроси. Разработването и разпространението на съответни образователни материали и 

информация относно изменението на климата и неговите последици върху планинската 

среда и социално-икономическите последици също са жизненоважни за придвижване на 

цикъла на политиката напред. Съществуващият консервативен подход към споделянето на 

данни трябва да бъде променен и разпространението на научни открития следва да се 

насърчава. 

 

 

4. Устойчиво развитие на планинските райони на национално ниво 

А. Република България 

4.1. Социално-икономически и териториален профил на планинските райони  

Планинските райони на страната съдържат основна част от незасегнатата от въздействието 

(пряко и косвено) на антропогенния „натиск“ върху природната среда територия - 

Българската гора. Поддържането, съхраняването и ползването от процеса на устойчиво 

развитие, на биома (природа-общество), в планинските райони на България, посредством 

управлението на горите, трябва да е съобразено с огромното им значение в две отношения: 
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Първо, като един от основните компоненти на средата, участващ в биогеохимичния 

кръговрат на веществата, продуциращ първична биологична продукция, поддържащ 

растителните запаси, биологичното разнообразие, газообмена в атмосферата и обогатяването 

й с кислород. Необходимо е да се отчита и важната роля на горите за опазване на почвата от 

ерозията и деградация и за хидроложките режими на водните басейни; Второ, като ценна 

суровина, осигуряваща многобройни човешки потребности (топливо, дървесина, хартия, 

дивеч, билки, горски плодове, гъби). 

По данни от Националните доклади за състоянието и опазването на околната среда на МОСВ, 

и от годишните отчетни доклади за дейността на НУГ/ ДАГ и ИАГ здравословното състояние 

на горите е добро. В горските територии на страната не са отчетени превишения 

 на критичните натоварвания за киселинност, сяра и азот (резултат от косвеното влияние на 

антропогенния „натиск“ върху природната среда, обусловен, като отпадък от „втората 

природа“ на човека). Незаконният дърводобив и бракониерството са едни от най-важните 

проблеми, свързани с опазването на българските гори. 

Екосистемните услуги са законово уредени в приетия през 2011 г. Закон за горите. За първи 

път е регламентирано, че обществените екосистемни ползи от горските територии, които 

благоприятстват извършването на стопанска дейност, са възмездни.  

Ползването на недървесни горски ресурси като стопанска дейност - източник на приходи, е 

недостатъчно. В значителна степен, особено от горските територии – държавна собственост, 

потенциалът остава неизползван. Това се дължи на липсата на инвентаризация и на реална 

оценка на тези ресурси и на възможностите, които те предоставят за диверсификация на 

приходите в горския сектор. Ниска е степента на използване на горските територии за 

развитие на туризъм. Необходимо е да се извърши оценка и анализ на туристическите 

ресурси и възможностите за развитие на алтернативни форми на туризъм в горските 

територии, в сътрудничество с туроператорски агенции. Необходимо е разработване и 

въвеждане на национална, интегрирана, достъпна и съпоставима с европейските изисквания 

единна географска информационна система за горите. Поддържането, съхраняване и 

ползване от процеса на устойчиво развитие, на биома (природа-общество), в планинските 
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райони на България, посредством управлението на горските ресурси ще спомогне за 

намаляването на„деформациите“ в него (биома). 

Планинските райони (LAU1 общини) на ниво NUTS0-BG, България са 104 на брой. 

Съставляват 42479,5 км2 (38,3%) от територията на страната, 54,4% от която е заета от гори 

(при 34,7% средно за страната). Посредством групиране (в структурата на данните), следва 

да се разграничават планински райони (общини) от градски и селски тип, поради 

 наблюдавания противовес в масата на антропогенния „натиск“ (броят на населението) 

 върху природната среда; дефиниращ ги като „Червени“ или „Зелени“ зони на въздействие и 

изразяващ териториалните социално-икономически дисбаланси (център-периферия) в 

страната. Средният относителeн дял на територията заета от гори в планинските райони от 

градски тип е 24.6% при 84.9% средно за планинските райони от селски тип.  

 

4.2. Югозападен район за планиране  като част от трансграничния регион 

Обща характеристика на района Югозападният район обхваща териториите на областите 

Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София (столица) с 52 общини. Площта е 20,3 

хил.км2 (18,3% от националната територия). Териториалната структура е представена от 

46% земеделски територии, 47,1% - горски и 4,9% - урбанизирани. В района попадат 3 

резервата, 8 подържани резервата, 3 национални парка (“Пирин”, “Рила” и част от 

„Централен Балкан”), 2 природни парка („Витоша” и „Рилски манастир”), 50 защитени 

местности, 79 защитени територии и 16 природни забележителности. Населението на района 

е 2 132 848 души (към 02.2011 г.), или 29% от населението на страната. Районът има 952 

населени места, от които 48 са градове и 904 села. 

В територията на ЮЗР попадат защитени територии, по смисъла на Закона за защитените 

територии и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: 172 бр. 

защитени територии, от които 61 бр. природни забележителности, 83 бр. защитени 

местности, 15 бр. резервати, 6 бр. поддържани резервати и 4 бр. природни парка и 3 бр. 

национални паркове; 44 бр. защитени зони за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, включени в приетите от Министерски съвет списъци; 30 бр. защитени 
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зони за опазване на дивите птици, от които всички с изключение на три имат издадени от 

министъра на околната среда и водите заповеди за обявяването им. 

В трансграничния регион Република България – Репблика Северна Македония попада 

територията на областите Благоевград и Кюстендил с всички населени места, включени в 

административно-териториалните граници на съставните им общини.   

Целите за постигане на устойчив растеж, залегнали в Регионалния план за развитие на 

регионално ниво са: 

- Нисковъглеродна икономика във всички сектори; 

- Адаптиране към климатичните промени, превенцията и управлението на риска; 

- Опазване на околната среда, ефикасно използване на ресурсите. 

Приоритет е и „Териториална интеграция в трансгранични междунационални региони”. 

Б. Република Северна Македония 

Досега в Република Северна Македония са проведени проучвания за оценка на защитените 

територии, които включват оценки на много от гореспоменатите аспекти. Въпреки това, 

трябва честно да се каже, че всички аспекти са еднакво важни и заслужават да бъдат 

интегрирани в проучванията за оценка. 

Тук са представени допълнителни примери за определени теми, които управителите биха 

могли да включат в бъдещите оценъчни проучвания за защитени територии, в конкретния 

случай за ЗЗ Осоговска планина. 

Полза за ЗЗ Осоговска планина: Продоволствена сигурност 

Описание и обосновка: Продоволствената сигурност, дефинирана като способността на 

страната да произвежда и/или осигурява храна, достатъчна за своето население, включва 

редица фактори, много от които зависят от непокътнати, функциониращи защитени 

територии. Някои от тях включват: осигуряване на центрове за генетично разнообразие на 

културите; запазване на традиционните знания за практиките за устойчивост на селското 

стопанство, като устойчиви на суша сортове; и защита и опазване на ключови опрашители. 

Полза за ЗЗ Осоговска планина: Човешко здраве 
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Описание и обосновка: Защитените територии имат огромна роля за осигуряване на ползи за 

човешкото здраве, включително осигуряване на чиста питейна вода, поддържане на лечебни 

растения и превенция на различни заболявания. В същото време изменението на климата 

вероятно ще окаже неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве чрез увеличаване 

на пренасяните от вектор инфекциозни заболявания или хранителни патогени, които 

процъфтяват при по-топли условия. Проучванията за оценка на защитените територии 

трябва да изследват ролята на защитените територии за осигуряване на положителни ползи 

за човешкото здраве и буфериране срещу неблагоприятни въздействия върху човешкото 

здраве, които е вероятно да се увеличат при сценарии за изменение на климата. 

Полза за ЗЗ Осоговска планина: смекчаване и намаляване на природни бедствия 

Описание и обосновка: Намаляването на последиците от бедствията се определя като 

способността на страната да прогнозира, предотвратява и смекчава въздействията от 

природни бедствия, включително тези, които вероятно ще бъдат причинени от изменението 

на климата, като повишена честота на наводнения и ерозия и увеличени бури. Защитените 

територии могат да играят ключова роля за намаляването и смекчаването на такива бедствия 

и оценките за оценка на защитените територии трябва да вземат предвид тези ползи. 

Полза за ЗЗ Осоговска планина: Улавяне на въглерод 

Описание и обосновка: Има множество проучвания, които подчертават припокриването 

между защитените зони и зони, важни за улавянето на въглерод. Проучване в Бразилия 

например установи, че ако всички защитени зони в Амазонка се управляват ефективно, те 

заедно ще избегнат около осем милиарда тона въглеродни емисии до 2050 г. Очаква се 

стойността на защитените зони като въглеродни „поглътители“ да нарасне значително, и 

проучванията за оценка на защитените територии, които не отчитат тези стойности, все 

повече ще се разглеждат като непълни. 

Полза за ЗЗ Осоговска планина: Национална сигурност от рискове, свързани с климата 

Описание и обосновка: Националната сигурност от рискове, свързани с климата. Въпросите, 

свързани с националната сигурност от рискове, свързани с климата, могат да включват 

например горещи вълни, силни валежи и наводнения и засушавания. Освен това страните 

вероятно ще се сблъскат с засилен конфликт за водата в региони, предразположени към суша. 
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Въпреки че може да е трудно да се определи парична стойност по тези въпроси, 

проучванията за оценка трябва да проучат ролята на защитените територии за осигуряване 

на ползи за националната сигурност от рискове, свързани с климата. 

Полза за ЗЗ Осоговска планина: Водна сигурност 

Описание и обосновка: Водната сигурност е способността на страната да осигури адекватно 

количество с подходящо качество, за да отговори на нуждите от питейна вода, напояване, 

хидроенергия и други, свързани с водата нужди. Мениджърите трябва да обмислят как 

стойността, която защитените територии осигуряват за осигуряване на качеството и 

количеството на водата, ще се увеличава/намалява с течение на времето, особено в райони, 

предразположени към суша. 

За да разгледа изцяло климата, екосистемните услуги и проблемите с поминъка, представени 

по-горе в проучването за оценка на Осоговска планина, управителят на ЗЗ Осоговска планина 

първо ще трябва да идентифицира набор от показатели, които ще му позволят да измери 

приноса на тези ползи в икономическите условия и да се сравнят тези стойности с други 

видове използване на земята. И все пак разработването на показатели за количествено 

определяне на продоволствената сигурност, човешкото здраве, устойчивия поминък, 

намаляването на риска от бедствия и адаптирането към изменението на климата може да бъде 

трудно; количественото определяне на непреките ползи е често срещано предизвикателство 

при оценката на защитените територии. Това изисква креативни и индикаториза измерване 

на тези ползи и представяне на случая на Осоговската планина на политиците относно 

пълните ползи от тази защитена територия.  
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5. Планиране на устойчивото управление на планинските райони – на национално 

ниво и чрез регионален подход 

Осигуряването на устойчивото развитие трябва да започва на етапа на планиране - на 

централно, регионално и местно ниво. Концепцията за постигане на устойчиво развитие се 

разглежда в дългосрочен / стратегически аспект - така се осигуряват последователност, 

предвидимост и устойчивост на резултатите. Важно е да се отбележи, че биоразнообразието 

и екосистемите осигуряват много ключови функции за поддържане на живота и ползи за 

човешкото благополучие, сигурност и икономически растеж, включително храна, чиста 

вода, услуги за свободното време и регулиране на климата. Въпреки значителните си 

стойности, биоразнообразието е загубено по целия свят и в някои райони с бързи 

темпове.Предвид тези загуби има спешна нужда от: засилено прилагане на политики и 

стимули за насърчаване на опазването и устойчивото използване на биоразнообразието и 

екосистемните услуги. 

  

  А. Република България 

 5.1. Нормотворчество и хармонизация на законодателството 

 Стратегическо планиране 

 ОВОС на стратегии, планове и проекти 

 Проектиране и строителство при спазване на техническите норми и стандарти 

 Използване на съвременни информационни технологии 

 Ефективно използване на наличните финансови източници 

 Широко обществено участие в различни етапи на планиране и обсъждане 

 Специален фокус върху територии със специфичен потенциал и/или проблеми 

 Принцип “замърсителят плаща” 

 

5.2. Регионална политика на България  

 Регионална политика на България (1989-1999 г.): 

 Отмяна на централизирания подход в планирането и развитието 
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 Среща на Европейския съвет в Хелзинки (1999 г.) - покана към България за започване 

преговори за присъединяване към ЕС 

 Преговори по глава 21 “Регионална политика и координация на структурните 

инструменти” (начало ноември 2001) 

 Закон за регионалното развитие (февруари 2004 г.) 

 Техническо приключване на преговорите с ЕС (юни 2004 г.)  

         Стратегическо планиране на регионалното развитие – продължаващ процес 

 Изграждане на институционален и програмен капацитет 

 

5.3. Стратегическо планиране на регионалното развитие 

Цели на регионалното развитие - създаване на условия и предпоставки за: 

 Устойчиво и балансирано развитие на регионите в България 

 Ефективно използване на ограничени и невъзстановими ресурси 

Принципи на стратегическото планиране: 

 Единен подход за планиране и програмиране 

 Партньорство в планирането и изпълнението на плановете 

 Консенсус между заинтересованите страни по приоритетите на регионалното 

развитие и координацията на дейностите 

 Специално третиране на райони със специфични проблеми и потенциал за развитие 

Стратегически планови документи съгласно Закона за регионалното развитие: 

 Национална стратегия за регионално развитие 

 Областни стратегии за развитие 

 Стратегическо планиране и устойчиво развитие  
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Б. Република Северна Македония 

Политиките за защитените територии ще трябва да бъдат адаптирани възможно най-скоро, 

за да допринесат по-добре за управлението на риска от изменението на климата, както по 

отношение на смекчаване на емисиите, така и по отношение на адаптирането, за поддържане 

на екосистемните услуги и за генериране на устойчив поминък.  

Политика за поддържане на екосистемни услуги в защитените територии и за 

смекчаване, адаптиране и устойчивост на изменението на климата 

Едно от най-неприятните предизвикателства и широко разпространени слабости в 

управлението на защитените територии е липсата на интеграция между правителствените 

агенции за защитени територии, сектори на природните ресурси, министерства и отдели.  

В резултат на това ресурсните политики рядко се координират и много често са в конфликт 

помежду си, какъвто е случаят и в Република Северна Македония: За първи път защитена 

територия се стопанисва от горско стопанство, т.е. в конкретния случай ПП Национални 

гори. Има примери от много страни, където администрацията на горското стопанство 

предоставя политика за подкрепа за защитените територии, която допринася за смекчаване 

на изменението на климата, адаптиране и устойчивост и която поддържа ключови 

екосистемни услуги и в това отношение планиращите трябва да подобрят редица политики, 

както и да подобрят интеграцията и координацията между тези политики в много сектори. 

 

 5.4. Партньорство - съгласуване на широк кръг интереси  

Българската и македонската държава са приобщени към световния процес на изграждане на 

общество, в което икономическият напредък води до висок стандарт и чиста околна среда: 

 Договор на ЕС 

 Стратегии на ЕС от Лисабон и Гьотеборг 

 Стратегически / превантивен ОВОС на стратегии и планове 

 ОВОС на проекти 

 Наблюдение и контрол на планове, стратегии и проекти 

 Междинни и последващи оценки на планове и стратегии 
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6. Институционална и правна рамка за устойчиво управление на планинските райони 

– на национално и регионално ниво 

      6.1. Институционална рамка - министерства, агенции, дирекции  

А. Република България 

Министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/  

Министерство на регионалното развиие и благоустройството - https://www.mrrb.bg/ 

Изпълнителна агенция по околна среда  - http://www.eea.government.bg/ 

РИОСВ - Благоевград - https://riosvbl.org/ 

Басейнова дирекция  „Западнобеломорски район” Благоевград - https://wabd.bg/content/ 

Министерство на земеделието - https://www.mzh.government.bg/ 

Държавен фонд „Земеделие” - https://www.dfz.bg/ 

Изпълнителна агенция по горите - http://www.iag.bg/ 

Национална служба за съвети в земеделието  - https://www.naas.government.bg/ 

На посочените официални интернет страници може да бъде намерена актуална, подробна  и 

полезна информация, свързана с дейността, структурата, функциите и задачите на 

съответната институция, оперативните програми, програмите за трансгранично 

сътрудничество, както и нормативните и планови документи, финансови източници и 

инструменти, вкл. в областта на устойчивото развитие на целеви райони, каквито са 

планинските райони в трансграничния регион България-Северна Македония.  

 

Б. Република Северна Македония 

Сегашната институционална структура за опазване и устойчиво използване на 

биоразнообразието в Република Северна Македония е основно централизирана в 

държавните институции. Въпреки че процесът на децентрализация започна отдавна (през 

2005 г.), само няколко компетенции, свързани с опазването на биоразнообразието, са 

делегирани на местно ниво. 

Събранието на Република Северна Македония (чрез своята Комисия по транспорт, 

съобщения и околна среда) и правителството на Република Северна Македония (чрез 

министерствата и Комисията по икономическа система и текуща икономическа политика) 

http://www.iag.bg/
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играят ключова роля при приемането на законодателство и стратегически документи, 

обявяване на защитени територии, опазване на биологичното разнообразие и др. 

Компетентен държавен орган в областта на околната среда и опазването на природата е 

Министерството на околната среда и пространственото устройство (МООСПО). 

Отговворните отдели са: отдел „Околна среда“, отдел „Управление на отпадъците“, отдел 

„Води“, отдел „Промишлено замърсяване и управление на риска“ и отдел „Природа“. 

В рамките на МОСПО има и други отдели, които също играят съществена роля в 

опазването на биоразнообразието, като: Отдел „Устройство на територията“, Македонски 

информационен център за околната среда, както и Служба за пространствена 

информационна система и Държавна инспекция по околна среда и др. 

Националният комитет по биологично разнообразие със Секретариата е създаден през 1999 

г. за наблюдение на прилагането на Конвенцията за биологичното разнообразие на 

национално ниво.  

Министерството на земеделието, горите и водното стопанство играе важна роля в 

опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие, чрез следното: 

Опазване и устойчиво използване на горите и други горски продукти, регулиране на лова и 

рибарството (Дирекция по ловно стопанство,  Държавна горска и ловна инспекция); 

Развитие на биологичното земеделие (Отдел „Земеделие”, звено „Биологично 

производство”, Държавна земеделска инспекция); Опазване на агробиоразнообразието 

(Звено „Животновъдство“, дирекция „Посевен и посадъчен материал“), Развитие на 

селските райони (Отдел за развитие на селските райони), Защита на животните и 

растенията от болести и неприятели (Ветеринарна и хранителна агенция, − Фитосанитарна 

дирекция, Държавна ветеринарна инспекция, Дирекция за защита на растенията). 

 

6.2. Законодателство 

А. Република България 

В Българския правен портал на интернет адрес https://lex.bg/laws/ са достъпни всички 

нормативни актове. По-важните от тях, които регламентират опазването на околната среда 

и природните ресурси, както и устойчивото развитие са представени тематично по-долу:  

https://lex.bg/laws/
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Биологично разнообразие и Натура 2000 

Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр.91 / 25.09.2002 г., изм. и доп.,ДВ бр. 98 / 27.11.2018 г.)  

Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр.77 / 09.08.2002 г., изм. и доп., ДВ бр. 98 / 27.11.2018 г.) 

Закон за лечебните растения (ДВ, бр. 29 / 07.04.2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 58 / 18.07.2017 г.) 

Закон за генетично модифицирани организми (ДВ, бр.27 / 29.03.2005 г., изм. бр. 58 / 18.07.2017 г.) 

Защитени територии 

Закон за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/1998 г., изм. ДВ, бр.66/2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) 

Други закони, имащи връзка с планинските райони 

Закон за лова и опазване на дивеча  (изм. ДВ, бр. 77 / 04.11.2011 г., посл. изм., ДВ бр. 74 / 2019 г.) 

Закон за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 41 / 24.04.2001 г., посл. изм. и доп., ДВ бр. 63 / 

4.08.2017 г.) 

Наредби 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.) 

Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен 

материал от лечебни растения, издадена от министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 14 

от 20.02.2004 г.) 

Наредба № 4 от 8.07.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане 

на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в 

природата (ДВ. бр.65 от 22.07.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.46 от 11.06.2019 г.) 

Наредба № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за 

растителни и животински видове  (ДВ, бр. 73 от 19.08.2003 г.)  

Национални и регионални  стратегии и програми 

Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013 

- 2020 г. (НСРГСРБ 2013 - 2020)  

Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с 

опустиняването в Република България (актуализация за програмен период 2014-2020 г.) 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Legislation/Zakoni/ZOOS_rev2018.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Legislation/Zakoni/BiodiversityAct_Rev2018.pdf
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18453
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18450
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Nature/Legislation/Zakoni/ZZT.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Legislation/Zakoni/Hunting%20and%20Game%20Preservation%20Act_BG.pdf
http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18456
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Legislation/Naredbi/BR/NAREDBA__2_ot_20012004_g_za_pravilata_i_iziskvaniqta_za_sybirane_na_bilki_i_geneticen_material_ot_le.rtf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Legislation/Naredbi/BR/NAREDBA__2_ot_20012004_g_za_pravilata_i_iziskvaniqta_za_sybirane_na_bilki_i_geneticen_material_ot_le.rtf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Legislation/Naredbi/NAREDBA4_vavejdane%26povtorno%20vavejdane_nemestni_vidove_REV2019.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Legislation/Naredbi/NAREDBA4_vavejdane%26povtorno%20vavejdane_nemestni_vidove_REV2019.pdf
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Legislation/Naredbi/NAREDBA4_vavejdane%26povtorno%20vavejdane_nemestni_vidove_REV2019.pdf
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Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен регион за планиране от 

ниво 2 за периода 2021-2027 г. 

Планове за управление на национални паркове и защитени зони в трансграничния 

регион  

Национален парк "Пирин" - http://www.pirin.bg/ 

Национален парк "Рила" - https://rilanationalpark.bg 

Б. Република Северна Македония 

Опазването на природните  рядкости се споменава за първи път в Конституцията на СР 

Македония от 1963 г. (чл. 32) (въпреки че терминът "биологично разнообразие" не се 

споменава), Конституцията на Република Северна Македония от 1991 г. (Официален 

вестник на Република Северна Македония № 52/91) съдържа правни основания за опазване 

на природата, предвиждащи правото на здравословна околна среда (чл. 43, ал. 1); всеки 

гражданин е длъжен да подобрява и опазва околната среда и природата (чл. 43, ал. 2); 

всички природни ресурси на страната, флората и фауната се определят като обекти от общ 

интерес, които се ползват с особена защита (чл. 56, ал. 1); и блага от общ интерес за 

страната могат да се предоставят за ползване по начин и при условия, определени със закон 

(чл. 56, ал. 3).  

Закон за околната среда (Официален вестник на Република Македония, бр. 53/05, 81/05, 

24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 13 /13, 163/13, 41/14) е рамков закон, който 

урежда опазването и насърчаването на околната среда с цел гарантиране правото на 

гражданите на здравословна околна среда, включително биологично разнообразие. В 

допълнение, международните многостранни споразумения, ратифицирани от Република 

Северна Македония (Конвенция за биологичното разнообразие, Бонска конвенция, 

Рамсарска конвенция, Бернска конвенция, ЮНЕСКО и др.) са част от правната система за 

опазване на природата в страната. Преди близо 10 години беше направен опит за 

консолидиране и актуализиране на досегашните закони, засягащи опазването на видовете и 

местообитанията: Закон за опазване на природните рядкости (Официален вестник на СР 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Protected_areas/Planove_za_upravlenie/PU_Pirin_2004.pdf
https://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Nature/Protected_areas/PU_NP-Rila_2001-2010.pdf
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Македония № 41/1973 г.), Закон за опазване на националните паркове (Официален вестник 

на СР Македония, бр. 33/80) и Закона за опазване на езерата Охридско, Преспанско и 

Дойранско (1977) в съответствие с новите световни тенденции в опазването на природата 

(приети Цели на CBD 2010), глобална категоризация на защитените територии, предписана 

от Международния съюз за опазване на природата (IUCN), принципи на устойчиво 

развитие и задължения по съответните ратифицирани международни договори. Разбира се, 

процесът на присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз 

изигра значителна роля в изготвянето на закона, като се започне с транспонирането на 

законодателството на ЕС в националното законодателство, включително транспонирането 

на двете най-важни директиви за опазване на природата - Директиви за птиците и 

местообитанията в националното законодателство. 

През 2004 г. е приет Закон за опазване на природата (Официален вестник на Република 

Северна Македония, бр. 67/04) като общ закон, уреждащ опазването на природата с 

опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие и опазване на природното 

наследство, в защитените територии и извън защитените територии.  

Освен разпоредбите на Закона за защита на природата, използването на природните 

ресурси за стопански цели и използването на земята се уреждат и с разпоредбите на 

отрасловите закони. Опазването на агробиоразнообразието подлежи на регулиране от 

Закона за земеделието и развитието на селските райони (Официален вестник на Република 

Северна Македония, бр. 49/2010; 53/2011, 126/2012, 15/2013 и 69/2013. 

Дейностите на генната банка са уредени в Закона за семената и посадъчния материал 

(Официален вестник на Република Северна Македония, бр. 55/11). Законът за 

животновъдството (Официален вестник на Република Северна Македония, бр. 7/2008, 

116/2010 и 23/2013) определя 11 местни породи и/или линии домашни животни. 

(Официален вестник на Република Македония, бр. 7/2008, 116/2010 и 23/2013) определя 11 

местни породи и/или линии домашни животни. В Закона за опазване на природата е 

предвидено задължение за оценка на въздействието на мерките и дейностите, предвидени в 

различни стратегически, програмни и планово-устройствени документи, които могат да 

окажат влияние върху природата, както и на планираните в природата дейности, които при 
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изпълнението им самостоятелно или в комбинация с други дейности, биха нарушили 

естествения баланс (членове 15 и 18).  

Целта на тези дейности е да се избегне или сведе до минимум деградацията на природата и 

се осъществяват в съответствие с разпоредбите на Закона за околната среда.  

По практически причини законите са класифицирани в пет (5) групи: 

(агробиоразнообразие, използване на природни ресурси, използване на земята, ГМО и 

безопасност на храните и защита на животните). 

Агробиоразнообразие: Закон за земеделието и развитието на селските райони (Официален 

вестник на Република Северна Македония, бр. 49/2010; 53/2011, 126/2012, 15/2013 и 

69/2013); Закон за семената и посадъчния материал (Официален вестник на Република 

Северна Македония, бр. 55/11); Закон за качеството на земеделските продукти (Официален 

вестник на Република Северна Македония, бр. 140/2010, 53/2011 и 55/2012); Закон за 

животновъдството (Официален вестник на Република Северна Македония, бр. 7/2008, 

116/2010 и 23/2013) 

Използване на природни ресурси: 

Закон за лова (Държавен вестник на Република Северна Македония, бр. 26/09, 32/09, 

136/11, 01/12, 69/13, 164/13 и 187/13); Закон за горите (Държавен вестник на Република 

Северна Македония, бр. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13 и 43/13); Закон за 

рибарството и аквакултурите (Държавен вестник на Република Северна Македония, бр. 

7/08, 67/10, 47/11, 53/11 и 95/12); Закон за биологичното земеделско производство 

(Държавен вестник на Република Северна Македония, бр. 146/2009 г.); Закон за водите 

(Държавен вестник на Република Северна Македония, бр. 87/08, 06/09, 161/09, 83/10 и 

51/11); Закон за водностопанските дружества (Държавен вестник на Република Северна 

Македония, бр. 85/03, 95/05, 103/08, 1/12 и 95/12); Закон за водните общности (Държавен 

вестник на Република Северна Македония, бр. 51/03, 95/05, 113/07 и 36/11); - Закон за 

пасищата (Държавен вестник на Република Северна Македония, бр. 3/98, 101/2000, 89/2008, 

105/2009, 42/10 и 164/2013) 

Земеползване 
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Закон за устройство на територията и градоустройството (Държавен вестник на Република 

Северна Македония, бр. 51/2005, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 55/13); Закон 

за строителството (Държавен вестник на Република Северна Македония, бр. 130/09, 124/10, 

18/11, 36/11, 13/12, 144/12, 25/13); Закон за строителната земя (Държавен вестник на 

Република Северна Македония, бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13); Закон за земеделската земя 

(Държавен вестник на Република Северна Македония, бр. 135/07, 18/11, 42/11, 148 / 11.95 / 

2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013/2013, 134 и 39/2014); Закон за подземните богатства 

(Държавен вестник на Република Северна Македония, бр. 136/2012, 25/2013, 93/2013, 

132/2013 и 44/2014); Закон за зоните за развитие на туризма (Държавен вестник на 

Република Северна Македония, бр. 141/12) 

ГМО 

Закон за генетично модифицираните организми (Държавен вестник на Република Северна 

Македония, бр. 35/2008 г.);  

Безопасност на храните и защита на животните;  

Закон за ветеринарната медицина (Държавен вестник на Република Северна Македония, бр. 

113/2007, 23/2011 и 156/2011); Закон за защита и хуманно отношение към животните 

(Държавен вестник на Република Северна Македония, бр. 113/2007 и 136/2011) 

Закон за безопасност на храните (Държавен вестник на Република Северна Македония бр. 

157/10) 

 

7. Политики, схеми и източници за финансиране на устойчивото управление на 

планинските райони в трансграничния регион България-Северна Македония 

А. Република България 

7.1. Национални политики в България 

Националната политика в областта на защитата на природата е насочена към управлението, 

контрола и опазването на биологичното разнообразие и защитените природни територии. Тя 

се осъществява от Министерството на околната среда и водите, подпомагано от Дирекция 

„Национална служба за защита на природата„, в съответствие с международното и 

национално законодателство – Закон за опазване на околната среда, Закон за биологичното 
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разнообразие, Закон за защитените територии, Закон за лечебните растения, Закон за 

генетично модифицираните организми и стратегическите документи – Национална 

приоритетна рамка за действие за Натура 2000, Стратегически план за биологичното 

биоразнообразие, Стратегия на ЕС за биологично разнообразие, Глобална стратегия за 

опазване на растенията, Национален план за опазване на най-значимите влажни зони. 

Министерството разработва и прилага цялостната национална политика в областта на 

опазването на биоразнообразието, застрашените видове и защитените територии, като 

подготвя нормативни и планови документи, провежда процедури по оценка за 

съвместимостта на инвестиционни предложения и планове, програми и проекти с предмета 

и целите на защитените зони, вкл. чрез процедурите по оценка на въздействието върху 

околната среда и екологична оценка, оказва методическа помощ на регионалните инспекции 

и Дирекциите на националните паркове по прилагането на нормативната уредба в сектор 

защита на природата, поддържа регистри, предоставя информация и др. 

България е и една от най-богатите на биологично разнообразие европейски държави и е на 

трето място в ЕС по процент от националната територия, която попада в европейската 

екологична мрежа Натура 2000 (34.9%). Като принос към мрежата, Министерството 

осигурява необходимата грижа за дългосрочното оцеляване на застрашени видове и 

местообитания, в съответствие с международните договорености в областта на опазването 

на околната среда и биологичното разнообразие. В изпълнение на европейските директиви 

за опазване на местообитанията, флората, фауната и птиците, страната ни защитава над 90 

типа природни местообитания и над 300 вида растения и животни. В страната са обявени 3 

национални парка, 11 природни парка, 55 резервати, 35 поддържани резервати, над 500 

защитени местности и 350 природни забележителности. С цел опазването и ефективното 

управление на защитените територии, се разработват и прилагат плановете за управление. 

Немалка част от защитените територии на България са включени в различни международни 

мрежи – Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство и 

Програмата за биосферните резервати на ЮНЕСКО, Рамсарската конвенция за влажните 

зони и др., които поставят пред провежданите политики допълнителни отговорности за 

гарантиране на устойчиво управление на природните ни ресурси. 
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 7.2. Финансови възможности по линия на Структурните фондове на ЕС 

ЕС предоставя възможности за финансиране на околната среда чрез следните фондове: 

• Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони;  

• Европейския фонд за морско дело и рибарство 

• Кохезионен фонд; 

• Финансови инструменти за околната среда; 

• Европейски фонд за регионално развитие. 

Всички те в различна степен имат директна или индиректна насоченост, интегрирана в 

отделните сектори или области за опазването на околната среда, вкл. за устойчиво развитие 

на районите със специфични нужди и потребности, в т.ч. на селските и на планинските 

райони. Двата основни фонда, подпомагащи предимно или само опазването на околната 

среда, са Финансовите инструменти за околната среда и Кохезионният фонд, а в отраслов 

аспект с най-голяма значимост за аграрния, горския и рибния сектори, са Европейският 

земеделски фонд за развитието на селските райони и Европейският фонд за рибарство. 

 

На практика финансирането по Структурните фондове и Кохезионния фонд към България 

се осъществява посредством програми и националните стратегически планове. Тези от тях, 

които са пряко или непряко свързани с проблемите на устойчивото управление на 

планинските райони, са:  

• Оперативна програма „Околна среда” - https://ope.moew.government.bg/bg 

• Оперативна програма „Региони в растеж”  - http://www.bgregio.eu/ 

 

Икономически механизми и инструменти, прилагани чрез Общата селскостопанска 

политика (ОСП) чрез Министерство на земеделието и  Държавен фонд „Земеделие” 

Основни източници за финансиране на ОСП на ЕС са Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони и Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Средствата, 

финансовите механизми и инструменти, свързани с прилагането на ОСП, са едни от най-
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важните за подкрепата на устойчиво управление на земите и борбата с опустиняването, на 

горите и планинските райони. 

Реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз въвежда 

многопластова структура на директните плащания в периода 2014-2020 г. Общият размер на 

финансовия ресурс за директни плащания, определени за България за периода 2014-2020 г. е 

10.4 млрд. лева. Въвеждат се Селскостопански практики, благоприятни за климата и 

околната среда (Зелени директни плащания), което означава „екологизиране“. 

 

Трансгранично сътрудничество на България със Сърбия, Румъния, Турция, Гърция и 

Македония - един  от  приоритетите  на  програмите за ТГС  е  околна  среда, което дава 

възможност за изпълнение на проекти в партньорство между общини и неправителствени 

организации с трансграничен ефект и устойчивост.   

За целевия район особено важна е Програмата за трансгранично сътрудничество „България-

Република Северна Македония“, по която се осъществяват множество проекти с устойчив 

ефект за околната среда и устойчивото развитие на планинските райони.  

Програмите за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море” и 

„Дунав” и Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ 3.  

Средствата за тези програми се отпускат от Европейския съюз чрез Инструмента за 

предприсъединителна помощ и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и са 

съфинансирани от националните бюджети на страните-партньори. 

 

Национални финансови ресурси от Министерството на околната среда и водите. 

Държавният бюджет финансира екологични обекти чрез целеви субсидии за капиталови 

разходи. По предложение на министъра на околната среда и водите, съгласувано с министъра 

на финансите, ежегодно със Закона за държавния бюджет се определят средства от 

републиканския бюджет за изпълнение на приоритетни екологични проекти и дейности, 

включени в националните екологични стратегии и програми. Общините отправят 

предложенията към министъра на околната среда и водите до края на м. май на предходната 

година. 
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Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) 

Целта на подкрепата е опазване на околната среда, природата и биоразнообразието на 

България. За дейностите, биологично земеделие, екологосъобразно животновъдство и 

екотуризъм потенциалните ползватели на кредити са фирми, частни производители и 

кооперации. а на безвъзмездни помощи - общини и неправителствени природозащитни 

организации. За проекти за екологосъобразно земеделие и животновъдство се отпускат 

безлихвени заеми само в полупланински и планински райони. 

Програма за необходимите мерки в условията на тенденция към засушаване 

Тя засяга основно въпросите по ефективното и устойчиво управление на водните ресурси за 

питейно-битови нужди и напояване, осигуряване пречистване на битови отпадъчни води, 

довършване и изграждане на водохранилища с най-голям социален ефект, реконструкция на 

водопроводните мрежи, борбата с ерозия и залесяване и затревяване на ерозиралите площи 

с подходящи сухоустойчиви местни видове, борба с горските пожари и забрана на палене на 

стърнища, обществен контрол за кражби и разхищения. 

Б. Република Северна Македония 

7.3. Национални политики, насоки и препоръки за устойчиво управление на 

планинския регион 

Изборът на насоки за защитена територия Осоговска планина трябва да бъде свързан преди 

всичко с набора от ценности, които е желателно да се опазят – физически характеристики, 

биоразнообразие, характеристики на водосбора, метафизични аспекти, човешки култури и 

ресурсите, от които те зависят, и пейзажа. Въпреки това, използването на тези зони въз 

основа на техния защитен статут също трябва да се има предвид – научни или културни 

изследвания (като продуктите на този проект), избор, насърчаване и насърчаване на устойчив 

поминък за местното/селското население, насърчаване и насърчаване на разнообразни 

форми на отдих или просто чиста наслада в Осоговската планина.  
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Това е пътят, който трябва да се използва за популяризиране на Осоговската планина, което 

от друга страна ще убеди правителството и обществеността, че опазването им е от 

национален и обществен интерес. 

Много от проблемите и трудностите, идентифицирани при управлението на планинските 

защитени територии досега, се отнасят до установяване на правилния баланс между опазване 

и използване. 

Осоговската планина е избрана за опазване на целия набор от характеристики, за които 

Осоговската планина е била високо оценена досега, но нейната многофункционалност, т.е. 

достъпът, за да може да доставя и изпълнява различни цели, е нещо, което досега липсваше 

с обявяването на защитени територии в Република Северна Македония.  

Планирането на ЗЗ Осоговска планина трябва да отчита контекстуалните различия 

(например екологични, социално-икономически, институционални, културни) на различните 

обекти в района на Осогово.  

Планирането трябва също да отчита общите планински характеристики (например 

възможности за мрежови коридори, надморска височина/ширина, компенсация за 

изменението на климата) и уникалните качества на планинската среда, предлагана от 

Осоговската планина, което предполага използването на целия диапазон и възможности на 

Осоговската планина планини. 

Сътрудничеството и комуникацията са основни елементи на планирането, включително 

изграждане на капацитет, укрепване, институционално развитие, управление и защитни 

механизми, които изискват пълно участие на всички заинтересовани страни. 

В рамките на защитена зона Осоговска планина всички ценни биологични, физически и 

културни вариации ще бъдат идентифицирани, картографирани, обезопасени и защитени в 

техните граници; 

Защитените територии с богати горски екосистеми трябва да бъдат проектирани, като се 

използват критерии, извлечени от науката, която е тясно свързана с управлението на горите, 

както и прилагане на практики, които са близки до природата, горското стопанство и т.н. 

Също така критерии, които са извлечени от свързаните науки (биология) трябва да се вземе 

предвид, както следва: а) по-голямото е по-добро от по-малкото; б) една свързана област с 
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всякакъв размер е по-добра от много несвързани малки области; в) по-добре е да имаш 

буферна зона, отколкото да я нямаш; г) свързан винаги е по-добър от изключен. 

За да се осигури по-добра адаптация към изменението на климата с цел опазване на 

биоразнообразието на Осоговската планина, планирането трябва да бъде изчерпателно и да 

обхваща склоновете, низините и дори населените места. 

Защитената зона Осоговска планина също трябва да бъде планирана и очертана в 

биорегионален мащаб (приоритет да се даде на граничния район), където ще бъде свързана 

с околния ландшафт в двете страни. 

Разработването на планове за управление на защитени територии е висок приоритет за много 

страни, но разработването на такива планове обикновено изисква значителни кадрови 

ресурси. Съществува спешна необходимост от разработване и използване на добри примери 

за рационализирани процеси, за създаване на опростени шаблони за планиране на 

управление и споделяне на най-добрите примери за планове за управление, които включват 

адаптиране към климата, екосистемни услуги и устойчив поминък. 

Планът за управление, разработван за 3 или 5 гдини, предоставя всеобхватни насоки, цели и 

насоки за защитена зона Осоговска планина. За изпълнението на ежедневните управленски 

дейности и решения обаче, годишният работен план е много по-важен. Следователно, 

планиращите ще искат да са сигурни, че елементите на плана за управление, които се отнасят 

до изменението на климата, екосистемните услуги и устойчивия поминък, са преведени в 

конкретни действия и цели в рамките на годишния работен план. 

Дори и със стабилна система за изследване и наблюдение в рамките на защитена зона или 

защитена територия, няма гаранция, че резултатите ще бъдат напълно включени в бъдещи 

решения. Мениджърите и планиращите могат да насърчават адаптивен цикъл на управление, 

като създадат ясни механизми, като например създаване и предоставяне на публично 

достъпни годишни отчети и карти с резултати за здравето на екосистемата. 

Създаването на нови закони и стимули отнема много време, особено когато ползите са 

непроверени и недоказани. Мениджърите търсят подобни модели на управление в съседни 

или подобни страни, където тези модели вече са били популяризирани, като една от 

стъпките, често наблюдавани у нас. Културната среда в някои страни може да не позволява 
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много широк спектър от видове управление. Планиращите трябва внимателно да разграничат 

кои видове могат да бъдат осъществими в техния конкретен контекст и да работят в този 

диапазон. Важно за управление на защитените територии е ангажирането на 

заинтересованите страни в процесите на участие.  

Насърчаването на засилено участие с цел адаптиране към изменението на климата, 

поддържане на екосистемните услуги и насърчаване на алтернативен поминък неизменно ще 

включва дискусии относно достъпа до и споделянето на ползите от природните ресурси в 

рамките на защитените зони. Това може да повиши вероятността от конфликти в местните 

общности, между местни и отдалечени заинтересовани страни, както и между персонала на 

защитената територия и местните общности. Мениджърите трябва активно да предвиждат 

потенциални конфликти, като възприемат най-добрите практики, свързани с достъпа до и 

споделянето на ползите от защитените зони, и чрез разработване на прозрачни и ефективни 

механизми за разрешаване на спорове и конфликти. 

Що се отнася до устойчивото финансиране, в някои случаи то може да е налично (например 

чрез GEF), но често ние не използваме пълноценно тези средства или не ги насочваме към 

справяне с ключови финансови пропуски. Наличието на стратегически план за действие с 

ясни приоритети за изпълнение е една от най-важните стъпки към ефективно използване на 

наличното финансиране от всички източници. Управителите на защитени територии често 

може да се затруднят да се конкурират с други програми за финансиране от правителството. 

Като се има предвид, че защитените територии играят важна роля в справянето с 

изменението на климата чрез адаптиране и смекчаване, основано на екосистемите, и те 

допринасят за постигането на социалните цели и целите за развитие на много страни, 

мениджърите трябва да обмислят проучване на възможности за финансиране, които се 

фокусират върху изменението на климата и екосистемните услуги. 
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8. Добри практики за устойчиво управление на планинските райони 

А. Република България 

През м. юли 2018 г. Икономическият и социален съвет - ИСС прие становище "Планинските 

и полупланинските райони в България - проблеми и възможности за развитие". 

Становището е разработено по собствена инициатива на съвета, който отчита факта, че в 

България планинските и полупланинските общини са 123 и заемат 42.5% от територията на 

страната. В тях живее 20.9% от населението на страната в 2 555 населени места. В същото 

време ИСС изразява тревога, че в тези райони в много по-голяма степен отколкото в 

останалите се наблюдава обезлюдяване, неразвита и с лошо качество техническа 

инфраструктура, изостаналост в икономическото развитие и ограничен достъп до качествени 

публични услуги, особено в сферата на здравеопазването, образованието и културата. ИСС 

заявява подкрепа за усилията на българските правителства да предприемат действия за 

преодоляване на тези предизвикателства. ИСС призовава да се формира ясна визия за 

развитието на планинските райони, която да залага на собствения им специфичен потенциал 

и възможности и да насърчава прилагането на съвременната наука и технологии, на 

алтернативни решения, на политика на сближаване.  

През 2020 г. Европейската комисия приема всеобхватна нова Стратегия за биологичното 

разнообразие  - да върнем природата в живота си, както и Стратегия „От фермата до 

трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система. 

Двете стратегии се подсилват взаимно и обединяват природата, земеделските стопани, 

предприятията и потребителите за съвместна работа с цел устойчиво бъдеще. В съответствие 

с Европейския зелен пакт те предлагат амбициозни действия и ангажименти на ЕС за спиране 

на загубата на биологичното разнообразие в Европа и света и трансформиране на 

продоволствените системи в глобални стандарти за конкурентоспособна устойчивост, 

опазване на здравето на човека и планетата, както и поминъка на всички участници във 

веригата за създаване на стойност в областта на храните. Кризата с COVID-19 ни показа 

колко сме уязвими заради нарастващата загуба на биологично разнообразие и колко е важна 

за обществото ни добре работещата продоволствена система.  
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И двете стратегии са залегнали в стратегическите и планови документи на България за  новия 

програмен период и чрез оперативните програми предоставят възможнсти и финансови 

ресурси за прилагане на мерки за устойчивото развитие на планинските райони в 

трансграничния регион.  

Ролята на местното самоуправление и на местните общности  

“Най-важното, ефективно участие на местните общности в процеса на вземане на решения 

може да им помогне да учленят и наложат ефективно техния общ интерес.” Общият интерес 

се нуждае от познанието и подкрепата на общността, по-голямо обществено участие в 

решенията, които засягат околната среда. Това най-добре се гарантира чрез 

децентрализиране на управлението на ресурсите, на които местните общности разчитат, и 

предоставянето на тези общности на ефективен глас относно използването на тези ресурси. 

Нормативна регламентация за обозначение на местни продукти като „Планински 

продукт”. Терминът за качество „планински продукт“ е въведен в чл. 31 от Регламент (ЕС) 

№ 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на 

селскостопанските продукти и храни  (ОВ, L, бр. 343 от 14.12.2012 г.). Основните правила за 

прилагането на този термин са определени в Делегиран Регламент (ЕС) № 665/2014 на 

Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на 

Съвета по отношение на условията за използване на незадължителния термин за качество 

„планински продукт“ (ОВ, L, бр. 179 от 19.06.2014 г.).  

Б. Република Северна Македония 

Новите тенденции инициират нови модели на защитени територии, така че е естествено 

правилата за участие също да се променят и развиват. Ефективното участие все повече се 

признава като важно и има по-голяма роля, отколкото просто като средство за получаване на 

подкрепа от общността за целите на управлението на защитените зони. Участието все повече 

се разглежда като жизненоважен компонент при идентифицирането и поддържането на 

ползите и услугите на защитените зони, идентифицирането и намаляването на заплахите от 

защитените зони и адаптирането към въздействията от изменението на климата. 
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Създаването и управлението на защитени територии изисква значителна инвестиция на 

финансови ресурси. Очаква се тази липса на финансиране да продължи да нараства, тъй като 

страните увеличават броя на защитените територии, като същевременно поддържат или дори 

намаляват нивата на финансиране. Инвестициите в проектиране и създаване на всеобхватна 

мрежа от защитени територии, укрепване на капацитета и подобряване на благоприятната 

среда трябва да бъдат съчетани с адекватни финансови мерки, за да се поддържат защитените 

територии в бъдеще. 

Създаването и управлението на защитени територии изисква значителна инвестиция на 

финансови ресурси: три отделни проучвания оценяват, че общите годишни разходи за 

ефективно управление на съществуващите защитени територии в развиващите се страни 

варират от 1,1 милиарда долара до 2,5 милиарда долара годишно, а общото финансиране 

недостигът се оценява на между 1 и 1,7 милиарда щатски долара годишно. Очаква се тази 

липса на финансиране да продължи да нараства, тъй като страните увеличават броя на 

защитените територии, като същевременно поддържат или дори намаляват нивата на 

финансиране. Инвестиции в проектиране и създаване на цялостна мрежа от защитени 

територии, укрепване на капацитета. Един от основните принципи на работната програма за 

защитените територии е, че за да бъдат ефективни, мрежите на защитените територии трябва 

да постигнат финансова устойчивост - тоест да могат да осигурят стабилни и достатъчни 

дългосрочни финансови ресурси и покриват пълните преки и непреки разходи, свързани със 

създаването и управлението на защитени територии. Този раздел се фокусира върху два от 

ключовите елемента на Програмата за работа по защитените територии – оценка на 

финансовите нужди и разработване на план за устойчиво финансиране. Тази цел гласи, че 

правителствата трябва да гарантират финансова устойчивост на защитените територии и 

националните и регионални системи от защитени територии, а специфичните дейности, 

свързани с тази цел, включват:  

 Оценяване на финансовите нужди и идентифициране всички възможности. 

 Създаване и прилагане на национални планове за устойчиво финансиране. 

 Използване на международни програми за финансиране на подкрепа на Осоговска 

планина. 
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 Сътрудничество със съседната държава (Република България) за разработване и 

изпълнение на регионални програми за устойчиво финансиране. 

 Предоставяне на информация за финансирането на ЗЗ Осоговска планина на съответните 

институции. 

 Насърчаване на интегрирането на нуждите на ЗЗ Осоговска планина в националните 

стратегии за развитие и финансиране. 

Съгласно Закона за опазване на природата, финансирането на защитените територии в 

Република Северна Македония следва да се извършва от бюджетни средства, което за 

съжаление не е така. Това, което липсва, е оценка на финансовите нужди на защитената 

територия, в случая ЗЗ Осоговска планина, както и наличието на цялостен план за устойчиво 

финансиране на защитената територия (ЗЗ Осоговска планина). Планът за устойчиво 

финансиране е план за привличане на устойчиви финансови ресурси за ефективно 

управление на системата на защитените територии.  
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9. Изводи и препоръки за устойчиво развитие в трансграничния район 

Устойчивото развитие предполага опазването и възстановяването на природната и 

урбанизираната среда да се разглеждат в единство и взаимозависимост в развитието на 

екосистемите със социалните, икономическите и технологичните системи и мрежи. Мерките, 

които следва да бъдат предприети трябва да осигурят необходимият баланс и равновесие, за 

да се гарантира високо качество на живот и устойчиво развитие. В решаването на 

екологичните проблеми могат и трябва да се включат всички заинтересовани страни, които 

според правомощията, капацитета и ресурсите, с които разполагат, да планират и изпълняват 

различни мерки и дейности, насочени към подобряване на състоянието на околната среда, 

решаване на локалните екологични проблеми. Съпътстващите дейности, които не са 

маловажни трябва да бъдат насочени към превенция - повишаване на екологичното съзнание 

и култура, развиване на съпричастност към екологичната отговорност на всеки човек, фирма, 

организация. 

1/ Разработване на модели за устойчиво ползване на планинските райони и подобряване на 

екологичния и социално-икономическия контекст чрез:   

 Насърчаване на „зелената икономика” за повишаване на доходите на местния бизнес и 

местните общности при опазване на природните ресурси 

 Разработване и прилагане на модели за поощряване на информираната обществена 

подкрепа за устойчиво развитие на планинските райони, основано на разумно 

използване на природните ресурси 

2/ Разяснителни кампании за колективната и индивидуалната екологична отговорност 

Създаване на на модел на информиран обществен ангажимент за подобряване управлението 

на планинските пасища и горите.   

3/ Насочване на резултатите от изпълнението на програми и проекти към регулаторната база 

с цел да се осигури тяхната устойчивост. 

4/  Насърчаване на био- и еко- производства, регистриране на териториални марки за 

качество на местните продукти, защита на обозначението „планински продукт”. 
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