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Q1 Смятате ли, че нормативната рамка в България,
определяща целите, режимите и насоките на
управление на горското и ловното стопанство, е
добре разработена?

Не, наложителни са промени по отношение
на………………………..(попълнете в полето по-долу)

Q2 Ефективна ли е, според Вас, съвременната
функционална категоризация на горските територии
във Вашето стопанство (защитни гори, специални
гори, стопански гори)?

Умерено ефективна

Q3 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо използвани от местното население във
Вашата община/стопанство за лични цели? (При повече от един отговор, моля, използвайте номерация, за
да подредите по значение, където стойността на 1 има водещо значение. Няма ограничения в броя на
възможните отговори):
Широколистна дървесина

1

Иглолистна дървесина

2

Фуражни ресурси

6

Други дървесни ресурси – (вкл. с декоративни функции)
кора, съчки и др.

3

Лечебни растения

6

Диворастящи гъби

4

Горски плодове

4

Ловни ресурси

3

Q4 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо използвани във Вашата община/стопанство
за стопански цели? (При повече от един отговор, моля, използвайте номерация, за да подредите по
значение, където стойността на 1 има водещо значение. Няма ограничения в броя на възможните отговори):
Широколистна дървесина

1

Иглолистна дървесина

1

Ловни ресурси

4
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Q5 Кои от посочените по-долу обществени екосистемни ползи (по чл.248 от Закона за горите), осигурявани
от горите във Вашата община/стопанство, според Вашето професионално мнение, имат най-голям принос за
благосъстоянието на местното население и качеството на живот? (Моля, посочете до 5 ползи, като
използвате номерация, за да подредите по значимост, където стойността на 1 има водещо значение):
Обезпечаване на количеството и качеството на водата

1

Екраниране, поглъщане на шум и замърсители, поддържане
на микроклимат

2

Осигуряване на условия за рекреация и туризъм

3

Защита на природното и културното наследство

4

Защита на инфраструктурни обекти и съоръжения

3

Забавяне и регулиране на въздействията от промените на

4

климата

Q6 На какви основни критерии, според Вас, трябва
да отговарят горските територии, категоризирани
като „Зони за защита от урбанизация“? (Съгласно т.
25 от Доп. разпоредби на Закона за горите, "Зона за
защита от урбанизация" е част от горските
територии, в която е забранено извършването на
строителство, с изключение на елементи от
техническата инфраструктура и хидротехнически
съоръжения, както и на съоръжения, свързани с
управлението на горските територии. Броят на
възможните отговори е неограничен.)

Регулират микроклимата, екранират и поглъщат шум
и замърсители
,
Защитават инфраструктурни обекти и

,

съоръжения
Осигуряват условия за рекреация и
туризъм

,

Поддържат традиционния ландшафт (съхраняване
на функциите и разнообразието на естествените за
района местообитания)
,
Защитават природното и културното
наследство

Q7 Споделяте ли мнението, че в териториалния
обхват на Вашата община/стопанство са налице
горски територии, които следва да бъдат обособени
в „Зони за защита от урбанизация“?

Не мога да
преценя

Q8 Кои от изброените видове стопански дейности,
според Вас, се облагодетелстват от обществените
екосистемни ползи от горите и би следвало да се
заплаща за това? (Броят на възможните отговори е
неограничен):

Водохващане за стопански цели,
Енергийна
инфраструктура

,

Друга техническа инфраструктура (моля, пояснете в
полето по-долу)
,
Инфраструктура в сферата на спорта, рекреацията и
туризма
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Q9 Какво е отношението Ви към потенциалното
въвеждане на възмездно ползване на обществените
екосистемни ползи от горите, които благоприятстват
извършването на стопанска дейност? (Съгласно чл.
249, т.2 (3) Лицата, които извършват стопанската
дейност по ал. 1 в горските територии и зони,
определени в областния план за развитие на
горските територии, заплащат в общината, на чиято
територия извършват дейността, обезщетение за
съответните обществени екосистемни ползи; (5)
Право да получат средствата по ал. 4 имат
собственици на горски територии, както и държавни
горски стопанства и държавни ловни стопанства)

По-скоро позитивно

Q10 Моля, споделете с нас налични проблеми от
Вашата практика, с отношение към управлението на
горите, които не са коментирани в настоящата
анкета, но според Вас трябва да намерят отражение
в Областния план за развитие на горските територии
във Вашата област:

Respondent skipped this question

Q11 В коя община живеете?
Берковица

Q12 Каква професия упражнявате?
горски инспектор

Q13 От колко време упражнявате тази професия?
1

Q14 Какво образование имате?

висше

Q15 На каква възраст сте?

19 - 30
год.
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Page 1
Q1 Смятате ли, че нормативната рамка в България,
определяща целите, режимите и насоките на
управление на горското и ловното стопанство, е
добре разработена?

Не, наложителни са промени по отношение
на………………………..(попълнете в полето по-долу)
,
Моля, пояснете::
НЕ. Смятам, че е наложителна пълна промяна на Закона
за горите. Промяна на структурата на управление. Да
бъдат закрити шестте държавни предприятия, които
стопанисват държавните гори и разполагат със
средствата от продажба на дървесината без да внасят
държавни такси в бюджета, необходими за създаване на
нови гори, ремонт и строеж на нови горски пътища,
опазване на горите. ИАГ да се преструктурира в
първостепенен разпоредител. Ползването в
недържавните гори да става чрез държавните горски
стопанства с цел по - строг контрол при изпълнение на
горскостопанските планове.Регионалните дирекции да
са второстепенен разпоредител, като горските
стопанства са пряко подчинени на тях.Достойно
заплащане на работещите в горския сектор /ИАГ и РДГ/ заплатите на специалисти със средно образование в
ДГС са по - високи от заплатите на експертите в РДГ,
които са с висше образование.

Q2 Ефективна ли е, според Вас, съвременната
функционална категоризация на горските територии
във Вашето стопанство (защитни гори, специални
гори, стопански гори)?

Не мога да
преценя
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Q3 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо използвани от местното население във
Вашата община/стопанство за лични цели? (При повече от един отговор, моля, използвайте номерация, за
да подредите по значение, където стойността на 1 има водещо значение. Няма ограничения в броя на
възможните отговори):
Широколистна дървесина

1

Горски плодове

2

Медоносни растения

4

Ловни ресурси

2

Q4 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо използвани във Вашата община/стопанство
за стопански цели? (При повече от един отговор, моля, използвайте номерация, за да подредите по
значение, където стойността на 1 има водещо значение. Няма ограничения в броя на възможните отговори):
Широколистна дървесина

1

Иглолистна дървесина

4

Лечебни растения

5

Диворастящи гъби

3

Горски плодове

4

Медоносни растения

3

Ловни ресурси

3

Q5 Кои от посочените по-долу обществени екосистемни ползи (по чл.248 от Закона за горите), осигурявани
от горите във Вашата община/стопанство, според Вашето професионално мнение, имат най-голям принос за
благосъстоянието на местното население и качеството на живот? (Моля, посочете до 5 ползи, като
използвате номерация, за да подредите по значимост, където стойността на 1 има водещо значение):
Защита срещу ерозия на почвата, лавини и наводнения

3

Обезпечаване на количеството и качеството на водата

1

Осигуряване на условия за рекреация и туризъм

5

Поддържане на традиционния ландшафт

5

Защита на инфраструктурни обекти и съоръжения

5
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Q6 На какви основни критерии, според Вас, трябва
да отговарят горските територии, категоризирани
като „Зони за защита от урбанизация“? (Съгласно т.
25 от Доп. разпоредби на Закона за горите, "Зона за
защита от урбанизация" е част от горските
територии, в която е забранено извършването на
строителство, с изключение на елементи от
техническата инфраструктура и хидротехнически
съоръжения, както и на съоръжения, свързани с
управлението на горските територии. Броят на
възможните отговори е неограничен.)
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Защитават от наводнения, лавини и други природни
бедствия
,
Обезпечават количеството и качеството на водните
ресурси
,
Регулират микроклимата, екранират и поглъщат шум
и замърсители
,
Осигуряват условия за рекреация и
туризъм

Q7 Споделяте ли мнението, че в териториалния
обхват на Вашата община/стопанство са налице
горски територии, които следва да бъдат обособени
в „Зони за защита от урбанизация“?

Не

Q8 Кои от изброените видове стопански дейности,
според Вас, се облагодетелстват от обществените
екосистемни ползи от горите и би следвало да се
заплаща за това? (Броят на възможните отговори е
неограничен):

Водохващане за стопански цели,

Q9 Какво е отношението Ви към потенциалното
въвеждане на възмездно ползване на обществените
екосистемни ползи от горите, които благоприятстват
извършването на стопанска дейност? (Съгласно чл.
249, т.2 (3) Лицата, които извършват стопанската
дейност по ал. 1 в горските територии и зони,
определени в областния план за развитие на
горските територии, заплащат в общината, на чиято
територия извършват дейността, обезщетение за
съответните обществени екосистемни ползи; (5)
Право да получат средствата по ал. 4 имат
собственици на горски територии, както и държавни
горски стопанства и държавни ловни стопанства)

Позитивно

Q10 Моля, споделете с нас налични проблеми от
Вашата практика, с отношение към управлението на
горите, които не са коментирани в настоящата
анкета, но според Вас трябва да намерят отражение
в Областния план за развитие на горските територии
във Вашата област:

Respondent skipped this question

Енергийна
инфраструктура

Q11 В коя община живеете?
Берковица
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Q12 Каква професия упражнявате?
инженер - лесовъд

Q13 От колко време упражнявате тази професия?
33

Q14 Какво образование имате?

висше

Q15 На каква възраст сте?

51 - 65
год.
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Page 1
Q1 Смятате ли, че нормативната рамка в България,
определяща целите, режимите и насоките на
управление на горското и ловното стопанство, е
добре разработена?

По-скоро да, но са нужни промени по отношение

Q2 Ефективна ли е, според Вас, съвременната
функционална категоризация на горските територии
във Вашето стопанство (защитни гори, специални
гори, стопански гори)?

Умерено ефективна

на……………………..(попълнете в полето по-долу)

Q3 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо използвани от местното население във
Вашата община/стопанство за лични цели? (При повече от един отговор, моля, използвайте номерация, за
да подредите по значение, където стойността на 1 има водещо значение. Няма ограничения в броя на
възможните отговори):
Широколистна дървесина

1

Иглолистна дървесина

2

Диворастящи гъби

4

Ловни ресурси

3

Генетични ресурси (семена и размножителни материали)

5

Q4 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо използвани във Вашата община/стопанство
за стопански цели? (При повече от един отговор, моля, използвайте номерация, за да подредите по
значение, където стойността на 1 има водещо значение. Няма ограничения в броя на възможните отговори):
Широколистна дървесина

1

Иглолистна дървесина

2

Диворастящи гъби

4

Ловни ресурси

5
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Q5 Кои от посочените по-долу обществени екосистемни ползи (по чл.248 от Закона за горите), осигурявани
от горите във Вашата община/стопанство, според Вашето професионално мнение, имат най-голям принос за
благосъстоянието на местното население и качеството на живот? (Моля, посочете до 5 ползи, като
използвате номерация, за да подредите по значимост, където стойността на 1 има водещо значение):
Защита срещу ерозия на почвата, лавини и наводнения

2

Обезпечаване на количеството и качеството на водата

1

Осигуряване на условия за рекреация и туризъм

4

Поддържане на традиционния ландшафт

3

Защита на природното и културното наследство

5

Q6 На какви основни критерии, според Вас, трябва
да отговарят горските територии, категоризирани
като „Зони за защита от урбанизация“? (Съгласно т.
25 от Доп. разпоредби на Закона за горите, "Зона за
защита от урбанизация" е част от горските
територии, в която е забранено извършването на
строителство, с изключение на елементи от
техническата инфраструктура и хидротехнически
съоръжения, както и на съоръжения, свързани с
управлението на горските територии. Броят на
възможните отговори е неограничен.)

Защитават от ерозия на

,

почвата
Защитават от наводнения, лавини и други природни
бедствия
,
Регулират микроклимата, екранират и поглъщат шум
и замърсители
,
Осигуряват условия за рекреация и
туризъм

Q7 Споделяте ли мнението, че в териториалния
обхват на Вашата община/стопанство са налице
горски територии, които следва да бъдат обособени
в „Зони за защита от урбанизация“?

Не

Q8 Кои от изброените видове стопански дейности,
според Вас, се облагодетелстват от обществените
екосистемни ползи от горите и би следвало да се
заплаща за това? (Броят на възможните отговори е
неограничен):

Риболов,
Водохващане за стопански цели,
Енергийна
инфраструктура
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Анкетна карта за проучване на Експертното мнение за разработването на
ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ
МОНТАНА
Q9 Какво е отношението Ви към потенциалното
въвеждане на възмездно ползване на обществените
екосистемни ползи от горите, които благоприятстват
извършването на стопанска дейност? (Съгласно чл.
249, т.2 (3) Лицата, които извършват стопанската
дейност по ал. 1 в горските територии и зони,
определени в областния план за развитие на
горските територии, заплащат в общината, на чиято
територия извършват дейността, обезщетение за
съответните обществени екосистемни ползи; (5)
Право да получат средствата по ал. 4 имат
собственици на горски територии, както и държавни
горски стопанства и държавни ловни стопанства)

SurveyMonkey

Позитивно

Q10 Моля, споделете с нас налични проблеми от Вашата практика, с отношение към управлението на горите,
които не са коментирани в настоящата анкета, но според Вас трябва да намерят отражение в Областния
план за развитие на горските територии във Вашата област:
НЯМА

Q11 В коя община живеете?
Берковица

Q12 Каква професия упражнявате?
ЛЕСОВЪД

Q13 От колко време упражнявате тази професия?
9 години

Q14 Какво образование имате?

висше

Q15 На каква възраст сте?

31 - 50
год.
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Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
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Web Link 1 (Web Link)
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00:08:03
83.228.25.115

Page 1
Q1 Смятате ли, че нормативната рамка в България,
определяща целите, режимите и насоките на
управление на горското и ловното стопанство, е
добре разработена?

Да

Q2 Ефективна ли е, според Вас, съвременната
функционална категоризация на горските територии
във Вашето стопанство (защитни гори, специални
гори, стопански гори)?

Умерено ефективна

Q3 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо използвани от местното население във
Вашата община/стопанство за лични цели? (При повече от един отговор, моля, използвайте номерация, за
да подредите по значение, където стойността на 1 има водещо значение. Няма ограничения в броя на
възможните отговори):
Широколистна дървесина

1

Фуражни ресурси

6

Лечебни растения

4

Диворастящи гъби

3

Горски плодове

2

Ловни ресурси

5

Q4 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо използвани във Вашата община/стопанство
за стопански цели? (При повече от един отговор, моля, използвайте номерация, за да подредите по
значение, където стойността на 1 има водещо значение. Няма ограничения в броя на възможните отговори):
Широколистна дървесина

1
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Q5 Кои от посочените по-долу обществени екосистемни ползи (по чл.248 от Закона за горите), осигурявани
от горите във Вашата община/стопанство, според Вашето професионално мнение, имат най-голям принос за
благосъстоянието на местното население и качеството на живот? (Моля, посочете до 5 ползи, като
използвате номерация, за да подредите по значимост, където стойността на 1 има водещо значение):
Защита срещу ерозия на почвата, лавини и наводнения

1

Обезпечаване на количеството и качеството на водата

2

Поддържане на биологичното разнообразие

3

Екраниране, поглъщане на шум и замърсители, поддържане

4

на микроклимат
Осигуряване на условия за рекреация и туризъм

5

Q6 На какви основни критерии, според Вас, трябва
да отговарят горските територии, категоризирани
като „Зони за защита от урбанизация“? (Съгласно т.
25 от Доп. разпоредби на Закона за горите, "Зона за
защита от урбанизация" е част от горските
територии, в която е забранено извършването на
строителство, с изключение на елементи от
техническата инфраструктура и хидротехнически
съоръжения, както и на съоръжения, свързани с
управлението на горските територии. Броят на
възможните отговори е неограничен.)

Източник са на ценни горски
суровини
Защитават от ерозия на

,
,

почвата
Защитават от наводнения, лавини и други природни
бедствия
,
Обезпечават количеството и качеството на водните
ресурси
,
Поддържат биологичното разнообразие и

,

генофонд
Регулират микроклимата, екранират и поглъщат шум
и замърсители
,
Забавят и регулират въздействията от промените на
климата

Q7 Споделяте ли мнението, че в териториалния
обхват на Вашата община/стопанство са налице
горски територии, които следва да бъдат обособени
в „Зони за защита от урбанизация“?

Не мога да

Q8 Кои от изброените видове стопански дейности,
според Вас, се облагодетелстват от обществените
екосистемни ползи от горите и би следвало да се
заплаща за това? (Броят на възможните отговори е
неограничен):

Лов,

преценя

Риболов,
Водохващане за стопански цели,
Енергийна
инфраструктура
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Q9 Какво е отношението Ви към потенциалното
въвеждане на възмездно ползване на обществените
екосистемни ползи от горите, които благоприятстват
извършването на стопанска дейност? (Съгласно чл.
249, т.2 (3) Лицата, които извършват стопанската
дейност по ал. 1 в горските територии и зони,
определени в областния план за развитие на
горските територии, заплащат в общината, на чиято
територия извършват дейността, обезщетение за
съответните обществени екосистемни ползи; (5)
Право да получат средствата по ал. 4 имат
собственици на горски територии, както и държавни
горски стопанства и държавни ловни стопанства)

SurveyMonkey

По-скоро позитивно

Q10 Моля, споделете с нас налични проблеми от Вашата практика, с отношение към управлението на горите,
които не са коментирани в настоящата анкета, но според Вас трябва да намерят отражение в Областния
план за развитие на горските територии във Вашата област:
няма такива

Q11 В коя община живеете?
Берковица

Q12 Каква професия упражнявате?
администрация

Q13 От колко време упражнявате тази професия?
2г.

Q14 Какво образование имате?

висше

Q15 На каква възраст сте?

51 - 65
год.
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Page 1
Q1 Смятате ли, че нормативната рамка в България,
определяща целите, режимите и насоките на
управление на горското и ловното стопанство, е
добре разработена?

Да

Q2 Ефективна ли е, според Вас, съвременната
функционална категоризация на горските територии
във Вашето стопанство (защитни гори, специални
гори, стопански гори)?

Умерено ефективна

Q3 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо използвани от местното население във
Вашата община/стопанство за лични цели? (При повече от един отговор, моля, използвайте номерация, за
да подредите по значение, където стойността на 1 има водещо значение. Няма ограничения в броя на
възможните отговори):
Широколистна дървесина

1

Иглолистна дървесина

3

Фуражни ресурси

5

Ресурси за добив на смола и етерични масла

6

Други дървесни ресурси – (вкл. с декоративни функции)

6

кора, съчки и др.
Лечебни растения

3

Диворастящи гъби

2

Горски плодове

2

Медоносни растения

2

Ловни ресурси

3

Генетични ресурси (семена и размножителни материали)

5
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Q4 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо използвани във Вашата община/стопанство
за стопански цели? (При повече от един отговор, моля, използвайте номерация, за да подредите по
значение, където стойността на 1 има водещо значение. Няма ограничения в броя на възможните отговори):
Широколистна дървесина

1

Иглолистна дървесина

3

Фуражни ресурси

5

Ресурси за добив на смола и етерични масла

6

Други дървесни ресурси – (вкл. с декоративни функции)

6

кора, съчки и др.
Лечебни растения

3

Диворастящи гъби

2

Горски плодове

2

Медоносни растения

2

Ловни ресурси

3

Генетични ресурси (семена и размножителни материали)

6

Q5 Кои от посочените по-долу обществени екосистемни ползи (по чл.248 от Закона за горите), осигурявани
от горите във Вашата община/стопанство, според Вашето професионално мнение, имат най-голям принос за
благосъстоянието на местното население и качеството на живот? (Моля, посочете до 5 ползи, като
използвате номерация, за да подредите по значимост, където стойността на 1 има водещо значение):
Защита срещу ерозия на почвата, лавини и наводнения

4

Обезпечаване на количеството и качеството на водата

1

Поддържане на биологичното разнообразие

2

Екраниране, поглъщане на шум и замърсители, поддържане

3

на микроклимат
Осигуряване на условия за рекреация и туризъм

2

Поддържане на традиционния ландшафт

3

Защита на природното и културното наследство

3

Защита на инфраструктурни обекти и съоръжения

4

Забавяне и регулиране на въздействията от промените на

2

климата
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Q6 На какви основни критерии, според Вас, трябва
да отговарят горските територии, категоризирани
като „Зони за защита от урбанизация“? (Съгласно т.
25 от Доп. разпоредби на Закона за горите, "Зона за
защита от урбанизация" е част от горските
територии, в която е забранено извършването на
строителство, с изключение на елементи от
техническата инфраструктура и хидротехнически
съоръжения, както и на съоръжения, свързани с
управлението на горските територии. Броят на
възможните отговори е неограничен.)

Обезпечават количеството и качеството на водните

Q7 Споделяте ли мнението, че в териториалния
обхват на Вашата община/стопанство са налице
горски територии, които следва да бъдат обособени
в „Зони за защита от урбанизация“?

Не мога да

Q8 Кои от изброените видове стопански дейности,
според Вас, се облагодетелстват от обществените
екосистемни ползи от горите и би следвало да се
заплаща за това? (Броят на възможните отговори е
неограничен):

Добив на диворастящи гъби,

Q9 Какво е отношението Ви към потенциалното
въвеждане на възмездно ползване на обществените
екосистемни ползи от горите, които благоприятстват
извършването на стопанска дейност? (Съгласно чл.
249, т.2 (3) Лицата, които извършват стопанската
дейност по ал. 1 в горските територии и зони,
определени в областния план за развитие на
горските територии, заплащат в общината, на чиято
територия извършват дейността, обезщетение за
съответните обществени екосистемни ползи; (5)
Право да получат средствата по ал. 4 имат
собственици на горски територии, както и държавни
горски стопанства и държавни ловни стопанства)

Позитивно

Q10 Моля, споделете с нас налични проблеми от
Вашата практика, с отношение към управлението на
горите, които не са коментирани в настоящата
анкета, но според Вас трябва да намерят отражение
в Областния план за развитие на горските територии
във Вашата област:

Respondent skipped this question

ресурси
,
Поддържат традиционния ландшафт (съхраняване
на функциите и разнообразието на естествените за
района местообитания)

преценя

Добив на диворастящи плодове,
Лов,
Риболов

Q11 В коя община живеете?
Берковица
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Q12 Каква професия упражнявате?
лесовъд

Q13 От колко време упражнявате тази професия?
15

Q14 Какво образование имате?

висше

Q15 На каква възраст сте?

31 - 50
год.
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Page 1
Q1 Смятате ли, че нормативната рамка в България,
определяща целите, режимите и насоките на
управление на горското и ловното стопанство, е
добре разработена?

По-скоро не, нужни промени по отношение
на……………………..(попълнете в полето по-долу)
,
Моля, пояснете::
Закона за горите и всички други нормативни
актове.

Q2 Ефективна ли е, според Вас, съвременната
функционална категоризация на горските територии
във Вашето стопанство (защитни гори, специални
гори, стопански гори)?

Слабо
ефективна

Q3 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо използвани от местното население във
Вашата община/стопанство за лични цели? (При повече от един отговор, моля, използвайте номерация, за
да подредите по значение, където стойността на 1 има водещо значение. Няма ограничения в броя на
възможните отговори):
Широколистна дървесина

1

Иглолистна дървесина

4

Лечебни растения

6

Диворастящи гъби

4

Медоносни растения

3

Ловни ресурси

3
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Q4 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо използвани във Вашата община/стопанство
за стопански цели? (При повече от един отговор, моля, използвайте номерация, за да подредите по
значение, където стойността на 1 има водещо значение. Няма ограничения в броя на възможните отговори):
Широколистна дървесина

1

Иглолистна дървесина

2

Диворастящи гъби

3

Горски плодове

3

Медоносни растения

4

Ловни ресурси

5

Q5 Кои от посочените по-долу обществени екосистемни ползи (по чл.248 от Закона за горите), осигурявани
от горите във Вашата община/стопанство, според Вашето професионално мнение, имат най-голям принос за
благосъстоянието на местното население и качеството на живот? (Моля, посочете до 5 ползи, като
използвате номерация, за да подредите по значимост, където стойността на 1 има водещо значение):
Защита срещу ерозия на почвата, лавини и наводнения

2

Обезпечаване на количеството и качеството на водата

1

Осигуряване на условия за рекреация и туризъм

3

Q6 На какви основни критерии, според Вас, трябва
да отговарят горските територии, категоризирани
като „Зони за защита от урбанизация“? (Съгласно т.
25 от Доп. разпоредби на Закона за горите, "Зона за
защита от урбанизация" е част от горските
територии, в която е забранено извършването на
строителство, с изключение на елементи от
техническата инфраструктура и хидротехнически
съоръжения, както и на съоръжения, свързани с
управлението на горските територии. Броят на
възможните отговори е неограничен.)

Защитават инфраструктурни обекти и

Q7 Споделяте ли мнението, че в териториалния
обхват на Вашата община/стопанство са налице
горски територии, които следва да бъдат обособени
в „Зони за защита от урбанизация“?

Не мога да

Q8 Кои от изброените видове стопански дейности,
според Вас, се облагодетелстват от обществените
екосистемни ползи от горите и би следвало да се
заплаща за това? (Броят на възможните отговори е
неограничен):

Водохващане за стопански цели,

,

съоръжения
Осигуряват условия за рекреация и
туризъм

преценя

Инфраструктура в сферата на спорта, рекреацията и
туризма
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Q9 Какво е отношението Ви към потенциалното
въвеждане на възмездно ползване на обществените
екосистемни ползи от горите, които благоприятстват
извършването на стопанска дейност? (Съгласно чл.
249, т.2 (3) Лицата, които извършват стопанската
дейност по ал. 1 в горските територии и зони,
определени в областния план за развитие на
горските територии, заплащат в общината, на чиято
територия извършват дейността, обезщетение за
съответните обществени екосистемни ползи; (5)
Право да получат средствата по ал. 4 имат
собственици на горски територии, както и държавни
горски стопанства и държавни ловни стопанства)

По-скоро позитивно

Q10 Моля, споделете с нас налични проблеми от
Вашата практика, с отношение към управлението на
горите, които не са коментирани в настоящата
анкета, но според Вас трябва да намерят отражение
в Областния план за развитие на горските територии
във Вашата област:

Respondent skipped this question

Q11 В коя община живеете?
Берковица

Q12 Каква професия упражнявате?
лесовъд

Q13 От колко време упражнявате тази професия?
20

Q14 Какво образование имате?

висше

Q15 На каква възраст сте?

31 - 50
год.
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Page 1
Q1 Смятате ли, че нормативната рамка в България,
определяща целите, режимите и насоките на
управление на горското и ловното стопанство, е
добре разработена?

Да

Q2 Ефективна ли е, според Вас, съвременната
функционална категоризация на горските територии
във Вашето стопанство (защитни гори, специални
гори, стопански гори)?

Слабо
ефективна

Q3 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо използвани от местното население във
Вашата община/стопанство за лични цели? (При повече от един отговор, моля, използвайте номерация, за
да подредите по значение, където стойността на 1 има водещо значение. Няма ограничения в броя на
възможните отговори):
Широколистна дървесина

1

Иглолистна дървесина

2

Лечебни растения

3

Диворастящи гъби

3

Медоносни растения

3

Ловни ресурси

3

Q4 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо използвани във Вашата община/стопанство
за стопански цели? (При повече от един отговор, моля, използвайте номерация, за да подредите по
значение, където стойността на 1 има водещо значение. Няма ограничения в броя на възможните отговори):
Широколистна дървесина

1

Иглолистна дървесина

2
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Q5 Кои от посочените по-долу обществени екосистемни ползи (по чл.248 от Закона за горите), осигурявани
от горите във Вашата община/стопанство, според Вашето професионално мнение, имат най-голям принос за
благосъстоянието на местното население и качеството на живот? (Моля, посочете до 5 ползи, като
използвате номерация, за да подредите по значимост, където стойността на 1 има водещо значение):
Защита срещу ерозия на почвата, лавини и наводнения

1

Обезпечаване на количеството и качеството на водата

1

Поддържане на биологичното разнообразие

1

Екраниране, поглъщане на шум и замърсители, поддържане
на микроклимат

1

Защита на инфраструктурни обекти и съоръжения

1

Q6 На какви основни критерии, според Вас, трябва
да отговарят горските територии, категоризирани
като „Зони за защита от урбанизация“? (Съгласно т.
25 от Доп. разпоредби на Закона за горите, "Зона за
защита от урбанизация" е част от горските
територии, в която е забранено извършването на
строителство, с изключение на елементи от
техническата инфраструктура и хидротехнически
съоръжения, както и на съоръжения, свързани с
управлението на горските територии. Броят на
възможните отговори е неограничен.)

Защитават от ерозия на

,

почвата
Защитават от наводнения, лавини и други природни
бедствия
,
Обезпечават количеството и качеството на водните
ресурси
,
Поддържат биологичното разнообразие и

,

генофонд
Регулират микроклимата, екранират и поглъщат шум
и замърсители
,
Забавят и регулират въздействията от промените на
климата
,
Защитават инфраструктурни обекти и

,

съоръжения
Осигуряват условия за рекреация и
туризъм

,

Поддържат традиционния ландшафт (съхраняване
на функциите и разнообразието на естествените за
района местообитания)
,
Защитават природното и културното
наследство

Q7 Споделяте ли мнението, че в териториалния
обхват на Вашата община/стопанство са налице
горски територии, които следва да бъдат обособени
в „Зони за защита от урбанизация“?

Не мога да
преценя
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Q8 Кои от изброените видове стопански дейности,
според Вас, се облагодетелстват от обществените
екосистемни ползи от горите и би следвало да се
заплаща за това? (Броят на възможните отговори е
неограничен):

Добив на лекарствени
растения

SurveyMonkey

,

Добив на диворастящи гъби,
Лов,
Риболов

Q9 Какво е отношението Ви към потенциалното
въвеждане на възмездно ползване на обществените
екосистемни ползи от горите, които благоприятстват
извършването на стопанска дейност? (Съгласно чл.
249, т.2 (3) Лицата, които извършват стопанската
дейност по ал. 1 в горските територии и зони,
определени в областния план за развитие на
горските територии, заплащат в общината, на чиято
територия извършват дейността, обезщетение за
съответните обществени екосистемни ползи; (5)
Право да получат средствата по ал. 4 имат
собственици на горски територии, както и държавни
горски стопанства и държавни ловни стопанства)

Позитивно

Q10 Моля, споделете с нас налични проблеми от Вашата практика, с отношение към управлението на горите,
които не са коментирани в настоящата анкета, но според Вас трябва да намерят отражение в Областния
план за развитие на горските територии във Вашата област:
разрушаването на горските пътища при извоз на дървесина

Q11 В коя община живеете?
Монтана

Q12 Каква професия упражнявате?
лесовъд

Q13 От колко време упражнявате тази професия?
от 29 години

Q14 Какво образование имате?

висше

Q15 На каква възраст сте?

51 - 65
год.
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Page 1
Q1 Смятате ли, че нормативната рамка в България,
определяща целите, режимите и насоките на
управление на горското и ловното стопанство, е
добре разработена?

По-скоро не, нужни промени по отношение
на……………………..(попълнете в полето по-долу)
,
Моля, пояснете::
Необходими са промени в Закона за горите, Закона за
лова и опазване на дивеча. Значително по-строги
санкции за бракониерство на дървесина и дивеч.

Q2 Ефективна ли е, според Вас, съвременната
функционална категоризация на горските територии
във Вашето стопанство (защитни гори, специални
гори, стопански гори)?

Слабо
ефективна

Q3 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо използвани от местното население във
Вашата община/стопанство за лични цели? (При повече от един отговор, моля, използвайте номерация, за
да подредите по значение, където стойността на 1 има водещо значение. Няма ограничения в броя на
възможните отговори):
Широколистна дървесина

1

Диворастящи гъби

1

Q4 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо използвани във Вашата община/стопанство
за стопански цели? (При повече от един отговор, моля, използвайте номерация, за да подредите по
значение, където стойността на 1 има водещо значение. Няма ограничения в броя на възможните отговори):
Широколистна дървесина

1

Диворастящи гъби

1
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Q5 Кои от посочените по-долу обществени екосистемни ползи (по чл.248 от Закона за горите), осигурявани
от горите във Вашата община/стопанство, според Вашето професионално мнение, имат най-голям принос за
благосъстоянието на местното население и качеството на живот? (Моля, посочете до 5 ползи, като
използвате номерация, за да подредите по значимост, където стойността на 1 има водещо значение):
Поддържане на биологичното разнообразие

1

Осигуряване на условия за рекреация и туризъм

1

Защита на природното и културното наследство

1

Q6 На какви основни критерии, според Вас, трябва
да отговарят горските територии, категоризирани
като „Зони за защита от урбанизация“? (Съгласно т.
25 от Доп. разпоредби на Закона за горите, "Зона за
защита от урбанизация" е част от горските
територии, в която е забранено извършването на
строителство, с изключение на елементи от
техническата инфраструктура и хидротехнически
съоръжения, както и на съоръжения, свързани с
управлението на горските територии. Броят на
възможните отговори е неограничен.)

Защитават от ерозия на

,

почвата
Защитават от наводнения, лавини и други природни
бедствия
,
Поддържат биологичното разнообразие и
генофонд
Осигуряват условия за рекреация и
туризъм

,
,

Поддържат традиционния ландшафт (съхраняване
на функциите и разнообразието на естествените за
района местообитания)
,
Защитават природното и културното
наследство

Q7 Споделяте ли мнението, че в териториалния
обхват на Вашата община/стопанство са налице
горски територии, които следва да бъдат обособени
в „Зони за защита от урбанизация“?

Да (моля, посочете примери в полето по-долу -

Q8 Кои от изброените видове стопански дейности,
според Вас, се облагодетелстват от обществените
екосистемни ползи от горите и би следвало да се
заплаща за това? (Броят на възможните отговори е
неограничен):

Добив на диворастящи гъби,

местност, участък, др.)

Водохващане за стопански цели
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Q9 Какво е отношението Ви към потенциалното
въвеждане на възмездно ползване на обществените
екосистемни ползи от горите, които благоприятстват
извършването на стопанска дейност? (Съгласно чл.
249, т.2 (3) Лицата, които извършват стопанската
дейност по ал. 1 в горските територии и зони,
определени в областния план за развитие на
горските територии, заплащат в общината, на чиято
територия извършват дейността, обезщетение за
съответните обществени екосистемни ползи; (5)
Право да получат средствата по ал. 4 имат
собственици на горски територии, както и държавни
горски стопанства и държавни ловни стопанства)

SurveyMonkey

По-скоро позитивно

Q10 Моля, споделете с нас налични проблеми от Вашата практика, с отношение към управлението на горите,
които не са коментирани в настоящата анкета, но според Вас трябва да намерят отражение в Областния
план за развитие на горските територии във Вашата област:
Неоходимо е въвеждането на забрани за добив на дървесина в определени райони от областта.

Q11 В коя община живеете?
община Монтана

Q12 Каква професия упражнявате?
главен инспектор РК-Западна България област Монтана

Q13 От колко време упражнявате тази професия?
6 години

Q14 Какво образование имате?

висше

Q15 На каква възраст сте?

31 - 50
год.
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Page 1
Q1 Смятате ли, че нормативната рамка в България,
определяща целите, режимите и насоките на
управление на горското и ловното стопанство, е
добре разработена?

Да

Q2 Ефективна ли е, според Вас, съвременната
функционална категоризация на горските територии
във Вашето стопанство (защитни гори, специални
гори, стопански гори)?

Неефективна

Q3 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо използвани от местното население във
Вашата община/стопанство за лични цели? (При повече от един отговор, моля, използвайте номерация, за
да подредите по значение, където стойността на 1 има водещо значение. Няма ограничения в броя на
възможните отговори):
Широколистна дървесина

1

Иглолистна дървесина

2

Лечебни растения

6

Диворастящи гъби

3

Горски плодове

5

Медоносни растения

4

Q4 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо използвани във Вашата община/стопанство
за стопански цели? (При повече от един отговор, моля, използвайте номерация, за да подредите по
значение, където стойността на 1 има водещо значение. Няма ограничения в броя на възможните отговори):
Широколистна дървесина

1

Иглолистна дървесина

2

Лечебни растения

4

Диворастящи гъби

3

Горски плодове

5

Медоносни растения

6
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Q5 Кои от посочените по-долу обществени екосистемни ползи (по чл.248 от Закона за горите), осигурявани
от горите във Вашата община/стопанство, според Вашето професионално мнение, имат най-голям принос за
благосъстоянието на местното население и качеството на живот? (Моля, посочете до 5 ползи, като
използвате номерация, за да подредите по значимост, където стойността на 1 има водещо значение):
Обезпечаване на количеството и качеството на водата

1

Поддържане на биологичното разнообразие

2

Осигуряване на условия за рекреация и туризъм

3

Забавяне и регулиране на въздействията от промените на

4

климата

Q6 На какви основни критерии, според Вас, трябва
да отговарят горските територии, категоризирани
като „Зони за защита от урбанизация“? (Съгласно т.
25 от Доп. разпоредби на Закона за горите, "Зона за
защита от урбанизация" е част от горските
територии, в която е забранено извършването на
строителство, с изключение на елементи от
техническата инфраструктура и хидротехнически
съоръжения, както и на съоръжения, свързани с
управлението на горските територии. Броят на
възможните отговори е неограничен.)

Източник са на ценни горски
суровини

Q7 Споделяте ли мнението, че в териториалния
обхват на Вашата община/стопанство са налице
горски територии, които следва да бъдат обособени
в „Зони за защита от урбанизация“?

Не

Q8 Кои от изброените видове стопански дейности,
според Вас, се облагодетелстват от обществените
екосистемни ползи от горите и би следвало да се
заплаща за това? (Броят на възможните отговори е
неограничен):

Добив на лекарствени
растения

,

Обезпечават количеството и качеството на водните
ресурси

,

Добив на диворастящи гъби,
Лов,
Водохващане за стопански цели

Q9 Какво е отношението Ви към потенциалното
въвеждане на възмездно ползване на обществените
екосистемни ползи от горите, които благоприятстват
извършването на стопанска дейност? (Съгласно чл.
249, т.2 (3) Лицата, които извършват стопанската
дейност по ал. 1 в горските територии и зони,
определени в областния план за развитие на
горските територии, заплащат в общината, на чиято
територия извършват дейността, обезщетение за
съответните обществени екосистемни ползи; (5)
Право да получат средствата по ал. 4 имат
собственици на горски територии, както и държавни
горски стопанства и държавни ловни стопанства)

Позитивно
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Q10 Моля, споделете с нас налични проблеми от
Вашата практика, с отношение към управлението на
горите, които не са коментирани в настоящата
анкета, но според Вас трябва да намерят отражение
в Областния план за развитие на горските територии
във Вашата област:

Respondent skipped this question

Q11 В коя община живеете?
Берковица

Q12 Каква професия упражнявате?
Лесничей

Q13 От колко време упражнявате тази професия?
15

Q14 Какво образование имате?

висше

Q15 На каква възраст сте?

31 - 50
год.
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#10
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Friday, May 25, 2018 3:58:17 PM
Friday, May 25, 2018 4:21:32 PM
00:23:15
85.14.42.162

Page 1
Q1 Смятате ли, че нормативната рамка в България,
определяща целите, режимите и насоките на
управление на горското и ловното стопанство, е
добре разработена?

Да

Q2 Ефективна ли е, според Вас, съвременната
функционална категоризация на горските територии
във Вашето стопанство (защитни гори, специални
гори, стопански гори)?

Умерено ефективна

Q3 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо използвани от местното население във
Вашата община/стопанство за лични цели? (При повече от един отговор, моля, използвайте номерация, за
да подредите по значение, където стойността на 1 има водещо значение. Няма ограничения в броя на
възможните отговори):
Широколистна дървесина

1

Иглолистна дървесина

2

Лечебни растения

4

Диворастящи гъби

3

Горски плодове

5

Q4 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо използвани във Вашата община/стопанство
за стопански цели? (При повече от един отговор, моля, използвайте номерация, за да подредите по
значение, където стойността на 1 има водещо значение. Няма ограничения в броя на възможните отговори):
Широколистна дървесина

1

Иглолистна дървесина

2

Ловни ресурси

3
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Q5 Кои от посочените по-долу обществени екосистемни ползи (по чл.248 от Закона за горите), осигурявани
от горите във Вашата община/стопанство, според Вашето професионално мнение, имат най-голям принос за
благосъстоянието на местното население и качеството на живот? (Моля, посочете до 5 ползи, като
използвате номерация, за да подредите по значимост, където стойността на 1 има водещо значение):
Защита срещу ерозия на почвата, лавини и наводнения

3

Обезпечаване на количеството и качеството на водата

2

Поддържане на биологичното разнообразие

1

Осигуряване на условия за рекреация и туризъм

5

Поддържане на традиционния ландшафт

4

Q6 На какви основни критерии, според Вас, трябва
да отговарят горските територии, категоризирани
като „Зони за защита от урбанизация“? (Съгласно т.
25 от Доп. разпоредби на Закона за горите, "Зона за
защита от урбанизация" е част от горските
територии, в която е забранено извършването на
строителство, с изключение на елементи от
техническата инфраструктура и хидротехнически
съоръжения, както и на съоръжения, свързани с
управлението на горските територии. Броят на
възможните отговори е неограничен.)

Източник са на ценни горски

,

суровини
Защитават от ерозия на
почвата

,

Защитават от наводнения, лавини и други природни
бедствия
,
Обезпечават количеството и качеството на водните
ресурси
,
Поддържат биологичното разнообразие и
генофонд
Осигуряват условия за рекреация и

,
,

туризъм
Поддържат традиционния ландшафт (съхраняване
на функциите и разнообразието на естествените за
района местообитания)

Q7 Споделяте ли мнението, че в териториалния
обхват на Вашата община/стопанство са налице
горски територии, които следва да бъдат обособени
в „Зони за защита от урбанизация“?

Не мога да

Q8 Кои от изброените видове стопански дейности,
според Вас, се облагодетелстват от обществените
екосистемни ползи от горите и би следвало да се
заплаща за това? (Броят на възможните отговори е
неограничен):

Добив на лекарствени
растения

преценя

Добив на диворастящи гъби,
Лов,
Риболов
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Q9 Какво е отношението Ви към потенциалното
въвеждане на възмездно ползване на обществените
екосистемни ползи от горите, които благоприятстват
извършването на стопанска дейност? (Съгласно чл.
249, т.2 (3) Лицата, които извършват стопанската
дейност по ал. 1 в горските територии и зони,
определени в областния план за развитие на
горските територии, заплащат в общината, на чиято
територия извършват дейността, обезщетение за
съответните обществени екосистемни ползи; (5)
Право да получат средствата по ал. 4 имат
собственици на горски територии, както и държавни
горски стопанства и държавни ловни стопанства)

По-скоро позитивно

Q10 Моля, споделете с нас налични проблеми от
Вашата практика, с отношение към управлението на
горите, които не са коментирани в настоящата
анкета, но според Вас трябва да намерят отражение
в Областния план за развитие на горските територии
във Вашата област:

Respondent skipped this question

Q11 В коя община живеете?
ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

Q12 Каква професия упражнявате?
инж. - лесовъд

Q13 От колко време упражнявате тази професия?
19 години

Q14 Какво образование имате?

висше

Q15 На каква възраст сте?

51 - 65
год.
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#11
COMPLETE
Collector:
Started:
Last Modified:
Time Spent:
IP Address:

Web Link 1 (Web Link)
Sunday, May 27, 2018 12:09:13 AM
Sunday, May 27, 2018 12:36:45 AM
00:27:31
84.252.15.88

Page 1
Q1 Смятате ли, че нормативната рамка в България,
определяща целите, режимите и насоките на
управление на горското и ловното стопанство, е
добре разработена?

По-скоро да, но са нужни промени по отношение
на……………………..(попълнете в полето по-долу)
,
Моля, пояснете::
ясно обозначение на защитените гори, време и вид сеч,
както и прозрачност при изготвяне и обсъждане на
плановете пред населението на ползването им. Пример
при обсъждане е необходимо ясно използване на гори и
вид в местност, а не в отдели и подотдели с номера,
които са ясни само на работещите в горските
стопанства.

Q2 Ефективна ли е, според Вас, съвременната
функционална категоризация на горските територии
във Вашето стопанство (защитни гори, специални
гори, стопански гори)?

Умерено ефективна

Q3 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо използвани от местното население във
Вашата община/стопанство за лични цели? (При повече от един отговор, моля, използвайте номерация, за
да подредите по значение, където стойността на 1 има водещо значение. Няма ограничения в броя на
възможните отговори):
Широколистна дървесина

1

Иглолистна дървесина

2

Диворастящи гъби

4

Ловни ресурси

5

Q4 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо използвани във Вашата община/стопанство
за стопански цели? (При повече от един отговор, моля, използвайте номерация, за да подредите по
значение, където стойността на 1 има водещо значение. Няма ограничения в броя на възможните отговори):
Широколистна дървесина

1

Иглолистна дървесина

1
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Q5 Кои от посочените по-долу обществени екосистемни ползи (по чл.248 от Закона за горите), осигурявани
от горите във Вашата община/стопанство, според Вашето професионално мнение, имат най-голям принос за
благосъстоянието на местното население и качеството на живот? (Моля, посочете до 5 ползи, като
използвате номерация, за да подредите по значимост, където стойността на 1 има водещо значение):
Защита срещу ерозия на почвата, лавини и наводнения

1

Обезпечаване на количеството и качеството на водата

1

Поддържане на биологичното разнообразие

1

Осигуряване на условия за рекреация и туризъм

1

Поддържане на традиционния ландшафт

1

Забавяне и регулиране на въздействията от промените на

1

климата

Q6 На какви основни критерии, според Вас, трябва
да отговарят горските територии, категоризирани
като „Зони за защита от урбанизация“? (Съгласно т.
25 от Доп. разпоредби на Закона за горите, "Зона за
защита от урбанизация" е част от горските
територии, в която е забранено извършването на
строителство, с изключение на елементи от
техническата инфраструктура и хидротехнически
съоръжения, както и на съоръжения, свързани с
управлението на горските територии. Броят на
възможните отговори е неограничен.)

Източник са на ценни горски
суровини
Защитават от ерозия на
почвата

,
,

Защитават от наводнения, лавини и други природни
бедствия
,
Обезпечават количеството и качеството на водните
ресурси
,
Поддържат биологичното разнообразие и

,

генофонд
Регулират микроклимата, екранират и поглъщат шум
и замърсители
,
Забавят и регулират въздействията от промените на
климата
,
Защитават инфраструктурни обекти и

,

съоръжения
Осигуряват условия за рекреация и
туризъм

,

Поддържат традиционния ландшафт (съхраняване
на функциите и разнообразието на естествените за
района местообитания)
,
Защитават природното и културното
наследство

34 / 36

Анкетна карта за проучване на Експертното мнение за разработването на
ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ
МОНТАНА
Q7 Споделяте ли мнението, че в териториалния
обхват на Вашата община/стопанство са налице
горски територии, които следва да бъдат обособени
в „Зони за защита от урбанизация“?
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Да (моля, посочете примери в полето по-долу местност, участък, др.)
,
Друго (моля,
посочете):
Всички широколистни гори над 1000 м надморска
височина и гори с наличие на недвижими паметници на
културата: районите с наличие на стари саксонски рупи
в местността Езерото, Рупски дол и Велин дел.

Q8 Кои от изброените видове стопански дейности,
според Вас, се облагодетелстват от обществените
екосистемни ползи от горите и би следвало да се
заплаща за това? (Броят на възможните отговори е
неограничен):

Водохващане за стопански цели,

Q9 Какво е отношението Ви към потенциалното
въвеждане на възмездно ползване на обществените
екосистемни ползи от горите, които благоприятстват
извършването на стопанска дейност? (Съгласно чл.
249, т.2 (3) Лицата, които извършват стопанската
дейност по ал. 1 в горските територии и зони,
определени в областния план за развитие на
горските територии, заплащат в общината, на чиято
територия извършват дейността, обезщетение за
съответните обществени екосистемни ползи; (5)
Право да получат средствата по ал. 4 имат
собственици на горски територии, както и държавни
горски стопанства и държавни ловни стопанства)

Позитивно

Енергийна
инфраструктура

Q10 Моля, споделете с нас налични проблеми от Вашата практика, с отношение към управлението на горите,
които не са коментирани в настоящата анкета, но според Вас трябва да намерят отражение в Областния
план за развитие на горските територии във Вашата област:
Определяне и ясно обозначаване на горите, които предпазват от ерозия, наводнения и запазват водните запаси в района именно иироколистните гори над 1000 метра

Q11 В коя община живеете?
Чипровци

Q12 Каква професия упражнявате?
учител
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Q13 От колко време упражнявате тази професия?
20

Q14 Какво образование имате?

висше

Q15 На каква възраст сте?

51 - 65
год.
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Q1 Смятате ли, че нормативната рамка в България, определяща
целите, режимите и насоките на управление на горското и ловното
стопанство, е добре разработена?
Answered: 11

Skipped: 0

Да

По-скоро да,
но са нужни...

По-скоро не,
нужни промен...

Не,
наложителни ...

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

ANSWER CHOICES

RESPONSES

Да

45.45%

5

По-скоро да, но са нужни промени по отношение на……………………..(попълнете в полето по-долу)

18.18%

2

По-скоро не, нужни промени по отношение на……………………..(попълнете в полето по-долу)

18.18%

2

Не, наложителни са промени по отношение на………………………..(попълнете в полето по-долу)

18.18%

2

TOTAL

11

#

МОЛЯ, ПОЯСНЕТЕ:

DATE

1

ясно обозначение на защитените гори, време и вид сеч, както и прозрачност при изготвяне и
обсъждане на плановете пред населението на ползването им. Пример при обсъждане е
необходимо ясно използване на гори и вид в местност, а не в отдели и подотдели с номера,
които са ясни само на работещите в горските стопанства.

5/27/2018 12:36 AM

2

Необходими са промени в Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча.
Значително по-строги санкции за бракониерство на дървесина и дивеч.

5/17/2018 9:16 AM

3

Закона за горите и всички други нормативни актове.

5/14/2018 4:35 PM
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4

НЕ. Смятам, че е наложителна пълна промяна на Закона за горите. Промяна на структурата
на управление. Да бъдат закрити шестте държавни предприятия, които стопанисват
държавните гори и разполагат със средствата от продажба на дървесината без да внасят
държавни такси в бюджета, необходими за създаване на нови гори, ремонт и строеж на
нови горски пътища, опазване на горите. ИАГ да се преструктурира в първостепенен
разпоредител. Ползването в недържавните гори да става чрез държавните горски
стопанства с цел по - строг контрол при изпълнение на горскостопанските
планове.Регионалните дирекции да са второстепенен разпоредител, като горските
стопанства са пряко подчинени на тях.Достойно заплащане на работещите в горския сектор
/ИАГ и РДГ/ - заплатите на специалисти със средно образование в ДГС са по - високи от
заплатите на експертите в РДГ, които са с висше образование.
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Q2 Ефективна ли е, според Вас, съвременната функционална
категоризация на горските територии във Вашето стопанство
(защитни гори, специални гори, стопански гори)?
Answered: 11

Skipped: 0

Високо
ефективна

Умерено
ефективна

Слабо ефективна

Неефективна

Не мога да
преценя
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

ANSWER CHOICES

RESPONSES

Високо ефективна

0.00%

0

Умерено ефективна

54.55%

6

Слабо ефективна

27.27%

3

Неефективна

9.09%

1

Не мога да преценя

9.09%

1

TOTAL

11
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Q3 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо
използвани от местното население във Вашата община/стопанство
за лични цели? (При повече от един отговор, моля, използвайте
номерация, за да подредите по значение, където стойността на 1
има водещо значение. Няма ограничения в броя на възможните
отговори):
Answered: 11

Skipped: 0

Широколистна
дървесина
Иглолистна
дървесина

Фуражни ресурси

Ресурси за
добив на смо...
Други дървесни
ресурси – (в...
Лечебни
растения
Диворастящи
гъби

Горски плодове
Медоносни
растения

Ловни ресурси
Генетични
ресурси (сем...
0

1

2

1
Широколистна дървесина
Иглолистна дървесина
Фуражни ресурси

3

4

2

5

3

6

4

7

8

5

9

6

10

TOTAL

WEIGHTED
AVERAGE

100.00%
11

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

11

1.00

0.00%
0

75.00%
6

12.50%
1

12.50%
1

0.00%
0

0.00%
0

8

2.38

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

33.33%
1

66.67%
2

3

5.67
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Ресурси за добив на смола и етерични
масла

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

100.00%
1

1

6.00

Други дървесни ресурси – (вкл. с
декоративни функции) кора, съчки и др.

0.00%
0

0.00%
0

50.00%
1

0.00%
0

0.00%
0

50.00%
1

2

4.50

Лечебни растения

0.00%
0

0.00%
0

28.57%
2

28.57%
2

0.00%
0

42.86%
3

7

4.57

10.00%
1

10.00%
1

40.00%
4

40.00%
4

0.00%
0

0.00%
0

10

3.10

0.00%
0

50.00%
3

0.00%
0

16.67%
1

33.33%
2

0.00%
0

6

3.33

0.00%
0

20.00%
1

40.00%
2

40.00%
2

0.00%
0

0.00%
0

5

3.20

0.00%
0

12.50%
1

62.50%
5

0.00%
0

25.00%
2

0.00%
0

8

3.38

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

100.00%
2

0.00%
0

2

5.00

Диворастящи гъби
Горски плодове
Медоносни растения
Ловни ресурси
Генетични ресурси (семена и
размножителни материали)
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Q4 Кои от изброените видове горски ресурси са преобладаващо
използвани във Вашата община/стопанство за стопански цели? (При
повече от един отговор, моля, използвайте номерация, за да
подредите по значение, където стойността на 1 има водещо
значение. Няма ограничения в броя на възможните отговори):
Answered: 11

Skipped: 0

Широколистна
дървесина
Иглолистна
дървесина

Фуражни ресурси

Ресурси за
добив на смо...
Други дървесни
ресурси – (в...
Лечебни
растения
Диворастящи
гъби

Горски плодове
Медоносни
растения

Ловни ресурси
Генетични
ресурси (сем...
0

1

2

1
Широколистна дървесина
Иглолистна дървесина
Фуражни ресурси

Ресурси за добив на смола и етерични
масла

3

4

2

5

3

6

4

7

8

5

9

6

10

TOTAL

WEIGHTED
AVERAGE

100.00%
11

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

11

1.00

22.22%
2

55.56%
5

11.11%
1

11.11%
1

0.00%
0

0.00%
0

9

2.11

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

100.00%
1

0.00%
0

1

5.00

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

100.00%
1

1

6.00
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Други дървесни ресурси – (вкл. с
декоративни функции) кора, съчки и др.

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

100.00%
1

1

6.00

Лечебни растения

0.00%
0

0.00%
0

33.33%
1

33.33%
1

33.33%
1

0.00%
0

3

4.00

16.67%
1

16.67%
1

50.00%
3

16.67%
1

0.00%
0

0.00%
0

6

2.67

0.00%
0

25.00%
1

25.00%
1

25.00%
1

25.00%
1

0.00%
0

4

3.50

0.00%
0

25.00%
1

25.00%
1

25.00%
1

0.00%
0

25.00%
1

4

3.75

0.00%
0

0.00%
0

50.00%
3

16.67%
1

33.33%
2

0.00%
0

6

3.83

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

0.00%
0

100.00%
1

1

6.00

Диворастящи гъби
Горски плодове
Медоносни растения
Ловни ресурси
Генетични ресурси (семена и
размножителни материали)
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Q5 Кои от посочените по-долу обществени екосистемни ползи (по
чл.248 от Закона за горите), осигурявани от горите във Вашата
община/стопанство, според Вашето професионално мнение, имат
най-голям принос за благосъстоянието на местното население и
качеството на живот? (Моля, посочете до 5 ползи, като използвате
номерация, за да подредите по значимост, където стойността на 1
има водещо значение):
Answered: 11

Skipped: 0

Защита срещу
ерозия на...
Обезпечаване
на количеств...
Поддържане на
биологичното...
Екраниране,
поглъщане на...
Осигуряване на
условия за...
Поддържане на
традиционния...
Защита на
природното и...
Защита на
инфраструкту...
Забавяне и
регулиране н...
0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

Защита срещу ерозия на почвата, лавини и
наводнения

37.50%
3

25.00%
2

25.00%
2

12.50%
1

Обезпечаване на количеството и качеството на водата

80.00%
8

20.00%
2

0.00%
0

57.14%
4

28.57%
2

Екраниране, поглъщане на шум и замърсители,
поддържане на микроклимат

25.00%
1

Осигуряване на условия за рекреация и туризъм

20.00%
2

Поддържане на биологичното разнообразие

9

TOTAL

WEIGHTED
AVERAGE

0.00%
0

8

2.13

0.00%
0

0.00%
0

10

1.20

14.29%
1

0.00%
0

0.00%
0

7

1.57

25.00%
1

25.00%
1

25.00%
1

0.00%
0

4

2.50

10.00%
1

30.00%
3

10.00%
1

30.00%
3

10

3.20
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Поддържане на традиционния ландшафт
Защита на природното и културното наследство
Защита на инфраструктурни обекти и съоръжения
Забавяне и регулиране на въздействията от промените
на климата
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20.00%
1

0.00%
0

40.00%
2

20.00%
1

20.00%
1

5

3.20

25.00%
1

0.00%
0

25.00%
1

25.00%
1

25.00%
1

4

3.25

25.00%
1

0.00%
0

25.00%
1

25.00%
1

25.00%
1

4

3.25

25.00%
1

25.00%
1

0.00%
0

50.00%
2

0.00%
0

4

2.75
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Q6 На какви основни критерии, според Вас, трябва да отговарят
горските територии, категоризирани като „Зони за защита от
урбанизация“? (Съгласно т. 25 от Доп. разпоредби на Закона за
горите, "Зона за защита от урбанизация" е част от горските
територии, в която е забранено извършването на строителство, с
изключение на елементи от техническата инфраструктура и
хидротехнически съоръжения, както и на съоръжения, свързани с
управлението на горските територии. Броят на възможните отговори
е неограничен.)
Answered: 11

Skipped: 0

Източник са на
ценни горски...
Защитават от
ерозия на...
Защитават от
наводнения,...
Обезпечават
количеството...
Поддържат
биологичното...
Регулират
микроклимата...
Забавят и
регулират...
Защитават
инфраструкту...
Осигуряват
условия за...
Поддържат
традиционния...
Защитават
природното и...
0%

10%

20%

30%

40%

50%

ANSWER CHOICES

60%

70%

80%

90% 100%

RESPONSES
36.36%

4

54.55%

6

Източник са на ценни горски суровини
Защитават от ерозия на почвата
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Защитават от наводнения, лавини и други природни бедствия

63.64%

7

Обезпечават количеството и качеството на водните ресурси

63.64%

7

Поддържат биологичното разнообразие и генофонд

45.45%

5

Регулират микроклимата, екранират и поглъщат шум и замърсители

54.55%

6

Забавят и регулират въздействията от промените на климата

27.27%

3

Защитават инфраструктурни обекти и съоръжения

36.36%

4

Осигуряват условия за рекреация и туризъм

72.73%

8

Поддържат традиционния ландшафт (съхраняване на функциите и разнообразието на естествените за района
местообитания)

54.55%

6

Защитават природното и културното наследство

36.36%

4

Total Respondents: 11
#

ДРУГО (МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ)

DATE

There are no responses.
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Q7 Споделяте ли мнението, че в териториалния обхват на Вашата
община/стопанство са налице горски територии, които следва да
бъдат обособени в „Зони за защита от урбанизация“?
Answered: 11

Skipped: 0

Да (моля,
посочете...

Не

Не мога да
преценя

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

ANSWER CHOICES

RESPONSES

Да (моля, посочете примери в полето по-долу - местност, участък, др.)

18.18%

2

Не

27.27%

3

Не мога да преценя

54.55%

6

TOTAL

11

#

ДРУГО (МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ)

DATE

1

Всички широколистни гори над 1000 м надморска височина и гори с наличие на недвижими
паметници на културата: районите с наличие на стари саксонски рупи в местността Езерото,
Рупски дол и Велин дел.

5/27/2018 12:36 AM
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Q8 Кои от изброените видове стопански дейности, според Вас, се
облагодетелстват от обществените екосистемни ползи от горите и
би следвало да се заплаща за това? (Броят на възможните отговори
е неограничен):
Answered: 11

Skipped: 0

Добив на
лекарствени...
Добив на
диворастящи...
Добив на
диворастящи...
Добив на
фуражни ресурси

Лов

Риболов
Водохващане за
стопански цели
Енергийна
инфраструктура
Друга
техническа...
Инфраструктура
в сферата на...
0%

10%

20%

30%

40%
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70%

80%

90% 100%

ANSWER CHOICES

RESPONSES

Добив на лекарствени растения

27.27%

3

Добив на диворастящи гъби

45.45%

5

Добив на диворастящи плодове

9.09%

1

Добив на фуражни ресурси

0.00%

0

Лов

45.45%

5

Риболов

45.45%

5

Водохващане за стопански цели

72.73%

8

Енергийна инфраструктура

45.45%

5

Друга техническа инфраструктура (моля, пояснете в полето по-долу)

9.09%

1
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18.18%

Инфраструктура в сферата на спорта, рекреацията и туризма
Total Respondents: 11
#

ДРУГО (МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ)

DATE

There are no responses.
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Q9 Какво е отношението Ви към потенциалното въвеждане на
възмездно ползване на обществените екосистемни ползи от горите,
които благоприятстват извършването на стопанска дейност?
(Съгласно чл. 249, т.2 (3) Лицата, които извършват стопанската
дейност по ал. 1 в горските територии и зони, определени в
областния план за развитие на горските територии, заплащат в
общината, на чиято територия извършват дейността, обезщетение
за съответните обществени екосистемни ползи; (5) Право да получат
средствата по ал. 4 имат собственици на горски територии, както и
държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства)
Answered: 11

Skipped: 0

Позитивно

По-скоро
позитивно

По-скоро
негативно

Негативно
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ANSWER CHOICES

RESPONSES

Позитивно

54.55%

6

По-скоро позитивно

45.45%

5

По-скоро негативно

0.00%

0

Негативно

0.00%

0

TOTAL
#

11
ДРУГО (МОЛЯ, ПОЯСНЕТЕ)

DATE

There are no responses.
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Q10 Моля, споделете с нас налични проблеми от Вашата практика, с
отношение към управлението на горите, които не са коментирани в
настоящата анкета, но според Вас трябва да намерят отражение в
Областния план за развитие на горските територии във Вашата
област:
Answered: 5

Skipped: 6

#

RESPONSES

DATE

1

Определяне и ясно обозначаване на горите, които предпазват от ерозия, наводнения и
запазват водните запаси в района - именно иироколистните гори над 1000 метра

5/27/2018 12:36 AM

2

Неоходимо е въвеждането на забрани за добив на дървесина в определени райони от
областта.

5/17/2018 9:16 AM

3

разрушаването на горските пътища при извоз на дървесина

5/15/2018 9:15 AM

4

няма такива

5/14/2018 11:35 AM

5

НЯМА

5/14/2018 10:36 AM
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Q11 В коя община живеете?
Answered: 11

Skipped: 0

#

RESPONSES

DATE

1

Чипровци

5/27/2018 12:36 AM

2

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

5/25/2018 4:21 PM

3

Берковица

5/17/2018 3:56 PM

4

община Монтана

5/17/2018 9:16 AM

5

Монтана

5/15/2018 9:15 AM

6

Берковица

5/14/2018 4:35 PM

7

Берковица

5/14/2018 1:39 PM

8

Берковица

5/14/2018 11:35 AM

9

Берковица

5/14/2018 10:36 AM

10

Берковица

5/11/2018 10:29 AM

11

Берковица

5/10/2018 4:23 PM
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Q12 Каква професия упражнявате?
Answered: 11

Skipped: 0

#

RESPONSES

DATE

1

учител

5/27/2018 12:36 AM

2

инж. - лесовъд

5/25/2018 4:21 PM

3

Лесничей

5/17/2018 3:56 PM

4

главен инспектор РК-Западна България област Монтана

5/17/2018 9:16 AM

5

лесовъд

5/15/2018 9:15 AM

6

лесовъд

5/14/2018 4:35 PM

7

лесовъд

5/14/2018 1:39 PM

8

администрация

5/14/2018 11:35 AM

9

ЛЕСОВЪД

5/14/2018 10:36 AM

10

инженер - лесовъд

5/11/2018 10:29 AM

11

горски инспектор

5/10/2018 4:23 PM
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Q13 От колко време упражнявате тази професия?
Answered: 11

Skipped: 0

#

RESPONSES

DATE

1

20

5/27/2018 12:36 AM

2

19 години

5/25/2018 4:21 PM

3

15

5/17/2018 3:56 PM

4

6 години

5/17/2018 9:16 AM

5

от 29 години

5/15/2018 9:15 AM

6

20

5/14/2018 4:35 PM

7

15

5/14/2018 1:39 PM

8

2г.

5/14/2018 11:35 AM

9

9 години

5/14/2018 10:36 AM

10

33

5/11/2018 10:29 AM

11

1

5/10/2018 4:23 PM
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Q14 Какво образование имате?
Answered: 11

Skipped: 0

основно

средно

средно
специално...

висше
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ANSWER CHOICES

RESPONSES

основно

0.00%

0

средно

0.00%

0

средно специално полувисше

0.00%

0

висше

100.00%

TOTAL

11
11
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Q15 На каква възраст сте?
Answered: 11

Skipped: 0

под 18 год.

19 - 30 год.

31 - 50 год.

51 - 65 год.

над 65 год.
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ANSWER CHOICES

RESPONSES

под 18 год.

0.00%

0

19 - 30 год.

9.09%

1

31 - 50 год.

45.45%

5

51 - 65 год.

45.45%

5

над 65 год.

0.00%

0

TOTAL

11
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