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Програма на Федералното министерство Технически надзор: Kоординация на проекта: 
на околната среда за консултантска Федералн. агенция за природозащита AAP проект сервизен център 
помощ за опазване на околната среда Д-р. Аксел Симанк Катaринa Ленц 
в страните от Централна и Tел: +49-228-8491-1540 Tел: +49-340-2103-2243 
Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (AAP) axel.ssymank@bfn.de katharina.lenz@uba.de 
Проект сервизен център: AAP-info@uba.de 
www.umweltbundesamt.de 

Устойчиво управление на гори в Натура 2000 зони в 
Смолянски регион, България 
 

 
Пейзаж в Родопите близо до Смолян. Снимка: Зелени 
Балкани 

Предпоставки 

С присъединяването към ЕС, България се 
задължава да въведе директивите на ЕС в 
своето национално законодателство. Това 
се отнася и за изграждането на мрежата 
Натура 2000.  
Големи части от националните защитени 
територии, включително и Натура 2000 
зоните са горски територии, като по този 
начин попадат в юрисдикцията на горските 
стопанства, които управляват горите чрез 
лесоустройствени проекти, които са за 
десетгодишен период. Това прави горския 
сектор един от ключовите играчи в 
управлението на защитени зони от Натура 
2000 в България. Въпреки това много от 
действащите ЛУП противоречат на 
концепцията на Натура 2000, защото при 
изпълнението им увреждат рядки и 
застрашени местообитания. Ето защо 
незабавни мерки трябва да бъдат 
предприети с цел опазване на Натура 2000 
зоните в Смолянски регион.  
От друга страна горите са важен финансов 
източник в този регион, което би довело до 
риск от отхвърляне на дейности по 
опазване на горските площи в Натура 2000, 
което определя хармониризането на 
екологическите и икономическите интереси 
като изключително важна тема.  

Проект 

Целта е да се осигури опазване и устойчиво 
ползване на горите в Натура 2000 зоните в 
България. За да се постигне това моделен 
подход на лесоустройство, който е в 
съответствие с предмета и целите на 
Натура 2000 зоните се разработва и тества 
в Смолянски регион. За целта знания в 
сферата на „устойчивото ползване на гори в 
Натура 2000” се трансферира на местно 
ниво и се изгражда местна инициативна 
група за подпомагане на управлението на 
Натура 2000 зона. По този начин проекта 
подпомага за изграждането на капацитети 
за управление на Натура 2000 зони и 
започване на диоалог между институциите 
и заинтересованите страни с цел съвместно 
управление на Натура 2000 зона. В 
тествания модел целите на Натура 2000 и 
тези на ЛУП ще бъдат синхорнизирани. 
Очаква се горският сектор да участва 
активно в този процес и че в края на 
проекта ще има синхронизирани ЛУП.  Ето 
защо целевите групи на този проект са 
всички страни въвлечени в Натура 2000 
управлението или в подготовката на ЛУП.  
 

 

• Pегион: Смолян, България 
• Период на действие: 09/2011 – 02/2013 
• Изпълнителна организация: : Фондация 

ЕвроНатур, www.euronatur.org, СНЦ Зелени 
Балкани,  www.greenbalkans.org 

• Получател на съвети: Регионална инспекция по 
околната среда и водите Смолян, Pегионална 
дирекция по горите Смолян, Държавна горска 
администрации, общинските администрации, 
местни организации за опазване на околната 
среда, собствениците на гори, местни компании 

• Проектен индекс: FKZ 380 01 266 

http://www.euronatur.org/�
http://www.greenbalkans.org/�

	Устойчиво управление на гори в Натура 2000 зони в Смолянски регион, България
	Предпоставки
	От друга страна горите са важен финансов източник в този регион, което би довело до риск от отхвърляне на дейности по опазване на горските площи в Натура 2000, което определя хармониризането на екологическите и икономическите интереси като изключителн...
	Проект

