
 

 

 

Становище  на СТЕП по проект на  

Стратегия за биологичното разнообразие на Република България до 2030 г. 

5.11.2021 г.  

 

I. Общи бележки и  предложения: 

1. Липса на количествени стойности в поставените 12 национални цели на 

проекта за Стратегията за биологично разнообразие (CБР) и количествения 

им принос към постигане на целевите стойности, залегнали в Европейската 

Стратегия за биологично разнообразие 2030 г. 

В така представените 12 национални цели на  проекта на СБР липсват конкретни 

количествени цели и  съответно целеви стойности на индикаторите за наблюдение на 

стратегията. Независимо, че проекта на СБР навсякъде реферира, че ще допринесе за 

постигане на целите на Стратегията за Европейския съюз за биологичното разнообразие 

2030 г., никъде не са заложени стойности какъв ще е приноса в България. Нещо повече, 

липсва информация за настоящото ниво на постижения и/или дефицит по отделните 

целеви направления в България. 

Предлагаме в съответните текстове на целите на СБР да се транспонират заложените 

цели на Европейско ниво и да се остойностят съответните индикатори, а именно: 

Кутия 1. Извадка от основните  ангажименти на Стратегията за биологично 

разнообразие на ЕС до 2030 г. 

 До 2030 г. да бъдат възстановени значителни площи от увредени и богати на въглерод 

екосистеми, да не се наблюдава влошаване на тенденциите в опазването и 

състоянието на местообитанията и видовете и да бъде постигнат благоприятен 

природозащитен статус или поне положителна тенденция при най-малко 30 % от 

тях. 

 Да се постигне обрат в тенденцията на намаляване на опрашителите. 

 Рискът от химически пестициди и тяхното използване да бъде намален с 50 %, а 

употребата на по-опасните пестициди да бъде ограничена с 50 %. 

 Да бъдат възстановени най-малко 10 % от селскостопанските площи, 

характеризиращи се с високо разнообразие на ландшафта. 

 Най-малко 25 % от земеделската земя да се управлява съгласно принципите на 

биологичното земеделие и да се увеличи значително използването на агроекологични 

практики. 
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 Да се намали с 50 % броят на видовете, включени в Червения списък, които са 

застрашени от инвазивни чужди видове. 

 Загубите на хранителни вещества от торове да бъдат намалени с 50 %, което ще 

ограничи употребата на торове с поне 20 %. 

 Градовете с най-малко 20 000 жители да разполагат с амбициозни планове за 

екологизиране. 

 Да не се употребяват химически пестициди в уязвимите зони (например в зелените 

градски пространства в ЕС). 

 

II. Бележки и предложения по  отделните части и стратегически цели на 

проекта на СБР 

1. Предложения по т. 5.1.2 Подлежащи на управление фактори и заплахи 

 Предлагаме в “Заключението“  да бъдат изведени в табличен вид  основните 

фактори и  заплахи, подлежащи на управление със съответната степен на 

въздействие, с цел тяхното приоритизиране. 

 Предлагаме  в текста на тези фактори и заплахи да се посочат конкретни 

количествени данни за състоянието в  България. 

 Предлагаме в текста за „Интензивното земеделие“ или в текстът на т.5.1.5.2. 

Въздействие на социално-икономически фактори от управляем характер, да се 

включи и текст за драстичното намаляване на земеделските земи с висока 

природна стойност. 

Според наши оперативни оценки, към 2019 г. земеделските земи с висока 

природна стойност са намалели с почти 40% от първоначалното им определяне в 

България през 2007 г., като загубата на земеделски земи с висока природна стойност не 

е равномерно разпределена по територията на страната; най-висока е в областите 

Благоевград, Видин, Габрово, Кюстендил, Ловеч и Перник, а най-ниска в областите 

Добрич, Силистра, Хасково и Плевен.  Сред видовете земеползване, най-сериозен е 

спадът при постоянно затревените площи, които от над 950 000 ха през 2007 г. са едва 

440 000 ха през 2019 г.  

Нещо повече, тази негативна тенденция е потвърдена и от експертите на ЕК, 

където документът на ЕК с препоръките към Стратегическия план на България по ОСП 

(Кутия 2) посочва необходимостта от спешни действия за опазване на биоразнообразието 

в земеделските земи и адресиране на загубата на земеделски земи с висока природна 

стойност.  
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Кутия 2. Commission Staff Working Document  (SWD 2020 369 final/18.12.2020) 

относно препоръки на Комисията към Стратегическия план на България (стр. 3 и 

4) 

Despite the high proportion of Bulgarian territory being part of the Natura 2000 network 

(over 34%), nearly 20% of which is agricultural land and over 50% of forest, the share of 

contracts, supporting  biodiversity and /or landscape and forests is  lower than the average 

EU level. The state of  of farmland biodiversity requires urgent attention as  

exemplifying by the  worsening status of farmland  birds, while intensive agricultural 

practices are identified as one of the greatest pressures on protected habitats and species. 

Bulgaria is also one of the Member States with the highest loss of land with high nature 

value (HNV) due to intensification of farming. Addressing  these challenges  will require 

fostering sustainable farming practices to reduce  pressures on farmland biodiversity 

combined  with habitat management measures for  wild polinators, farmland birds and the 

Turtle dove in accordance with the Prioritised Action  Framework”. 

 

2.  Предложения по Национална цел  5. Опазване и възстановяване на 

екосистемите и на екосистемните услуги и ползи, които те предоставят 

 Предлагаме към екосистемните услуги и ползите от тях в частта тревни 

съобщества да се добавят и ключовите приноси на постоянно затревените площи 

и земеделските земи с висока природна стойност за опазване и поддържане на 

биоразнообразието и улавяне и съхранение на въглерод. 

 Към „Инструментите, които изпълняват целта“ да се включи „Разработване и 

прилагане на плащания за екосистемни услуги“. Плащанията са екосистемни 

услуги са включени като индикатор, но не и като инструмент, който допринася 

за опазването и възстановяването на екосистемните услуги. 

 Към  посочените индикатори да се включи индикатора на въздействието на 

Стратегическите планове по ОСП: Засилено предоставяне на екосистемни 

услуги: дял на ИЗП, обхваната от особеностите на ландшафта, и да се предвиди  

методология за неговото наблюдение и остойностяване. 
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3. Предложения по Национална цел 8. Повишаване на приноса на селското 

стопанство за съхраняване и подобряване на биоразнообразието, 

намаляване употребата на пестициди и увеличаване на делът на 

земеделската земя, управлявана съгласно принципите на биологичното 

земеделие; постигане на устойчиво ползване на рибните ресурси. 

 Съгласно предложените препоръки в общите  ни бележки по проекта на СБР 

предлагаме в подцелите на национална цел 8 да се посочат конкретни 

количествени цели и индикатори, които да бъдат постигнати до 2030 г. 

 Считаме, че текстът „ Съгласно Годишен доклад за изпълнението Bulgaria - Rural 

Development Programme, към 31.12.2018 г. изпълнението на показател 

„Земеделска земя, обхваната от договори с цел опазване на природните ресурси“ 

е с двойно преизпълнение, като заложената цел по отношение на обхванатите 

площи е 362 хил. hа, а подпомогнатите площи към 31.12.2018 г. възлизат на 782 

хил. hа.“ е подвеждащ и не предоставя реална информация за резултатите от 

отпусканото подпомагане, т. е с какво то е допринесло да подобряване на 

природните ресурси и биоразнообразието. 

 Липсата на мониторинг и оценка  на ефекта върху биоразнообразието от 

предоставените помощи по договори за опазване на природните ресурси не дава 

основание за отчитането на големия размер подпомогнати площи като 

положителна тенденция. Нещо повече, изследване на Казакова-Матева1 от 2020 

г. установява наличието на много силна връзка между подпомагането по Първи 

Стълб на ОСП и подпомагането за земеделските земи в Натура 2000. Предвид 

стриктните изисквания за допустимост на площите за подпомагане по Първи 

Стълб, това най-вероятно води до цялостно интензифициране на земеделските 

дейности върху тези площи. В тази връзка, препоръчваме включването на 

задължителен мониторинг и оценка на състоянието на биоразнообразието в 

земеделските земи, подпомагани по схемите и мерките за опазване на 

природните ресурси и биоразнообразието по ОСП за да се отчитат реалните 

ползи, а не само размер на обхванати площи. 

Предлагаме текстът да се преформулира, като се отразят и коментарите на ЕК 

по отношение на СП на България , именно: Въпреки, че съгласно годишния 

доклад за изпълнението Bulgaria - Rural Development Programme, към 31.12.2018 

г. изпълнението на показател „Земеделска земя, обхваната от договори с цел 

опазване на природните ресурси“ е с двойно преизпълнение, като заложената 

                                                 
1 Казакова-Матева, Я. (2020) «Политики за подпомагане на ползването на земеделските 

земи в европейската екологична мрежа «Натура 2000», Издателски комплекс-УНСС, 

155 стр. ISBN 978-619-232-341-7 
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цел по отношение на обхванатите площи е 362 хил. hа, а подпомогнатите площи 

към 31.12.2018 г. възлизат на 782 хил. hа., подпомагането на земеделски и горски 

дейности водещи до опазване на биоразнообразието и природните дейности и 

съответните земи и гори, обхванати от тях е по-ниско от средното ниво за 

Европейския съюз. Това налага  неотложни действия за предотвратяване 

на влошаващото се състояние за птиците в земеделските земи, където 

интензивното земеделие е идентифицирано като основна заплаха за 

защитените видове и местообитания.  

 По отношение на под-цел 8.4. Запазване на относителния дял на земеделски 

земи с налични естествени елементи на ландшафта, считаме, че 

формулирането ѝ се разминава с целта на Европейската Стратегия за 

биоразнообразието 2030, която е за „възстановяване на най-малко 10 % от 

селскостопанските площи, характеризиращи се с високо разнообразие на 

ландшафта“. При липса на оценка на настоящата ситуация, която не ни дава 

представа какъв е дела на земите с високо разнообразие на елементите на 

ландшафта „запазването“ им е неясна и неамбициозна цел и следва да се 

коригира. 

 Предлагаме към инструментите, които изпълняват цялата цел 8, да се допълни 

разработването и на агроекологични схеми, базирани на реалните резултати и 

ползи за опазване на биоразнообразието и околната среда и тяхното прилагане 

поне на пилотно ниво до 2027 г.  


