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Увод  

 

Този документ е разработен с цел подобряване управлението на планинските пасища на 

територията на Национален парк „Централен Балкан“. Той описва подробно заплахите за 

биоразнообразието на пасищата и предлага конкретни мерки, чието прилагане ще доведе до 

по-добро управление на пашата на домашни животни, както и на биоразнообразието в Парка. 

 

Необходимостта от този план възникна след като броят на пашуващите животните в 

националните паркове в България се увеличи значително в резултат на въвеждането на 

подмярка „Традиционни практики за сезонна паша (Пасторализъм)“ от мярка 214 

„Агроекологични плащания” от „Програмата за развитие на селските райони 2007 г.– 2013 

г.”. 

Настоящият документ е разработен на доброволни начала от представители на различни 

заинтересовани страни. Участието им в процеса на изработване на плана доведе до 

задълбочени дискусии, постигане на консенсус по много спорни въпроси , както и до 

разясняване на причините за конкретни действия и поведение. Планът съдържа подробен 

анализ на ситуацията обяснява смисъла на предложените дейности и може да помогне 

финансирането им. Документът може да послужи и като пример на останалите два 

национални Парка в България, както и за природозащитниците в други страни, където 

съществува финансова подкрепа за подобни мерки, като им помогне да преодолеят 

потенциални проблеми. 

Въпреки че планът не е законово обвързващ документ, той е в съответствие с основната цел 

на Националния парк - опазване на биоразнообразието. Всички дейности, включени в него 

съответства и надграждат Плана за управление на НП „Централен Балкан“. Основната 

движеща сила на изпълнението на плана следва да бъдат ползвателите на територията - 

животновъдите и Дирекцията на ППарка. Успешното му прилагане зависи и от добрата воля 

и инициатива на различни организации и институции. 

Стратегическият план не трябва да се разглежда като статичен документ, който не подлежи 

на промяна. Напротив, много от дейностите, описани в документа са свързани с повишаване 

на познанията и информираността по различни въпроси, свързани с планинските пасища, 

което от своя страна предполага допълването и коригирането на съществуващите стратегии и 

дейности. 

Авторите смятат, че изпълнението на плана ще гарантира управление на планинските 

пасища, водещо до опазване на биоразнообразието и отговарящо на нуждите на обществото. 

Надяваме се, че ще има добра воля, капацитет и ресурси за неговото изпълнение. 

 

Стратегическият план за управление на планинските пасища на територията на Национален 
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парк „Централен Балкан“ е разработен с помощта на методиката "Отворени стандарти за 

практическа природозащита " (Адаптивно управление) от Българска Фондация 

Биоразнообразие в рамките на проект "Свързване природозащитна с устойчивото развитие 

на селските райони" , финансиран от Българското-швейцарската програма за сътрудничество 

чрез Фонда за, реформи, , свързани с участието на гражданското общество. 

 

Резюме 

 

Стратегическият план е разработен за площ от 20 184 хa от територията на НП „Централен 

Балкан“, определени от неговия план за управление като територия за паша. Тази територия 

е съставена от тревни и храстови местообитания, които заедно с едрите хищници са обектите 

на опазване, около който планът е фокусиран. 

 

Негативно въздействие върху биоразнообразието 

Територията на пасищата в Парка се характеризира със следните процеси, които имат 

отрицателно въздействие върху биоразнообразието:  

� Промяна на видовия състав на растителните съобщества; 

� Повишаване на интензивността на ерозионните процеси на определени площи поради 

концентрацията на животни; 

� Нитрификация на места, където животните се концентрират и прекарват по-дълго 

време, например места за нощувки и питейна източници; 

� Загуба на тревни местообитания, поради напредване на храстовата растителност, 

предимно хвойна; 

� Повишено безпокойство на дивите животни. 

 

Основни предизвикателства 

За да се идентифицират основните групи фактори, допринасящи за директните заплахи за 

избраните обекти на опазване беше направен подробен анализ на настоящата ситуация,. 

Предизвикателствата за успешното управление на пасищата могат да се обобщят по следния 

начин: 

� Недостатъчна информация за състоянието на пасищата, тяхното пределно 

натоварване и нуждата от паша; 

� Прилагане на правилата за паша; 

� Балансиране на големия интерес за паша с пределното натоварване на екосистемите в 

Парка;  

� Липса на ефективна координация и сътрудничество между различните институции, 

участващи в управлението на пашата;  

� Недобра комуникация между отговорните институции и на животновъдите; 
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� Липса на подходяща пасищна инфраструктура; 

� Нерегламентирано движение на превозни средства, които унищожават 

растителността; 

� Бракониерство и безпокойство; 

� Постигане на баланс на зараждащия се конфликт между туризма и пашата на 

територията на Парка. 

 

Дългосрочни цели 

Три са дългосрочните цели, които планът трябва да постигне: 

� Разпределение на пасищните животните в съответствие с нуждите на пасищните 

животни  и имащо оптимално влияние върху състоянието на природните 

местообитания; 

� Намаляване на темпа на загуба тревни природни местообитания поради обрастването 

с храсти;  

� Намаляване на броя на регистрираните случаи на хищници убити от овчари;  

 

Мерки за постигане на успех 

С цел изпълнение на поставените цели бяха разработени седем стратегии. Те ще 

помогнат за балансиране на големия интерес за паша с натоварването на екосистемите в 

Парка като предоставят адекватна информация относно въздействието на пашата върху 

тях; ще се постигне по-добра координация между различните институции, участващи в 

управлението на паша на територията на Национален парк „Централен Балкан“; ще се 

подобри комуникацията между ДНПЦБ и животновъдите; ще се осигурят условия за 

намаляване и предотвратяване на бракониерството и безпокоенето на едрите хищници. 
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I. Описание на територията 

1. Национален парк „Централен Балкан“ 

 

Паркът в цифри 

Стаут Национален парк, Категория II, съгласно Закона за защитените 

територии и класификацията на IUCN 

Площ  72 021,1 ха 

Най-висока точка 2 376 м. н.в. 

Най-ниска точка 500 м. н.в. 

Площ покрита с гори 44 220 ха (61% от територията) 

Безлесна зона 27 801,1 ха (39% от територията) 

Естествени екосистеми 70% 

Резервати 9 резервата, 20 019 ха 

 

1.1. Местоположение 

Национален парк „Централен Балкан“ е разположен в централната част на България (Фиг. 1) 

и обхваща средната, най-висока част на Стара планина.  

Фигура 1. Географско положение на Националния парк „Централен Балкан” 
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1.2. Законов статут 

Централен Балкан e обявен за национален парк през 1991 г. съгласно Закона за защитените 

територии (ЗЗТ) в България. Статутът му кореспондира с втора категория съгласно 

класификацията на Международния съюз за защита на природата (IUCN). Цялата 

територията на Парка е изключителна държавна собственост.  

На територията на НП „Централен Балкан” са разположени 9 резервата – „Боатин”, 

„Царичина”, „Козя стена”, „Стенето”, „Стара река”, „Джендема”, „Северен Джендем”, 

„Пеещи скали” и „Соколна”, които са защитени територии от първа категория, съгласно ЗЗТ.  

През 2008 г. със заповед на Министъра на околната среда и водите Паркът са обявени 

защитена зона за опазване на местообитанията по Директива 92/43/ЕЕС за запазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна и за опазването птици, съгласно 

Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици. териториите на двете зони съвпадат с 

територията на  НП „Централен Балкан”. 

Национален парк „Централен Балкан“ е част от най-престижните мрежи защитени природни 

територии в Европа, член е на федерацията на европейските национални и природни паркове 

– Europarc, и е първият и единствен носител на Европейска Диплома за защитена територия 

на Съвета на Европа в България. 

 

1.3. Управленска структура 

Паркът се управлява от специализирана администрация – Дирекция на Национален парк 

„Централен Балкан“ (ДНПЦБ), подразделение на Министерството на околната среда и 

водите. В парковата дирекция работят 72 служители, разпределени в един главен и седем 

регионални офиса.  

ДНПЦБ е самостоятелно юридическо лице със седалище в гр. Габрово и предмет на дейност: 

• управление и охрана на Национален парк „Централен Балкан”; 

• прилагане на Плана за управление на Парка; 

• възлагане на дейности, предвидени в Плана за управление и устройствените планове и 
проекти; 

• координация и контрол върху дейности, осъществявани от други органи, организации и 
лица; 

• мониторинг на компонентите на околната среда и поддържане на база данни; 

• санкциониране на нарушители. 
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1.4. Биоразнообразие на територията на Национален парк „Централен 

Балкан“ 

Национален парк „Централен Балкан” е една от най-ценните и най-големите защитени 

територии в Европа, отличаваща се с голямо разнообразие от естествени екосистеми, 

природни местообитания, растителни и животински видове. Територията на НПЦБ се 

отличава с голямо разнообразие от природни местообитания, представителни за средно  и 

високопланинските територии. Повечето от тях (77%) имат европейска и/или национална 

природозащитна значимост. 

Растителното разнообразие на територията на Национален парк „Централен Балкан“ е 

изключително. Тук се срещат повече от 1600 различни вида висши растения. Голяма част от 

тях (над 140 вида) са с висок природозащитен статус – редки, ендемити, реликти, включени в 

Червената книга на България, в национални и международни червени списъци, защитени по 

силата на националното законодателство и/или международни конвенции. Само локалните 

ендемити в Парка са 10 броя! 

Уникално е разнообразието и на животинският свят в Парка. Само видовете безгръбначни 

животни за Защитената територия, описани в рамките на няколко моделни групи, са над 

2800, а представителите на гръбначната фауна са повече от 210 вида. Паркът играе важна 

роля за опазването на популациите на мечката, вълка, царския орел, белогърбия кълвач и 

редица други редки и застрашени видове животни. Национален парк „Централен Балкан” е 

място със световна значимост за птиците от алпийския биом.  

 

1.5. Социално-икономическа характеристика и ползвания 

Национален парк „Централен Балкан“ е разположен на територията на 5 области - Ловеч, 

Габрово, Стара Загора, Пловдив и София, 9 общини – Тетевен, Троян, Априлци, Севлиево, 

Павел Баня, Карлово, Сопот, Антон и Пирдоп и 32 землища. Управлението на защитената 

територия е неразривно свързано с районите в непосредствена близост до границите на 

Парка, както и с по-отдалечени в географски план фактори.  

Селско стопанство 

Разрешените селскостопански ползвания на територията на Парка са паша/отглеждане на 

домашни животни (вкл. на редки и застрашени (автохтонни) породи животни) и сенокос. 

Пашуването на животни е дейност, която подпомага устойчивото управление на пасищата, 

но също така при определени обстоятелства, може да възпрепятства поддържането и 

репродуцирането на хабитатите, опазването на редки и защитени видове и на 

биоразнообразието като цяло. 
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Горско стопанство 

Дърводобив на територията на Парка не се извършва. В рамките на поддържащите и 

възстановителни дейности в горите се осигуряват дърва за огрев в силно ограничени 

количества за нуждите на хижите на територията на Парка и на служителите на Парковата 

дирекция 

Лов, риболов, събиране на природни продукти 

Съгласно ЗЗТ и действащия план за управление ловът на територията на националния парк е 

забранен. 

Любителският риболов на територията на Паркa също е забранен.  

На територията на многофункционалната зона на НП „Централен Балкан” е допустимо 

събиране на лечебни растения и диворастящи плодове, съгласно Годишен план за ползване 

на лечебни растения и на диворастящи плодове, разработен от Дирекцията на Парка. 

Туризъм, рекреация, спорт, услуги 

Територията на Националния парк е популярна дестинация за пешеходен туризъм. В Парка 

съществуват 22 туристически хижи, от които 20 са действащи. Хижите се управляват от 

туристически дружества от Български туристически съюз (БТС), като някои са отдадени под 

аренда.  

В околностите на Парка съществуват редица хотели и къщи за гости, голяма част, от които 

привличат клиенти, поради близостта до защитената територия. 

 

2. Паша на домашни животни на територията на Национален парк 

„Централен Балкан“ 

Тъй като настоящият документ се фокусира върху управлението на високопланинските 

пасища на територията на Национален парк „Централен Балкан“ в този раздел са описани 

правилата и реда за ползване на пасища в Парка, историческото развитие на пашата, 

основните заинтересовани страни и предизвикателствата пред управлението на пасищата в 

защитената територия. 

2.1. История на пашата на домашни животни на територията 

Национален парк „Централен Балкан“ 

Сезонната (лятна) паша на домашни животни във високата част на планината е 

традиционна дейност, извършвана в течение на векове. На територията Национален парк 

„Централен Балкан“ се извършва сезонна (лятна) паша на домашни животни на площ от 

приблизително 16 650 ха, основно при надморска височина между 1000 и 2000 метра. 



13 

 

Близкото минало се характеризира с две основни тенденции на промяна на броя на 

пашуващите животни: 

1. Намаляване на броя на пашуващите животни след 1990-та години. Причината за този 

спад в числеността на домашните животни са икономическите промени след падането 

на комунистическия режим в България. 

2. Драстично увеличаване на броя на пашуващите животни след 2007 г. Причината за 

това увеличение в числеността на домашните животни е изпълнението на 

„Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.“, и предвидените субсидии 

за поддържане на природните местообитания посредством сезонна (лятна) паша на 

територията на Националния парк. 

Интересът към пашата на територията на Парка се илюстрира от броя подадени заявления за 

паша по години (Таблица 1) 

 

Фигура 2. Брой подадени заявления за паша за периода 2000 г. – 2014 г. 
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Повишеният интерес води и до многократно увеличение на броя на пашуващите животни в 

Парка. Графиките по долу представят числеността на различните видове домашни животни, 

пашуващи на територията на Национален парк „Централен Балкан“ за периода 2000 – 2013г. 

по статистика на Дирекция „Национален парк „Централен Балкан““. 
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Фигура 3. Брой на пашуващите овце в НП „Централен Балкан“ по години 

 

 

Фигура 4. Брой на пашуващите крави в НП „Централен Балкан“ по години 

 

 

Фигура 5. Брой на пашуващите коне в НП „Централен Балкан“ по години 
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2.2. Настоящо ползване на пасищата, норми и натоварване 

Понастоящем общата пасищна площ на територията на Национален парк „Централен 

Балкан“ се разпределя в пасищни райони и конкретни пасища. Действащите норми за 

натовареност са следните: овце над 6 месечна възраст - 0,5 ха /глава; говеда над 2 годишна 

възраст – 1 ха /глава; говеда между 2 – 6 месеца – 0,6 ха /глава; телета под 2 месеца – 0,4 ха 

/глава; коне – 1 ха /глава. 

Ежегодно, Дирекция на Национален парк „Централен Балкан“ изготвя Годишен план за паша 

и ползването на сено. Планът определя:  

• местата и площите за паша на домашни животни и ползване на сено;  

• видът на домашните животни;  

• броят или количеството на домашните животни или сеното, нормите за натовареност 

на пасищата;  

• периодът, през който може да се извършва пашата, ползването на сено; 

• начинът и средствата за ползване на сено и условията за извършване на паша;  

• процедурата за подаване/разглеждане на заявления, издаване на разрешителни за 

паша и сенокос и условията за опазване и поддържане на пасищата. 

 

Кандидатите, желаещи да използват пасищата подават заявления до Дирекция „НП 

Централен Балкан“ за броя и вида на животните. Заявителите подписват и декларация, че ще 

спазват нормите и режимите, разписани в ПУ на Парка, условията за поддържане на 

пасищата в добро състояние и правилата за противопожарна безопасност. Със Заповед на 

Директора на Дирекция „НП Централен Балкан“ се сформира комисия, която разглежда 

постъпилите заявления. Разпределянето на пасищата се извършва на два етапа. На първи 

етап се разпределят пасищата на бенефициенти, с текущ поет ангажимент по подмярка 

„Традиционни практики за сезонна паша (Пасторализъм)“ от „Програмата за развитие на 

селските райони”. Впоследствие, при наличие на останали свободни пасища, те се 

разпределят от Комисията на случаен принцип чрез теглене на жребий. 

 

2.3.  Влияние на пашата, свързана с изпълнението на подмярка 

„Пасторализъм“ върху природните местообитания на територията на 

Национален парк „Централен Балкан” 

Във връзка с създаването на настоящия Стратегически план бе извършена Oценка на 

влиянието на пашата, свързана с изпълнението на агроекологичната подмярка „Традиционни 

практики за сезонна паша (Пасторализъм)“ върху природните местообитания на територията 

на Национален парк „Централен Балкан”. Оценката е направена в периода 2013 г. – 2014 г. и 

се базира на теренни проучвания и анализ на ортофото изображения от 2006 г., 2010 г. и 2012 

г. Теренните проучвания са извършени през юни-юли 2013 г. и началото на юли 2014 г. В 
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различни части на НП са заложени 16 полосни трансекти, и 16 площи за дистанционен 

анализ, които обхващат голямо разнообразие от природни местообитания и имат различна 

степен на пасищно натоварване.  

Съгласно извършената оценка са установени следните процеси и тенденции, касаещи 

природните местообитания: 

1. Алпийски тревни местообитания над 2200 м.н.в. – (типове 6150, 6170) - тенденция към 

намаляване вследствие на сукцесия, ерозия, глобално затопляне. В тези местообитания 

влиянието на пашата  все още  е незначително и загубите на местообитания и ерозия се 

дължат повече на абиотични фактори отколкото на паша. 

 

2. Субалпийски тревни местообитания 1800 – 2200 м.н.в. – (типове 62D0, 6230) - слаба 

тенденция към намаляване вследствие основно на инвазията на предимно на 

сибирската (алпийска) хвойна. Минимално положително въздействие на пашата, което 

се изразява с ограничаване темпа на сукцесия чрез утъпкване, ежегодно равномерно 

изпасване стимулиращо естественото възобновяване на характерните видове и др. На 

места негативно влияние на пашата, водещо до преутъкване, преизпасване и ерозия. 

 

3. Високопланински тревни местоoбитания 1400 (1500) – 1800 м.н.в. (типове 6520, 6230) 

- бавна загуба на местообитания вследствие на ерозия и сукцесия. Минимално 
положително въздействие на пашата, което се изразява с ограничаване темпа на 

сукцесия, на места равномерно изпасване и стимулиране естественото възобновяване 

на хабитатите, повишаване устойчивостта, изпасване на инвазивни видове. На места 

значително негативно влияние на пашата, водещо до преутъкване, преизпасване и 

ерозия. 

 

4. Съобщества на хвойната (местообитание 4060, F2.231 Mountain Juniperus nana scrub, 

EUNIS) - Постоянно и устойчиво увеличаване площта с около 1 – 5 % годишно, като  

изключение прави алпийският пояс над 2250 м.н.в. Незначително въздействие на 

пашата, изразяващо се в ограничаване на темпа на увеличаване на площта на това 

местообитание. 

 

5. Ерозирали терени - в обследваните райони се наблюдава ясна и трайна тенденция към 

увеличаване на ерозираните терени. Интензивността на процесите пряко зависи от 

надморската височина. В алпийския и субалпийския пояс т.е. в пояса над 1800-2000 
м.н.в. развитието на ерозията е от порядъка на 5-6% годишно. Под 1800 м.н. загубата 

на природни местообитания и превръщането им в ерозирани площи е повече 7-10% 

годишно. Част от тази ерозия (~ 60%) е причинена от интензивната паша. Трябва да се 

отбележи, че не броя на пашуващите животни като абсолютна стойност в Парка има 

пряко отношение към тоталната загуба на местообитания, а по скоро редица други 

фактори. Някои от най-значимите сред тях са: 

• Висока концентрация на животните в определени места – места за водопой, места 
за нощувка и пладнуване; 
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• Липса на годна за използване питейна инфраструктура, особено през последните 
години на засушаване и пресъхване или рязко намаляване дебита на доста 

водоизточници; 

• Липса на добра животновъдна база както за пастирите така и за животните; 

• Използването на едни и същи места за нощуване и пладнуване през голям период 
от време, което води до бързо унищожаване на биотичния фактор във всички 

негови компоненти и хоризонти;  

• Липсата на пастири, безстопанствена паша, особено на коне; 

• Изграждане на пътища за достъп до места за нощуване на животни. 
 

Повече информация, свързана Влияние на пашата, свързана с изпълнението на подмярка 

„Пасторализъм“ върху природните местообитания на територията на Национален парк 

„Централен Балкан” можете да намерите в пълните доклади от проучването. 

Настоящата оценка е направена на базaта на методика, включваща картиране на 

разпространението и фрагментацията на растителните съобщества по класификационната 

схема на ЕUNIS (European Union Nature Information System). Тази методика би могла да бъде 

много полезна като инструмент за следене на тенденциите в развитието на природните 

местообитания в обхвата на планинските пасища, на територията на НП „Централен Балкан“ 

в бъдеще. 

 

 

2.4. Основни заинтересовани страни при управлението на планинските 

пасища на територията на Национален парк „Централен Балкан“ 

1. Дирекция на Национален парк „Централен Балкан“ Това е институцията, която 

разработва годишния план за паша на домашни животни на територията на Парка, 

издава разрешителни и следи за спазване на правилата. Като регионално 

подразделение на МОСВ Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провежда 

политиката на министерството на регионално ниво. Повече за нагласите и вижданията 

на служителите в ДНП „Централен Балкан“ можете да прочете в анализа на специално 

проведената през 2014 г. анкета във връзка с разработването на настоящия 

Стратегически план. 

2. Министерство на земеделието и храните (Държавен фонд „Земеделие”) – 

институция отговорна за прилагане на „Програмата за развитие на селските райони“, 

управление и контрол на изплащаните компенсаторни плащания. В тази група се 

включват и структурите на министерството, които са пряко въвлечени в управлението 

на „Програмата за развитие на селските райони“. Това са Държавен фонд „Земеделие” 

(ДФЗ), Разплащателна агенция към ДФЗ и техните регионални подразделения. 

3. Ползватели на територията – собственици на домашни животни, пашуващи на 

територията на Парка. Ползвателите получават разрешителни за паша от ДНП 
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„Централен Балкан“ от една страна, а от друга сключват договор с Държавен фонд 

„Земеделие“ за изпълнение на конкретни задължения във връзка с изискванията на 

конкретните мерки от „Програмата за развитие на селските райони“, за което 

получават субсидии. Повече за нагласите и вижданията на животновъдите можете да 

прочете в анализа на специално проведената през 2014 г. анкета във връзка с 

разработването на настоящия Стратегически план. 

4. Други заинтересовани страни – освен изброените по-горе основни заинтересовани 

страни съществуват и редица други организации и общности, които имат отношение 

към управлението на безлесната зона на територията на Национален парк „Централен 

Балкан“. Такива са туристически организации и индивидуални туристи, местни 

общности от околните населени места, управители и стопани на туристически хижи, 

други ползватели на територията (събирачи на билки и гъби, спортисти и др.), 

природозащитни неправителствени организации и научни институти. 

 

2.5. Основни предизвикателства пред управлението на планинските 

пасища 

Увеличеният брой домашни животни в Парка след 2007 г. от една страна води до 

поддържане на част от тревните местообитания в добро състояние, но от друга до по-голямо 

натоварване на пасищата, което се отразява неблагоприятно на някои местообитания и 

популации на видове. Натоварването, свързано с пашата на територията на Национален парк 

„Централен Балкан“ през последните години, води до: 

� Промяна на видовия състав на растителните съобщества; 
� Повишаване на интензивността на ерозионните процеси на определени площи поради 

концентрацията на животновотни; 

� Нитрификация на места, където животните се концентрират и прекарват по-дълго 

време, например места за нощувки и питейна източници; 

� Загуба на тревни местообитания, поради напредване на храстовата растителност, 

предимно хвойна; 

� Повишено безпокойство на дивите животни. 

 

Основните предизвикателства пред управлението на високопланинските пасища на 

територията на Национален парк „Централен Балкан“ са: 

� Недостатъчна информация за състоянието на пасищата, тяхното пределно 

натоварване и нуждата от паша; 

� Прилагане на правилата за паша; 

� Балансиране на големия интерес за паша с пределното натовараване на екосистемите 

в Парка;  

� Липса на ефективна координация и сътрудничество между различните институции, 

участващи в управлението на пашата;  
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� Недобра комуникация между отговорните институции и на животновъдите; 

� Липса на подходяща пасищна инфраструктура; 

� Нерегламентирано движение на превозни средства, които унищожават 

растителността; 

� Бракониерство и безпокойство; 

� Постигане на баланс на зараждащия се конфликт между туризма и пашата на 

територията на Парка. 



            

ПРОЕКТ  ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

II. Метод и процес на разработване на плана 

1. Методология 

За изработването на настоящият Стратегически план е използвана методиката “Отворени 

стандарти за практическа природозащита” още наречена “Адаптивно управление“. Тази 

методика е създадена на базата на опита и познанията на редица природозащитни 

организации и цели планиране с участието на различни заинтересовани страни, ефективно 

изпълнение и адекватно оценяване на ефекта от природозащитните проекти, както и 

своевременна промяна (адаптиране) на природозащитните стратегии при нужда. Отворените 

стандарти съдържат набор от най-добрите практики в природозащитата, използвани в 

десетки различни държави по цял свят.  

 

“Отворените стандарти за практическа природозащита” са разработени от Партньорството за 

консервационни мерки (ПКМ). Повече за методиката и създаването ѝ може да се прочете на 
www.conservationmeasures.org.  

 

Отворените стандарти са организирани в цикъл от 5 стъпки:  

 

Фигура 6. Цикъл на “Отворените стандарти за практическа природозащита” 
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Стъпка 1 Създаване на концептуален модел 

Тази стъпка включва основното, което трябва да се знае за проекта – кой ще работи по него, 

т.е. определяне на екип, къде ще се изпълняват природозащитните стратегии – очертаване на 

обхват,  желаното крайно състояние, което проектът се опитва да достигне - обща визия  и 

описание на проектния контекст. 

 

Пълното описание на контекста на проекта става с идентифициране на биологичната среда, 
социалните, икономически, политически и други фактори, които оказват влияние на 

избраните обекти на опазване. То се нарича още ситуационен анализ и е мощна основа за по-
нататъшното разработване на проекта и вземането на информирани решения относно най-

ефективните стратегии за опазването на биоразнообразието.  

 

Стъпка 2 Планиране на действията и на мониторинга 
За да планираме най-ефективно действията си е необходимо да знаем какво целим да 

постигнем във връзка с избраните обекти на опазване. В рамките на тази стъпка се 

формулират крайни цели, стратегии за справяне с проблемите  и конкретни дейности за 

постигане на желаните резултати. След това се изготвя и план за мониторинг, който ни 

помага адекватно да следим за изпълнението на проекта/стратегията. 

 

Стъпка 3 Изпълнение на действията и мониторинга; 
Тази стъпка включва изпълнение на планираните дейности и мониторинг, създаване на 

работен план, бюджет и тяхното прилагане. 

 

Стъпка 4 Анализиране на данните, употреба на резултатите и адаптиране на проекта с 

цел постигане на максимален ефект; 

Тук се включват събиране на данни за изпълнението на проекта, анализ и адаптиране на 

работния план. Данните от мониторинга не просто се събират, а се анализират и 

трансформират в полезна информация, която помага за подобряване изпълнението на 

проекта/стратегията.  

 

Стъпка 5 Документиране и споделяне на наученото.  

Тази стъпка включва обобщаване и споделяне на опита, постигнатите резултати и научените 

уроци. Това е последната стъпка, която завършва проектния цикъл и позволява да се подобри 

настоящия проект  и да се използва наученото на базата на натрупаните опит и знания в 

следващи/други проекти. 

 

Може да се обобщи, че прилагането на „Отворените стандарти за практическа 

природозащита“ води до задълбочен анализ на настоящата ситуация, в която се разработва 

проекта/стратегията, както и съблюдаване на възможно най-много аспекти на планираните 
действия и оценка на ефективността им, което позволява адекватно последващо адаптиране 

на проекта с цел постигане на максимален ефект. 
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2. Процес на разработване 

Настоящият стратегически план е първото за България приложение в практиката на 

Oтворените стандарти за практическа природозащита.  

 

В процеса на разработване на Стратегическия план за управление на планинските пасища на 

територията на Национален парк „Централен Балкан“ се състояха 2 предварителни обучения 

по Aдаптивно управление, последвани от 5 работни срещи на специално създадена работна 

група за изработване на Плана. Работните срещи бяха проведени в периода февруари – 

октомври 2014 г. Между срещите бяха провеждани консултации с експерти по прилагане на 

методологията, както и външни експерти биолози и хора с опит в работата с пасищни 

животни. 

За разработването на Стратегическия план екипът работи върху първите 2 стъпки, свързани 

със създаване на концепция и планиране от Отворени стандарти за практическа 

природозащита. 

3. Екип, участвал в разработването на Плана 

 

Ръководен и координационен екип 

Владимир Милушев – ръководител на работната група, Българска фондация 

Биоразнообразие 

Вероника Фердинандова – фасилитатор на работните срещи, независим консултант 

 

Консултанти Адаптивно управление 

Латинка Топалова-Жежиха, Българска фондация Биоразнообразие, Илке Тилдерс (Холандия) 

- експерт по Адаптивно управление, Foundations of Succes, Албертиен Пердок (Холандия) - 

експерт по Адаптивно управление, Foundations of Succes 

 

Работна група 

Ивайло Николов - Началник отдел БППП, ДНП „Централен Балкан“ 

Румяна Фичева - гл. експерт в отдел БППП, ДНП „Централен Балкан“ 

Сергей Александров - мл. експерт в отдел БППП, ДНП „Централен Балкан“ 

Дарина Шишкова – животновъд, Животновъдно сдружение "Стария Балкан" 

Тодор Диклиев –животновъд, СНЦ“ОЗРАПКДК“ - гр.Калофер 

Костадин Вълчев - Експерт едри хищници и диви копитни, СДП „Балкани“ 

Емилиян Стойнов - Експерт грабливи птици и животновъд, “Фонд за дивата флора и фауна” 

Татяна Коева – животновъд, СНЦ „ОРАПОБ” - гр.Калофер 

Силвия Дюлгерова – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН 

Стефан Аврамов - Координатор "Защитени територии и видове", Българска фондация 

Биоразнообразие 
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Фигура 7. Среща на работната група разработваща плана 

 

 

III. Визия и Обхват 

1. Визия 

В началото на работата всички членове на работната група с консенсус достигнаха до обща 

визия за бъдещето на планинските пасища на територията на Национален парк „Централен 

Балкан“.  Ето какво гласи тя: 

 

Запазени и поддържани планински пасища и свързаното с тях биоразнообразие, чието 

управление отговаря на културните, духовни и икономически потребности на 

обществото. 

 

2. Обхват 

Следващата стъпка в процеса на работа бе определянето на конкретен географски обхват, за 

който се разработва документа. 

Бяха обсъждани варианти, при които да се работи за цялата територия на Националния парк, 

или дори за територията заета от землищата на заобикалящите го населени места, но в 

крайна сметка единодушно се стигна до решението Стратегическия план да се концентрира 
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върху площта на планинските пасища
1
 на територията на Национален парк „Централен 

Балкан“. Определеният обхват на работа е представен на фигура 8. 

Така определената територия обхваща 20 184 ха в безлесната зона на територията на 

Национален парк „Централен Балкан“, от най-западните до най-източните части на Парка, 

основно по високите билa на планината. Тази територия обхващат освен тревни площи и 

скални комплекси, сипеи, морени, горски редини или територии покрити предимно с 

храстова растителност и е с около 3900 ха по-голяма от площта, която e реално обект на 

ползване за паша на територията на НП „Централен Балкан“. Повече информация за 

определения обхват и детайлно описание на територията са поместени в Приложение №1. 

Този обхват бе избран, тъй като позволява фокусиране на работата върху планинските 

пасищата и конкретните проблеми и предизвикателства, свързани с тяхното управление; 

Фигура 8. Обхват на Стратегическия план 

                                                           
1
 Планински пасища, съгласно картиране на досегашни територии ползвани за паша на територията 

на Парка, извършено в рамките на проект„Актуализиране на план за управление на“, референтен 

№ на процедурата: BG161PO005/09/3.2/04/12 



            

ПРОЕКТ  ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

IV. Обекти на опазване и цели 

1. Обекти на опазване и крайни цели 

 

Обектите на опазване представляват онези елементи от биоразнообразието в проектната 

територия, които целим да опазим с изпълнението на настоящия Стратегически план. Тъй 

като обхватът на Стратегическия план са планинските пасища на територията на НП 

„Централен Балкан“, двата основни обекта на опазване са тревните и храстови 

местообитания, съставляващи тези пасища. Като трети обект на опазване са включени едрите 

хищници, обитаващи разглежданата територия. 

Обектите на опазване са избрани от членовете на работната група и консултирани с външни 

експерти. За всеки един от трите обекта е направена оценка на настоящето му състояние и 

описано желаното бъдеще състояние, формулирани са една или няколко крайни цели, които 

описват желания резултат от изпълнение на дейностите, включени в Стратегическия план.  
 

Крайните цели са разписани така, че да бъдат строго специфични за конкретните обекти и 

разглежданата територия, ясни, измерими и ограничени във времето. За всяка една от 

поставените цели са разработени и специфични индикатори, които позволяват да се следи 

постигането им.   

 

 

1.1. Тревни местообитания  
 

1.1.1. Описание  

Тревните местообитания на територията на планинските пасища в НП „Централен Балкан“ 

обхващат следните типове природни местообитания, съгласно Директива 92/43/ЕЕС за  

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и Приложение 1 на Закона 

за биологичното разнообразие: 

• 6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества; 

• 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества; 

• 6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от типа Alysso-
Sedion albi; 

• 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества; 

• 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик; 

• 6520 Планински сенокосни ливади; 

• 6230 Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините; 
За обхвата на всички описани тук местообитания има налична актуална информация. 

Разпространението на всички типове тревни местообитания на територията на планинските 

пасища в НП „Централен Балкан“ е картирано през 2012 г. -2013 г. в рамките на проект DIR-
59318-1-2 „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза І”. Повече информация за природозащитното състояние и 

разпространението на различните типове местообитания може да се намери на 

http://natura2000.moew.government.bg. 
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Трябва да се отбележи, че част от площта на така картираните тревни местообитания е 

покрита с храсти. Това се дължи на използваната методика, която допуска и участието на 

храстови комплекси в преобладаващо тревните местообитания. Възприето е мнението, че 

естествената сукцесия в Парка не може да бъде спряна, но може да се намали темпът й. 

Затова и първата цел свързана с тревните местообитания е формулирана като забавяне на 

темпа на  тяхното обрастване. 

 

Като вместен
2
 обект на опазване в тревните местообитания бе включен европейският 

лалугер. Състоянието на популацията на европейския лалугер зависи в голяма степен от 
качеството на местообитанието, и няма други съществени фактори на територията на НП 

„Централен Балкан“, които влияят върху популацията му. Видът би бил опазен, ако тревното 
местообитание се поддържа в добро състояние. Наличието на жизнена популация на 

европейски лалугер на територията на Парка е както индикатор за добре управлявани тревни 

местообитания, така и гаранция за наличието на хранителна база за някои дневни грабливи 

птици, които са част от биоразнообразието на пасищата в Парка.  

 

 

1.1.2. Цели на опазване 

 

Цел 1 

Общата площ на тревните местообитания в обхвата на планинските пасища да не се намали с 

повече от 5 %, а площта на местообитания тип 62D0 и 6150 да не се намали с повече от 1% за 

десетгодишния период до 2025 г.  

 

Индикатори 

 

• % на площта от местообитанието заето от храсти и дървета; 

• % ежегодно увеличаване/намаляване на площта на местообитанието; 

• % увеличаване/намаляване на броя фрагментирани участъци; 

• % увеличаване/намаляване на площта на ерозиралите участъци. 
 

 

Цел 2 

През 2025 г. броят на лалугеровите колонии на територията на НП „Централен Балкан“ да е 

по-голям от 16, средната плътност на колония да е 6-8 дупки/трансект  

 

Индикатори 

• Брой лалугерови колонии на територията на Парка (за жизнена колония се счита всяка 
колония с повече от 25 броя лалугерови дупки); 

• Средна плътност на популацията измерена чрез брой дупки/стандартен трансект 
5x100 метра.  

 

 

 

                                                           
2
 Обект на опазване, чието добро състояние се гарантира с опазването на обекта, в който е вместен и няма 

необходимост да се обособява като отделен обект,  т.е. опазването на лалугера се гарантира с поддържането  

на тревните местообитания в добро състояние. 
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1.2. Храстови местообитания  
 

1.2.1. Описание  
Храстовите местообитания на територията на планинските пасища в НП „Централен Балкан“ 

обхващат природно местообитание тип 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества. 

Това местообитание се разделя на редица подтипове, характеризиращи се с различен видов 

състав, екологични изисквания и разпространение. Сред подтиповете има такива, които са с 

ограничено разпространение и застрашени от пасищното животновъдство (подтипове 31.42, 

31.44 и 31.49), други, голяма част от които е територия непригодна за паша (подтип 31.41) и 
такива, които представляват типични планински пасищни територии (31.4А). Всички тези 

особености трябва да се имат предвид при работата с този тип местообитание. 
Разпространението на местообитание тип 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества 

също е картирано през 2012 г. - 2013 г. в рамките на проект DIR-59318-1-2 „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”. 

Трябва да се отбележи, че не цялата площ на така картираните подтипове храстови 

местообитания е заета от храсти. Част от нея са тревни комплекси, които са подходящи за 

паша. Храстовите местообитания се увеличават вследствие на сукцесията. Въпреки, че няма 

опасност от намаляване на територията, която те заемат, като едно от местообитанията в 

Централен Балкан, което трябва да се поддържа в благоприятно природозащитно състояние 

една от целите описани по-долу е, че тяхната площ не трябва да намалява с повече от 10% за 

10 години. В същото време има опасения, че разширявайки се, те ще заемат част от площта 

на тревните местообитания. Затова втората цел е свързана с намаляване на темпа на тяхната 

експанзия. 

 

 

1.2.2. Цели на опазване 
 

Цел 1 

Общата площ на храстовите местообитания в обхвата да не се намали с повече от 10% до 

2025 г., а площта на подтипове F2.2251 (4060, 31.42 – Ацидофилни ерикоидни съобщества на 

Rhododendron myrtifolium), F2.27 (4060, 31.47 – Алпийски ерикоидни съобщества от 

Arctostaphylos uva-ursi ), F2.2915(4060, 31.49 – Планински съобщества от Dryas.)
3
 да не се 

намали с повече от 1 %. 

 

Индикатори 

 

• % на площта от местообитанието заето от храсти и дървета; 

• % ежегодно увеличаване/намаляване на площта на местообитанието; 

• % увеличаване/намаляване на броя фрагментирани участъци; 

• % увеличаване/намаляване на площта на ерозиралите участъци. 
 

Цел 2 

Общата площ на храстовите местообитания в обхвата да не се увеличава с повече от 5% до 

2025 г.  

                                                           
3
 Основните описани типове местообитания са съгласно Класификация на местообитанията на EUNIS, а в 

скоби се намира техния еквивалент по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна и Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. 
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Индикатори 

 

• % на площта от местообитанието заето от храсти и дървета; 

• % ежегодно увеличаване/намаляване на площта на местообитанието; 

• % увеличаване/намаляване на броя фрагментирани участъци; 

• % увеличаване/намаляване на площта на ерозиралите участъци. 
 

 

1.3. Едри хищници 
 

1.3.1. Описание  
Едрите хищници, които обитават територията на НП „Централен Балкан“ са 2 вида – 

европейски вълк и кафява мечка. Въпреки, че планинските пасища не са единственото 
местообитание на двата вида, те представляват важна част от обитаваната от тях територия. 

Едрите хищници са избрани като отделен обект на опазване, тъй като от една страна са част 

от биоразнообразието на пасищата, а от друга само опазването на тревните и храстови 

местообитания в добро състояние не би гарантирало и доброто състояние на популациите на 

едрите хищници. Върху тях действат и допълнителни заплахи свързани с наличието на 

домашни животни и пастирски кучета, а именно безпокойство и бракониерство. Това прави 

едрите хищници обект на опазване, който изисква допълнителни природозащитни мерки. 

 

1.3.2. Цели на опазване 

Цел 1 

Броят на семейните групи (глутници) на европейския вълк на територията на НП "Централен 

Балкан" да не е по-малък от 3 до 2025 г. и броя на индивидите във всяка глутница е 3 или 

повече. 

 

Индикатори 

• Брой семейни двойки (глутници) в НП "Централен Балкан"; 

• Среден брой наблюдавани индивиди (в глутница) 

 

Цел 2 

Числеността на популацията на кафявата мечка на територията на НП "Централен Балкан" да 

не е по-малко от 50 индивида до 2025 г. 

 

Индикатори 

2. Брой наблюдавани индивиди и отчетени следи от кафява мечка по 

традиционните трансекти за мониторинг на вида в НП "Централен Балкан" 

Оценка на жизнеността на обектите на опазване 

Направена е оценка на състоянието (жизнеността) на всички обекти на опазване. Оценката е 

извършена с помощта на изброените в раздел IV, т.1.1.2 индикатори на базата на наличната 
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информация и експертните познания, както на участниците в работната група, така и на 

външни експерти. При работата са използвани и резултатите от Доклад "Oценка на 

влиянието на пашата, свързана с изпълнението на агроекологичната подмярка „Традиционни 

практики за сезонна паша (Пасторализъм)“ върху природните местообитания на територията 

на Национален парк „Централен Балкан” 2012г.-2013г., проект DIR-59318-1-2 „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“, 

проект DIR - 5113024-1-48 „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на 

състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“ и статистически 

данни от мониторинг на биологичното разнообразие на ДНП „Централен Балкан”.  

Оценката на жизнеността на обектите на опазване е извършена на базата на 4 степенна скала 

– незадоволително, задоволително, добро, много добро. 

Резултатите от извършената оценка сочат, че тревните местообитания като цяло са в 

незадоволително състояние
4, като някои типове сред тях са по-сериозно застрашени, а най-

значимата заплаха е обрастването с храсти и дървета. Храстовите местообитания са в добро 

състояние, а едрите хищници се намират в много добро състояние.  

Пълната оценка на жизнеността на всички обекти на опазване е поместена в Приложение 2. 

 

V. Заплахи  

 

След определяне на обектите на опазване за всеки от тях бяха определени и основните 

заплахи, водещи до влошаване на състоянието им. 

 

Липсата на поддържане на пасищата, водеща до обрастване на тревните местообитания 

беше идентифицирана като пряка заплаха за тях въпреки, че не е свързана с човешка 

дейност, а по-скоро с липса на поддържащи мероприятия. Другите заплахи, имащи 

непосредствено негативно влияние върху тревните и храстови местообитания са 

струпването на пасищни животни, причиняващо от една страна утъпкване, преизпасване, 

биогенно натоварване на водните обекти и ерозия, а от друга недоизпасване на част от 

тревните територии, които остават непосещавани от пасищните животни. 

Още една заплаха водеща до унищожаване на тревната покривка и ерозия е 

нерегламентираното движение на МПС на територията на Парка. Освен това шумовото 

замърсяване и увеличеното човешко присъствие като резултат от придвижването на МПС 
безпокои дивите животни, в т.ч. едрите хищници вълк и мечка.  

Пожарите, възникващи в разглежданата територията водят до директно унищожаване както 

на тревните, така и храстовите местообитания.  

                                                           
4
 Незадоволително състояние означава, че тези местообитания се намират извън 

естествените си, приемливите граници на промяна и е необходима човешка намеса за 

подобряване на състоянието им. 
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Бракониерство и безпокойство са основна заплаха за едрите хищници. В много случаи 

бракониерството е свързано със саморазправа на пастири с едрите хищници, заради 

причинените им от хищниците щети. Безпокойството е свързано, както с присъствието в 

планината на пастири и стада домашни животни, така и с безпокойство, причинено от 

кучета (пастирски и скитащи). 

За всяка от тези заплахи беше направен подробен анализ и описани първопричините водещи 

до наличие на конкретната заплахата. Подробно описание и диаграма са поместени в т.VI 

Ситуационен анализ. 

 

Таблица 2. Степен на въздействие на всяка заплаха спрямо конкретните обекти на 

опазване 

 

Заплахи \ Обекти на 

опазване 

Природни 

местообитания -

тревни 

Природни 

местообитания - 

храстови 

Едри хищници 

(вълк, мечка) 

Обобщена оценка 

на заплахите 

Струпване на 

селскостопански (пасищни) 

животни на определени 

места 

Средна  Средна   Средна  

Пожари Ниска  Средна   Ниска  

Нерегламентирано 

движение на МПС 
Ниска  Ниска  Средна  Ниска  

Липса на поддържане на 

пасищата, водеща до 

обрастване 

Ниска  Ниска   Ниска  

Бракониерство и 

безпокойство 
  Средна  Ниска  

Обобщена оценка на 

обектите 
Средна  Средна  Средна  Средна  

 

 

След определяне на заплахите бе извършена оценка на въздействието на всяка заплаха върху 

обектите, които засяга. Оценката бе извършена на базата на три критерия – обхват
5
, 

                                                           
5
 Пространствената част от обекта на опазване, която би била засегната от заплахата в рамките на десет 

години, ако сегашните обстоятелства и тенденции останат непроменени. За екосистеми: част от находището 

на обекта. За видове: част от популацията на обекта 
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интензивност
6
 и необратимост

7
. Резултатите от извършената оценка са поместени в таблица 

№ 2. 

 

Обобщената оценка на заплахите помага за определяне на това къде е най-наложително и 

ефективно да се предприемат дейности по намаляване на негативното им влияние.  

 

Резултатите от извършената оценка показват, че няма заплахи с висока или много висока 

степен на негативно влияние върху обектите на опазване. Въпреки това струпването на 

селскостопански (пасищни) животни на определени места влияе негативно, както на 
тревните, така и на храстовите местообитания. Нерегламентирано движение на МПС и 

бракониерството оказват сериозно отрицателно влияние върху едрите хищници. 
 

Въпреки, че заплахата „Липса на поддържане на пасищата“, водеща до обрастване не е 

оценена с висока степен на влияние екипът, работещ по създаване на Плана реши, че е 

удачно да се работи и по намаляване на нейното въздействие, тъй като от една страна това би 

допринесло за поддържане на доброто състояние на природните местообитания на 

територията на планинските пасища, а от друга би помогнало за подобряване 

взаимоотношенията между администрацията на Парка и местните заинтересовани страни, 

при управлението на пасищата. Последното е важно от гледна точка намиране на разбиране и 

по-широка обществена подкрепа за намаляване на негативните отношение към 

необходимите ограничения наложени за опазване на биоразнообразието в Парка. 

 

Допълнително при извършването на подробен анализ на ситуацията бе установено, че има 

редица проблеми, свързани с управлението на планинските пасища, които водят и до 

влошаване на състоянието на обектите на опазване. Тези проблеми са основно от 

административен и организационен характер и такива свързани с контрола на изпълнението 
на пашата и всички те водят до изброените тук заплахи и недобро управление на 

планинските пасища в Парка. 

 

VI. Ситуационен анализ 

Ситуационният анализ разкрива какво се случва в проектна територия, като представя 

причините (факторите), водещи до преките заплахи за обектите на опазване, както и 

причинно-следствените връзки между тях. Тези фактори отразяват социалните, културни, 

икономически, политически и други особености на района. 

Ситуационният анализ е представен под формата на диаграма (фиг. 9), която визуализира 

настоящето състояние на планинските пасища в НП „Централен Балкан“ така, както го 

виждат участниците в работната група. Диаграмата съдържа обектите на опазване, преките 

заплахи, факторите, водещи до заплахите, както и избрани стратегии за подобряване на 

управлението на пасищата. 

                                                           
6 
Степента на увреждане в рамките на обхвата при продължаващи сегашни обстоятелства и тенденции. За 

екосистеми: степен на разрушаване или увреждане на обекта в рамките на обхвата. За видове: степен на 

намаляване числеността на популацията на обекта в рамките на обхвата. 
 

7 
Степен, до която ефектите на заплахата могат да бъдат премахнати и до която обектът, засегнат от 

заплахата, може да бъде възстановен, ако заплахата престане да съществува.  
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След задълбочени дискусии и анализ участниците в разработването на плана определиха 

седем групи фактори, които водят до преките заплахи за обектите на опазване, а именно: 

 

1) Информация за състоянието  на пасищата 
Като цяло малкото налична информация и липсата на редовен мониторинг на състоянието на 

пасищата затруднява правилното стопанисване на тревните местообитания и възпрепятства 

ефективното използване на подмярката „Пасторализъм“ и постигането на основната ѝ цел – 

поддържане на тези местообитания в добро състояние. Недостатъчно е информацията за това 
къде и в каква степен тревните местообитания имат нужда от поддържане чрез паша, къде са 

преизпасани, включително какви са максимално допустимите натоварвания на различните 
типове и подтипове местообитания, както и за това дали разпределението на пасищата във 

времето и пространството отговаря на нуждите на пасищните животни.  

 

2) Прилагане на правилата за паша и контрол  

След въвеждането на подмярка „Пасторализъм“ на територията на националните паркове в 

България през 2007 г. администрацията на парковете пое голяма част от контрола по 

изпълнението ѝ. Наличието на голям брой потенциални бенефициенти и липсата на опит и 

канализирани процедури за разпределяне територията определена за паша, както и 

недоброто прилагане на правилата за паша и контрол по изпълнението на дейността 

доведоха до неоптимално разпределение на селскостопанските животни на територията на 

пасищата. На определени места, като водопои, места за пладнуване, места в близост до 

пътища, както и предпочитани от животните пасища се получава струпване на животни. В 

същото време други части на пасищата остават недостатъчно изпасани.  

 

3) Права за паша, раздаване на пасищни парцели 
Друг проблем, възпрепятстващ доброто изпълнение на подмярка „Пасторализъм“ се явява 

липсата на яснота относно правата за паша и начина за разпределение на пасищата между 

кандидатите. От една страна броят на кандидатите за парцел за паша надвишава наличната 

територия, а от друга процедурата по избор на ползватели не е напълно ясна и прозрачна, 

особено в първите години след стартирането на мярката. Разминаването на границите на 

индивидуалните парцели между определените от ДНП и очертаните в Общински служби 

земеделие е причина както за несъобразяване с предписанията на Парка, така и за застъпване 

на парцели на бенефициенти, водещи до санкции от страна на ДФЗ. Наличието на система за 

компенсаторни плащания, която не отчита изцяло спазването на режимите и нормите за 

поведение в НП също води до неспазване на правилата за ползване на пасищата. 

 

Липсата на добра комуникация между ДНП „Централен Балкан“ и животновъдите относно 

режимите и правилата за паша е причина за неразбирането и от там неприемането им от 

пастирите. От друга страна краткосрочните права за паша (1 година) са в основата на липсата 

на мотивация у животновъдите за поддържане на пасищата в добро състояние, поради 
липсата на сигурност дали на следващата година ще получат същите парцели. 

 

 

4) Пасищна инфраструктура 

Недостатъчният брой, неравномерно разпределение и незадоволителното състояние на 

пасищна инфраструктура и липсата на мотивация у пастирите да поддържат такава е 

свързано с два основни фактора – сключване на краткосрочни договори за паша (за период 
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от една година), и законовите ограничения за строителство на територията на националните 

паркове. Въпреки че ЗЗТ ограничава ново строителство планът за управление на Парка 

разрешава възстановяването на пасищна инфраструктура – основно заслони, ползвани от 

пастирите в миналото. Липсата на наличен финансов ресурс за тяхното възстановяване също 

представлява пречка. 

 

5) Обрастване на пасищата с храсти 

Обрастването на пасищата с храсти е естествен сукцесионен процес, водещ до редуциране 

площта на наличните за пашуване площи. Един от най-интензивно дискутираните проблеми, 
който и до момента няма категоричен и ясен отговор в научните и природозащитни среди е 

дали обрастването на пасищата (тревните местообитания) трябва да се остави да следва 
естествения си ход или трябва да се ограничава чрез активно поддържане на тревните 

местообитания като такива. До момента липсва официално механизъм за предотвратяване на 

обрастването. Първата спънка в процеса, водещ до намаляване на темповете, с които 

хвойната заема тревни местообитания е липсата на картиране на хвойната и преценка къде 

би било адекватно и практически осъществимо премахването ѝ. Допълнително, трудните 

терени и отдалечеността на пасищата възпрепятстват качването на техника, а използването 

на контролирани пожари като опция за регулиране на хвойната е законово недопустимо и 

крие сериозен риск.  

 

6) Нерегламентирано движение на МПС 

Негативно въздействие върху природните местообитания оказва и нерегламентираното 

движение на МПС на територията на Парка, което води до унищожаване на тревната 

покривка и ерозия. Освен това шумовото замърсяване причинено от МПС безпокои дивите 

животни, в т.ч. едрите хищници вълк и мечка, които са третият обект на опазване в 

настоящия Стратегически план. 
 

7) Бракониерство и безпокойство 

Факторите, водещи до бракониерство на едрите хищници в Парка се обуславят от конфликта, 

който възниква при щети нанесени от хищници в стадата. Въпреки че се предвижда 

обезщетение при щети от мечка, пастирите или не са добре запознати с процедурите или ги 

намират за сложни и тромави, не ги спазват и следователно не могат да получат 

обезщетението. За щети причинени от вълци обезщетение не се изплаща. Това води в 

отделни случаи до саморазправа на пастирите с мечките и вълците. Видно е, че има 

неосъзнаване на факта от животновъдите, че те получават компесаторни плащания за 

извършване на паша в понякога неблагоприятни условия, включително метеорологични и 

наличие на хищници.  Наличието на много стада в Парка е съпроводено с корелиращ брой 

пастирски кучета, които безпокоят и дори преследват и унищожават дивите животни. 
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Фигура 9. Ситуационен анализ 
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Изработеният ситуационен анализ включва и специална част посветена на екосистемните 

услуги, предоставяни от планинските пасища (тревните и храстови местообитания) в 

Националния парк. Тя демонстрира ползите, които добре стопанисваните планински пасища 

носят на обществото. Сред тях са здравето, поминъка, осигуряване на чиста вода и въздух, 

регулирането на водния отток и предотвратяване на ерозията, фиксирането и съхранението 

на въглерод, естетическа наслада и туризъм, възможност за производство на разнообразни 

животински продукти и други. 
 

VII. Стратегии 

 

С цел намаляване негативното влияние на описаните заплахи върху обектите на опазване 

бяха разработени различни стратегии. Всяка стратегия е адресирана към един или от няколко 

факторите, причиняващи заплахата, така че по най-ефективен начин да допринесе за 

намаляване на негативното въздействие върху обектите на опазване.  

 

За тестване ефективността на стратегиите към всяка от тях бе разработена „Верига на 

резултатите“. „Верига на резултатите“ представлява поредица от логично свързани 

предположения за това как стратегията допринася за намаляване на заплахата и по този 

начин за постигане на добро състояние на обекта на опазване. Веригата на резултатите е 

диаграма, която показва причинно-следствените връзки между отделните предположения. 

Трите основни компонента на всяка такава веригата са стратегията, очакваните междинни 

резултати и въздействието върху обекта на опазване (фигура 10). 

 

 
 

Фигура 10. Пример за верига на резултатите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веригата на резултатите е полезен инструмент, който помага и за откриване на пропуски в 

логиката на очакваните резултати, нови възможности или необходими намеси. 

 
В процеса на работа по настоящия Стратегически план бяха формулирани общо 19 различни 

стратегии. След подробен анализ на всяка от тях бе установено, че някои от стратегиите се 

припокриват и бяха обединени, а други, представляващи по-скоро конкретни дейности бяха 

преформулирани като такива. Бе извършена и оценка и приоритизация на всички стратегии, 

в следствие на което някои от тях отпаднаха като недостатъчно ефективни или 

неприложими. Седем стратегии бяха избрани като най-ефективни и подробно разработени с 

вериги на резултатите и конкретни дейности.  
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Седемте стратегии са:  

 

1) Планиране и изпълнение на пашата въз основа на класификация на пасищата по 

степен на натоварване 

2) Изграждане на единна система за изчертаване на пасищата на територията на НП 

„Централен Балкан“ 

3) Подобряване на комуникацията между ДНП и животновъди-ползватели на 

територията на НП 
4) Сключване на дългосрочни договори за паша между ДНП и ползватели 

5) Възстановяване и изграждане на пасищна инфраструктура (заслони и водопои) 
6) Регулиране на храстовата растителност (хвойна)  

7) Разработване на мерки за превенция и намаляване на риска от щети от хищници 

 

1. Планиране и изпълнение на пашата въз основа на класификация на 

пасищата по степен на натоварване 

 

 
 

На територията на планинските пасищата в НП „Централен Балкан“ е позволено 

контролирано човешко въздействие с цел забавяне на естествената сукцесия и поддържането 

на тревните местообитания в добро състояние. Един от начините за това е извършването на 

паша. За да се стимулира пашуването, през 2007 г. като част от ПРСР беше стартирана 

подмярка „Пасторализъм“.  

Необходимото условие за правилното изпълнение на мярката е пашуване при натоварвания, 

които поддържат различните природни местообитания в добро състояние. Такова детайлно 

планиране на натоварването към настоящия момент липсва. 

 От друга страна не винаги се взимат предвид различните екологични и биологични 

изисквания на пасищните животните. Поради тази причина управлението на пасищата чрез 

паша на селскостопански животни до момента не е достатъчно ефективно, а на места има и 

негативен ефект.  
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Целта на тази стратегията е да се събере и анализира необходимата информация за 

класифициране на пасищата по степен на натоварване и определяне на  конкретните начини 

за стопанисване на всички пасища на територията на Парка. Вследствие на по-добрите 

познания за настоящето състояние на природните местообитания и извършването на редовен 

мониторинг ще бъде възможно определянето на по-ефективни режими, които да бъдат 

отразени в годишния план за паша. Това ще даде конкретни предписания на всеки ползвател, 

относно неговите отговорности при извършване на пашата и ще спомогне за управление на 

ползването на пасищата без рискове за биоразнообразие в Парка. Стратегията ще бъде 

ефективна при условие, че администрацията на Парка има възможност ефективно да 

контролира спазването на правилата за паша. 

Отговорна за изпълнението на стратегията е преди всичко ДНП „Централен Балкан“, тъй 

като там работят експертите, познаващи най-добре биоразнообразието на Парка. За 

разработване на методика за оценка и мониторинг ДНП може да използва и експертното 

мнение на външни експерти, научни работници, университетски преподаватели, 

неправителствени организации или други. Тъй като не всеки парцел, отдаден за паша може 

да бъде текущо контролиран от служители на Парка, отговорност за изпълнение на 

правилното пашуване имат и самите животновъди. Добросъвестното изпълнение на 

правилата за паша би осигурило не само доброто състояние на природните местообитания, 

но и запазване на дохода на животновъдите. 

Междинни цели и дейности, включени в стратегията 

Основна междинна цел Индикатори  

До края на 2020 г. разпределението 

на селскостопански (пасищни) 

животни върху 100% от 

територията на местообитанията да 

е съгласно извършените анализи и 

съставени препоръки  

% природни 

местообитания с 

изпълнени препоръки за 

разпределение на 

животните от общата площ 

на пасищата 

 

Краткосрочни междинни цели  Дейности 

МЦ 1.1 Анализ на състоянието на 

пасищата завършен до края на 2017 

г. и съдържащ описание на 

подходящото натоварване с 

пасищни животни по природни 

местообитания 

картирани територии, 

които имат нужда от 

поддържане чрез паша, в 

хектари 

картирани територии, с 

риск от преизпасване, в 

хектари 

% пасищна територия 

категоризирана съгласно 

пределното натоварване от 

• Д 1.1.1 Извършване на 

качествен мониторинг и 
оценка на състоянието на 

пасищата (природните 
местообитания) 

• Д 1.1.2 Анализ на нуждите на 

животните по отношение на 

пасищата 

• Д 1.1.3 Картиране на всички 

места, които имат нужда от 

поддържане чрез паша и 
всички места, които са 
застрашени от преизпасване 
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общата пасищна територия 

 

• Д 1.1.4 Категоризиране на 

всички пасища според 
подходящото натоварване8 

МЦ 1.2 В плана за паша за 2018 г. 

да са отразени резултатите от 

извършения анализ 

% пасищна територия в 
Плана за паша, където са 

отразени резултатите от 
анализа 
 

Брой паркови рейнджъри 

обучени как трябва да се 

изпълнява плана 
 
Брой животновъди 

обучени как трябва да се 

изпълнява плана 

• Д 1.2.1 Инкорпориране на 

резултатите от анализа 
(категоризация на пасищата) в 

Годишния план за паша 

• Д 1.2.2 Организиране на 

обучения за служителите на 
ДНП и за ползвателите за 

ефективно изпълнение на 
плана 

 

2. Изграждане на единна система за изчертаване на пасищата на 

територията на НП 

 
 

Застъпването на пасищни парцели е един от наболелите проблеми, свързани с управлението 

на планинските пасища в НП „Централен Балкан“. То води до санкции за животновъдите 

налагани от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), което от своя страна демотивира пастирите 

да спазват правилата за паша. Основният проблем се състои в това, че ДНП „Централен 
Балкан“ и Общинските служби по земеделие използват различни картни основи при 

определяне на парцелите за паша. ДНП „Централен Балкан“ разполага с прецизна карта на 

парцелите без застъпвания, но разминаването се получава в момента на изчертаване на 

пасищата в Общинските служби по земеделие. 

 

Целта на тази стратегия е да се предотвратят застъпвания на парцелите на различните 

ползватели като се преодолее проблема с липсата на съвместимост между програмите за 

изчертаване на ДНП и ДФЗ. Решаването на този проблем има чисто административен и 

                                                           
8 Подходящо натоварване е това, което осигурява поддържане на природните местообитания в добро състояние без да ги 

уврежда 
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технически характер и зависи от междуведомствено съгласуване между МЗХ, МОСВ и 

техните регионални структури. Постигането на съвместимост, чрез използване на еднакви 

програми, предоставяне в електронен формат на парцелите от ДНП към ДФЗ или свързване 

на двете системи в мрежа е достатъчно, за да се предотврати застъпването. Това би довело до 

намаляване на напрежението между ползвателите и по-голяма склонност от тяхна страна да 

спазват режимите за паша и до подобряване ефективността на мярката. 

 

За изпълнение на тази стратегия е необходимо ползвателите и ДНП, при необходимост и с 

помощ от НПО, да сигнализират за проблема МОСВ и МЗХ, като предложат възможни 
решения. Основната отговорност би следвало да е на ДФЗ, където възниква проблемът и 

където е необходимо вземането и изпълнението на конкретно решение. 
 

Междинни цели и дейности, включени в стратегията 

Основна междинна цел Индикатори  

До края на 2020 г. разпределението 

на селскостопански (пасищни) 

животни върху 100% от 

територията на местообитанията да 

е съгласно извършените анализи и 

съставени препоръки  

% природни 

местообитания с 

изпълнени препоръки за 

разпределение на 

животните от общата площ 

на пасищата 

 

Краткосрочни междинни цели  Дейности 

МЦ 2.1 До края на 2016 г. 

постигната пълна съвместимост 

между софтуерните програми в 

ДФЗ и ДНП за изчертаване на 

парцели за паша 

 

Брой препокриващи се 

парцели за паша 
• Д 2.1.1 Организиране на среща с 

МОСВ и МЗХ за решение на 

проблема 

• Д 2.1.2 Лобиране за решаване на 

проблема. При необходимост 

иницииране на среща с 

Министър председателя с цел 
вземане на решение 

• Д 2.1.3 Проверка на 

възможността за определяне на 
1 човек от всяка ДНП, който да 

има достъп до системата 

(ИСАК) на ДФЗ 

МЦ 2.2 От април 2017 г нататък 0% 

застъпвания на отдадените за паша 

парцели 

 

• Д 2.2.1 Разработване на 

процедура, чрез която да се 
предоставят шейп файловете от 
ДНП до ИСАК, а ползвателите 

да получават парцелите от ДФЗ 
по номер на файла, който е 

посочен в разрешителното за 
паша  
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3. Подобряване на комуникацията между ДНПЦБ и животновъди на 

територията на НП 

 

 
Голяма част от напрежението между ДНП „Централен Балкан“ и ползвателите се дължи на 

недобрата комуникация между двете страни. Това, че правилата не се приемат и не се 

спазват от животновъдите до голяма степен се поражда в резултат на неефективното 
комуникиране, както на правилата за паша, така и на критериите за раздаване на пасищните 

парцели. Животновъдите се оплакват основно от големината и разположението (територии с 

храстова растителност) на парцелите. Освен това споделят, че особеностите на пашата във 

високата планина и биологичните изисквания на животните понякога водят до невъзможност 

да контролират животните, вследствие на което не винаги успяват да спазват правилата за 

паша. От друга страна много често пастирите не искат да приемат факта, че пасищата в 

защитената територия са с ограничена площ и спазването на правилата е важно за 

осъществяване на природозащитните цели на Парка. 

  

Целта на тази стратегия е да поощри ползвателите да спазват правилата за паша не толкова 

заради налагането им от Парка, колкото поради разбирането и приемането им, и съществено 

да намали нарушенията. Това би могло да се случи посредством по-ефективна комуникация 

между двете страни, чрез организиране на срещи, информационни кампании и предоставяне 

по подходящ начин на информационни материали. Участието на ползвателите при 

разработване на плана за паша, чрез създаване на съвместна работна група също би 
помогнало за постигане на целта. Самата работа по разработване на настоящия план 

значително допринесе за подобряване на обмена на информация и подобряване на 

комуникацията между животновъдите и администрацията на НП „Централен Балкан“. 

 

За осъществяване на тази стратегия от съществено значение е и двете заинтересовани страни 

да бъдат активни. В процеса на работа по Стратегическия план стана ясно, че не всички 

заинтересовани животновъди могат да бъдат адекватно информирани от съществуващите 

браншови организации в района. Ето защо заинтересованите животновъди в работната група 

трябва да са представени по начин, който да осигури добра информираност както на 

пастирите, членуващи в животновъдни асоциации, така и на нечленуващите такива.  
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Междинни цели и дейности, включени в стратегията 

Основна междинна цел Индикатори  

До края на 2020 г. разпределението 

на селскостопански (пасищни) 

животни върху 100% от територията 

на местообитанията да е съгласно 

извършените анализи и съставени 

препоръки 

% природни местообитания 

с изпълнени препоръки за 

разпределение на 

животните от общата площ 

на пасищата 

 

Краткосрочни междинни цели  Дейности 

МЦ 3.1 Организират се ежегодно 4 

срещи с животновъдите по участъци 

от 2015 до 2025 г 

Брой срещи с 
животновъдите 
 

• Д 3.1.1 Провеждане на срещи 

между ДНП и ползватели 
 

МЦ 3.2 Поне 80% от ползвателите да 

са запознати с плана за паша на 

Парка до края на 2015 г. 

% животновъди запознати с 
плана 

• Д 3.2.1 (Д 7.3.1) Информационна 

кампания от страна на ДНП 
(презентации, брошури и др.) за 

поясняване на ценността на Парка, 
причините за въвеждане на 
конкретни режими и норми 

МЦ 3.3 До март 2015 г. е създадена 

работна група с участието на 

животновъди и служители на ДНП за 

дискутиране на въпроси свързани с 

пашата 

Селектиране членове на 
работната група 

 
 

 

• Д 3.3.1 Да се създаде работна 

група за контакт с ДНП 

• Д 3.3.2 Да се адаптира 

процедурата за раздаване на 

пасищата на ДНП, така че да стане 
по-ясна и прозрачна за 

животновъдите 

МЦ 3.4 Всяка година след 2015 г. се 

провеждат най-малко по 2 срещи на 

създадената работна група 

Брой срещи на работната 
група 
 

Брой паркови участъци, 

където картата на пасищата 

е обсъдена 

• Д 3.4.1 Да се подготви картата на 

пасищата за раздаване, тя да се 
разпространи предварително по 
участъци за обсъждане от 

животновъдите 

МЦ 3.5 До края на 2015 г. извършен 

анализ на регистрираните нарушения 

на режимите и нормите в НП от 

страна на животновъдите 

Доклад от анализа на 
нарушенията 

 
Списък с препоръки 

• Д 3.5.1 Да се направи анализ на 

нарушенията - какви са и защо се 
случват 

• Д 3.5.2. Да се изготви списък с 

препоръки за подобряване на 
контрола по изпълнение на 
правилата за паша 

МЦ 3.6 До 2018 г. регистрираните 

нарушения на правилата за паша са 

спаднали с 30% в сравнение с 2013 г., 

а през 2020 с 80% 

Брой регистрирани 
нарушения 

 

• Д 3.6.1 Уведомяване на 

животновъдите за наличието на 
категоризацията  

• Д 3.6.2. Извършване на контрол по 

изпълнението на плана 
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4. Сключване на дългосрочни договори за паша между ДНПЦБ и 

ползватели 

 

 

Сключването на договори между ДФ „Земеделие“ и животновъдите за получаване на 

компенсационни плащания по подмярка „Пасторализъм“ е със срок на ангажимента 5 

години, докато законът регламентира издаване на разрешителните за паша от ДНПЦБ за 1 

година. От това разминаване идва несигурността на животновъдите дали ще имат 

възможност да пашуват в Парка следващата година. Това води до демотивиране на 

пастирите да ползват пасищата устойчиво. Те нямат гаранция, че парцелът, който са 
получили тази година ще е същия догодина, поради което не се чувстват ангажирани да 

поддържат пасището в добро състояние и да подобряват инфраструктурата в него. 

Сключването на дългосрочни договори не е регламентирано в закона и не съществува 

нормативна процедура, която би могла да се ползва, поради което въпросът се нуждае от 

решения на ниво МОСВ. 

 

Настоящата стратегия цели да се разработи механизъм за сключване на договори за паша за 5 

г., като по този начин са гарантирани правата за ползване на един и същи парцел. Това би 

изградило отговорно отношение на животновъдите към пасището и би ги мотивирало да 

използват пасищата устойчиво и да поддържат пасищната инфраструктура, тъй като те ще са 

нейни ползватели за по-дълъг период.  

 

Удължаване на договорите за паша е въпрос, който трябва да бъде поставен от 

животновъдите и ДНП „Централен Балкан“ и предложения за решаването му предоставени 

на МОСВ. 
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Междинни цели и дейности, включени в стратегията 

Основна междинна цел Индикатори  

До края на 2020 г. разпределението 

на селскостопански (пасищни) 

животни върху 100% от 

територията на местообитанията да 

е съгласно извършените анализи и 

съставени препоръки 

% природни 

местообитания с 

изпълнени препоръки за 

разпределение на 

животните от общата площ 

на пасищата 

 

Краткосрочни междинни цели  Дейности 

МЦ 4.1 До края на март 2016 г. 

100% от животновъдите, ползватели 

в НПЦБ имат сключени 

дългосрочни договори 

 

 

% подписани дългосрочни 
договори от общия брой 
подписани договори 

(дадени позволителни) 

• Д 4.1.1 Да се направи вътрешна 

среща между животновъдите и 
дирекциите на трите НП, за да 
се координира и съгласува как 

да се представи пред МОСВ 
дългосрочното договаряне 

• Д 4.1.2 Да се направи среща 

между ДНП и МОСВ, за да се 
представи проблема, както и 
решения за удължаване на 

периода на разрешителното за 
паша 

• Д 4.1.3 Сформиране на работна 

група и провеждане на 
заседания за изработване на 
процедурата  

• Д 4.1.4 Разработване на 

процедура за сключване на 
дългосрочни договори  

МЦ 4.2 До 2 години след сключване 

на дългосрочен договор да бъдат 

изградени не по-малко от 70 % от 

водопоите  и заслоните, съгласно 

план за изграждане и 

възстановяване на водопои, 

изготвен от ДНП 

% реконструирани 

водопои и заслони от 

общия брой определен в 
плана за изграждане и 
възстановяване 

• Д 4.2.1 (Д 5.3.1) Осигуряване 

на ресурси за изграждане на 

пасищна инфраструктура 

• Д 4.2.2 (Д 5.3.2) 

Възстановяване и изграждане 
на пасищна инфраструктура 
(заслони и водопои) 



            

ПРОЕКТ  ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

5. Възстановяване и изграждане на пасищна инфраструктура (заслони 

и водопои) 

 

Липсата на добре функционираща пасищна инфраструктура принуждава пастирите да 

концентрират стадата си в близост до едни и същи водопои и заслони, което води до 

струпване на животни в територията близо до налична инфраструктура. Гравитирането около 

едни и същи места причинява утъпкване и преизпасване на малка част от местообитанията, 

като в същото време една голяма част от пасищата остава недоизпасана. Липсата на 

инфраструктура е свързана от една страна с липсата на мотивация у пастирите да поддържат 

такава (виж стратегия №4), а от друга законът ограничава строителството в Парка. все пак 

съществува възможност за възстановяване на стари заслони. Въпреки това има незначителен 
напредък във възстановяването на пасищната инфраструктура, поради липса на финансов 

ресурс и нежелание на животновъдите да инвестират в нещо, което може да нямат шанса да 

ползват след една година. 

 

Стратегията цели увеличаване на броя на водопоите и заслоните на подходящи за целта 

места. Изборът на места трябва да е съобразен с това къде има необходимост и възможност 

за изграждането им, но така че негативните въздействия върху биоразнообразието на 

планинските пасища да бъдат минимални. Стратегията е обвързана със стратегията за 

сключване на дългосрочни договори, чрез мотивацията на пастирите да възстановят и 

поддържат пасищна инфраструктура.  

 

Отговорността за определяне на местата за възстановяване и поддържане на инфраструктура, 

както и издаване на необходимите разрешителни е на ДНП. Животновъдите имат най-голям 

интерес за ползване на пасищна инфраструктура, следователно те следва да осигурят 

средствата и изграждането ѝ. 

 

 



45 

 

Междинни цели и дейности, включени в стратегията 

Основна междинна цел Индикатори  

До края на 2020 г. разпределението 

на селскостопански (пасищни) 

животни върху 100% от 

територията на местообитанията да 

е съгласно извършените анализи и 

съставени препоръки 

% природни 

местообитания с 

изпълнени препоръки за 

разпределение на 

животните от общата площ 

на пасищата 

 

Краткосрочни междинни цели  Дейности 

МЦ 5.1 До края на 2015 г. са 

идентифицирани необходимите за 

изграждане/реконструкция заслони 

на територията на НП "Централен 

Балкан" 

 

Брой на 
идентифицираните за 
възстановяване заслони  

 
Брой на 

идентифицираните за 
изграждане и 
възстановяване водопои  

• Д 5.1.1 Определяне на местата 

за изграждане и/или 
възстановяване на пасищна 
инфраструктура  

 

МЦ 5.2 До края на 2015 г. 

разработен план за изграждане и 

възстановяване на водопои, 

изготвен от ДНП 

Изготвен план • Д 5.1.2 Разработване на план за 

изграждане и възстановяване  

• Д 5.2.1 Да се издадат 

разрешения за възстановяване 

на инфраструктурата 

5.3 През 2016 г. пастирите 

възстановяват поне 20% от 

съществуващите стари водопои и 

заслони с получени разрешения от 

ДНП  

% водопои и заслони 

изградени/възстановени от 
общия брой определен в 
плана за изграждане и 

възстановяване 

• Д 5.3.1 (Д 4.2.1) Осигуряване 

на ресурси за изграждане на 

пасищна инфраструктура 
 

МЦ 5.4 До 2020 г. 90% от 

идентифицираните 

инфраструктурни елементи са 

възстановени и/или изградени 

• Д 5.4.1 (Д 4.2.2) 

Възстановяване и изграждане 
на пасищна инфраструктура 

(заслони и водопои) 
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6. Регулиране на храстовата растителност (хвойна)  
 

 
Тревните местообитания в обхвата на планинските пасища постепенно се заемат от храсти, 

най-вече хвойна. Това е естествен процес, който би довел до връщане (покачване) на 

естествената горна граница на гората.  

 

Изчистените от дървесна и храстова растителност преди столетия площи за паша на 

домашни животни в момента са заети от вторични съобщества, които имат нужда от човешка 

намеса, за да останат такива. Голяма част от тези вторични местообитания са предмет на 

опазване на територията на НП „Централен Балкан“. С цел намаляване темпото на загуба и 

обрастване се допуска почистване на част от храстовата растителност. По този начин се 

увеличава и площта за паша, което е в интерес и на животновъдите. 

 

Стратегията е предложена с цел поддържане на тревните местообитания както и  опазване на 

населяващите ги растителни и животински видове. За да се изпълни тази задача е 

необходимо преди всичко картиране на храстовата растителност и определяне на местата, 
където тя може да се премахне. Премахването трябва да залегне в  годишния план за паша 

като се определят инструментите и начините и се следи какъв е ефектът от тази дейност.  

 

Картирането на хвойната в обхвата на планинските пасища може да се извърши от БФБ и 

ДНПЦБ. ДНП следва да определя по какъв начин и в каква степен хвойната може да бъде 

премахната, като извършва последващ мониторинг на ефекта от отстраняването ѝ. Самото 

физическо почистване би следвало да се предостави на животновъдите, които имат интерес и 

биха могли да осигурят и необходимите финансови и технически ресурси. 
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Междинни цели и дейности, включени в стратегията 

Основни междинни цели Индикатори  

До края на 2020 г. разпределението 

на селскостопански (пасищни) 

животни върху 100% от 

територията на местообитанията да 

е съгласно извършените анализи и 

съставени препоръки 

% природни 

местообитания с 

изпълнени препоръки за 

разпределение на 

животните от общата площ 

на пасищата 

 

Намаляването на площта на 

тревните местообитания в обхвата 

на планинските пасища в следствие 

на обрастване да е по-малко от 10 % 

до края на 2025 г. 

% годишно обрастване на 

пасищата  

 

Краткосрочни междинни цели  Дейности 

МЦ 6.1 До края на 2014г. 

извършено картиране на хвойната 

на територията на НП "Централен 

Балкан" 

 

 

картирани хвойнови 

храсти на територията на 

пасищата, в хектари 

• Д 6.1.1 Детайлно картиране на 

разпространението на хвойната 

• Д 6.1.2 Да се извърши анализ 

на кaртирането и определяне 

на конкретни места за 
премахване на хвойната 

МЦ 6.2 До края на януари 2015 г. да 

се разработи административна 

процедура за регулиране 

разпространението на хвойна и да 

се включи в Плана за паша за 2015 

г. 

Одобрена процедура за 
премахване на хвойната в 

Плана за паша 
 

• Д 6.2.1 Определяне на 

инструментите и начините за 
регулиране на хвойната 

• Д 6.2.2 Извършване на 

мониторинг на последствията 
от премахването на хвойната 

• Д 6.2.3. Анализ на резултатите 

от мониторинга и предписване 
на допълнителни дейности при 
необходимост 

• Д 6.2.4 Осигуряване на 

финансиране за премахване на 
хвойната 

• Д 6.2.5 Премахване на 

хвойната от селектираните 
места 

 



            

ПРОЕКТ  ДА СВЪРЖЕМ ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

7. Разработване на мерки за превенция и намаляване на риска от щети 

от хищници 

 

 

 

От една страна присъствието на голям брой домашни пасищни животни на територията на 

НП „Централен Балкан“ води до безпокойство за едрите хищници в района, а от друга 

домашните животни в планината са потенциална храна за хищниците. Особено уязвими са 

стадата при липсата на кучета и постоянен овчар със стадото. За да получат компенсаторните 

плащания, които държавата осигурява при нападение от мечка, пастирите трябва да минат 

през определена процедура. Тъй като те често не са добре запознати с процедурата, която 

освен това не работи безпроблемно, в някои случаи пастирите предпочитат да решат 

проблема като посягат на хищниците. За щети нанесени от вълци компенсации не се 
изплащат. 

 

Трябва да се отбележи, че наличието на голям брой животни е следствие от подмярка 

„Пасторализъм“. Неблагоприятните условия в планината включително наличието на 

хищници, са една от причините пастирите да бъдат финансово компенсирани. 

Предприемането на лични мерки за отстраняване на хищниците и решаване на проблема 

показва неосъзнаването на този факт. 

 

Настоящата стратегия цели да се редуцира броят на хищниците убити от пастири. За тази цел 

е необходимо преди всичко да се използват възможно най-ефективни методи за превенция на 
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щетите, както и различни форми на компенсиране, за които пастирите трябва да са 

информирани и да имат мотивация да ги използват. Също така, необходимо е да се извършва 

постоянно обучение на пастирите, относно нуждата от опазване на биоразнообразието в 

Парка, за да могат те да възприемат факта, че пашата в местообитания на хищници 

предполага определени загуби.  

 

За успешно осъществяване на тази стратегия е необходимо активно участие на ДНПЦБ и 

ползвателите. За подобряване на процедурата по изплащане на компенсаторните плащания е 

необходимо да включването на МОСВ и външни експерти. 
 

Междинни цели и дейности, включени в стратегията 

Основни междинни цели Индикатори  

До 2020 г. броят на регистрираните 

случаи на едри хищници убити от 

пастири е намален с 20% в 

сравнение с 2014 г. 

Брой едри хищници убити 

от пастири 

 

Краткосрочни междинни цели  Дейности 

МЦ 7.1 След края на 2017 г. се 

прилагат поне 2 различни форми за 

компенсиране на щети от хищници, 

като поне една от тях е нова 

 

 

Брой форми за 

компенсационни 

плащания за щети 
 

Брой на подадени 
заявления за 

кандидатстване за всяка 

компенсационна форма 

• Д 7.1.1 Анализиране и 

идентифициране на 

подходящите мерки за 

територията на НП 
"Централен Балкан" 

Д 7.1.2 Изработване на 

механизъм изпълнение на 

мерките 

МЦ 7.2 До края на 2017 г. не по 

малко от 80% от пастирите са 

информирани за механизма за 

превенция и намаляване на щети от 

хищници 

Брой животновъди 
запознати с механизмите 

за предотвратяване 

• Д 7.2.1 Провеждане на 

информационна кампания 
сред животновъдите за 

съществуващите 

механизми 

МЦ 7.3 До края на 2017 г. поне 80% 

от пастирите ползватели на 

територията на Парка са 

присъствали на поне 1 

информационна среща или 

получили информационна брошура, 

разясняваща значението и 

ценността на едрите хищници 

Брой животновъди 

посетили 
информационните срещи 

 
Брой животновъди 
запознати със значението и 

ценността на едрите 

хищници 

• Д 7.3.1 (Д 3.2.1) 

Провеждане на 

информационна кампания 
от страна на ДНП 

(презентации, брошури и 
др.) за поясняване на 
ценността на Парка, 

причините за въвеждане на 

конкретни режими и 

норми 
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