
 
 

 

На УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ 
 

 
За втора година проект „За Балкана и хората“ участва в 

летния фестивал на зелените идеи като начин на живот – 

Узана поляна фест. Този път обаче времето бе по-скоро в 

услуга на презентациите за климатичните промени, 

отколкото на лятото.  

Подробности на стр. 4 

 

 

 

Продължава на стр.2 

 

 

 

 

 

За Балкана и хората 
Брой 09 
 
август 2014 

Месечен бюлетин за дейностите по проект „ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С 

УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, финансиран от Българо-швейцарската 

програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското 

общество 
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НАЦИОНАЛНИЯТ ПРАЗНИК НА ШВЕЙЦАРИЯ БЕ 

ОТБЕЛЯЗАН С ВКУСНИ ХРАНИ ОТ БАЛКАНА 

 

Български биопродукти осигурени от проекта, сервираха на 

традиционния прием в резиденцията на швейцарския посланик у 

нас – Нейно превъзходителство г-жа Регина Ешер, по случай 

националния празник на Конфедерация Швейцария – 1-ви август.   

Продължава на стр.5  

 

 

 

Медиен тур в Западна Стара планина 

 
На 21 и 22 август БДЗП организира втори медиен тур 

"Непознатата Западна Стара планина". Поради големия 

интерес на медиите отново ще бъде направена обиколка 

на района на Чупрене, Берковица, Чипровци, 

Лопушанския манастир и др. Целта е да представим 

дестинацията като място за селски, приключенски, 

природен и гурме туризъм и по този начин да 

подпомогнем местната общност и опазването на 

природата. 

"125 ДАРА ОТ БАЛКАНА" 

 
На 23 август БДЗП организира дегустация на фермерски 

продукти в Националния природонаучен музей в 

рамките на тържественото отбелязване на 125-

годишнината му. От 19 до 24 август Музеят ще бъде 

отворен без прекъсване 125 часа. Дегустацията, която 

се организира по проекта "За Балкана и хората", ще 

събере учени, представители на администрацията, 

медии и др. Фермерите, които подпомагаме в рамките 

на Швейцарския проект, също ще присъстват на 

събитието и ще представят лично продуктите си. 

 

РЕАЛИЗИРАНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА  
ПЕС СХЕМИ 

 

През юни и юли месец бяха проведени редица 

индивидуални срещи във връзка с реализирането на 

концепциите за ПЕС схемите с различни бизнеси. 

Схемите, които ще бъдат реализирани на територията 

на природен парк Българка включват: 

ПЕС съхраняване на питейните води обединява като 

заинтересовани страни местно НПО (ЕКИП Българка) и 

фирма Курабийница ООД (Roo’bar). Все по-рязкото 

намаляване на качеството и количеството на водите в 

резултат от безконтролното изсичане на горите и 

липсата на средства за тяхното поддържане 

съществува като текущ проблем на територията на 

парка. Средствата за реализиране на схемата се 

генерират от продажбите на картонени Roo’bar 

стелажи за техните продуктите.   

 

Продължава на стр. 3 

 

 

Програма за финансиране на подкрепящи 
биоразнообразието бизнеси 

 

ремонтиращия се цех на Синевка ООД 

Тече втора сесия на Програмата, водена от АПБ. Подробности за 

напредъка на първите финансирани проекти и за новата сесия 

четете на стр.9 



                                                                                                                                                                                                                                                 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

НА УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ - с малко дъжд и мъгла, но с много настроение и активно участие   

      

Проектът „За Балкана и хората“ участва на всички нива на фестивала – на Еко пазара имахме щанд на проекта, на който 

колегите от „Биоселена“ представиха разнообразни фермерски продукти – сирена, кашкавали, млека, айран, суджуци и 

др. В Еко академията БФБ представяше дейности, материали по проекта и  най-новия дизайн на тениски на Коалиция 

„За да остане природа в България“. В програмата на Презентационния център се включихме с три презентации - „Да 

свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” (Тенчо Христов, Биоселена); Детска 

природна академия "Узана" (Росен Василев, БФБ), както и любопитната тема на Йорданка Динева за Биосферните 

резервати. През третия фестивален ден беше популяризирана и кампанията на Коалиция „За да остане природа в 

България“ за юридическа защита на природата (представена отново от Йорданка Динева).  

Голям интерес предизвика „Приказката за обитателите на Балкана“, която се случи в Детския център. Атрактивните 

грамадни костюми на лалугера, язовеца, мравката, овчарското куче и орела привлякоха деца от всички възрасти, които 

чрез интерактивен театър и с помощта на  куклената актриса Марго изиграха на живо една приключенска балканска 

история, написана специално от Десислава Живкова (част от екипа на БФБ). 

Но може би най-забележителна за всички участници във фестивала ще остане няколкочасовата демонстрация на 

фондация „Биоселена“ за това как се прави нагледно и на пръв поглед сравнително лесно - пресен кашкавал и 

моцарела (специално подсолена за нашия вкус). Как от кисело мляко след 40 минути биене се получава превъзходно 

прясно масло. Какво е мътеница и колко е вкусна и маслена. Най-впечатлени бяха гостите от Азия, които дълго 

наблюдаваха процеса и с наслада дегустираха произведените продукти. 

По време на лятното кино на 19 юли бяха прожектирани четири кратки филмчета, предоставени от БДЗП в рамките на 

проекта за опита на Италия и Швейцария по преработка във фермата и директни продажби.  

     

Стр. 4 

РЕАЛИЗИРАНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА  
ПЕС СХЕМИ 

 
Освен директни и индиректни ползи за околната среда в 

района, ПЕС схемата ще позволи на компанията 

производител да намали водния отпечатък на продукта 

си, чрез залесяване на нови важни за опазване на 

количеството и качеството на водите територии в парка и 

по този начин ще има положителен ефект и върху 

наболял проблем като изменението на климата.             

ПЕС съхраняване на местния генофонд включва като 

заинтересовани страни местно НПО (ЕКИП Българка) и 

фирма К-експрес. В резултат от изоставянето на 

традиционните селскостопански практики и 

обезлюдяването много от местните породи животни са 

застрашени от изчезване. От друга страна липсата на 

пашуващи животни води до влошаване на тревните 

местообитания, те губят своята природна стойност, 

охрастяват се и постепенно се превръщат в част от горския 

фонд. В рамките на двумесечна кампания в своите 

ресторанти и щандове за бързо хранене К-експрес ще 

предлагат ястия от  подбрани рецепти от районите на ПП 

Българка и Врачански Балкан. Набраните средства ще 

бъдат оползотворени за закупуването на агнета от 

породите средностаропланинска и каракачанскa овцa и 

отглеждането им в местни ферми на територията на 

парка, което ще създаде възможности за нови зелени 

работни места и едно по-устойчиво развитие на региона. 

 

 

МЕМОРАНДУМ НА КОАЛИЦИЯТА С  
ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ  

На 17 юли 2014 г. коалицията „За да остане природа в 

България“ и организации от туристическия бранш и за 

опазване на културното наследство подписаха 

меморандум, в който определят опазването на природата 

и културното наследство като приоритет за развитието на 

българския туризъм. 

Целта на меморандума е превръщането на България в 

предпочитана дестинация за туризъм чрез повишаване 

качеството на туристическите услуги, спиране на загубата 

на биоразнообразие и ограничаване на негативното 

въздействие върху околната среда, промяна в нагласите 

към опазване автентичността на културното наследство и 

приобщаване на местното население. Меморандумът 

декларира подкрепа за спазване на законовите 

ограничения върху дейностите в уязвими райони, 

защитени територии и зони от мрежата Натура 2000. 

Ще бъдат инициирани промени в законите, регулиращи 

планирането на територията и строителството с цел 

преустановяване на урбанизацията на туристически 

ресурси по Черноморието като плажовете в защитените 

територии, частта от зоните А и Б на Черноморското 

крайбрежие, попадащи в защитените зони от 

европейската екологична мрежа Натура 2000. 

Съвместната работа ще включва изготвяне на общи 

позиции по промени в законодателството, граждански 

контрол върху законодателната и изпълнителната власт и 

обединяване на експертния капацитет за изготвянето на 

стратегически и програмни документи. 

До подписването на меморандума се стигна след няколко 

срещи между туристически и природозащитни 

организации, на които те установиха, че имат редица 

общи проблеми и се договориха взаимно да се 

информират и да изразяват общи позиции по проблеми 

от взаимен интерес. Първата съвместна инициатива беше 

изготвянето на становище по промените в Закона за 

устройство на Черноморското крайбрежие. 

                                Стр.3 
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СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ С КАПИТАЛ ДЕЙЛИ ЗА 

ПЛАЩАНИЯ ЗА ЕКОСИТЕМНИ УСЛУГИ 

 

През месец юни 2014 с подкрепата на фондация Капитал бе 

издадено приложение към Капитал дейли в тираж от 10 000 

бройки. Озаглавено „Плащания за екосистемни услуги“, 

приложението разказва за дейностите на WWF в сферата на ПЕС 

и постигнатите резултати в рамките на проект „Да свържем 

опазването на природата с устойчивото развитие на селските 

райони“. 

Стр.6 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                            

                                       

 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯД С ФЕРМЕРСКИ ХРАНИ ОТ БАЛКАНА В 
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И 

ХРАНИТЕ 

С овче и краве сирене, биволско кисело мляко, айрян от краве 

мляко и биологичен мед от района на проект "За Балкана и 

хората” обядваха служителите на Министерството на 

земеделието и храните на 1 юли. Ути Бъчваров приготви вкусен 

горски кебап с телешко също от района на проекта. 

„Обяд с вкусни продукти от Балкана“ бе първото от серията 

кулинарни събития на "За Балкана и хората", за да представи 

фермери и техните продукти от района на Западен и Централен 

Балкан. Основата идея на инициативата е да се стимулира 

консумацията на качествени традиционни български храни, 

както и да се окаже подкрепа за производителите им. 

                            

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

Дегустация на фермерска храна в 
швейцарското посолство за 

Празника на Швейцария 

Менюто включваше само храни от Централна и 

Западна Стара планина като идеята е да се 

промотират българските биохрани, за да могат по-

лесно да достигнат до пазарите на Европа, защото 

както отбеляза и посланик Ешер – родната 

биопродукция има голям потенциал. 

Сирене, мляко, мед, кашкавал, хляб и орехи, както и 

готварските умения на Ути Бъчваров направиха по-

вкусно празничното събитие в Швейцарското 

посолство в София: традиционния прием за 

националния празник на страната. 

Д-р Стоилко Апостолов, координатор на проекта 

сподели основната идея на проекта, че опазването 

на природата и живата и запазена природа не е 

пречка за развитие на бизнеса и не може да бъде 

причина затова районите да са изостанали и да са 

слабо развити. Вече 20 години Швейцария помага 

активно за насърчаване на биоземеделието у нас. 

  

Биолютеница, клин-пататник, биволско кисело 
мляко бяха само част от храните на приема, които 
впечатлиха гостите в швейцарската резиденция.  

 

Стр.5 

 

 

 

 

На 23 юли в „Плюс това” се проведе среща между 
представители на Коалиция „За да остане природа в 
България”, приятели и доброволци. Срещнахме се, 
запознахме се, харесахме се. Вдъхновихме се взаимно от 
общата ни цел да работим заедно, за да съхраним 
природата, която всички обичаме и пазим, да преодолеем 
разделението на „вие” и „ние” и да се обединим в една 
общност за бъдещи активни действия.  

В началото всеки разказа повече за себе си. Така открихме 
много общи неща помежду си. После членовете на 
Коалицията Мартина Попова, Андрей Ковачев, Йорданка 
Динева и Георги Стефанов представиха актуалните теми, които 
вълнуват Коалицията – проблеми в планините; развитие на 
туризъм, съобразен с опазването на природата; защита на 
Българското Черноморие от застрояване; дарителска 
кампанията за юридическа защита на природата и важността 
да знаем цената на природата и възможностите да привлечем 
местните общности на наша страна като доставчици или 
потребители на схеми за плащане за екосистемни услуги.  
 
Набелязахме и първите бъдещите задачи и общи действия по 
предстоящите кампании, свързани с посочените теми: 1. 
Популяризиране и развитие на Кампанията за юридическа 
защита на природата „Справедливост за природата“ 
2. Популяризиране на информацията за Меморандума, 
подписан между туристически организации, Коалиция „За да 
остане природа в България” и инициативата за опазване на 
културното наследство . 
3. Разпространение на кампанията ни за опазване на 
Черноморието .  
4. Споделяне на информация, развитие и включване в ПЕС 
(плащане за екосистемни услуги)  
 
Накрая си обещахме да се срещаме по-често, да споделяме 
идеи и да продължим работата си по определените 
направления заедно. Следващата ни среща ще бъде съвсем 
скоро. Щастливи сме, че срещнахме съмишленици и за 
пореден път се уверихме, че не сме сами в битката ни за 
защита на природата.  

Срещата се осъществи чрез Проект „За Балкана и хората“              

 

 

Биологичен мед от два пчелина в Калофер – 
Попови и Начеви, първите регистрирани от 
екипа на "За Балкана и хората". На снимката: 
Таня Начева и Чонка Попова 

 

Ути Бъчваров приготви дъхав горски кебап: от 
българско говеждо с гъби, билки и сто връзки 
магданоз. 

 Министърът на земеделието и храните Димитър Греков пожела успех на проекта. „Каузата да се подкрепят малките 

планински ферми означава да се запази автентичният български вкус, да се даде смисъл на хората да останат в тези 

райони и да се опазят богатствата на природата ни“.  

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ЕДНО ВЪЛНУВАЩО ЛЯТО ЗА БФБ НА УЗАНА 

ЛАГЕР ЗА БАЛКАНА 

Тази година студентският лагер на БФБ се проведе на Узана и освен за обучение на младите хора на различни теми, 

послужи и в помощ на Детската Академия „Узана”. От 1 до 6 август 2014 г. в лагера се включиха 25-ма студенти от София, 

Пловдив, Варна.  Бяха разделени на отбори, водени от ментори-експерти, които работиха по няколко основни проблеми - 

старите гори, индикатори от висшата флора, гъби и пъстърви. Последната вечер на много високо ниво бяха представени 

резултатите и изводите на всяка група. Лекцията на Николай Тихов от Биоселена за биопродуктите беше изключително 

интересна за всички, въпросите на спираха и се заформи страхотна дискусия. Наблюдавани бяха над 33 вида птици, 

събрани над 75 вида гъби и открит нов вид Пачи крак за България, които се очаква да бъде описан и публикуван. 

Благодарим на нашите лектори Борис Николов от Орнитоцентралата, на Юлиян Маринов от ПНМ Пловдив, Борис Асьов  от 

БАН, Пенчо Пандъков, Стефан Аврамов и Росен Василев, както и на хората от кухнята - Даниела Тодорина и Людмил 

Хайдутов, както и на Динко хижаря на хижа Горски дом – Узана.  

ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА – ДОБРОВОЛЦИ В АКЦИЯ 

Успешно приключи творческата работилница в Узана, организирана от БФБ за да генерира идеи и да допринесе към общия 

визуален облик на Детска Природна Академия „Узана”, която ще се помещава в съществуващия общински Туристически 

информационен център. В рамките на четири дни, участниците работиха върху създаването на визуални и интерактивни 

средства, чрез които посетителите и най-вече децата да се срещнат с природата, да я преживеят по интересен и 

увлекателен начин и това да разбуди интереса им към по-задълбоченото й опознаване и оценяване. 

Най-мащабната дейност по време на работилницата бе артистичното боядисване на барака за дърва и превръщането й в 

част от заобикалящата сградата на Академията гора (вж. снимката).  По време на работилницата бяха изработени и калъпи 

от глина с различни животни от района на Узана, с помощта на които могат да се правят глинени фигурки. Беше измислено 

лого и графични елементи за Академията, настолна игра, в която децата се превъплъщават в дърво и посредством 

придвижване напред или назад по полето, се запознават с разнообразни факти за жизнения цикъл и заплахите или ползите 

за дървото и гората като цяло. Последният ден беше посветен на довършителни работи, презентации на свършеното и 

дискусии, на които бяха обсъдени идеи за интериора и бъдещото развитие на Академията.  

Вдъхновените участници успяха да вземат участие и в акция в центъра на гр. Габрово, на която облечени в симпатични 

маски на орел и пастирско куче разказваха на децата и техните родители за Академията и проекта. 

Очакваме покани от фермерите в района за включване на доброволци в тяхната нелека селскостопанска работа! 

Продължава на стр. 10 
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WWF организира обсъждане на екосистемните 
услуги в района на Западна Стара Планина 

 

На 16-ти юли 2014 в град Берковица се проведе среща с кметове, 

заместник кметове и представители на местната власт от района на 

западна Стара планина по проект "Да свържем опазването на 

природата с устойчивото развитие на селските райони", организирана 

от WWF–България. По време на срещата бяха представени дейностите 

на проекта и обсъдени възможностите за съвместни инциативи на 

територията на общините.  В дискусията бяха включени и въпросите за 

участието на РСРТ – "Северозападен Балкан" с цел отварянето на 

сдружението и привличането на нови членове от страна на местния 

туристически бизнес и бяха обсъдени възможностите за различни 

бизнес инициативи с партньори по швейцарския проект на 

територията на някои от общините в западна Стара планина. От страна 

на партньорите по проекта имаше представители на WWF, АПБ и 

БДЗП. 

 

 

      

Започват директните продажби на фермерите 

от проектния район 

Поне пет ферми от района на проекта се очаква да бъдат регистрирани 

по Наредба 26 за директните продажби. В момента се работи активно с 

12 производители, като в седем от техните ферми се правят 

инвестиции. Идеята е тези ферми да имат мобилни щандове. Скоро 

първите хладилни витрини ще бъдат внесени от чужбина и така 

фермерите ще могат да закарат своята продукция до потребителите в 

големия град. Производителите могат сами да финансират това 

начинание, както и да потърсят финансова подкрепа по линия на ПРСР. 

 

 

 

      

Крайната цел е биопродуктите да са по-достъпни, което ще стане чрез фермерски пазари в София и Пловдив, а по-

нататък и в други градове на България. За момента се оборудват осем щанда на колела, основно за млечни 

продукти. В мобилните магазини продукцията си ще предлагат производители от Берковица, Георги Дамяново, 

Своге, Годеч, Троян и Карлово. 

В София биофермерите вече имат щандове на пазарите "Римската стена" и "Иван Вазов". В Европа фермерският 

пазар е в определен ден на седмицата. Във Франция, Швейцария и Германия не се правят фиксирани пазари, 

обикновено една улица в града се определя за фермерски пазар в определен ден от седмицата. Улицата се 

затваря, на нея има само мобилни щандове на фермери, а като свърши пазарът, платното се разчиства и отново 

става проходимо. 
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Програма за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес  

В периода 6-7 юни 2014 г. експерти от Асоциация на парковете в България организираха посещение на място на 

изпълнението на дейностите по финансираните проектни предложения по време на първата сесия на Програма за 

финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес.  

Единият от проектите цели  създаване на „зелен” устойчив бизнес, опазване на планинските сенокосни ливади и 

популяризиране на буковите екосистеми в защитената територия. Чрез проекта ще се развие високопланинското 

овцевъдство и ще се поддържа местообитание 6520 Планински сенокосни ливади, ще се популяризират 9110 Букови 

гори от типа Luzulo-Fagetum Luzulo-Fagetum beech forests, 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum Asperulo-Fagetum 

beech forest. Изпълнител на проектното предложение е „Аренария БМ“ ООД. До момента кандидатът е монтирал 

кошери на територията на с. Зелено дърво край Габрово и е закупил овце, чрез които ще се поддържа местообитание 

6520 Планински сенокосни ливади. 

Второто проектно предложение е „Създаване на микропредприятие за преработка на горски плодове в сладка по 

традиционна рецепта и разработване и прилагане на методика за устойчиво събиране на горските плодове и билки в 

района на Западна Стара планина” на „Синевка” ООД. Идеята е да се създаде микропредприятие за производство на 

сладка от горски плодове с методика за устойчиво събиране на плодовете, адаптиране на методиката за обучение на 

ученици и деца, включващо посещение в планината. Дейностите се изпълняват на територията на с. Превала, общ. 

Чипровци. Кандидатът е в процес на финализиране работата по създаване и обзавеждане на микропредприятието.   

Третото проектно предложения, одобрено през първата сесия на програмата е „Понор планина – дестинация за 

природопознавателен и орнитологичен туризъм“. Целта на проекта е да бъдат разработени туристически пакети, които 

да са изцяло насочени към природопознавателен и орнитологичен туризъм, чрез изграждане на специално укритие за 

наблюдение и фотографиране на вълци, дива котка, лисица, скален орел. Проектът се изпълнява от „Спация Уайлдлайф“ 

ООД. 

На 30 юли 2014 г. беше крайният срок за получаване на проектни предложения от втората сесия на Програмата за 

финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес. Предоставеното финансиране е в размер на 34 000 лв. за 

проект и е в подкрепа на иновативни стопански дейности, които активно работят за възстановяване и опазване на 

ключови природни ресурси в територии, попадащи в или граничещи с ПП „Врачански Балкан”, „Българка” и защитена 

зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от Европейската екологична мрежа Натура 2000.  

В офиса на АПБ бяха подадени 4 броя проектни предложения. На 11.08.2014 г. беше назначена петчленна комисия, която 

да определи кои две предложения ще бъдат финансирани по програмата. Предвид установени пропуски и 

необходимост от допълнителни уточнения, по представените проекти, комисията предложи да се проведе втори кръг за 

избор на кандидати. 
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     ОБУЧЕНИЕ ЗА ИНТЕРПРЕТАТОРИ НА УЗАНА 

Много полезно и забавно бе обучението за природна 

интерпретация, което БФБ организира на Узана в периода 4-8 август. 

Основен лектор бе Теодор Василев от Народно читалище "Бъдеще 

сега" в с. Гудевица.  

Група от 10 човека бе обучена за това как се водят групи сред 

природата и как да се използват възможностите на Узана и горите 

наоколо, за да се прави добра интерпретация на природата. 

Обучението бе много интересно и динамично и предостави 

възможност както за разглеждане на нови подходи и идеи, така и за 

обмяна на опит с колеги от други организации и места. Част от 

темите в обучението бяха: 

  Адаптиране на активности към възрастта. Практически 

примери от работа с деца в природна интерпретация. 

  Ненасилствена комуникация – Концепции за позитивно 
общуване с децата, формулиране на послания без елемент 
на оценка и критика. 

 
 

  Обучение чрез преживяване - Цикъл на Колб и стилове на 
учене; групова динамика, работа в екип. Холистичен подход. 

  Образователни игри. Концепция за адаптиране на игри.  

  Как се задава упражнение (игра) – правила при групи. 

  Подготовка на образователни модули по биоразнообразие 

на Узана. 

 

Поради големият интерес БФБ ще организира и второ обучение. 

 

МЕТОДИКА ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЕКОСИСТЕМНИ ПОЛЗИ 

ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ 

Асоциация на парковете в България, съвместно 

с WWF инициираха създаването на работна 

група от експерти на ИАГ, която да работи по 

проекта на Наредба, която в изпълнение на 

Закона за горите да регламентира Методика за 

остойностяване на обществените екосистемни 

ползи от горските територии. 

На 14.08.2014 г. АПБ взе участие в работна 

среща със зам.министъра на земеделието и 

храните - доц. Георги Костов и неговия екип, на 

която бяха представени предложения по теми 

свързани с подобряване управлението на 

горите. Посочена бе необходимостта от  

ускоряване процеса по приемане на наредба за 

инвентаризация и горскостопанско планиране, 

от която зависи приемането на областните 

планове за развитие на горските територии, 

ускоряване процеса на изработване на 

методика за остойностяване на екосистемите 

ползи и изготвяне на проект на Наредба, 

регламентираща обществените екосистемни 

ползи от горските територии, условията и редът 

за плащанията на екосистемни услуги. 
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