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Методична рамка

▪ Системата за еколого-
икономическо счетоводство 
(SEEA) е в основата на 
методичната рамка. 

▪ SEEA e приетият международен
стандарт за еколого-икономическо 
счетоводство, предоставящ рамка 
за организиране и представяне на 
статистически данни за околната 
среда и връзката ѝ с икономиката



Тематични сметки за 
природен капитал

▪ Тематичните сметки са самостоятелни сметки, 
в контекста на оценката на природния капитал, 
по теми, представляващи особен интерес сами 
по себе си, а също и имащи пряко значение при 
изготвяеното на оценки на екосистемни услуги

▪ Според SEEA - EEA се признават 4 тематични
сметки (thematic accounts): земи, биологично
разнообразие, въглерод и води

▪ Те са сметки, които записват информация по 
теми, които са от особен политически интерес 
и следователно могат да играят важна роля в 
мониторинга на развитието, например, на 
въглеродните емисии, недостига на вода и 
загубата на биологично разнообразие



Връзка тематични сметки – екосистемни услуги

▪ Информацията в тематичните
сметки може да бъде източник
на информация за съставянето
на екосистемни сметки, 
особено за оценка на обхвата и 
състоянието на екосистемата и 
остойностяване на
екосистемните услуги



Цел и задачи

Да се изведе подходящ алгоритъм за оценка 
на въглеродните сметки за природен капитал, 
отчитайки вида и съдържанието на изходните 
данни

Да се анализират възможностите за 
комбинация на различни източници на 
информация 



Пилотен обект



Обект на изследване

▪ Община Белово – намира се в Област
Пазарджик в Южна България. 

▪ Площ – 346 356 km2

▪ 7,5% от площта на област Пазарджик
▪ 0.3% от площта на страната

▪ Обхваща територии на ДГС „Белово“ и 
НП „Рила“

▪ Разнообразен релеф:
▪ Най-висока точка – вр. Белмекен

2626 m н. в
▪ Най-ниска – 258 m н. в.

Source: Wikipedia

Author: Wikimedia Commons user: Ikonact

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ikonact


Характеристика на горските 
територии в община Белово

▪ Общата площ на горите в община Белово 
възлиза на 26.548 kha - приблизително 71% 
от територията

▪ Площта на ТП ДГС Белово е 22.980 kha, от 
които над 90% са държавни горски
територии

▪ Районът Национален парк Рила 3,568 kha

▪ Иглолистните видове покриват 40% от 
горската площ

▪ Широколистните видове покриват 49%

▪ Голите земи в горските територии
покриват 11%

▪ Средна възраст - 68 години



Използван подход за оценка на въглеродна сметка за 
биомасата в горите

Събиране и обработка на 
информация за горско-

стопанските 
характеристики на 

насажденията

Прилагане на Stock 
Difference Method

(2006 IPCC Guidelines)

Оценка на изменението 
на въглеродните запаси 

за периода 2000-2015



Събиране и обработка на 
информация за горите

▪ Източници на данни:
▪ Данните за ДГС „Белово“ са от 

Изпълнителна агенция по горите
▪ Данните за териториите на 

община Белово НП „Рила“

• Използвани данни
▪ .ZEM файлове – подробни 

таксационни описания; 
географски граници на 
насажденията 

▪ ГФ 2 и ГФ 3 за ДГС „Белово“ 



Прилагане на Stock Difference Method 

Където,

▪ А – площ, ha

▪ V – дървесен запас, m3/ha

▪ BCEF – коефициент за превръщане от стоящ запас в надземна биомаса

▪ R – root to shoot ratio

▪ CF – коефициент за съдържание на С

2006 IPCC Guidelines (Ch.2, Volume 4)



Оценка на въглеродна сметка- предварителни резултати

Площ по дървесни видове
Среден дървесен запас (m3/ha) за периода 2000-2015



Оценка на въглеродна сметка- предварителни резултати

Среден запас на С в биомаса (tC/ha), 2000 Среден запас на С в биомаса (tC/ha), 2015

C stock in BM (tC/ha), 

2000



Оценка на въглеродна сметка- предварителни резултати

Промяна в запаса на С в биомаса (tC/ha/yr), 2000-
2015

Площ по дървесни видове


