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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 
Планинските екосистеми имат важна роля за опазването на биологичното разнообразие, 
водните ресурси, регулирането на глобалния климат, предотвратяването на почвената 
ерозия и др. Те са известни като "горещи точки на биологичното разнообразие" и обхващат 
територии с богато видово разнообразие, разнообразие от типове екосистеми и 
забележително разнообразие на икономически дейности, които предоставят широк спектър 
от екосистемни услуги (EсУ) и ползи за обществото (Körner и Ohsawa, 2005). Тяхната 
изключителна роля в предоставянето на разнообразие от материални, регулиращи, 
поддържащи и културни EсУ на европейско ниво и в световен мащаб е известна отдавна 
(Maes et al., 2011; Grêt-Regamey et al., 2012), независимо от това, че планинските 
екосистеми са силно чувствителни и уязвими към изменението на климата (Beniston, 2003; 
Löffler et al., 2011). 
Ключовите зони на биоразнообразието и защитените територии осигуряват важни ползи за 
човечеството не само заради биоразнообразието, което съдържат, но и защото те улавят и 
съхраняват въглерод, пречистват водата, предоставят възможности за отдих и туризъм, 
съдържат културни или духовни ценности и осигуряват редица други ползи Neugarten et 
al., 2018). Количественото определяне и картографиране на тези ползи представлява важен 
инструмент и може да подпомогне вземащите решения при доказване на значението на 
тези консервационни зони, с цел привличане на нови източници на финансиране и по- 
ефективно и устойчиво управление. 
Сред основните причини за загуба на биологично разнообразие на глобално ниво са 
загубата, фрагментацията и деградацията на естествените местообитания. Като се има 
предвид нарастващия антропогенен натиск върху екосистемите, концепцията за 
екосистемните услуги (ЕсУ) доминира в дебата за устойчиво управление на 
земеползването от публикуването на Оценката на екосистемите за хилядолетието (MEA, 
2005). Идентифицирането и класификацията на широк набор от екосистемни услуги все 
още се обсъжда, но е постигнат консенсус по отношение списъка на услугите, публикуван 
в MEA и доразвит в Проучването на TEEB и проекта CICES (MEA, 2005; TEEB, 2010b; De 
Groot et al., 2012; Haines-Young & Potschin, 2013). Днес литературата, свързана с 
екосистемните услуги се увеличава експоненциално, като се съсредоточава върху 
прилагането на екосистемния подход в процеса на вземане на решения и разработването на 
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политики (Fisher et al., 2009; Gómez-Baggethun et al., 2010; Schubert et al., 2018). Освен това 
концепцията за екосистемните услуги е успешно интегрирана в настоящите политики за 
биологичното разнообразие, както в световен мащаб, така и на европейско ниво (CBD, 
2010). Като цяло политиките описват как екосистемите и биологичното разнообразие 
могат да бъдат успешно интегрирани в процеса на вземане на решения в обществения и 
бизнес сектора, и как те могат да допринесат за по-доброто разбиране на връзките между 
биологичното разнообразие, екосистемните функции, екосистемните услуги, ползите, 
които те предоставят, и свързаните социални и икономически ценности и 
благосъстоянието на хората. В унисон с тези тенденции в настоящия анализ се цели да се 
интегрират знанията и постигнатият напредък по отношение на изследванията за 
екосистемните услуги, предоставяни от планинските райони, за по-ясно илюстриране и 
представяне на значението на защитените територии в ТГР РБългария – РС Македония, с 
оглед дефиниране на стратегически цели и мерки на следващ етап. 
Значението на промяната на климата през последните няколко десетилетия нарасна 
значително, тъй като учените придобиха по-ясна представа за връзката между емисиите на 
парниковите газове, повишаващата се температура на планетата, покачващото се равнище 
на водата в Световния океан и учестяването на крайните климатични явления (Spence, 
2005). Очевидно няма друга алтернатива освен тази: преди да настъпят резки и необратими 
изменения на климата, стопанската дейност да се постави на регламентирана екологична 
основа. Това накара управляващите в много държави, особено развитите, да преосмислят 
своята икономическа политика. В редица страни започна усилена научно-изследователска 
дейност относно климатичните промени, колебанията на добивите, адаптацията на 
културите и състоянието на растителните генетични ресурси, особено в полусухите и сухи 
райони. Това налага преразглеждане на начина, по който се стопанисват природните 
ресурси. По време на срещите на световния елит в Рио де Жанейро (1992), Йоханесбург 
(2002), Копенхаген (2010), Париж (2015) и Глазгоу, Шотландия (2021) бяха постигнати 
споразумения за общи действия. Прие се, че адекватни мерки следва да се предприемат 
както на регионално ниво (напр. Европейски съюз), така и на национално ниво за 
изпълнение на общите решения. 
Междуправителственият комитет по изменение на климата (IPCC) в своите ежегодни 
доклади подчертава ефекта от глобалните климатични промени, като обръща внимание на 
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опасностите при неглижиране на тези факти, факторите които ги повлияват и 
възможностите за тяхното намаляване, като действия които трябва да се предприемат сега, 
за да се осигури благоприятна среда в бъдеще. Освен индустриализацията и изгарянето на 
изкопаеми горива, основен фактор, повлияващ климата е промяната в земеползването. 
Това се дължи на факта, че функционирайки, екосистемите улавят, задържат и емитират 
парникови газове от и в атмосферата. Сериозно внимание се отдава на въглеродния 
диоксид (CO2), който въпреки слабия си парников ефект в сравнение с метана и други 
парникови газове, допринася значително за глобалното затопляне поради големите 
количества, емитирани в атмосферата. 
Всичко това поставя въпросите: Как промените в климата и промените в 
земеползването влияят върху функционирането на планинските екосистеми и на 
ползите и услугите, които те предоставят? Какви мерки е необходимо да бъдат 
планирани и прилагани, с оглед повишаване капацитета на екосистемите да 
предоставят екосистемни услуги? 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СТРАТЕГИЧЕСКИ 
ДОКУМЕНТИ И ПОЛИТИКИ 

 

 

Политиките в областта на околната среда са признати като ефективен инструмент за 
катализиране на националните и международните действия за постигане на ефективна 
защита и контрол. Съвременното международно екологично законодателство е 
стимулирано значително с провеждането през 1972 г. на Конференцията на ООН за 
Човека и Околната среда, (Стокхолм, Швеция), където се отделя много по-широко 
внимание на проблемите на околната среда и необходимостта от определянето на 
юридически рамки. Един от приоритетите на Програмата за околна среда на обединените 
нации (UNEP) е подпомагане на държавите, в това число и развиващите се, в подготовката 
на техните национални законодателства в областта на околната среда, в резултат на което 
екологичното законодателство бързо се разрасна през последните десетилетия, и днес се 
състои от стотици световни и регионални норми, които имат за цел да защитят нашата 
планета. 
Европейският съюз има дългогодишен опит в изготвянето на политики за околната среда, а 
европейското екологично законодателство е признато за едно от най-силните в света. 
Първоначално политиките са били фокусирани върху регулирането на техническите 
стандарти, като постепенно спектърът от политически инструменти се разширява и се 
признава фактът, че не съществува единен универсален политически инструмент, чрез 
който да се намерят решения на всички проблеми. Понастоящем са разработени и 
приведени в действие повече от 200 юридически акта, а стратегията на ЕС за устойчиво 
развитие осигурява общата дългосрочна рамка, която е насочена към синергията между 
икономическите, социалните и екологичните цели. 
Програмата за действие за околна среда насърчава прилагането на комбинация от 
инструменти: законови изисквания, трансфер на технологии, пазарни инструменти, научни 
изследвания, обезпечаване на екологична отговорност, зелени обществени поръчки и 
доброволни схеми и споразумения. Проучванията върху ефективността на политиките на 
Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) показват, че институционалната 
структура може да бъде толкова важна, колкото и проектирането на самата политика, а 
интегрираният подход, който ЕС прилага при тяхното разработване, както и спазването на 
принципите за оценка на въздействието, гарантират по-доброто им функциониране. 
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Политическа и законодателна рамка 
Независимо от широките ползи от екосистемните услуги, редица неотдавнашни доклади 
показват, че значителен брой от световните екосистеми са във влошено състояние, което 
води до нарушаване на предоставянето на екосистемни услуги в световен мащаб. Голямата 
международна инициатива - Икономика на екосистемите и биоразнообразието - публикува 
серия от доклади, според които много екосистемни услуги са толкова силно нарушени, че 
са достигнати критични точки, както по отношение на нарастващите разходи от загубата 
на биологично разнообразие, така и от влошаване състоянието на екосистемите. 
Това води до все по-голяма промяна в националната и международните политики за 
разглеждане на околната среда в отделни „направления" – въздух, вода, почва, 
биоразнообразие – към по-интегриран подход, основан на принципа на функционирането 
на екосистемите в тяхната цялостност. Разглеждането на въздействията по този начин 
подчертава връзките и взаимодействието между различните услуги, което позволява на 
екосистемния подход да определи райони, предоставящи множество ползи. Освен това 
акцентът, поставен при разглеждане на околната среда от гледна точка на ползите, които 
хората извличат от нея, спомага да се гарантира условието, че пълната стойност на 
екосистемните услуги и предпочитанията на хората към тях са включени в процесите на 
вземане на решения. 
Околна среда 
Европейската политика в областта на околната среда се основава на принципа на 
предпазните мерки и превантивните действия. Многогодишните програми за действие за 
околната среда определят рамката на бъдещите действия във всички сфери на политиката 
и са част от хоризонталните стратегии, които се вземат под внимание в рамките на 
международните преговори във връзка с околната среда. Освен това политиките в областта 
на околната среда създават и допълнителни икономически възможности, като по този 
начин допринасят за реализиране на Европейската стратегия 2020, която цели 
превръщането на ЕС в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. 
Политиката по околна среда води началото си от Европейския съвет, състоял се в Париж 
през октомври 1972 г., на който европейските държавни и правителствени ръководители 
заявяват необходимостта от политика на Общността в областта на околната среда, която да 
придружава икономическото развитие, и призовават за изготвянето на програма за 
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действие. В Единния европейски акт от 1987 г. е въведен нов раздел „Околна среда“, чрез 
който се осигурява първото правно основание за обща политика в областта на околна 
среда с цел да се запази нейното качество, да се защитава човешкото здраве и да се 
гарантира рационално използване на природните ресурси. 
С Договора от Маастрихт (1993 г.) околната среда официално става област на политиката 
на ЕС, като се въвежда процедурата за съвместно вземане на решения. С Договора от 
Амстердам (1999 г.) се установява задължението опазването на околната среда да се 
интегрира във всички секторни политики на ЕС с цел насърчаване на устойчиво развитие, 
а „Борбата с изменението на климата“ е определена като специфична цел в Договора от 
Лисабон (2009 г.). 
В стремежа да се гарантира висока степен на защита на околната среда, като един от 
основните компоненти при разработването на политики, се възприемат консултациите с 
обществеността. Основите се полагат с Конвенцията от Орхус, която е подписана от ЕС 
през 1998 г. под егидата на Икономическа комисия за Европа на Организацията на 
обединените нации (ИКЕ на ООН). Съгласно конвенцията „участието на обществеността в 
процеса на вземането на решения“ е едно от трите права в областта на околната среда, 
които са гарантирани на обществеността. Други две права са: правото на достъп до 
информация, която е свързана с околната среда и с която разполагат публичните органи 
(например относно състоянието на околната среда или човешкото здраве, ако е засегнато 
от състоянието на околната среда) и правото на достъп до правосъдие, когато другите две 
права не са били зачетени. 
Принципът на предпазните мерки е инструмент за управление на риска, който може да се 
прилага, когато съществува научна несигурност във връзка с предполагаем риск за 
човешкото здраве или околната среда, произтичащ от определено действие или политика. 
Принципът „замърсителят плаща“ се прилага въз основа на Директивата относно 
екологичната отговорност, с която се цели предотвратяване или отстраняване на щети 
върху околната среда по отношение на защитени видове или природни местообитания, 
води и почви. 
През последните години интегрирането на политиката в областта на околната среда 
отбелязва съществен напредък в областта на енергийната политика, както е отразено в 
паралелно разработвания законодателен пакет на ЕС в областта на климата и енергетиката 
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или Пътната карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска 
въглеродна интензивност. 
Шестата програма на ЕС за действие за околната среда, с която се определя политиката в 
областта на околната среда за периода 2002 – 2012 г., е съсредоточена върху четири 
приоритета: изменението на климата; биологичното разнообразие; околната среда и 
здравето; и природните ресурси и отпадъците. Мерките във връзка с тези приоритети са 
изложени подробно в седем „тематични стратегии“, които се съсредоточават по-скоро 
върху междусекторните теми за околна среда, отколкото върху конкретни замърсители 
или икономически дейности. 
Докладът на ЕАОС „Европейска околна среда – състояние и перспективи 2010“ (SOER 
2010) насочва вниманието към неотложната необходимост Европа да премине към много 
по-интегриран подход към разглеждането на устойчивите, системни предизвикателства на 
околната среда. Той идентифицира преминаването към зелена икономика като една от 
промените, необходими за осигуряване на дългосрочна устойчивост на Европа и съседните 
й държави. Ключовите послания, на които се акцентира в доклада се отнасят до: 
нарастващата заплаха за природната система, в резултат на ускоряващото се глобално 
търсене; необходимостта от съвместни действия във всички области; комплексният 
характер на предизвикателствата пред околната среда; и опасността от сериозни 
последици върху природния капитал и екосистемните услуги при евентуални неуспешни 
действия. 
В Доклада на ЕАОС „Европейска околна среда – състояние и перспективи 2015“ (SOER 
2015) се посочва, че природният капитал на Европа все още не е защитен, опазен и 
подобрен в степен, каквито са амбициите на Седмата програма за действие на ЕС по 
околна среда. Намаленото замърсяване значително е подобрило качеството на въздуха и 
водите в Европа, но загубата на почвените функции, разрушаването на земите и 
климатичните промени остават основни проблеми, застрашаващи потоците от екологични 
стоки и услуги, които са в основата на икономическите резултати и благосъстояние на 
Европа. Докладът акцентира и върху необходимостта от преоценка на съществуващите 
подходи в политиките, които могат съществено да допринесат за тяхната ефективност. 
По традиция ЕС въведе също така нови стандарти по време на международните преговори 
във връзка с климата по линия на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата 
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(РКООНИК), като пое едностранен ангажимент за намаляване на емисиите на парникови 
газове. Освен преговорите на световно равнище ЕС поддържа партньорски споразумения и 
стратегии за сътрудничество с редица държави и региони, като например европейската 
политика за съседство (с източните и средиземноморските държави), като средство за 
решаване на проблеми, възникващи по външните граници на ЕС, в т.ч. свързани с околната 
среда, като например качеството на водите, управлението на отпадъците, замърсяването на 
въздуха или опустиняването. 
Ефективността на политиката на ЕС в областта на околната среда се определя до голяма 
степен обаче от изпълнението й на национално, регионално и местно равнища. За да се 
противодейства на големите разлики в степента на изпълнение сред държавите членки, 
през 2001 г. Европейският парламент и Съветът приеха Препоръка 2001/331/ ЕО, с която 
бяха определени (незадължителни) минимални стандарти за инспекциите на околната 
среда. През 2014 г. беше планирано преразглеждане на правната рамка с цел подобряване 
на прилагането на правото на ЕС в областта на околната среда с Директива 2008/99/ЕО. 
През 1990 г. в Копенхаген беше създадена Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), 
за да подкрепя изготвянето, изпълнението и оценката на политиките в областта на 
околната среда и да осигурява на широката общественост информация по тези въпроси. 
Агенцията на ЕС (отворена за членство на трети държави) отговаря за осигуряването на 
надеждна и независима информация относно състоянието на околната среда и нейните 
перспективи. 
За да се помогне на лицата, определящи политиките, да вземат информирани решения и да 
създават законодателство и политика в областта на околната среда, ЕС изпълнява също 
така европейската програма за мониторинг на Земята („Коперник“), която, наред с другото, 
разглежда въпроси в областта на изменението на почвите, моретата, атмосферата и 
климата. В своята позиция относно настоящата програма за действие за околната среда 
(която се изпълнява до 2020 г.) Парламентът подчертава също необходимостта от по- 
строго прилагане на правото на ЕС в областта на околната среда. 
Предвид дългосрочната визия и допълнителните цели на политиката на Европа е очевидно, 
че тя не постига достатъчен напредък в справянето с екологичните проблеми. Посланията 
от направените в доклада „Околната среда в Европа — състояние и перспективи 2020 г.“ 
оценки на последните тенденции и перспективи са ясни: политиките са били по-ефективни 
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за намаляване на натиска върху околната среда, отколкото за опазване на биологичното 
разнообразие и екосистемите, и за защита на здравето и благосъстоянието на хората. 
Въпреки успехите в управлението на околната среда в Европа трайните проблеми си 
остават и перспективите за околната среда в Европа през следващите десетилетия са 
обезпокоителни. 
През декември 2019 г. Европейската комисията в отговор на предизвикателствата приема 
Европейския зелен пакт — амбициозна програма, с която ЕС да се превърне до 2050 г. в 
първия неутрален по отношение на климата континент и да се опази, съхрани и увеличи 
природният капитал на ЕС, както и да се защитят здравето и благоденствието на 
гражданите от свързани с околната среда рискове и въздействия. Тази програма се 
основава на модел на растеж с възстановяване, чрез който на планетата се връща обратно 
повече, отколкото се взема; тя очертава приоритетите в областта на околната среда за 
следващите години и подчертава амбицията на Съюза да преобразува икономиката си за 
устойчиво бъдеще, като никой да не бъде изоставен; за реализиране на тези цели тя 
съдържа набор от дълбоко преобразуващи политики и призовава Съюза да засили своята 
водеща роля на световната сцена по въпросите на климата и околната среда. 
След широкия дебат по съобщението „Чиста планета за всички“ през март 2020 г. ЕС 
представи своята дългосрочна стратегия съгласно Парижкото споразумение към Рамкова 
конвенция на ООН по изменение на климата , с която стратегия се ангажира до 2050 г. да 
се превърне в неутрална по отношение на климата икономика. Комисията предложи тази 
цел да бъде заложена в законодателството на ЕС в областта на климата. Освен това 
Европейската комисия прие и редица нови стратегически инициативи, по-специално нов 
план за действие относно кръговата икономика за чиста и конкурентоспособна Европа , 
стратегия за биологичното разнообразие за 2030 г. и стратегия „От фермата до трапезата“. 
ЕС също така прие всеобхватен отговор на извънредното положение във връзка с COVID- 
19, което оказва значително отрицателно въздействие върху живота и поминъка, изправи 
изготвянето на политиките пред безпрецедентни предизвикателства и е утежнено от 
сериозен икономически спад. В Плана за възстановяване на ЕС от следващо поколение, 
предложен от Европейската комисия на 27 май 2020 г. и одобрен на извънредното 
заседание на Европейския съвет през юли 2020 г., се подчертават статутът на Европейския 
зелен пакт като нова стратегия на Европа за растеж и ролята му за постигане на устойчиво 



12  

и бързо възстановяване, както и за гарантиране на дългосрочна предвидимост по пътя към 
неутралност по отношение на климата и в крайна сметка на справедлив и честен преход, 
при който никой да не бъде изоставен. С дългосрочната си визия и приоритетните цели за 
околната среда, която 8-та програма за действие за околната среда споделя със Зеления 
пакт, тя ще подкрепи общия ангажимент на ЕС за екологосъобразно възстановяване. 
Основната цел на 8-та ПДОС е да се ускори справедливият и приобщаващ преход на 
Съюза към чиста и кръгова икономика, която е неутрална по отношение на климата и се 
отличава с ефективно използване на ресурсите, както и да се постигнат екологичните цели 
на Програмата на ООН до 2030 г. и нейните цели за устойчиво развитие, като изцяло се 
подкрепят целите на Европейския зелен пакт в областта на околната среда и климата. 
Осмата Програма за действие по околна среда има следните шест тематични приоритетни 
цели: 
• необратимо и постепенно намаляване на емисиите на парникови газове и 
увеличаване на поглъщанията от естествени или други поглътители в Съюза, за да се 
постигне целта за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. и неутралност по 
отношение на климата до 2050 г.; 
• постоянен напредък в повишаването на капацитета за адаптиране, укрепването на 
устойчивостта и намаляването на уязвимостта към изменението на климата; 
• напредък към модел на растеж с възстановяване, чрез който на планетата се връща 
обратно повече, отколкото се взема, отделяне на икономическия растеж от използването на 
ресурси и влошаването на околната среда и ускоряване на прехода към кръгова 
икономика; 
• амбиция за нулево замърсяване за нетоксична околна среда, включително въздуха, 
водата и почвите, както и защита на здравето и благоденствието на гражданите от 
свързани с околната среда рискове и въздействия; 
• защита, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и увеличаване на 
природния капитал, по-специално по отношение на въздуха, водата, почвите и горите, 
прясната вода, влажните зони и морските екосистеми; 
• насърчаване на екологичната устойчивост и намаляване на основните видове 
натиск върху околната среда и климата, свързани с производството и потреблението, по- 
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специално в областта на енергетиката, промишленото развитие, сградите и 
инфраструктурата, мобилността и продоволствената система. 
Рамковият закон за околната среда на Република Македония (“Официален вестник на 
Република Македония” № 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123 /12, 
93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16) включва основните принципи на опазване 
на околната среда, въз основа на които се регулират съответните процедури за управление. 
Законът урежда правата и задълженията на Република Македония и общините, както и 
правата и задълженията на юридическите и физическите лица при осигуряване на условия 
за закрила и подобряване на околната среда, насочени към упражняване на правото на 
гражданите на здравословна околна среда. В допълнение към този закон, за опазване и 
подобряване на качеството и състоянието на почвата, водата и въздухът се прилагат и 
разпоредбите на отделни закони. Законът урежда и реда за оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС) и реда за екологична оценка (ЕО) на определени стратегии, 
планове и програми, които включват мерки и дейности за опазване и устойчиво използване 
на природата. 
Законът за защита на природата („Официален вестник на Република Македония” № 67/04, 
14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163 /13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16) урежда 
опазването на природата чрез опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие и 
опазване на природното наследство, в и извън защитените територии. Основните цели на 
закона са следните: 

• установяване и наблюдение на състоянието на природата; 
• опазване и възстановяване на съществуващото биологично и ландшафтно 

разнообразие в състояние на естествен баланс; 
• създаване на мрежа от защитени територии за трайно опазване на 

характеристиките, въз основа на които са придобили статут на природно 
наследство; 

• осигуряване на устойчиво използване на природните ресурси в интерес на текущото 
и бъдещото развитие, без значителни щети и с възможно най-малко нарушения на 
естествения баланс. 
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Климатични промени 
За противодействие на климатичните промени и въздействието им върху икономиката, 
България изготви Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План 
за действие към нея, приета с решение на Министерския съвет през 2019 г. 
Документът очертава стратегическата рамка и приоритетите по отношение на адаптацията 
към изменението на климата до 2030 г. Целта е да се намали уязвимостта на страната 
спрямо последиците от изменението на климата и да се подобри капацитетът за адаптация 
на екологичните, социалните и икономическите системи към въздействията на 
изменението на климата. 
Националната стратегия за адаптация към изменението на климата обхваща девет сектора, 
които са: сектор „Селско стопанство“, сектор „Гори“, сектор „Биологично разнообразие и 
екосистеми“, сектор „Води“, сектор „Енергетика“, сектор „Транспорт“, сектор „Градска 
среда“, сектор „Човешко здраве“ и сектор „Туризъм“. Към нея е включен и анализ на 
макроикономическите последици от изменението на климата и оценка на сектор 
„Управление на риска от бедствия“. 
Със стратегията се запълва празнота в политиката на България по изменение на климата, 
като се очертава подходът на страната за адаптиране на ключовите сектори на 
икономиката към променящия се климат. 
В Македония във връзка противодействие на климатичните промени и въздействието им 
върху биологичното разнообразие и икономиката са издадени три Национални съобщения 
за изменение на климата и план за действие – през 2003, 2008 и 2014 г. В тях се 
идентифицират зони, чувствителни към въздействието на изменението на климата, 
уязвими в различна степен и изискващи специфичен подход за адаптация и се очертава 
план за действие. 
Политиката по изменението на климата е едно от големите предизвикателства пред 
Европейския съюз и неговите световни партньори. Европейският съюз е водещ в 
международните усилия в борбата срещу изменението на климата, във връзка с което се 
ангажира и с някои от най-амбициозните световни цели до 2020 г. в областта на климата и 
енергията, като приема и съответното обвързващо законодателство за постигането им. 
Необходимостта от спешни действия е ясно отразена в стратегията „Европа 2020“ и 
нейните амбициозни цели 20/20/20 за смекчаване на климатичните промени. Това означава 
намаляване на емисиите  от парникови газове с 20%, редуциране на консумацията на 
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енергия с 20% чрез повишаване на енергийната ефективност и удовлетворяване на 20% от 
енергийните нужди от възобновяеми източници, като големите икономики поемат своя 
справедлив дял от международните усилия за намаляване на емисиите. А в дългосрочен 
план до 2050 г. Европа си е поставила за цел да редуцира своите емисии с 80-95% под 
нивата от 1990 г. 
Европейската стратегия за адаптация към измененията на климата има за цел да повиши 
подготвеността и капацитета за реакция срещу последиците. В допълнение към нея са 
разработени документи с анализи на предизвикателствата в съответните сектори и мерките 
и инструментите, които могат да се активират в земеделието и горското стопанство, 
крайбрежните зони, инфраструктурата, управлението на водите, биоразнообразието, 
намаляването на риска от бедствия, здравеопазването и морското дело и рибарството. 
Международните конференции, свързани с глобалното затопляне са проведени за първи 
път през 80-те години на миналия век. През 1988 г. Общото събрание на ООН определи, че 
"изменението на климата е обща грижа на човечеството", която изисква спешни действия 
от всички страни. Това инициира по-нататъшни политически преговори, които водят до 
завършването на режима на международната конвенция. 
По същото време Програмата за околна среда на Организацията на обединените нации 
("UNEP") и Световната Метеорологична организация ("WМО") създава и спонсорира 
независим научен орган, наречен Междуправителствена експертна група по изменение на 
климата (IPCC), състояща се от научни и технически експерти от цял свят, които събират 
научна информация за причините за изменението на климата, както и за потенциалните 
ефекти и възможните начини за смекчаване на тези ефекти. The IPCC издава Първи Доклад 
за Оценка /First Assessment Report/ през 1990 г., описващ вероятните заплахи от 
изменението на климата, и впоследствие разработва редица доклади, като техните 
констатации продължават да информират и провокират международните действия за борба 
с изменението на климата. 
Измененията на климата са предмет на две основни международни споразумения: 
Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (РКОНИК) от 1992 г. и 
Протокола от Киото от 1997 г. И двете споразумения се базират на принципа, че 
индустриалните страни трябва да поемат лидерството в борбата с климатичните промени, 
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тъй като те са източник на голямата част от емисиите от индустриалната революция и 
разполагат с повече финансови средства. 
Целта на Рамковата Конвенция е да се справи с отрицателните последици от изменението 
на климата, а заявената цел на Конвенцията е да се стабилизира концентрацията на 
парникови газове на ниво, което позволява на екосистемите да се адаптират естествено 
към изменението на климата, така че производството на хранителни продукти да не бъде 
застрашено, като същевременно се предоставя възможност за устойчиво икономическо 
развитие. 
Конвенцията предвижда, всички страни да поемат общи ангажименти по отношение на: 
провеждането на националните инвентаризации на емисиите на парникови газове; 
насърчаването на научно и техническо сътрудничество; устойчиво управление на горите, 
океаните и екосистемите; и интегрирането на изменението на климата в националните 
социални, икономически и политиките за околна среда. 
За изпълнението на тези ангажименти, страните следва да вземат предвид различните си 
изходни позиции, ресурси, икономики и други специфични индивидуални обстоятелства. 
Страните могат също да прилагат общи политики и мерки. Като признание на факта, че 
тези задължения са само първата стъпка в разрешаването на проблема с изменението на 
климата, Конвенцията предвижда преразглеждане на адекватността на ангажиментите на 
ранен етап, и след това на регулярни интервали. 
Протоколът от Киото влиза в сила през 2005 г. и е първата стъпка към обръщане на 
глобалната тенденция към нарастване на емисиите. Той поставя правно обвързващи цели 
за индустриализираните страни за намаляване на емисиите си от парникови газове. 
Протоколът обаче е далеч от задоволителен отговор на климатичните промени. Докато 
първата фаза на Протокола се отнася за около 30% от глобалните емисии, втората фаза 
покрива едва половината от това количество. Русия, Япония и Нова Зеландия решават да 
не участват, а Канада се оттегля напълно и се изравнява със САЩ, които никога не 
ратифицират Протокола. Освен това Протоколът от Киото не изисква от развиващите се 
страни да намалят своите емисии, докато те вече допринасят за повече от половината 
глобални емисии и се очаква през 2020 г. делът им да достигне почти две трети. 
Един от ключовите елементи на европейската стратегия е търговията с емисии на 
парникови газове (EU ETS), стартирала през 2005 г. Първата и най-голяма международна 
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търговия с емисии е финансов механизъм за продажба на онази част от намаляването на 
емисиите парникови газове, която превишава поетите ангажименти (т.нар. „излишък от 
предписани емисионни единици“). Чрез този механизъм страните, които не са успели да 
редуцират емисиите си до определените им проценти в парникови газове, може да закупят 
част от „излишъка“ от предписани емисионни единици на държави, които са намалили 
парниковите си емисии под изискваните нива. 
Измененията на климата са проблем, който е поставен високо в световния политически 
дневен ред. Различни компании се конкурират в намаляването на емисиите на въглероден 
диоксид (CO2). Разбирането, че бъдещото ни благополучие зависи от спешните мерки, 
които вземаме, за да се справим с промените в климата, вече е широко разпространено. 
Важно е да се разбере обаче, че загубата на биологично разнообразие е заплаха за 
планетата, равна по важност на измененията на климата – дори е в известна степен е по- 
важна, защото когато един биологичен вид изчезне, то е завинаги и няма възможни 
смекчаващи мерки, които да бъдат взети, за да се избегне неговото безвъзвратно изчезване. 
Земно покритие и земеползване 
В рамките на проект „КОРИНЕ земно покритие 2018 - Република България”/Corine Land 
Cover (CLC), изпълняван по програма „Коперник – наблюдение на земната повърхност 
2014-2020”, се извърши картографиране на земното покритие на територията на Република 
България със сателитни изображения от 2018 г. В резултат е разработена пространствена 
база данни, съдържаща полигони на всички 38 класа земно покритие установени на 
територията на Република България, съгласно класификацията на Европейсаката агенция 
по околна среда. През 2018 г. единадесет класа земно покритие формират повече от 94% от 
площта на страната. Най-голям дял от земното покритие имат земеделските земи 
използвани за интензивно земеделие и отглеждане на културни растения – 46.64% (3 834 
169 ha). Тревните екосистеми са застъпени от два класа земно покритие – „Естествени 
тревни площи“ - 3,.64% (419 480 ha) и „Пасища“ – 3.41% (393 140 ha). Те са основна среда 
за животновъдството в Република Българияи съгласно закона за устройство на територията 
попадат също в категорията земеделски земи. По отношение на горите, площта на трите 
основни класа: широколистни, иглолистни и смесени е 3 568 758 ha или 31.00% от 
територията на Република България. 
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Тенденции в промените в предназначението на земите - по площ и по вид 
В периода 2009 – 2018 г. се наблюдава трайна тенденция към увеличаване на площите, 
заети с обработваеми земи и намаляване на необработваемите земи. Основният използван 
индикатор представлява увеличаването или намаляването на площите, заети със 
земеделски, горски, естествени и полу-естествени, градски и други изкуствено-създадени 
земи и тенденциите в промените на земеползването (по вид и площ) - за определен 
период от време. В сравнение с предходната година обработваемите земи намаляват 
незначително с 0.3%. 
Една от основните цели поставени в „Пътната карта за ефективното използване на 
ресурсите в Европа“ (COM(2011) 571) е значително намаляване темповете на усвояване на 
земята. Целта е до 2050 г. да се постигне състояние, при което не е налично нетно 
усвояване на земя. 
Горите имат многобройни и взаимно свързани обществени, стопански и екологични 
функции. Освен че осигуряват работни места и доходи на населението, те са източник на 
суровини за промишлеността и енергетиката, като в същото време предпазват почвите от 
ерозия, регулират водните запаси, допринасят за опазване на биоразнообразието и 
намаляват неблагоприятните въздействия на климатичните промени. По отношение на 
изменението на климата, горите се явяват основният поглътител на въглеродни емисии. 
Ето защо е от голяма важност, управлението на горите да е насочено към осигуряване на 
доброто им здравословно състояние, което е гаранция за ефективното функциониране на 
голямото разнообразие от ползи, което те ни предоставят. 
Настъпилите през последните години промени в характера и начина на използването на 
европейските гори намират своето отражение и в България и в РС Македония. Промяната е 
свързана също с преместване на акцента от производствената функция на горите към по- 
устойчивата и екологична функция, включваща устойчиво стопанисване, съхраняване на 
водни ресурси, поглъщане на CO2 и място за отдих и развлечения. При разработването на 
нови и подобряването на съществуващите стратегии, мерки и програми за постигане на 
устойчиво управление на горите, трябва да се търси по-добър баланс между 
икономическите, социалните и екологичните функции на горите, което може да бъде 
постигнато чрез прилагане на интегриран подход при оценка на екосистемни услуги. 
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Биологично разнообразие 
Биоразнообразието - изключителното многообразие от екосистеми, биологични видове и 
гени, е в основата на функционирането на екосистемите, което осигурява съществуването 
на животоподдържащата система на Земята. То ни осигурява широк набор от 
жизненоважни екосистемни услуги и ползи, а наличието на биоразнообразие както от 
видове, така и от функционални типове е критично необходимо за адаптацията на 
екосистемите към глобалните промени в средата. 
Човешката дейност може да управлява промените в биологичното разнообразие, както 
пряко (добив на риба, дивеч и дървесина), така и непряко (унищожаване на хабитати), а 
оттам да оказва влияние и върху нивото и качеството на екосистемните услуги, които 
могат да бъдат предоставени. Правилното разбиране на връзката между 
биоразнообразието, екосистемите и екосистемните услуги, които те предоставят, както и 
оценката на въздействието на човешката дейност върху биоразнообразието и ключовите 
екосистемни услуги са сред основните мотиви за отчитане на биологичното разнообразие. 
Оценката на биоразнообразието може да се използва за проследяване напредъка в 
постигането на целите на политиките в областта на околната среда, като тези, отнасящи се 
до защитата на застрашени видове или екосистеми (или местообитания), устойчивото 
използване   на добиваните   видове,   поддържането   и   подобряването състоянието и 
капацитета на екосистемите, и акумулацията на ползите от използването на биологичното 
разнообразие. 
Във връзка с признанието на огромното значение на биологичното разнообразие за хората 
са сключени няколко международни споразумения, отнасящи се основно до опазване на 
биологичното разнообразие. Едно от най-важните е Конвенцията за биологичното 
разнообразие, която влиза в сила през 1993 г. Тя има три основни цели: (1) опазване на 
биологичното разнообразие; (2) устойчиво използване на компонентите на биологичното 
разнообразие, и (3) справедливо споделяне на ползите, произтичащи от използването на 
генетичните ресурси. Политиката по отношение на биоразнообразието в глобален мащаб 
се очертава и в Протокола от Картахена за биологична безопасност, който е протокол към 
Конвенцията за биологичното разнообразие. Целта на Протокола е да съдейства за 
осигуряване на адекватно ниво на защита в областта на безопасния трансфер и използване 
на живите модифицирани организми. В Протокола се посочва още, че съвременните 
биотехнологии имат голям потенциал за подобряване благосъстоянието на човека, ако се 
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развиват и се използват при съблюдаване на съответните подходящи мерки за безопасност 
за околната среда и човешкото здраве. 
Оценката на екосистемите за хилядолетието (МЕА, 2005) и Докладите за перспективите 
пред глобалното биоразнообразие в рамките на Конвенцията за биологично разнообразие 
(CBD) са необходимата основа за оценка на глобалното състояние на биологичното 
разнообразие, екосистемите и услугите, които те предоставят. Според тези доклади, 
глобалните природни системи, които са в основата на световната икономика, прехраната и 
благосъстоянието на хората, са в опасност от разрушаване, ако човечеството не реагира 
много бързо и адекватно и не започне да прилага мерки за съхраняване и устойчиво 
използванe на биологичното разнообразие, което е в основата на живота на Земята и 
екосистемните услуги (ЕсУ). 
Оценката на състоянието на екосистемните услуги и тяхното социално значение, както и 
развитието на устойчиви механизми и политики за управление на екосистемните услуги са 
от изключителна важност за общите придобивки на обществото, например, за развитието 
на устойчиво използване на земята и отговорно управление на природните ресурси и 
биоикономика. 
Посочва се, че биоразнообразието е в основата на функционирането на екосистемите и 
следователно трябва да се категоризира като поддържаща услуга. Ето защо 
биоразнообразието следва да бъде изключено от оценката на екосистемните услуги, за да 
се избегне двойното разглеждане. Редица други изследвания обаче считат, че 
съществуването на биоразнообразие е услуга само по себе си, без значение дали играе 
поддържаща роля в предоставянето на други услуги или не, и че хората са готови да 
платят, за да запазят глобалното биоразнообразие, дори да не се възползват от никоя от 
екосистемните услуги, които то поддържа. Изключването на биоразнообразието от 
оценката на екосистемните услуги означава невъзможност да се отрази тази стойност. 
Ето защо, за да се представят колкото се може по-голям обхват от ползи и следвайки 
подхода на еталонната Оценка на националните екосистеми на Обединеното кралство, 
„разнообразието на дивите видове” е включено в оценката като отделна културна услуга 
сама по себе си. За да се избегне двойното разглеждане, оценката на екосистемните услуги 
прави разлика между биоразнообразието като поддържаща функция и разнообразието на 
дивите видове, което се оценява само по себе си (т.е. екзистенциалната стойност, която 
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хората са склонни да заплатят за запазването на определени видове, които не са застъпени 
в други услуги). В резултат на това, оценката на разнообразието на дивите видове се 
фокусира върху заплахите за популациите на видове от местно, регионално, национално 
или глобално значение. 
Сред основните заплахи за биологичното разнообразие се идентифицират: 
трансформацията и загубата на местообитания, свръхексплоатацията на природните 
ресурси, замърсяването на почвата и въздуха, появата и разпространението на чуждоземни 
инвазивни видове, както и промяната в климата. Взаимодействието между всички тези 
фактори причинява влошаване състоянието на околната среда и екосистемните услуги, 
което води до редица негативни тенденции, свързани с прираста на населението и 
неустойчивото производство и потребление. Селското и горското стопанство, 
производството на енергия, ползването на земни материали, минното дело, градското и 
промишлено строителство оказват натиск върху екосистемите и тяхната способност да 
произвеждат основни услуги за хората. 
Във връзка със спиране загубата на биологично разнообразие са предприети редица 
действия на глобално, европейско и национално ниво. Въведени са индикатори за 
популационни тенденции при биологичното разнообразие, като информационни 
инструменти, които обобщават данните за наличието, количеството или промяната в 
състоянието на организмите, които същевременно показват характера на измененията на 
биологичното разнообразие, както и въздействията, на които е подложено и 
необходимостта от повишаване на ефективността на мерките, които се предприемат за 
опазването на биологичното разнообразие. 
През май 2008 г. на срещата на страните от Деветата конференция на страните по 
Конвенцията за биологичното разнообразие е представен междинен доклад в рамките на 
изследването TEEB. В него се привеждат неоспорими доказателства за наличието на 
значителни икономически загуби в световен и в регионален мащаб, както и за 
въздействието върху благосъстоянието на хората в резултат от загубите на биологично 
разнообразие и екосистемни услуги, които се изчисляват на приблизително 50 милиарда 
евро годишно. Втората фаза от изследването TEEB включва доклад за екологичните и 
икономическите фундаменти и четири целеви доклада за крайните ползватели. Докладите 
предлагат специализирана задълбочена информация и съвети относно начините за 
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подпомагане на устойчивото развитие чрез по-добро опазване на екосистемите и 
биологичното разнообразие и за вземане под внимание на възможно най-ранен етап на 
тяхната икономическа стойност. Тези доклади са насочени към субектите, изработващи 
политиките на национално и международно равнище, местните и регионалните 
администрации, деловите среди, потребителите и гражданите. 
През 2010 г. на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие 
се приема Стратегически план, целящ "поддържане на екосистемните услуги, поддържане 
на здрава планета и предоставяне на ползи от съществено значение за всички хора". Освен 
това ЕС прие нова глобална политика за биоразнообразието, чиято цел е да спре загубата 
на биологично разнообразие и влошаването на екосистемните услуги до 2020 г. и да ги 
възстанови, където и доколкото това е възможно. Участниците в тази Конференция 
признават, че поставените цели за спиране загубата на видове организми на Земята до 2010 
г. не е постигната. 
В тази връзка се учредява Междуправителствен Научно-политически Панел за 
Биоразнообразие и Екосистемни Услуги (IPBES) през 2011 г. в Бусан. Очакванията, които 
се възлагат на IPBES са да осъществи пробив в организирането на глобална реакция на 
националните правителства срещу последващата загуба на биоразнообразие, по подобие 
на реакцията срещу глобалната промяна на климата. През май същата година 
Европейската комисия приема нова стратегия, определяща рамката за действията на ЕС 
през следващите десет години за изпълнение на водещата цел на ЕС за биоразнообразието: 
спиране до 2020 г. на загубата на биоразнообразие и на деградацията на екосистемните 
ползи в ЕС и тяхното възстановяване, доколкото това е възможно, както и увеличение на 
приноса на ЕС за спиране загубата на биоразнообразие в световен мащаб. 
Стратегията се основава на шест взаимно свързани цели за въздействие върху основните 
причини за загуба на биоразнообразие и насочени към намаляване на ключовите видове 
отрицателни дейности върху природата и екосистемните ползи. За всяка от целите е 
формулиран и набор от насрочени във времето дейности, както и други съпътстващи 
мерки. Стратегията ще се изпълнява посредством Обща рамка за нейното прилагане, 
включваща Европейската комисия и държавите-членки, в партньорство с ключови 
заинтересовани страни и с гражданското общество. Тя е изградена на основата на солидна 
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информация за състоянието на биоразнообразието и екосистемите в Европа, която ще 
служи и за проследяване на напредъка по изпълнението на cтратегията. 
Десетата конференция на страните по Конвенцията за биологично разнообразие, състояла 
се в Нагоя (Япония) през 2010 г., допринесе съществено за постигането на споразумение 
относно глобална стратегия за спиране на загубата на биологично разнообразие за 
следващите десет години. ЕС ще продължи, също така, да играе активна роля на 
международно ниво, съдействайки за осигуряване постигането на глобалните ангажименти 
в областта на биоразнообразието. 
Докладът „Перспективи за глобалното биоразнообразие – 3“ предупреждава, че заплахите 
за световното биоразнообразие нарастват непрекъснато и някои екосистеми са били 
изтласкани към критични прагове или повратни точки и ако тези критични прагове бъдат 
преминати съществува реална опасност от драматична загуба на биологично разнообразие 
и влошаване на широка гама от услуги, от които зависи препитанието и благополучието на 
хората. Докладът подчертава също, че най-скоро и в най-голяма степен ще пострадат 
бедните страни, където се очакват и най-сериозни последици за биоразнообразието, но в 
крайна сметка всички общества и икономики ще бъдат засегнати. 
Европейската визия за 2050 г. е биоразнообразието и екосистемните ползи, които то 
осигурява в ЕС, е неговият природен капитал и следва да бъдат добре защитени, ценени и 
подходящо възстановени, както заради присъщата стойност на биоразнообразието, така 
също и заради съществения му принос за човешкото благополучие и стопански разцвет, 
така че да се избегнат катастрофални промени, дължащи се на загубата на 
биоразнообразие. 
Идеята, че природата, в това число и биоразнообразието, надхвърля държавните граници е 
залегнала в основата на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, която е една от 
най-напредничавите, мащабни и гъвкави системи за защита на природата в света, 
отстояваща разбирането, че успешното съхранение на природните ресурси в Европа е 
възможно само тогава, когато се мисли и действа на европейско ниво. 
Изграждането на общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в страните от ЕС 
като част от паневропейската екологична мрежа е пряко следствие от общата екологична 
политика на ЕС, както и на Конвенцията за биологично разнообразие от Рио де Жанейро 
(1992). Основната цел на НАТУРА 2000 е да осигури условия за защита и оцеляване на 
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най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа. Защитените зони, или т. нар. 
„НАТУРА места“, се определят в съответствие с две основни за опазването на 
биологичното разнообразие директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕИО за 
запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, известна с краткото си 
име Директива за хабитатите и Директива 2009/147/ЕО през 2009 г., известна като 
Директива за птиците. В Директивата за местообитанията е заложено изграждането на 
европейска природозащитна мрежа, която се нарича НАТУРА 2000. Тя се състои от 
защитени зони по Директивата за птиците и защитени зони по Директивата за 
местообитанията. Обект на защита по двете директиви са около 140 типа природни 
хабитати (местообитания) и над 600 вида растения и животни, които са от значение за 
Европейската общност. 
НАТУРА 2000 се състои от защитени територии, обявени според изискванията на Закона 
за защитените територии, и защитени зони, които се обявяват според изискванията на две 
основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 
92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана 
накратко Директива за местообитанията) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите 
птици (наричана накратко Директива за птиците). Двете директиви са отразени в 
българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие. Директива 
92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и 
фауна и Директива 2009/147/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици. В 
екологичната мрежа приоритетно се включват КОРИНЕ места, Рамсарски места, важни 
места за растенията и орнитологични важни места. 
Защитените зони са част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. НАТУРА 
2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, за да осигури дългосрочното 
оцеляване на най-ценните и застрашени видове и природни местообитания за Европа в 
съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на 
околната среда и биологичното разнообразие. 
Страните-членки са длъжни да установят разпространението на тези местообитания и 
видове в своите територии и да поставят част от тях под защита, както и да ги управляват с 
цел запазване и устойчиво използване. Резултатът трябва да бъде единна функционална 
мрежа от ключови територии за опазване на видовете и местообитанията. 
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Подходът в Директивата за местообитанията е интегриран, като освен гарантиране на 
съхраняването на биологичното разнообразие, той цели да стимулира устойчивата 
стопанска дейност, която подпомага изпълнението на природозащитните цели в зоните от 
НАТУРА 2000. Целта на ЕС е да създаде и приложи политики, които не ограничават 
икономическото развитие, като осигуряват условия за развитие на бизнеса и местните 
организации и опазване на биологично уникални местности по начин, който е 
едновременно добър за природата и полезен за развитието на регионите. 
Цялостното прилагане на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията ще 
допринесе за спирането на негативните тенденции в промяната състоянието на всички 
биологични видове и местообитания, включени в природозащитното законодателство. 
Целта е да се постигне значително и измеримо подобрение в тяхното състояние, така че до 
2020 г., в сравнение с настоящите оценки, (i) броят на оценките, показващи подобрено 
природозащитно състояние съгласно Директивата за местообитанията, да се увеличи 
съответно със 100% за местообитанията и с 50% и за биологичните видове; (ii) броят на 
оценките, показващи стабилно или подобрено природозащитно състояние съгласно 
Директивата за птиците, да се увеличи с 50%. 
От друга страна, разпространението на инвазивните чужди видове също се смята за една от 
най-важните преки причини за загубата на биологично разнообразие и промяна на 
екосистемните услуги, и представлява най-голямата заплаха, особено за по-деликатните 
екосистеми, каквито са например островните. Въпреки че интродукцията на чужди видове 
може да доведе до ползи за конкретни сектори на икономиката и обществото като 
продуцират висока икономическа печалба и социално подпомагане в краткосрочен план, 
те могат да имат широкообхватни, вредни въздействия върху биоразнообразието и 
природните ресурси за бъдещите поколения. Инвазивните видове могат да засегнат и 
човешкия живот и здраве, и да предизвикат сериозни икономически щети за селското, 
горското и рибното стопанство, което се оценява най-малко на 12 милиарда EUR годишно 
само в Европа (EEA, 2012). 
Решаването на комплексните проблеми, свързани с климата, енергията, околната среда и 
природните ресурси, изисква прилагането на диверсифицирани знания и ноу-хау, както и 
на междусекторни и холистични политики и планиране. Политиките трябва да насърчават 
нов вид мислене, при което екосистемите и тяхното многоцелево опазване, управление и 
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устойчиво ползване да бъдат разглеждани в по-дългосрочен план, за да се опезпечи 
екологично, социално и икономически устойчиво развитие с помощта на екосистемния 
подход, който е посочен и в Конвенцията за биологичното разнообразие. Важно е да се 
подчертае също, че съхранението на биоразнообразието е признато за един от основните 
инструменти в  борбата срещу климатичните промени. Това поставя още по-отговорни 
задачи както на национално, така и на общоевропейско ниво в природозащитната дейност. 
Законът за защита на природата на Република Северна Македония урежда опазването на 
дивите видове растения, гъби и животни, естествените местообитания и екосистемите, 
както и опазването на ландшафта, минералите и вкаменелостите. Отделна част от закона се 
отнася до системата от защитени територии, създадени за опазване на биоразнообразието в 
естествените местообитания, процеси, протичащи в природата, както и абиотични 
характеристики и ландшафтно разнообразие. Законът съдържа разпоредби, които се 
отнасят до категориите защитени територии, начина на тяхното обявяване, зониране и 
управление. Законът транспонира разпоредбите на Директивата на ЕС за опазване на 
природните местообитания и дивата фауна и флора (92/43/EEC), Директивата на ЕС за 
опазване на дивите птици (2009/147/EC), както и Регламента относно опазването на 
видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (338/97/EEC). В 
отделни глави Законът съдържа разпоредби, които се отнасят до организацията на 
опазването на природата, регистрите за опазване на природата (Регистъра на защитените 
територии и Регистъра на природното наследство), мониторинга на състоянието на 
природата, разпоредби, свързани с националното биоразнообразие. 
Екосистемни услуги и ползи 
Екосистемите са критично важни за нашето благосъстояние и просперитет, тъй като те ни 
предоставят храна, чист въздух, или прясна вода и поддържат годна за обитаване 
биосфера. Ето защо екосистемните услуги все повече се разглеждат като решаващ 
аргумент в подкрепата за вземането на решения и разработването на политики, които 
засягат използването или състоянието на природните ресурси. Най-новите политики в 
областта на биологичното разнообразие, приети на различни световни и европейски 
форуми, имат за цел опазване на биологичното разнообразие и поддържане нивото на 
екосистемните услуги, които то предоставя. Постигането на тези цели изисква 
демонстрация на ползата от промените в политиките, засягащи природните ресурси, които 
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са в посока повишаване на човешкото благосъстояние чрез засилване потока на 
екосистемните услуги. 
Екосистемните услуги допринасят за благосъстоянието на човека, често в комбинация с 
други ползи (Burkhard et al., 2012). Идентификацията и класифицирането на широкия 
обхват екосистемни услуги все още се обсъжда, но е постигнат консенсус по отношение на 
списъка с услуги, публикуван в оценката на екосистемите за хилядолетието (MEA, 2005), и 
доразвит в проучването TEEB и проекта CICES (MA, 2005; TEEB, 2010b; De Groot et al., 
2012; Haines-Young and Potschin, 2013). 
Оценката на екосистемите за хилядолетието е извършена през периода между 2001 г. и 
2005 г., с цел да бъдат оценени последиците, които оказва изменението на екосистемите 
върху човешкото благополучие и да се създаде научна основа за действия, необходими за 
подобряване опазването и устойчивото използване на екосистемите и техния принос към 
благосъстоянието на хората. Тя отговаря на правителствените изисквания за информация, 
получени чрез четири международни конвенции - Конвенцията за биологичното 
разнообразие, Конвенцията на ООН за борба с Опустиняването, Рамсарската конвенция за 
влажните зони, както и Конвенцията за мигриращите видове, като в същото време е 
предназначен да отговори на нуждите и на други заинтересовани страни, включително 
бизнес общността, здравния сектор, неправителствени организации, както и местното 
население. 
Оценката има за цел също да отговори на нуждите на потребителите от различните 
региони и е фокусирана върху връзките между екосистемите и човешкото благосъстояние, 
и по-специално върху "екосистемните услуги." Тя определя екосистемата като динамичен 
комплекс от съобщества от растителни, животински, и микроорганизми, и неживата 
природа, които си взаимодействат като функционална единица. Занимава се с пълната 
гама от екосистемите - от тези, които са сравнително запазени, каквито са естествените 
гори, до ландшафти със смесени модели на човешко ползване, и до интензивно 
управлявани и модифицирани от хората екосистеми, каквито са земеделските земи и 
градските територии. 
От публикуването на Оценката на екосистемите за хилядолетието на концепцията за 
екосистемните услуги се отделя все повече внимание и се провеждат много проучвания, 
определящи влиянието на екосистемните услуги върху благосъстоянието на хората (Van 
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Jaarsveld et al., 2005;. TEEB, 2010; Burkhard et al., 2012) Проучването TEEB например е 
фокусирано върху икономическите последици от загубите на различни екосистемни 
услуги, а други изследвания акцентират върху разкриването на по-малко осезаемите ползи 
от екосистемите, за да се подчертае голямото значение на опазването на екосистемите 
(Egoh et al., 2012;. Bagstad et al., 2013; Garcia-Nieto et al., 2013). Неустойчивото използване 
и деградацията на екосистемите може да намали доставката на услуги и в крайна сметка да 
повлияе върху човешкото благополучие (MEA, 2005; TEEB, 2010a; OECD, 2012 г.). Така 
например производството на храни като екосистемна услуга се увеличава, но 
същевременно то оказва натиск върху други услуги, например превръщането на горите в 
земеделски земи, което от своя страна може да доведе до намаляване на доставките на 
чиста вода, екотуризъм, и контрол върху наводненията и сушата (MEA, 2005; Foley et al., 
2011). 
Нарастващата загриженост за неустойчивото потребление доведе до включването на 
екосистемните услуги в международните и национални политики. През 2010 г., на десетата 
среща на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие се 
приема глобален стратегически план за биологичното разнообразие за периода 2011-2020. 
Стратегическият план включва, освен стратегическите цели, също и 20 цели, известни като 
целите Аичи (ЕО, 2012 г.). Целите за биологичното разнообразие Аичи допълват 
предишните цели като към опазването на биологичното разнообразие се добавят и 
екосистемните услуги (ЕсУ), който елемент трябва да се разглежда в глобалната експанзия 
на защитените зони, както и като компонент на приоритетна защита и възстановяване. 
Държавите, които са страна по Конвенцията за биологичното разнообразие са обвързани 
със задължението да променят своята стратегия на биоразнообразието, за да се постигнат 
тези цели (Европейска комисия, 2011). 
Все по-очевидно за политиците е, че въвеждането на природно-базирани решения, 
например използването на влажните зони за пречистване на вода, защитата от наводнения 
или съхранението на въглерод, може наистина да е по-рентабилно, отколкото използването 
на технически инфраструктури (Daily & Matson, 2008 г.; Erwin et al., 2012). Концепцията за 
екосистемни услуги е идентифицирана като един от стълбовете на оценката на 
въздействието в подготовката на Комисията за опазване на бъдещето на европейските води 
до 2015 г. Освен това, възстановяването и запазването на ЕсУ е един от шестте 
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приоритета, определени за развитие на селските райони в предложението за Общата 
селскостопанска политика на ЕС (European Commission, 2011). Важно е, че регионалната 
политика и кохезионната политика на ЕС вече разпознава значението на инвестирането в 
природата като източник на икономическо развитие (European Commission, 2011). 
Екосистемните услуги са тясно свързани и с основната цел на рамката на IMAGE 3.0, а 
именно да се анализира взаимодействието между човека и природните системи. Модулът 
на екосистемните услуги изразява количествено доставката на услуги, които са определени 
като функциониране на екосистемите за производстнво на услуги за определен период от 
време. За количественото определяне на екосистемните услуги, се използва набор от 
индикатори от други компоненти на IMAGE, едновременно с допълнителни връзки, 
разработени за установяване доставката на услуги (Schulp et al., 2012.). 
Концепцията за екосистемни услуги сега е интегрирана в текущите политики на 
биологичното разнообразие както в световен мащаб, така и на Европейско равнище (CBD, 
2010; 2011). Най-общо политиките описват начините, по които екосистемите и 
биологичното разнообразие да бъдат включени в процеса на вземане на решения в 
обществения сектор и бизнеса, както и местата, където природните ресурси са подценени, 
а в някои случаи и пренебрегнати. Включването на EсУ в политиките на биологичното 
разнообразие до голяма степен ще допринесат за по-доброто разбиране на връзките между 
биоразнообразието, функциите на екосистемите, екосистемните услуги, техните 
предимства и свързаните социални и икономически ценности, като част от човешкото 
благосъстояние. 
Картирането и оценката на екосистемите и техните услуги (MAES) е един от основните 
елементи и действия, залегнали в стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 
г. „Нашата застраховка живот, нашият природен капитал“ (Европейска комисия, 2011). 
Събирането и тълкуването на висококачествена и последователна информация за 
състоянието на екосистемите и услугите, предоставяни от тях, е от съществено значение в 
процеса на вземане на решения в областта на политиките за градска устойчивост, 
адаптирането към изменението на климата и устойчивото управление на природните 
ресурси. Освен това то допринася за насочване на инвестициите в посока създаване на 
зелена инфраструктура и възстановяване на екосистемите. 
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За да се гарантира, че екосистемите ще продължат да осигуряват услуги и ползи на хората 
и в бъдеще, цел 2 от Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. е 
насочена към поддържане състоянието на екосистемите и повишаване на услугите, които 
те предоставят. Имайки предвид тенденцията, че екосистемите и техните услуги 
деградират в световен мащаб, а тяхната свръхексплоатация продължава, Докладът 
„Оценка на екосистемите за хилядолетието“ предоставя научни доказателства, че в 
световен мащаб 15 от общо 24 от изследваните екосистемни услуги са нарушени или се 
използват неустойчиво. 
В рамките на Дейност 5 от Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., 
държавите-членки на ЕС са призовани да картират и оценят състоянието на екосистемите 
и екосистемните услуги на територията си до 2014 г., да изготвят оценка на 
икономическата стойност на тези услуги, както и да насърчават интеграцията на тези 
стойностни в системите за счетоводство и оценка на национално ниво и на ниво ЕС до 
2020 г. Оценката и остойностяването на Дейност 5 е тясно свързана и с другите дейности 
на Цел 2, и по-специално на Дейност 6а): Рамка за възстановяване и приоритизиране; 6б): 
Стратегията за зелена инфраструктура; 7а): Доказване на методологията за 
биоразнообразието; 7б): Брой на инициативите за нетни загуби. 
Стратегията предвижда два основни срока за изпълнение на своите цели: 1. средносрочна 
цел "до 2020 г., екосистемите, услугите и ползите, които предоставят, да бъдат запазени, а 
тяхното състояние да бъде подобрено, чрез създаване на зелена инфраструктура и 
възстановяване на поне 15% от нарушените екосистеми; дългосрочна цел: "до 2050 г., 
биологичното разнообразие на Европейския съюз и екосистемните услуги, които то 
предоставя – неговият естествен капитал – да бъдат защитени, оценени и подходящо 
възстановени за реална оценка на биологичното разнообразие, както и за техния основен 
принос за благосъстоянието и икономическия просперитет на човекото общество, така че 
да бъдат избегнати катастрофални промени, причинени от загубата на биологично 
разнообразие". 
Необходимо е също така до 2020 г. резултатите от картирането и оценката да подпомагат 
поддържането и възстановяването на екосистемите и техните услуги. В тази връзка е 
създадена Работна група по Картиране и оценка на екосистемите и техните услуги 
(MAES), по силата на Обща рамка за изпълнение (CIF), в подкрепа на ефективното 
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изпълнение на ЕС Стратегия за биологичното разнообразие до 2020 г. Целта на работната 
група на MAES е да се подпомогне изпълнението на Дейност 5 от ЕС и неговите държави- 
членки. Първото действие на работната група е да подкрепи развитието на последователна 
аналитична рамка, която да се прилага от ЕС и неговите държави-членки, за да се 
гарантира последователността и използваните подходи. 
В съответствие с оценката на екосистемите за хилядолетието, целта на ЕС е да осигури 
критична оценка на най-добрата налична информация за ръководните решения и сложните 
обществени въпроси. Тя е структурирана около концептуална рамка, която свързва 
човешкото общество и неговото благосъстояние с околната среда. По-специално, 
документът предлага типология на екосистемите, за да могат да бъдат оценени и 
картирани, както и използването на Общата Международна класификация на 
екосистемните услуги (CICES), разработена за остойностяване на околната среда. 
Европейскатата комисия и Съвместния изследователски център заедно с Европейската 
агенция за околна среда (ЕАОС) предоставят подкрепа на държавите-членки при 
извършване на работата по картиране на екосистемните услуги. Целевата година, която е 
определена за финализиране на картирането и оценката е 2014 г., но тази цел не е 
постигната. Картирането на екосистемните услуги вече се осъществява в по-голямата част 
от страните членки на ЕС, но този процес не е равномерен и възниква необходимостта от 
ЕС-базирани насоки и общ подход (MAES, 2014 г.). Освен това е необходимо съдействие и 
подкрепа, за да се извлече полза от широкия кръг от подходи за картиране и оценка на 
екосистемните услуги, които са налице или са в процес на разработване (Martínez-Harms & 
Balvanera, 2012, Egoh et al., 2012, Crossman et al., 2013). 
Във втория доклад на MAES са представени също и набор от индикатори, които се 
използват за оценка на екосистемите. Тези индикатори се използват за откриване и 
анализиране на тенденциите в пространствения обхват на екосистемите и в доставката и 
използването на екосистемните услуги в европейски мащаб. Представени са и нови 
индикатори за оценка на регулирането и поддържането на екосистемните услуги. 
Въз основа на обощените налични данни се установяват положителни тенденции в 
няколко от екосистемните услуги, за които се предполага, че са зависими от сложното 
взаимодействие на промените в селскостопанското производство, залесяването, по- 
високата производителност на екосистемите, както и увеличиване защитата на природата. 
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Установено е, че голяма част от материалните услуги показват тенденции към растеж: все 
повече култури се произвеждат на все по-малки площи обработваема земя; 
биоземеделието придобива все по-голямо значение; добивът на дървен материал от горите 
се увеличава с увеличаване запасите на дървесина. Нарастващата площ на горите води още 
и до положително въздействие върху контрола на ерозията, съхраняването на въглерод, 
задържането на вода, регулирането на качеството на въздуха и подобряване условията за 
рекреация. 
Картирането, оценката и остойностяването на екосистемните услуги са необходима, но 
недостатъчна стъпка в постигането на целите на екосистемните услуги от Стратегията на 
ЕС за биологичното разнообразие. Следвайки процедурата на TEEB (TEEB, 2010b), 
определянето на стойността на екосистемните услуги за обществото, изисква задълбочено 
разбиране на въздействието на настоящите политики върху екосистемите и по-специално 
върху механизмите, които определят нивата на различните екосистемни услуги. По- 
доброто познаване означава по-добро, по-рентабилно и по-устойчиво управление. 
Изследваненията, свързани с картирането на ЕсУ се увеличават значително през 
последните десетилетия. Създават се нови инициативи, насочени към моделиране на ЕсУ, 
като проекта Природен капитал и Партньорството за екосистемни услуги. 
Междуправителствената платформа по биоразнообразието и екосистемните услуги 
(IPBES) започва да насочва потока на научна информация, свързана с биоразнообразието и 
ЕсУ към правителствата и практиците. Повишеният интерес на изследванията отчасти се 
дължи на включването на ЕсУ в политиките за опазване, и в политиките, насочени към 
използване на природните ресурси, както и поради нарастващия интерес от страна на 
бизнес сектора. Фирмите оценяват възможностите и рисковете, свързани с 
функционирането на екосистемите и необходимата информация за това как да се съобразят 
със съществуващите политики, както и потенциално да повлият приемането на нови 
политики (Hanson et al., 2012.). В подкрепа на този повишен интерес към използването и 
регулирането на ЕсУ, методите за картиране и моделиране играят все по-важна роля. 
Голяма част от политиките на ЕС влияят съществено върху екосистемите и услугите, 
които те предоставят, както пряко, така и чрез социални и икономически механизми. 
Международната търговия, селското стопанство, политиките за земеползване и опазването 
на природата изграждат съвместно сложна, и все още частично разбираема смесица от 
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политики. Включването на концепцията за екосистемните услуги във всички социални и 
икономически политики биха позволили изготвянето на систематичен преглед и оценка на 
последствията от мерките за услуги извън конвенционалните екологични оценки. 
Въпреки сравнително добре разработената нормативна база в сферата на опазване на 
биологичното разнообразие съществуват някои ограничения и заплахи при нейното 
прилагане. Наблюдава се наличието на недостатъчна ефективност и капацитет на 
държавните институции за прилагане на природозащитното законодателство и 
включването му в секторните политики, както и забавяне одобряването на плановете за 
управление на защитените територии. 
Основните мерки, които са набелязани са развитие на нормативната база в областта на 
опазване на биологичното разнообразие, включващо разработването на нови закони и 
подзаконови нормативни актове; изменения и допълнения в съществуващите; интегриране 
опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие в съответните 
секторни или междусекторни планове, програми и политики; въвеждане на подходящи 
процедури, изискващи оценка на въздействието върху околната среда за планове, 
програми и инвестиционни намерения. 
В рамките на проект „Валоризация на природните ценности на Шар планина и оценка на 
тяхната пазарна стойност” (Меловски и др., 2008) са подготвени промени в Закона за 
защита на природата и с приемането им през 2010 г. понятието екосистемни услуги е 
въведено в македонското законодателство. 

 
 

ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В КЛИМАТА И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО ВЪРХУ 
ПЛАНИНСКИТЕ ГОРСКИ ЕКОСИСТЕМИ В ТГР Р БЪЛГАРИЯ – РС 
МАКЕДОНИЯ 

 

 

В Европейския доклад относно въздействията и уязвимостта към изменението на климата 
в Европа (EEA, 2012) се подчертава уязвимостта на планинските райони, изправени пред 
промените в околната среда, които могат да доведат до смущения във функционирането на 
екосистемите в тях. Засилва се загрижеността относно: смяната на растителните видове и 
загубата на биологично разнообразие във високопланинските екосистеми, намаляване на 
замръзналата водна маса (ледници, сняг, трайно замръзналата земя), и повишения риск от 
ерозия на почвата. Подчертана е също така и ролята на промяната в земеползването върху 



34  

чувствителността на планинските екосистеми (Spehn et al., 2012). Промените в земната 
покривка, свързани с прекъсването на земеделски и пасищни дейности в планините (Tasser 
et al., 2009) се очаква да засегне редица райони, имащи специфични функции, 
включително водоохранна (Gallart et al., 2011), енергийна (Porter et al., 2009), акумулиране 
на въглероден диоксид (Padilla et al., 2010), и опазване на биологичното разнообразие 
(Komac et al., 2011). Въпреки това, все още няма достатъчно подробна информация за 
степента на уязвимост и за чувствителността на тези екосистеми. Това е резултат от факта, 
че те характеризират със сложен и индивидуален характер, осигуряващ голямо 
разнообразие от местообитания и типове микроклимат в рамките на малки по площ 
територии (Schuler, 2004). 
Горите са особено чувствителни към промени, поради голямата продължителност на 
жизнения цикъл на дървесните растения и свързаната с това по-слаба адаптивна 
способност към резките флуктуации във факторите на средата. В тази връзка 
климатичните промени и последиците от тях са определени и като основни заплахи за 
развитието на горския сектор. Поради комплекса им от икономически, екологични и 
социални функции, горите осигуряват и поддържат количеството и качеството на 85% от 
водния отток в страната или около 3.6 млрд. куб. m ресурс от чиста питейна вода 
(Малинова, 2014). В тях се съхраняват над 80% от защитените растителни видове в 
страната, над 60% от застрашените от изчезване животински видове, осем от дванадесетте 
ландшафтни комплекса, определени от Националната стратегия за опазване на 
биологичното разнообразие (Малинова, 2014). През последните двадесет години 
поглъщането на парникови газове от горските територии компенсира между 10.7%-18.9% 
от общите емисии на парникови газове (МЗХ, 2013). 
Pastor & Post (1988) очакват климатичните промени, предизвикани от увеличение на СО2 в 
атмосферата да доведат както до промени в продуктивността на горите, така и в 
разпространението на дървесните видове. Реакцията на горите на климатичните промени 
зависи в частност и от наличието на достатъчно количество влага и азот в почвата, които 
имат лимитиращо действие върху растежа на дърветата. Като използват модел за 
симулиране на климатични промени, авторите установяват, че за условията на 
североизточните части на Северна Америка реакцията на горите към настъпващия по- 
топъл и по-сух климат е различна. Най-големи промени се очаква да настъпят в 
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граничните зони на преход от хладните широколистни гори на умерената зона към 
иглолистните гори на тайгата. Биомасата и съответно продуктивността на тези гори 
нарастват върху почви, които задържат достатъчно количество вода и намаляват там, 
където почвите са по-слабо влагозапасени. Като цяло, реакцията на изследваните гори към 
нарастването на СО2 в атмосферата зависи от баланса между промените в хидрологичния 
цикъл, които потискат продуктивността, и положителните обратни връзки между циклите 
на въглерода и азота, които я стимулират. Ако в отговор на засушаване се намали 
съдържанието на азот, тогава положителната обратна връзка между циклите на въглерода 
и азота отслабва и продуктивността намалява. Обратно, ако климатичните промени 
доведат до смяна на дървесния състав от видове, които спомагат за увеличаване на 
усвоимия азот, тогава положителната обратна връзка между азотния и въглеродния цикъл 
ще доведе до увеличаване на продуктивността на горите. 
Lindner et al. (2010) при анализ на европейската литература по отношение на климатичните 
промени и техният ефект върху горите в Европа, установяват значителна пространствена 
асиметрия в натрупаните знания и опит. Мнозинството от изследванията, свързани с 
климатичните промени, уязвимостта и адаптивния капацитет на горските екосистеми към 
тях се отнасят за Скандинавието (бореалните гори) и части от умерената климатична зона, 
докато за Югоизточна Европа натрупаните знания са оскъдни. Това в голяма степен важи и 
за разнообразните планински райони в Европа, от които най-проучени са Алпите, докато 
за останалите планински вериги подобни проучвания са ограничени. Съществуващите 
проучвания на уязвимостта на горския сектор към климатичните промени на регионално 
ниво са също малко на брой. Според Lindner et al. (2010) такива проучвания са 
осъществени за малка област в Северна Швеция от Keskitalo (2008) и за планинските гори 
в Австрия от Seidl et al. (под печат). 
Проучванията на влиянието на промените на климата върху европейските горски 
екосистеми показват, че познанията в тази област са недостатъчни, особено в регионален 
аспект (Lindner et al., 2010). Потенциалните последици от климатичните промени и 
свързаният с тях риск за горите са най-добре проучени по отношение на техните 
дървопроизводителни способности. Съвсем ясно е, че ще има последици и за останалите 
функции и продукти на горските екосистеми, но наличните знания към момента не 
позволяват тези последици да бъдат количествено определени. Европейските гори ще 
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трябва да се приспособят не само към средните климатични променливи, но и към техните 
екстремни стойности, свързани с по-висок риск от продължителни засушавания, 
наводнения и урагани и други екстремални проявления на климата. От запад към изток 
рискът от засушавания ще нараства. Известно е, че екстремните климатични прояви, като 
например силно засушаване, водят до много по-драстични последици за растежа на 
дърветата и за тяхното оцеляване, отколкото постепенните промени на средните 
климатични стойности (Fuhrer et al., 2006). 
Горите в Европа ще бъдат силно засегнати от прогнозираните промени в климата. Според 
Hemery (2008) в световен мащаб се очаква площта на горите да се увеличи с около 20%, 
докато в Европа увеличението е вероятно да достигне 6%. Продуктивността на горите ще 
нарасне с 18% до 44% в зависимост от използвания климатичен сценарий. В умерените 
части на Европа се очаква по-продуктивни типове гора да заменят по-ниско продуктивните 
по отношение производството на дървесина в резултат от миграцията на видовете. 
Lindner et al. (2010) очакват повишеното съдържание на СО2 в атмосферата и по-високите 
температури да доведат до положителен ефект за растежа на горите и тяхната 
продуктивност в Северна и Западна Европа, поне в кратко- и средносрочен план. 
Засушаванията и природните бедствия обаче ще имат обратен ефект. Това ще се почувства 
по-осезателно в Южна и Източна Европа, където отрицателните последици от промените 
на климата ще преобладават. В Средиземноморието засушаванията и пожарите ще 
понижат силно продуктивността на горите. По отношение на адаптивния капацитет на 
европейските гори към климатичните промени, Lindner et al. (2010) поставят на първо 
място северните бореални гори и горите от умерено-океанската климатична зона, за които 
се счита, че притежават най-високи адаптивни способности. Възможностите на горите от 
умерено-континенталната климатична зона за справяне с промените на климата са по- 
ограничени, най-вече от социално-икономически фактори. С най-нисък адаптивен 
капацитет се очаква да бъдат горите от Средиземноморието, голяма част от които са 
екстензивно стопанисвани или не се стопанисват въобще. 
За умереноконтиненталната климатична зона, където попада преобладаващата част от 
територията на България и Р С Македония, Lindner et al. (2010) предвиждат повишаване на 
средногодишната температура от 3ºС до 4.5ºС. Количеството на средногодишните валежи 
се очаква да се запази, но ще се промени сезонното им разпределение. През зимния период 
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количеството им ще нарасне с 10% за сметка на намаление с 10% през летния период. В 
тази биоклиматична зона, където биологичната продуктивност е лимитирана основно от 
недостига на влага, намалението на валежите или промяната на разпределението им през 
годината ще се отрази неблагоприятно върху растежа на горите. Тяхната продуктивност 
ще намалее в райони с изразен недостиг на влага и е вероятно да се увеличи в добре 
овлажнените места (Hemery, 2008). Ефектът върху отделните дървесни видове може да 
бъде както положителен, така и отрицателен, в зависимост от условията на месторастенето 
и от регионалните различия. Например, според Gesler et al. (2007) проблемите за 
обикновеният бук се очаква да нараснат с увеличаване на температурата (по Lindner et al., 
2010). В края на 21ви век чистата първична продуктивност на иглолистните дървесни 
видове в континенталните и централни части на Европа ще намалее (Lasch et al., 2002a; 
Lexer et al., 2002) (по Lindner et al., 2010). Авторите прогнозират, че нарастване с повече от 
1ºС на средногодишната температура без промяна на количеството на валежите ще 
допринесе обширни райони с малка надморска височина да станат неподходящи за 
отглеждане на смърчови култури. В ниските части на Североизточна Германия 
продуктивността на горите се предвижда да намалее с 10%. 
В Средиземноморието и в районите с ясно изразено средиземноморско климатично 
влияние, промените в климата се очаква да бъдат по-силно изразени, особено по 
отношение на валежите. Докато очакваното увеличение на средногодишната температура 
от 3ºС до 5ºС е близко до това за умереноконтиненталната зона, валежите ще намалеят с 
20% средногодишно. През летния период това намаление може да достигне до 50%, а през 
зимния период да има известно увеличение. Растежът и продуктивността на горите в този 
регион ще се понижат чувствително. Дори приспособените към засушаванията екосистеми 
ще намалят своята чиста първична продуктивност. Във високите части на Пиренеите (1600 
m н.в.– 1700 m н.в.), в Североизточна Испания, нарастването на средногодишната 
температура с 1.4ºС през последните 50 г. при запазване на количеството на валежите, е 
довело до прогресивно изместване на обикновения бук от каменния дъб в състава на 
горите (Peñuelas & Boada, 2003). Изместването е съпроводено с понижена жизненост, 
продуктивност и възобновяване на буковите гори. 
Особено внимание е необходимо да се отдели на планинските райони в Европа и на 
разпространените в тях гори, които имат много на брой и жизнено важни специални 
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функции. Това се отнася в голяма степен и за България, където Костов и кол. (1976) (по 
Раев и кол., 1996), определят като планински 39.4% от площта на горите в страната, докато 
останалите 60.6% са разположени на надморски височини под 800 m. Според Lindner et al. 
(2010) твърде вероятно е планинските райони в Европа да бъдат засегнати от по-сериозни 
климатични промени в сравнение със съседните им равнинни територии. Например в 
Алпите през миналото столетие повишението на средногодишната температура е двойно 
повече от повишението на средногодишната температура като цяло в Европа. Промените в 
количеството и разпределението на валежите в планините са изключително трудни за 
прогнозиране поради спецификата и многообразието на местните геоморфология, 
микроклимат и почвообразуване. Въпреки очакваните вариации, като цяло растежът на 
горите в планинските райони ще бъде затруднен от климатичните промени, особено в 
Средиземноморските планини, както и в подножията и сухите долини на Алпите и 
Карпатите (Jump et al., 2006; Lindner et al., 2010). Това ще засегне продуктивността на 
горите и съответно производството на дървесина. Разпространението на повече на брой 
широколистни дървесни видове на по-голяма надморска височина обаче ще разшири 
възможностите за прилагане на различни лесовъдски практики във високопланинските 
растителни пояси. 
Понастоящем се наблюдава засилен, глобален интерес към ролята на горите за смекчаване 
изменението на климата (Bonan, 2008). Научните усилия са насочени към по-доброто 
разбиране на процесите, функциите и биологичното разнообразие на горите, както и за 
оптимизиране на стопанисването им с оглед осигуряване на допълнителни екосистемни 
услуги (например улавяне на въглерод, вододайни и водоохранни функции или отдих); 
горските стопани и собствениците на гори искат да подобрят производителността и да 
осигурят устойчиво управление на горските ресурси; политиците искат да разработят 
насоки за най-добрите практики и инструменти за намаляване на обезлесяването, а 
неправителствените организации и населението изразяват загриженост за съдбата на 
любимите гори и пейзажи. 
Предвид мултифункционалността на горите, тяхната роля на поглътители на въглерод е от 
съществено значение за смекчаване на климатичните промени. Отчасти това се дължи и на 
задълженията на страните, подписали Протокола от Киото, да извършват ефективна 
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инвентаризация на ПГ и въглерод, където поглътителите са разположени срещу 
източниците, като например изгарянето на твърди горива. 
Горите, от наземните екосистеми, имат безспорно водещо значение при усвояване на 
въглерода чрез фотосинтеза. Данните показват, че в растителността са включени над 600 
млрд тона въглерод със следното разпределение: 440-550 млрд. t – горска растителност, 20-
50 млрд. t – тревна растителност, 5-15 млрд. t – блата и езера, 10-40 млрд. t – тундра и 
аридни зони и др. (Olson et al.,1983). Една сравнително малка част (1-45 млрд. тона) от 
въглеродния запас е свързан с моретата и океаните. Проучванията от по-късен етап 
очертават още по-значима роля на горите, като се посочва, че въглеродния запас в тях е 
над 1 100 млрд. t (Briffa et al., 1995). Поради тази причина състоянието на горските 
екосистеми и методите за управление на горските ресурси представляват особен интерес за 
увеличаване потенциала на горите като основни поглътители. 
Чрез повишаване натрупването на въглерод в съществуващите и новосъздадените гори се 
очаква цялостно подобряване на ролята и приноса на горите при смекчаване въздействието 
на климатичните промени. Предложеното увеличение в ползването на дървесина, като 
възобновяем източник на енергия, ще има своето положително въздействие върху 
въглеродния баланс и ще допринесе за намаляване използването на изкопаемите горива. 
Увеличаването на площта на горите чрез залесяване на изоставени земеделски земи, 
голини и обезлесени територии, ерозирани и застрашени от ерозия територии, както и 
ускоряването на мероприятията по отглеждането на горите и подобряване на санитарното 
им състояние, ще позволи те да изпълняват по-добре своите екологични и защитни 
функции. 
Улавянето на въглерода в горските насаждения се реализира по време на жизненият им 
цикъл и се изразява с натрупване на дървесина т.е. прираста. Абсолютно сухото вещество 
на единица площ за всеки дървесен вид е различно. По долу са представени резултатите на 
Яценко-Хмелевски (1954), Вихров (1959), Бюсген (1961), Енчев (1971), Делков (1992) 
(взети от Раев и кол., 1996), според които в 1 m3 дървесина от различни дървесни видове 
средно се съдържат следните количества абсолютно сухо вещество: 
Приносът на горите за въглеродния баланс в   различни   мащаби,   зависи   от 
скоростта, с която се улавя CO2 от атмосферата и/или количеството на въглерода, 
задържано в горите, което е възприето да се нарича резервоар или склад за въглерод 
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Запасите в гората включват надземните и подземни части на дърветата, друга 
растителност и почвата. Въглеродните запаси извън горската екосистема включват 
добития дървен материал и въглерода съхранен в продукти от дървесина, които в крайна 
сметка общо допринасят за попълване на т.нар. въглеродни депа. 

 
 

 

Динамични резервоари на въглерод и основни потоци на СО2 

 
 

Очакваните промени на климата в трансграничния район (ТГР) Р България – Р С 
Македония са свързани с отчетената обща тенденция към затопляне, както и увеличаване 
честотата на екстремните метеорологични и климатични явления като засушавания, 
проливни валежи, гръмотевични бури и градушки. Очакванията са за намаляване на 
годишната амплитуда между максималната и минималната температура на въздуха, като 
минималната температура ще се повишава по-бързо от максималната, и намаляване 
дебелината на снежната покривка. Това ще доведе до изместване на горната граница на 



41  

широколистните гори към по-голяма надморска височина, увеличаване на недостига на 
вода в почвата, промяна в ареалите на редица видове и загуба на биоразнообразие. 
Очакваните въздействия от промените в климата върху територията в ТГР са свързани с 
влошаване на условията за селско и горско стопанство, намаляване на добивите, проблеми 
с водоснабдяването, повишаване на рисковете от пожари и екстремни наводнения, загуба 
на биологично разнообразие, промяна на условията за туризъм и рекреация. 
За оценка на чувствителността на определени екосистеми към възможни климатични 
промени се разработват климатични сценарии. Тези сценарии предоставят възможност за 
оценка влиянието на даден метеорологичен елемент, например върху горската 
растителност, което позволява да се предложат някои адаптационни мерки за смекчаване 
уязвимостта на горските екосистеми към изменението на климата. 
В тази връзка през 2011 г. бе разработена „Програма от мерки за адаптиране на горите в 
Република България и смекчаване на негативното влияние на климатичните промени 
върху тях“. За целите на горскостопанското производство у нас е възприето да бъде 
използван индекса на сухотата по Де Мартон, чрез който да се дефинират отделните зони 
на уязвимост, в зависимост от климатичните сценарии за температурата на въздуха и 
валежите към 2020, 2050 и 2080 г. Направен е анализ на горските екосистеми в условията 
на започналите климатични промени у нас, възприети са климатични сценарии за 
очаквания климат в страната през 21-ви век (към 2020, 2050 и 2080 г.) и са очертани 
различните зони от картата на горите в България, в които горските екосистеми ще бъдат 
по-малко или повече уязвими към промените в климата. Мерките за адаптация са 
конкретизирани в 5 зони на уязвимост: Зона А – твърде висока степен на уязвимост; Зона Б 
– висока степен на уязвимост; Зона В – средна степен на уязвимост; Зона Г – ниска степен 
на уязвимост и Зона Д – твърде ниска степен на уязвимост. За всяка зона на уязвимост са 
посочени подходящи мерки за адаптация на горите към промените в климата. 
Както се вижда от картата, на територията на трансграничната зона по-голямата част от 
общините се отличават с висока почвена влажност и няма потенциални условия към 
почвено засушаване – сив цвят. В малка част от територията почвените ресурси се 
характеризират със слаб риск към засушаване. 
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Общини с условия за почвено засушаване (при воден дефицит) 
(изт.: Александров, В. 2006. ) 

 
Първото и второто Национални съобщения на Република Македония относно изменението 

на климата (2003, 2008) идентифицират зони, чувствителни към въздействието на 

изменението на климата, уязвими в различна степен и изискващи специфичен подход за 

адаптация. Тези зони са много важни за биологичното разнообразие в Македония поради 

голямото богатство на видове, особено ендемични и реликтни видове, които са намерили 

убежище в такива райони в отговор на изменението на климата, настъпило в предходни 

епохи. 

В Третото национално съобщение за изменението на климата и план за действие (2014) 

оценката на биологичното разнообразие се основава на идентифициране на уязвими 

местообитания и видове, експертна преценка за тяхната уязвимост, анализ на възможни 

инвазивни видове, оценка на адекватността на националната система на защитени 

територии по отношение на изменението на климата, оценка на функционалността на 

биокоридорите в Македония, както и моделиране на избрани местообитания и видове. 

Чрез оценката на уязвимостта са идентифицирани общо 18 уязвими местообитания, 58 

растителни и 224 животински вида. Направени са експертни оценки за всички 
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местообитания и видове, въз основа на които могат да се очакват промени в 

разпространението (вертикално и хоризонтално изместване, промени във фенологията, 

особено при определени видове птици) и дори изчезване на определени местообитания 

(низинни блата) и видове (растителни и животински видове, свързани с планински, блатни 

и крайречни местообитания). Планът за действие включва 18 действия за биологично 

разнообразие и е съобразен с изискванията на Националната стратегия за биологично 

разнообразие с план за действие. 

Въздействие на прогнозираните постепенни климатични промени и екстремни 
климатични явления върху биологичното разнообразие и екосистемните услуги 

Проявите на изменението на климата се очаква да имат различни въздействия върху 

различните видове екосистеми и да засегнат биологичното разнообразие и екосистемните 

услуги по редица начини, включително внезапно и дори катастрофално. От друга страна, 

прогнозираното годишно увеличение на средните температури може да допринесе за 

адаптиране чрез удължаване на вегетационните периоди и чрез миграция на видовете в 

природните екосистеми или чрез контролирано въвеждане на видове за селското 

стопанство, зелената инфраструктура или други цели на адаптацията. 

Основните уязвимости от изменението на климата на различните нива на биологичното 

разнообразие и екосистемите в ТГР могат да бъдат обобщени както следва: 

Загуба на генетично разнообразие 

Генетичното разнообразие е заплашено пряко от ефекта на климатичните промени върху 

уязвими/застрашени видове (вкл. ендемични видове с ограничен ареал и възможности за 

миграция), които може да бъдат загубени завинаги. Съществуват и непреки последици от 

изменението на климата, дължащи се на конкуренцията за ресурси между 

биоразнообразието и човешките дейности, които водят до увеличаване на други видове 

натиск (например добив на вода, прекомерно използване на редки видове от уязвими групи 

от населението, промяна в земеползването и фрагментиране чрез инфраструктура). 

Нарушаване на жизнения цикъл на видовете и фенологичните фази 

Промените в климата могат да засегнат жизнения цикъл и размножителните периоди на 

видовете в екосистемите, да повлияят върху популациите и процесите в екосистемата 

(хранителни вериги и конкуренция за ресурси), включително чрез навлизането на 

инвазивни видове, които се конкурират с местните видове и може да ги изместят от 
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традиционните ниши, като по този начин променят целостта на екосистемата. Инвазивните 

видове също могат да предоставят възможности за адаптиране към изменението на 

климата , ако се използват като индикатор в механизъм за ранно предупреждение или ако 

са важни от търговска гледна точка и допринасят за осигуряване на екосистемни услуги. 

Влошаване на състоянието на местообитанията 

Възможна последица от изменението на климата е влошаването на местообитанията в 

категориите критично застрашени, застрашени, уязвими и почти застрашени, както са 

включени в Червената книга на Република България "Местообитания" (БАН, 2011 г.). Към 

тези промени са уязвими по-специално местообитанията на голяма надморска височина. 

Въздействие върху предоставянето на екосистемни услуги 

Смяната на режима е ключов риск за предоставяне на екосистемни услуги в дългосрочен 

план. Смяната на режима може да бъде в две посоки: 

Положителни ефекти: увеличената продължителност на вегетационния период може да 

доведе до увеличаване на производителността на сухоземните екосистеми, включително 

добивите на култури и дървесина. Повишената температура може да промени условията 

във водните обекти, което от своя страна да доведе до промени в състава и структурата на 

рибните популации. Нарушенията в екосистемите, причинени от екстремни събития могат 

да доведат също до появата на нов видов състав, водещ до подобряване на предоставянето 

на екосистемни услуги. 

Отрицателни ефекти: периодите на суша може да променят състава на производителите 

в сухоземните екосистеми, което да причини промени в тяхното функциониране и да 

доведе до намалено предоставяне на екосистемни услуги. Увеличаването на наводненията, 

пожарите, вятъра и нашествията на короядни бръмбари в горите може да причини загиване 

на дърветата и замяната им с по-адаптивни видове, както и промени в интегритета на 

екосистемите и потенциално намаление на предоставянето на екосистемни услуги както в 

краткосрочен, така и в средносрочен план (докато системите се адаптират и 

продуктивността се възстанови) или трайно (ако новото равновесно състояние води до 

намаляване на създаването на екосистемни услуги). Най-уязвимите екосистеми са горските 

райони в равнинни райони на страната. Екосистемите на влажните зони и храстовите 

екосистеми (особено в алпийската зона в планините)   също са сред най-чувствителните 

към изменението на климатав ТГР. 
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Следователно, постепенните климатични промени и екстремните метеорологични явления 

вероятно ще засегнат всички нива на биоразнообразие: генетично, видово и екосистемно. 

Оценката на уязвимостта и капацитета за адаптивност към изменението на климата на 

биоразнообразието и екосистемните услуги, обаче, е много сложна и съдържа несигурност 

на различни нива в рамките на научната информация, разбирането на системата и 

експертните познания. Освен това, поради липсата на данни с подходящо качество във 

времето и поради сложността на взаимодействията в системата недостатъчно са проучени 

въздействията на климатичните промени върху характеристиките на екосистемния 

интегритет. 

Прогнозите за повишаване на температурата поради изменението на климата, по-топлите 

зими и повече летни засушавания, заедно с по-големия брой и величина на екстремни 

климатични явления като топлинни и студени вълни, силни бури, мокър сняг и натрупване 

на лед, ще влошат здравословното сътояние на горите и растежа на дърветата, ще увеличат 

атаките от патогенни насекоми и гъби, включително инвазивни видове, и ще причинят 

сериозни загуби вследствие на пожари и щети, причинени от бури. В бъдеще те може да 

допринесат за много високи икономически загуби, за влошаване способността на горите да 

фиксират въглерода и да повлияят на качеството на живот намаляване възможностите за 

предоставяне на ценни екосистемни услуги. 

 
ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ – КОНЦЕПЦИЯ, КЛАСИФИКАЦИЯ, ОСНОВНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

Екологичните системи играят основна роля в определянето на икономическите резултати и 

благосъстоянието на хората чрез предоставяне на ресурси и услуги и чрез поглъщане на 

емисии и отпадъци и се считат за основната форма на капитал (производствен, човешки, 

социален и естествен), осигуряващ основните условия за човешко съществуване. Тези 

условия включват плодородни почви, многофункционални гори, плодородни земи и 

морета, сладка вода и чист въздух, а също така включват услуги като опрашване, 

регулиране на климата и защита от бедствия (EU, 2013). ЕсУ са резултат от екосистемни 

процеси и функции, основният „поток“, осигурен от естествения капитал, ползите, които 

природата предоставя на хората, приносът, който екосистемите имат за подобряване 

благосъстоянието на хората (Neugarten et al., 2018). 
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Концептуална рамка на екосистемните услуги 

(Адаптирано от Haines-Young & Potschin, 2010) 

 
 

Определение 

Концепцията за ЕсУ е описана най.напред като „Услуги на околната среда“ в SCEP (1970), 

след това е въведена като „Nature’s Services“, а през 1980 г. терминът „Ecosystem Services“ 

(ES) е използван за първи път от Ehrlich & Ehrlich (1981). Терминът става широко 

представен в научните изследвания през 90-те години, когато са разработени и различни 

методи за оценка на икономическата стойност на ЕсУ (Costanza et al., 1997). Оригиналната 

дефиниция за ЕсУ, посочена в „Оценката на екосистемите за хилядолетието“ (MEA, 2005) 

e „Ползите, които хората получават от природата“ и се подобрява непрекъснато (Boyd and 

Banzhaf, 2007; Wallace, 2007; Fisher et al., 2009; TEEB, 2009), за да се увеличи значимостта 

и да се интегрира концепцията за ЕсУ в процеса на вземане на решения. 

Както е описано в MEA (2005), състоянието на една екосистема е резултат от нейното 

физическо, химично и биологично състояние в определен момент от време, контролирано 

от естественото й състояние и антропогенното въздействие, на което е изложена, и 

определя нейната ефективна способност да осигурява услуги, които са тясно свързани с 

потенциалния й капацитет. Взаимодействието между биофизичните структури, 

биологичното разнообразие и екосистемните процеси укрепва капацитета на екосистемите 

да предоставят екосистемни услуги, представляващи функциите на екосистемата (TEEB, 

2010b). 



47  

Оценката на състоянието на екосистемата се отнася до анализ на физическото, 

химическото и биологичното състояние или качеството на екосистемите в определен 

момент от времето и под въздействието на голям натиск (EEA, 2015). Различни видове 

въздействия могат да се използват и като индикатори за оценка на състоянието на 

екосистемата, в случай че състоянието не може да бъде определено количествено (Erhard 

et al., 2016; Burkhard et al., 2018). Основни въздействия, засягащи състоянието на 

екосистемата, са промяна на местообитанията, замърсяване, обогатяване с хранителни 

вещества, прекомерна експлоатация, инвазивни чужди видове и климатични промени 

(Derneği, 2010; EEA, 2015), но с най-силно влияние за всички видове екосистеми се счита 

промяната на местообитанията, включително загуба, деградация и фрагментация (Maes et 

al., 2018). 

Използването на избрани показатели, отразяващи качеството на местообитанията, 

обикновено се използва за определяне на екологичната стойност и антропогенния натиск 

(Drakou et al., 2011; Notte et al., 2012; Hossain et al., 2017), като например качеството на 

околната среда (физическо и химично) и екосистемни (биологично качество), както е 

предложено от най-новата аналитична рамка за картографиране и оценка на състоянието 

на екосистемите (Maes et al., 2018). Оценката на биологичното качество обикновено 

включва характеристики на биологичното разнообразие, от гените, индивидите и 

популациите до видове, местообитания и екосистеми (Gaston et al., 2008), но много 

инициативи се фокусират и върху показатели за биоразнообразие като статус на защитени 

видове, оценка на риска от изчезване на застрашени видове, разпределение на 

местообитанията и тенденции, изобилие и разпространение на популации от избрани 

видове и др. (McGarigal, McComb, 1995; Riitters et al., 1997; Rüdisser et al. 2012; Maes et al., 

2014). Освен това данните за видовото разнообразие и изобилие, наблюдавани съгласно 

Директивите на ЕС, също се предлагат от Техническия доклад на MAES 5 (Maes et al., 

2018) като показатели за оценка на биологичното качество. 

Тъй като екосистемните услуги представляват прекия и косвения принос на екосистемите 

за обществото, включително осигуряването на храна и вода, регулиране на климата и 

водите, поддържане на местообитанията на дивата природа и поддържане на културни 

ценности, те играят жизненоважна роля за благосъстоянието на хората, като по този начин 

дефиницията изрично признава различните ценности на екосистемните услуги в 
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планинските гори, включително социално-културни, икономически и екологични ценности 

(MEA, 2005; TEEB, 2010). 

Класификации 

Различни класификации на екосистемните услуги са широко обсъждани през последните 

години (de Groot et al., 2002; MEA, 2005; Wallace, 2007; CICES, 2017; Liquete et al., 2013; 

Turner et al., 2014; Rhodes, 2015; Pascual et al., 2017), но нито една от тях не е напълно 

приета. Например, De Groot et al. (2002) се опитват да класифицират ЕсУ въз основа на 

екосистемните функции, които те предоставят. Световно призната схема е представена в 

MEA (2005), която впоследствие е възприета в няколко проучвания и инициативи. 

Съгласно тази схема ЕсУ се класифицират въз основа на вида ползи, които хората могат да 

получат от природата като е добавена категорията „материални услуги“, наред с 

регулиращите, поддържащите и културните. 

Материалните услуги включват продукти и материали, получени от екосистемите, като 

например храни, фибри, строителни материали, прясна вода, енергия, биохимикали и 

генетични ресурси. 

Регулиращите услуги са ползите, получени от регулирането на екосистемните процеси и 

околната среда, като регулиране на климата, регулиране на болести и вредители, 

регулиране на водата, пречистване на водата, опрашване, защита на почвата, улавяне на 

въглерод и защита срещу природни опасности и екстремни събития. 

Културните услуги са нематериални ползи, получени от екосистеми, които обогатяват 

живота, като духовни и религиозни ценности, отдих и туризъм, естетическа стойност и 

пейзажи, вдъхновяваща стойност, образование, изследвания, усещане за място и културно 

наследство. 

Поддържащите услуги са тези, които дават възможност на други услуги да 

функционират, като формиране на почвата, цикъл на веществата и първично производство. 

TEEB създава нова класификация, базирана на преките или косвените ползи, които 

екосистемите предоставят на хората, за да се свържат EсУ с икономическата стойност. 

CICES (Обща международна класификация на екосистемните услуги) класифицира ЕсУ по 

продукти от екосистемите, които пряко засягат благосъстоянието на човека и въпреки че 

не включва „поддържащите услуги“ е напълно възприета от учени и политици (La Notte et 

al., 2017 ; Czúcz et al., 2018). В класификацията на IPBES ЕсУ се дефинират като Приносът 
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на природата към хората (Pascual et al., 2017), но до голяма степен тя наподобява 

класификацията на CICES. 

Общата международна класификация на екосистемните услуги (CICES) е разработена, за 

да подпомогне работата по така нареченото „счетоводно отчитане на околната среда“, 

предприета от Европейската агенция за околната среда и е важна, тъй като е необходимо 

да се разработят стандартизирани методи за оценка и сравняване на екосистемите и 

екосистемните услуги. CICES има за цел да класифицира приноса, който екосистемите 

имат за благосъстоянието на хората, произтичащо от живите процеси, и обратната връзка 

от потребителската общност е фокусирана не само върху биотичните, но и върху 

абиотичните продукти, за да се разшири класификационната схема. Класификацията 

разделя екосистемните услуги на четири основни категории, които са общоприети днес: 

материални услуги като предоставяне на храна, вода, дървен материал и фибри; 

регулиращи услуги като тези смекчаващи въздействия, свързани с климата, наводнения, 

болести, отпадъци и качеството на водата; културни услуги, които осигуряват 

рекреационни, естетически и духовни ползи, и поддържащи услуги като почвообразуване, 

фотосинтеза и кръговрат на хранителните вещества (Haines-Young & Potschin, 2018). Тези 

услуги са резултат от екосистемите (независимо дали са естествени, полуестествени или 

силно модифицирани), които най-пряко влияят върху човешкото благосъстояние. 
 
 

 
Каскаден модел (Potschin & Haines-Young, 2016) 
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Планински горски екосистеми и ЕсУ - характеристики, предизвикателства и 
съвременни тенденции 

Планинските екосистеми осигуряват широк спектър от преки и косвени приноси за хората, 

които живеят в планинските райони и се характеризират с висока степен на уязвимост и 

ниска екологична стабилност. Те обикновено заемат стръмни терени на висока надморска 

височина и предоставят услуги като стабилизиране на склонове, регулиране на 

хидрологичните цикли, поддържане на богато биологично разнообразие и подпомагане на 

поминъка на населението. В много случаи обаче в резултат на въздействието на биотични, 

абиотични или антропогенни фактори възникват различни повреди върху горската 

растителност, активиране на ерозионни процеси, загуба на биологично разнообразие и др., 

което води до намаляване на потенциала на планинските екосистеми да предоставят важни 

екосистемни услуги. 

Като основен лимитиращ фактор за растежа и развитието на горската растителност във 

високопланинските територии е възприета температурата на въздуха, определена от 10° C 

юлска изотерма (Grace et al., 2002; Holtmeier, 2003; Panayotov, 2005; Gehrig-Fasel et al., 

2007; Harsch & Bader, 2011). Предполага се, че температурната горна граница на гората в 

България е около 2200 m н.в. като на много места е по-ниска както поради човешко 

въздействие, така и поради различни природни явления. Тези условия, наред със силния 

вятър и обилните снеговалежи, лавините и руините при по-стръмни склонове, създават 

трудни условия за оцеляване и естествено възобновяване на горите. 

Планинските райони често са отдалечени региони, чиито човешки популации са силно 

уязвими от екологични, икономически и социални промени от местен и глобален мащаб. 

Общностите в планинските райони, както в селските, така и в градските райони, са силно 

зависими от горите, които им предоставят разнообразна гама от услуги, включително 

основни като гориво, храна, чиста вода и защита от природни опасности. 

Планинските гори се характеризират с многофункционалност, предоставяща разнообразни 

екологични, социални и икономически услуги (Nijnik et al., 2012) и са важни като 

инструмент за регулиране на климата и поддържане на въглеродния цикъл (Schlessinger, 

1997). От друга страна, многофункционалният характер засилва динамиката и уязвимостта 

на горите по отношение на глобалните промени. В резултат на това динамичните промени 

в земеползването, икономическата маргинализация и изменението на климата оказват 



51  

значително влияние върху качеството на екосистемните услуги, предоставяни от 

планинските горски екосистеми, последвани от повишен риск от наводнения, суша, бури, 

ерозия на почвата и намалена продоволствена сигурност (EEA, 2015, Ariza et al., 2013, von 

Haaren et al., 2011, Trumper et al., 2009). Всички тези специфични характеристики на 

планинските райони установяват „географски бариери“, които често водят до повече 

първични гори, по-високи запаси на въглерод и по-голямо богатство на биологичното 

разнообразие в сравнение с равнинните райони, но правят местните общности социално, 

икономически и политически изолирани от другите градски райони. 

 

Екосистемни услуги, предоставяни от планинските гори 
Адаптирано от MEA (2005), глави 21 и 24 - Гори и горски системи; Планински системи 

(http://www.maweb.org/en/Condition.aspx#download) 
 
 

Материални 

услуги 

Дървен материал за използване в сгради и инфраструктурни проекти; дърва за 
горене (критична за местното население); Недървесни горски продукти 
(NTFP), включително дивеч, храни (гъби, горски плодове, годни за 
консумация растения и др.); наличието на паша за развитие на природно 
земеделие. 

Регулиращи и 
поддържащи 
услуги 

Критична стабилност/защитна функция - горската покривка позволява 
задържане на почвата и действа като бариера за въздействието на лавини и 
скални падания върху долинните съобщества; планинските гори имат висок 
капацитет за задържане на вода, прихващат и съхраняват вода от валежи, 
мъгла и сняг и я освобождават постепенно, като по този начин поддържат 
хидрологичните цикли в големи мащаби - ограничавайки пиковите потоци, 
намалявайки ерозията на почвата и тежестта на лавините и наводнения 
надолу по течението; планинските гори представляват основен поглътител на 
въглерод, като продължаващото улавяне на въглерод е критичен компонент 
на смекчаването на изменението на климата; поради тяхната относителна 
изолация и контрастен климат, планинските гори са с висок ендемизъм и 
обикновено представляват глобални горещи точки на биологичното 
разнообразие, което е свързано с ползите от туризма, отдиха, лова и риболова. 

Културни 
услуги 

Планинските гори имат присъщи духовни и естетически ценности; техните 
характеристики позволяват значителни възможности за отдих в световен 
мащаб; обичаите и вярванията на много планински общности са сложно 
свързани с горските екосистеми. 

http://www.maweb.org/en/Condition.aspx#download
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Независимо от добрите практики на управление на високопланинските екосистеми, 

прилагани през последните десетилетия, все още се наблюдават негативни тенденции, 

които могат да доведат до намаляване на способността им за успешна адаптация към 

променящата се среда. Въздействието, както на природните, така и на антропогенните 

фактори, влияе върху екологичните процеси, както във времето, така и в пространството и 

както и върху функционирането на екосистемите и предлагането на екосистемни услуги. 

Както се посочва в Червения списък на IUCN за екосистемите, една екосистема може да 

бъде изложена на риск, да загуби една или повече от трите сложно взаимосвързани 

характеристики на екосистемите: биологично разнообразие, екосистемни функции или 

екосистемни услуги (Keith et al., 2013). 

Подходи при оценката на ЕсУ - модели, остойностяване и приложимост към 
планинските горски екосистеми 

Планинските гори са тясно свързани с хората, тъй като имат духовно значение за местните 

общности, произвеждат ползи за икономическите дейности на местното население и 

осигуряват екологични ползи за общностите както в планинските райони, така и извън тях 

и предоставят разнообразни социокултурни, икономически и екологични ценности на 

различни заинтересовани страни (MEA, 2005; Price et al., 2011). Оценката на тези 

стойности е важна за цялостното разбиране на екосистемните услуги на планинските гори, 

тъй като те илюстрират преките и непреки ползи от планинските горски екосистеми за 

териториалното развитие и благосъстоянието на хората. 

Оценката на екологичните стойности е важна за прилагането на добри практики на 

управление в планинските гори, тъй като допринася за количественото определяне на 

екосистемните услуги, идентифицирането на основните доставчици и потребители, 

вземането на решения за устойчиво използване на земите и за избора на приоритетни 

обекти за опазване (Chen et al., 2009; Nelson et al., 2009; Burkhard et al., 2012). Оценката на 

икономическите стойности на екосистемните услуги в планинските гори е от решаващо 

значение за анализ на признаването на пазарно базирани схеми за управление като 

плащания за екосистемни услуги, доброволни пазари на въглерод и банки за биологично 

разнообразие (Wunder, 2015; Hamrick & Gallant, 2017). След определянето на Оценката на 

екосистемите за хилядолетието (MEA, 2005) социокултурните ценности на планинските 

горски екосистеми могат да бъдат определени като „нематериални ползи“ от тези 
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екосистеми, включително рекреационен и туристически потенциал, естетическа оценка, 

вдъхновение, чувство за място и образователна стойност. Социокултурните ценности 

играят важна роля за устойчивото управление на планинските горски екосистеми, тъй като 

много общности живеят в тези райони и всякакви промени могат да повлияят тяхното 

социално развитие и благосъстояние (Price et al., 2011; Paudyal et al., 2018; MEA, 2005). 

За оценка на социално-културните, икономическите и екологичните стойности на 

екосистемните услуги в планинските гори са разработени няколко инструмента за 

моделиране, които могат да бъдат групирани в анализа на заинтересованите страни, 

анализа на пазара и анализа на моделиране (Burkhard et al., 2010; Häyhä et al., 2015). Някои 

инструменти могат да се използват за оценка на няколко ползи (напр. InVEST за 

екологични и културни ползи), но преди всичко са фокусирани върху отдиха и туризма от 

социокултурните ползи на екосистемните услуги. Изборът на тези инструменти трябва да е 

в съответствие с целевите екосистемни услуги, обхвата и мащаба на оценката, наличността 

на данни, разходите и времето и техническата поддръжка (Bagstad et al., 2013). Сред най- 

често използваните инструменти за моделиране при оценка на екосистемните услуги в 

планинските горски екосистеми са следните: 

Инструмент за оценка на базата на екосистемни услуги (TESSA) възприема опростен 

подход за оценка и мониторинг на екосистемните услуги в рамките на обекта (Peh et al., 

2013). TESSA позволява оценка на водосборни услуги, диви и култивирани стоки и 

продукти, и отдих. Едно от предимствата на този инструмент е, че не се изискват никакви 

усъвършенствани технически познания или финансови ресурси (Peh et al., 2013). Друга 

важна характеристика е, че се изисква оценка и идентифициране на пропуски в политиката 

или стратегията в управлението на ЕсУ, като по този начин се подобряват тези политики 

на локално или регионално ниво http://tessa.tools/. 

Инструментът за интегрирана оценка на екосистемните услуги (InVEST) е софтуер със 

свободен достъп, разработен от Проекта Natural Capital за пространствено картографиране, 

моделиране и оценка на множество екосистемни услуги (Sharp et al., 2016). Инструментът 

включва разнообразен набор от материални, регулиращи и културни услуги и е широко 

използван в различни страни в подкрепа на процеса на вземане на решения (Polasky et al., 

2011; Baral et al., 2014; Kareiva et al., 2011 ). InVEST също така предоставя няколко модела 

за оценка на ЕсУ, свързани с планински гори, включително: качество на местообитанията, 

http://tessa.tools/
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въглерод, доставка на хранителни вещества, доставка на седименти, добив на вода, отдих и 

туризъм и опрашване (Sharp et al., 2016) www.naturalcapitalproject.org/. 

Изкуственият интелект за екосистемни услуги (ARIES) е нова методология и уеб-базирано 

приложение, предназначено за оценка на екосистемните услуги, включително от 

планински гори (Villa et al., 2011, 2014) и подкрепя базирани на изкуствен интелект данни 

и избор на модели за количествено определяне на потоци ЕсУ от екосистемите към 

бенефициентите. Услугите, които могат да се оценят от този инструмент, включват 

съхранение и секвестиране на въглерод, естетически гледки, регулиране на наводненията и 

седиментите, водоснабдяване и отдих (Bagstad et al., 2011) 

http://aries.integratedmodelling.org/. 

Многомащабните интегрирани модели на екосистемните услуги (MIMES) са набор от 

модели за промяна на земеползването и вземане на решения за пространствено планиране, 

включително в горите (Boumans et al., 2015). Тези модели количествено определят 

ефектите от промяната в земеползването върху екосистемните услуги и са приложими на 

глобално, регионално и местно ниво (Boumans et al., 2007, 2015; Grigg et al., 2009). MIMES 

е предназначен за количествена оценка на причинно-следствените връзки между 

екосистемите и икономиката и позволява на хората да картографират решения/политики. 

Резултатите от този инструмент илюстрират по какъв начин различните избори могат да 

повлияят на икономиките и екосистемите www.afordablefutures.com/orientation-to-what-we- 

do/services/mimes. 

ESTIMAP е последователен и гъвкав набор от пространствено ясни модели, всеки от които 

може да се изпълнява отделно за оценка на различни ЕсУ в европейски мащаб. Всички те 

са разработени съгласно класификацията CICES и са поставени в каскаден модел, който 

свързва структурата и функционирането на екосистемата с благосъстоянието на човека 

чрез потока на EсУ. Моделите са динамично свързани с LUISA, платформата за 

моделиране на земеползването (Lavalle et al., 2011), предоставяща възможност за оценка на 

въздействието на различни сценарии на промени в земеползването върху предоставянето 

на EсУ. ESTIMAP е проектиран като количествен инструмент и произвежда резултати, 

които осигуряват най-вече биофизични стойности за регулиращите услуги. Индикаторът за 

отдих обаче отчита както предоставянето, така и търсенето и отразява до известна степен 

социокултурните ценности, свързани с естетическата красота и отдих. 

http://www.naturalcapitalproject.org/
http://aries.integratedmodelling.org/
http://www.afordablefutures.com/orientation-to-what-we-do/services/mimes
http://www.afordablefutures.com/orientation-to-what-we-do/services/mimes
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Известни са много подходи и техники за оценяване на ЕсУ, като се използват различни 

показатели - качествени, количествени или парични (Cooper et al., 2013). Качественият 

анализ обикновено се фокусира върху нечисловата информация, за разлика от 

количествения анализ, който включва числени данни, и паричния анализ, който превръща 

количествените данни във валутни стойности (TEEB, 2009). 

Екосистемните услуги могат да бъдат оценени в парично изражение, като се използват 

преки пазарни, косвени пазарни, условни и групови оценки и в непарично изражение 

(Turner & Schaafsma, 2015). 

Методът на директна пазарна оценка е полезен за измерване на материалните и на някои 

културни услуги, които могат да се търгуват. Например стойността на дърветата за добив 

на дърва за огрев или строителна дървесина, които могат да бъдат оценени на свободния 

пазар или „ливадите“ от морска трева и тяхната стойност за риболова или туризма (Vasallo 

et al., 2013; Jackson et al., 2015). Косвена пазарна оценка се използва, когато не 

съществуват пазари за определени услуги и могат да се приложат различни техники за 

оценка, за да се установи желанието за плащане или желанието за приемане на 

компенсация за наличието или загубата на тези услуги (de Groot et al., 2002; Freeman, 

2003). Условното оценяване е хипотетичното търсене на EсУ, което включва описване на 

алтернативи в проучвания или въпросници. Например, респондентите могат да бъдат 

помолени да изразят предпочитанието си да повишат нивото на качеството на водата в 

поток, езеро или река, за да могат да се насладят на дейности като плуване, разходка с 

лодка или риболов (Wilson & Carpenter, 1999). Груповата оценка обединява 

заинтересованите страни, за обсъждане стойностите на EсУ, които се считат за обществени 

блага и тяхната оценка трябва да се основава на публично обсъждане (Sagoff, 1988; Jacobs, 

1997; Wilson & Howarth, 2002; de Groot et al., 2002). 

Непаричната оценка е приложима в случаите, когато стойностите на EсУ са трудни за 

директна оценка и показателите се използват като допускания (Layke, 2009; Layke et al., 

2012; Muller & Burkhard, 2012; Kandziora, et al., 2013) . Тази оценка може да има за цел да 

определи по-естетически поглед върху природата, екосистемите и биологичното 

разнообразие и тяхното влияние върху социалните взаимоотношения, културната 

еволюция и духовността (Chan et al., 2012; Raymond et al., 2013). 
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Според Boerema et al. (2017) могат да се използват следните допускания при измерване на 

EсУ: 

- Свойства на екосистемата - често се използват прости мерки или показатели за 

биологичното разнообразие и размера на популацията за всички EсУ, които зависят от 

биологичното разнообразие, като генетични ресурси, биологичен контрол, опрашване и 

поддържане на жизнения цикъл. 

- Екосистемни функции - функциите и процесите, които са в основата на всяка EсУ, са 

разнообразни и често се състоят от различни компоненти (Smith et al., 2013). Например 

допускане за опрашване може да бъде вътревидово разнообразие, ефективност на 

опрашване, степен на посещение, растеж на растенията и степен на заразяване. 

Разработени са и много други методологии за социални изследвания (Christie et al., 2008; 

Cooper et al., 2013), вариращи от пространствено ориентирани ГИС (Fagerholm et al., 2012; 

Brown & Fagerholm, 2015), до традиционните социални методи включително интервюта, 

проучвания, наблюдателни проучвания или дискусии във фокусна група (Orenstein et al., 

2015; Eizenberg et al., 2017). 

Предизвикателства за устойчиво управление на планинските горски екосистеми, 
като се има предвид концептуалната рамка на ЕсУ 

Основните предизвикателства, които трябва да бъдат взети предвид в процеса на оценка на 

екосистемните услуги в планинските гори, са сложността на дефинирането и 

класификацията на екосистемните услуги; ограничени данни за екосистемните услуги; 

несигурности, свързани с изменението на климата; разнообразни взаимоотношения между 

екосистемните услуги; и ограничения на оценките при разработване на успешни плащания 

за екосистемни услуги в планински територии. 

Разнообразието от определения и класификации за екосистемните услуги, включително 

тези за екосистемните услуги в планинските гори, често объркват заинтересованите страни 

и политиците (Wallace, 2008). Различните класификации се основават на различни 

дисциплини, различни цели на управлението на екосистемите (De Groot et al., 2002; MEA, 

2005; Costanza, 2008; Fischer et al., 2009), но най-приетата и широко прилагана 

класификация е от Оценката на екосистемите за хилядолетието (MEA), 2005). Въпреки 

това, Fisher et al. (2008) отбелязват, че при използването на тази класификация съществува 

риск от двойни грешки при отчитане в случаи на оценка на екологични процеси, 
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подкрепящи множество екосистемни услуги, като атмосферни влияния, образуване на 

почви, кръговрат на хранителни вещества и др. Много автори считат, че приемането на 

единна класификационна рамка за ЕсУ остава голямо предизвикателство, като се има 

предвид, че изследванията върху екосистемните услуги често са твърде единични (Haines- 

Young & Potschin, 2010, 2018; Burkhard et al., 2012), но някои от тях подкрепят тезата, че 

определението за обща класификационна рамка не е нито осъществима, нито твърде 

необходима (Costanza, 2008). 

Оценката на екосистемните услуги в планинските гори може да бъде сложна и/или 

ограничена от ограничени данни и/или високи разходи за събиране на данни (Sharma et al., 

2015). За количествено определяне и картографиране на EсУ могат да се използват 

допускания, но понякога те може да не отговарят на първичните данни за някои ключови 

екосистемни услуги, като биоразнообразие, съхранение на въглерод и отдих. Независимо 

от това, те могат да се използват за обща оценка на ЕсУ и за идентифициране на горещи 

точки или приоритетни места за множество екосистемни услуги (Eigenbrod et al., 2010). 

Поради разнообразието от сценарии за изменението на климата все още има значителни 

дебати и несигурности относно степента на въздействие на изменението на климата върху 

предоставянето на планински екосистемни услуги, въпреки че са били фокус на много 

изследвания (Dossena et al., 2012; Garcia-Lopez & Allue, 2012; Jochum et al., 2012). 

Процесът на оценка на планинските горски ЕсУ ще бъде комплексен и сложен и поради 

разнообразните взаимоотношения между тези услуги. В тези случаи увеличаването на една 

услуга води до намаляване на друга услуга, което представлява важно условие за 

прилагането на настоящите подходи за управление на екосистемните услуги (Rodriguez et 

al., 2006; Bennett et al., 2009). 

Устойчивото управление на планинските горски екосистеми е важна част от устойчивото 

териториално развитие на отдалечените планински региони. Основната цел за осигуряване 

на политическите действия, които се фокусират върху опазването на естествените гори, 

опазването на биоразнообразието и ландшафтните ценности, трябва да бъде допълнена с 

добре насочени мерки за разширяване на предоставянето на разнообразни ЕсУ и 

осигуряване на повече възможности за местните общности, живеещи в отдалечени селски 

райони. Общият въпрос, който представлява интерес за планинските региони, е типът на 

управленския подход и ресурсният режим в начина на управление на планинските гори и 



58  

техният потенциал за снабдяване с ЕсУ предвид спецификите на регионалното управление 

(Nijnik & Bizikova, 2008, Buttoud, 2002). 

След многобройни проучвания (Berkes & Folke, 1998, Poteete et al., 2010, Prempl et al., 2015, 

Van Kooten et al., 2004) са предоставени доказателства за положителната роля на 

самоуправлението, при което местните потребители са способни да създават свои 

собствени правила, които позволяват устойчиво и справедливо управление на планинските 

системи. Качеството на местните знания, комуникация, доверие, готовност да се следват 

собствени установени правила може да се счита за социална иновация за устойчивост на 

планинските социално-екологични системи и да се признае като дългосрочна политика на 

адаптация (Ostrom & Nagendra, 2006). 

 
ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЛАНИНСКИТЕ ГОРСКИ ЕКОСИСТЕМИ В 
ТГР Р БЪЛГАРИЯ – РС МАКЕДОНИЯ 

 

 

Оценката на състоянието на екосистемите се извършва в следния ред: 

Стъпка 1: Определяне на индикатори за състоянието на екосистемата за дадения 

екосистемен тип - ниво 3/4 

Стъпка 2: Определяне на параметрите на всеки индикатор 

Стъпка 3: Събиране на данни - национални бази от данни 
 

Има потенциално голям брой индикатори, които могат да бъдат разработени, за да 

помогнат за количествено определяне на различните компоненти на околната среда. За да 

се подпомогне изборът на оперативен набор от индикатори, всеки показател трябва да 

бъде разгледан по четири общи критерия: съотвествие с политиката, аналитична 

стабилност, първични данни и измеримост, ниво на събиране на данните. 

За набора от индикатори, описващи състоянието на горските екосистеми са предложени 

различни параметри за оценка. Избраните параметри са лесно измерими и за повечето от 

индикаторите има съответен параметър в съществуващата база данни от инвентаризацията 

(земно покритие, биоразнообразие, състояние на почвата и др.). Основните индикатори, 

които се използват за оценка на състоянието и тенденциите в горите са площта на горите и 

лесистостта, общия запас, горска биомаса, функцията на горите, динамика на 

насажденията, здравословно състояние на горите. 
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За всеки индикатор, според измерването на неговия параметър, се прави експертна оценка 

и допълнителна in-situ верификация, като се дават от 1 до 5 точки, съгласно скалата: 1 - 

много лошо; 2 - лошо; 3 - умерено; 4 - добро; 5 - много добро. След това изчислените 

точки за всеки измерен индикатор се сумират (∑ni). 
Изчислява се индекс на проявление на екосистемата (ІР) за конкретни цели в процеса по 

вземане на решения. Той се изчислява като отношение на сумата от точките на 

индикаторите към максималната възможна сума на индикаторите: 

IP = ∑ni / ∑ni(макс.), където: ∑ni – сума от оценките на параметрите; ∑ni (макс.) – сума от 

максималния възможен брой точки от оценка на индикаторите 

Индексът IP се оценява за различно състояние на екосистемите, както следва: IP 0-0.2 - 

много лошо; 0.21-0.4 - лошо; 0.41-0.6 - умерено; 0.61-0.8 - добро; -0.81-1.0 - много добро. 

 
Обосновка на индикаторите за състоянието на екосистемите 

 
 

Състояние на 
екосистемата 
Група 
индикатори 

 
Индикатори/Обосновки 

 Пространствена или времева променливост на ресурсите. 
Биотична Биотичната разнородност се дължи на организмите. Тя може да се 
разнородност появи дори и в отсъствието на абиотична разнородност.  За да се 

 определи разнородността на биотични фактори и горски хабитати се 
 предлагат следните индикатори: 
 "Растително разнообразие"; 
 "Животинско разнообразие"; 
 "Разнообразие на хабитатите"; 
 "Инвазивни видове растения"; 
 "Други биотични индикатори за разнородността 
 (естественост и т.н.)" 

Абиотична 
разнородност 

Пространствена или времева променливост на абиотични ресурси и 
фактори. Абиотичната разнородност има абиотичен произход. 
За да се определи разнородността на абиотични фактори и абиотична 
разнородност се предлагат следните индикатори: 
"Почвена разнородност"; 
"Хидрологична разнородност"; 
"Разнородност на въздуха"; 
"Геоморфологична разнородност"; 
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Състояние на 
екосистемата 
Група 
индикатори 

 
Индикатори/Обосновки 

 "Режим на увреждане"; 
"Други индикатори за абиотична разнородност" 

Енергиен 
баланс 

Екологичният енергиен запас описва начините, по които енергията се 
трансформира от едно състояние в друго в рамките на различни горски 
екосистеми. Включва анализ на поетата, изразходваната, както и промените в 
количествата на съхранената енергия. Екологичният енергиен баланс се 
фокусира върху използването и трансформацията на енергия в компонентите 
на горските системи. За отчитане на енергийния баланс в горските екосистеми 
се предлагат следните индикатори: 
"Енергиен баланс (поглъщане, запас)"; 
"Ентропия производство"; 
"Метаболитна ефективност"; 
"Други индикатори за енергиен баланс "; 

Материален 
баланс 

Материалният баланс представлява цикъла, по който материалите се 
трансформират от едно състояние в друго в състава на горските 
екосистеми. 
За отчитане на материалния баланс в горските екосистеми се предлагат 
следните индикатори: 
“Материален баланс (вход, изход)”; 
“Материален запас ” - биомаса; 
"Концентрации на елементите (други променливи на състоянието)"; 
"Мерки за ефективност"; 

Воден баланс Цикличното движение на водата между атмосферата и повърхността на 
земята в горските зони, като се имат предвид валежите, изпарение, 
интерцепция, транспирация, стъблен поток и воден отток. Предлагат се 
следните индикатори: 
“Воден баланс (вход, изход)”; 
"Воден запас"; 
"Други индикатори на състоянието; 
"Мерки за ефективност"; 

 
 

За определяне на основните индикатори, които се използват за оценка на състоянието на 

екосистемите се използват параметрите: "Видов състав", "Фаза на динамика на 

насаждението", процент от "Тревна покривка" за Индикатор „Растително разнообразие“. 
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За "Животинско разнообразие" - "Видове животни, включени в Червената книга". За 

"Разнообразие на хабитатите" - параметрите "Едновъзрастни и разновъзрастни" гори като 

процент и "фрагментация". Индикаторът "Почвена разнородност" се оценява посредством 

"Състояние на почвата" което се описва чрез скалата за плодородие на почвата. 

"Геоморфологичната разнородност" се описава с характеристиките на релефа, в случая с 

наклона на терена. „Материалният запас“ - чрез показателите пълнота и запас на 

насажденията. Към „Други индикатори за биотична хетерогенност“ се отнасят 

показателите „общо състояние на насажденията“ (3-степенна скала) и „здравословно 

състояние на насажденията“ (5-степенна скала). При наличие на данни се включва и 

индикаторът „Инвазивни видове“. Към индикатора „Режими на увреждане“ се 

причисляват „Пожарен режим“ и „Значими ветроломи и снеголоми“. Те се оценяват в 

случай, че засягат по-големи площи. Параметрите се оцененяват по скалата за оценка от 1 

(много лошо) до 5 (много добро), в съответствие с изследователските дейности на МАЕS и 

насоките и докладите по европейската скала. 
 
 

 

Оценка на параметри и индикатори за състоянието на горски екосистеми 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ – ИДЕНТИФИЦИРАНЕ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ, ПАРАМЕТРИ, ДАННИ 

 

 

Оценката на екосистемните услуги в горските екосистеми се основава на оценка на 

показателите за съответните екосистемни услуги, както е разработена в MAES (2013). 

Допълнителни показатели - вторични (Egoh et al., 2012) и съответните параметри също 

могат да се използват, за да се гарантира извършването на по-подробна оценка и да се 

разработи модел за евентуална парична оценка. Показателите, предложени в MAES, обаче 

не могат да бъдат приложени директно, тъй като съществуват пропуски по отношение на 

наличността на информация. Наличната информация за съответните параметри на 

горските екосистеми не е достатъчна и в някои случаи данните за показателите не са 

достатъчно достоверни и изчерпателни (непоследователни масиви от данни, недостатъчни 

измервания, остарели стойности и др.). Следователно могат да се използват национални и 

международни бази данни и информацията в национален мащаб може да се интерполира в 

мащаба на изследваната територия. 

Материалните екосистемни услуги имат пряка пазарна цена, свързана с материалните 

ползи от екологичните активи и прилагането на модели за оценка е свързано с общи 

показатели. За моделиране на регулиращи екосистемни услуги, като улавяне/съхранение 

на въглерод или регулиране на водния поток, е необходима повече въведена информация. 

Стъпки за оценка на ЕсУ 

Оценката на екосистемните услуги е следващата стъпка в процеса на оценяване. Има 

различни методи за оценка на екосистемните услуги, но общите стандарти изискват да е 

околичествяема, повтаряема и достъпна. Burkhard et al. (2012) предлагат обща матрица за 

търсене и осигуряване на екосистемни услуги, включително всички основни типове 

екосистеми. Тази матрица може да се приложи на национални или регионални нива за 

вземане на решения. За по-точна оценка, както и за оценка на икономически потенциал, 

трябва да се има предвид, че всеки вид услуга зависи от два фактора: зона на екосистемата 

и състояние. 

Стъпка 1. Индикатори за оценка на екосистемните услуги за гори 

Материалните услуги са едни от най-лесните за разбиране. Осигуряването на храна е 

основна услуга, осигуряваща съществуването на човешкото общество. Включва растения, 

плодовете им, отглеждани и диви животни. Фибри, медицински растения и други 
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материали от растителни и животински видове могат да се картират с различни параметри, 

но за текущата цел само един трябва да се прилага в зависимост от наличните данни. 

Горите участват в процеса по регулиране и поддръжка, като контрол на ерозията, 

намаляване на потока от земни маси, опрашващият потенциал, поддържане на 

съществуването на конкретни видове и местообитания. Оценката на тази група услуги 

трябва да се базира на карти или модели от национален и европейски мащаб. В момента 

има налични оскъдни национални или регионални данни. Трябва да се изпълнят 

допълнително още проекти за осигуряване на допълнителни мерки и да се включи 

събирането на полеви данни. 

Културните услуги могат да се оценяват по много различни начини. Най-вече имат 

нематериална полза за обществото, но играят важна роля. Затова избраните параметри са 

повече в сравнение с други услуги. 

Стъпка 2: Събиране на данни - национални бази от данни 

Основен етап за оценка и картографиране на екосистемните услуги е обезпечеността с 

данни. В тази връзка материалните, регулиращите и културните екосистемни услуги на 

горските екосистеми следва да се оценят и картографират на база обезпечеността с данни 

на регионално и локално ниво. Данни за параметрите и показателите за услугите могат да 

бъдат получени и чрез прилагане на дистанционни методи и теренни наблюдения, както и 

чрез прилагането на емпирични оценки. Обработката им по параметри и индикатори е 

извършена чрез прилагане на статистически методи и ГИС анализи. Важно условие е 

пространствените данни да отговарят на две ключови условия по отношение на техните 

качества: актуалност – използваните данни следва да бъдат възможно най-актуални и 

пространствена точност – работен мащаб за създаването на данни (1:10 000) и минимална 

картируема единица (с площ от 0.1 hа). Освен това източниците на първична информация 

следва да могат да осигурят необходимата пространствена точност. 

Стъпка 3: Как се извършва оценката 

За оценката на екосистемните услуги, предоставени от даден подтип екосистема, трябва да 

се използва матрицата на екосистемните услуги. Тя се състои от екосистемни услуги по 

оста х и геобиофизични пространствени единици (напр. видовете земно покритие по 

CORINE) по оста у. При пресичането им, различните потенциали за екосистемна услуга на 

пространствената единица се оценяват по скала от 1 (нисък съответстващ капацитет) до 5 
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(много високо съответстващ капацитет) за хипотетичен "нормален" европейски ландшафт, 

дефиниран в един момент от времето през лятото преди добив. Нормализацията към тази 

относителна 1-5 скала цели да направи различните екосистемни услуги (измерени и 

оценени по различни индикатори и единици) сравними едни с други. 

Скалата за оценка е следната: 
0 = няма съответстващ капацитет 
1 = много нисък капацитет 
2 = нисък капацитет 
3 = среден капацитет 
4 = висок капацитет 
5 = много висок капацитет 

 

Скалата за оценка и резултатът се базират на реални параметри (измерваеми и налични 

статистически данни) и представлява експертна оценка на размерите на параметрите, 

средно в национален мащаб, и могат да се разглеждат като хипотези за проучване, които 

следва да се изпитват при други допълнителни изследвания с данни от измервания, 

моделиране или допълнителни експертни предположения. 

Стъпка 4: Попълване на матрицата 

Матрицата на екосистемни услуги се състои от релевантни екосистемни услуги по у-оста и 

всеки подтип горска екосистема по х-оста. При пресичането им, различните подтипове за 

реализирано предлагане на екосистемна услуга трябва да се оценяват по скала от 0 (няма 

релевантно предлагане) до 5 (максимално релевантно предлагане) за хипотетична 

"нормална" горска екосистема, дефинирана от експертите. 

Анализът на резултатите от оценката на възприятието на учените и местните 

заинтересовани страни разкрива, че горските екосистеми в изследваните територии имат 

голямо значение за предоставянето на регулиращи, поддържащи и културни услуги. 

Планинските райони играят важна роля във водния цикъл със значителна обратна връзка 

за регионалното регулиране на климата. Те често се наричат „водни кули“ като съхраняват 

водата по различни начини, включително чрез образуването на сняг и лед, която по-късно 

се отделя при топенето през топлите месеци. Съхранението на вода и модулиращият 

режим на оттичане или така нареченият „капацитет за задържане“ на планинските 

екосистеми намалява пиковия поток. Планинската растителност и почвите играят важна 

роля за намаляване или смекчаване на рисковете от природни опасности, напр. лавини и 
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скални падания. Планинските екосистеми играят решаваща роля в защитата на крехките 

планински склонове от ерозия и от процеси на излужване. 

Планинските екосистеми се отличават със специфична духовна и религиозна стойност, 

особено за местното население. Видовото разнообразие с много ендемични или 

харизматични животински и растителни видове, както и невероятните пейзажи имат силна 

естетическа стойност. Традиционният планински начин на живот и характерните пейзажи 

водят до силно усещане за място и културно наследство. Живописните пейзажи и чистият 

въздух правят планините целеви региони за отдих и туризъм и често се разглеждат като 

двигател за икономическо развитие на региона. Населението на планинските райони 

притежава голямо разнообразие от традиции, културни ценности и обичаи, вкл. езици и 

традиционни селскостопански знания, които обикновено насърчават устойчиви 

производствени системи. 

От материалните екосистемни услуги „генетичните ресурси“ се признават за ключови в 

планинските екосистеми в защитени зони. Като източници на всички големи и по-малки 

реки те доставят вода за населението, а някои от реките се използват и за производство на 

водна енергия. 

Като цяло учените обръщат повече внимание на биотичните и абиотичните (свързани със 

системата) ЕсУ, докато заинтересованите страни наблягат повече на социално- 

икономическите и културните. Например, разглеждайки EсУ с ключов принос в 

планинските   защитени   територии,   учените   посочват   EсУ   „улавяне   на   въглерод“, 

„смекчаване на щетите от наводнения“ или „контрол на ерозията“, докато 

предпочитанията на заинтересованите страни са в посока на заниманията в свободното 

време. Разликата във възприятието на учените и заинтересованите страни може да се 

дължи на факта, че учените обръщат повече внимание на дългосрочните процеси, докато 

заинтересованите страни придават по-голяма тежест на проблемите, с които се занимават в 

ежедневната си работа, като антропогенни смущения или управление на туристическия 

поток (Hein et al., 2014; Bagstad et al., 2014). Наблюдаваните разлики във възгледите може 

да са ефект и от по-задълбочения и теоретичен възглед на учените върху екосистемите и от 

по-общия и практически поглед на мениджърите (Fisher & Brown, 2014). Независимо от 

това участието на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения относно 

управлението на защитените територии е от изключителна важност, тъй като успехът на 
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мерките за опазване и управление зависи от приемането им на местно ниво от 

заинтересованите страни (Niedziałkowski et al., 2018; Sterling et al., 2017) 

 
Екосистемни услуги, предоставяни от планинските защитени зони 

 

 
Екосистемна услуга 

 
Ключов принос 

 
Известен принос 

Материални услуги 

Храна и фибри  x 

Дървен материал/гориво/енергия  x 

Питейна вода X  

Декоративни ресурси  x 

Биохимични/естествени лекарства  x 

Генетични ресурси X  

Регулиращи услуги 

Опрашване  x 

Разпръскване на семената  x 

Регулиране на вредителите  x 

Регулиране на заболяванията  x 

Регулиране на климата X  

Регулиране качеството на въздуха X  

Регулиране на ерозията X  

Регулиране на природните рискове X  

Регулиране на водния поток X  

Културни услуги 

Духовни и религиозни ценности  x 

Образование и вдъхновение X  

Отдих и екотуризъм X  

Културно наследство X  

Естетични ценности X  

Усещане за място X  
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Екосистемни Услуги според CICES, V 5.1 
 

 
Секция 

 
Раздел 

 
Група 

 
Клас/вид 

 
ЕсУ 

 
М

А
Т

Е
РИ

А
Л

Н
И

 

 
Биомаса 

 
Диви растения за 
храна, материали 
или енергия 

 
Диви растения (земни, 
водни, вкл. гъби и 
водорасли) използвани за 
храна 

 
Фураж 

 
Биомаса 

 
Диви растения за 
храна, материали 
или енергия 

 
Фибри и други материали 
от диви растения за 
директна употреба или 
преработка (с изкл. на 
генетични материали) 

 
Дървесина 

 
РЕ

ГУ
Л

А
Ц

И
О

Н
Н

И
  

Регулиране на физични, 
химични, биологични 
условия 

 
Атмосферни 
условия и хим. 
Съдържание 

 
Регулация на температура 
и влажност, вкл. 
вентилация и 
транспирация 

 
Пречистване 
на въздуха 

 
Регулиране на физични, 
химични, биологични 
условия 

 
Атмосферни 
условия и хим. 
Съдържание 

 
Регулация на химичното 
съдържание на атмосфера 
и океани 

 
Секвестиране 
на въглерод 

 
К

У
Л

ТУ
РН

И
 

 
Директни 
взаимодействия с живата 
природа, които зависят 
от присъствието им в 
заобикалящия ландшафт 

 
Интелектуални и 
артистични 
взаимодействия с 
природата 

 
Характеристики на живата 
природа по отношение на 
културното наследство 

 
Културно 
наследство 

 
Директни 
взаимодействия с живата 
природа, които зависят 
от присъствието им в 
заобикалящия ландшафт 

 
Интелектуални и 
артистични 
взаимодействия с 
природата 

 
Характеристики на живата 
природа, които имат 
естетическо въздействие и 
вдъхновение 

 
Живописни 
гледки 

 
 
 

Концепцията за ЕсУ като свързващ елемент между природните ресурси и човешкото 

благосъстояние има доказани приноси в две основни направления: 1). предприемане на 

конкретни политики и мерки за опазване на околната среда, и 2). имплементиране на 

стратегически планове за управление на природните ресурси. Общоприето е нуждите за 
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предоставяне на ЕсУ да се свързват с определени природни специфики на дадено място 

или конкретен ландшафт като услугите, които носят директни икономически ползи са 

приоритизирани. Разработването на моделите следва да се основава на оценка на 

наличната информация, свързана със статистическите показатели на горските площи по 

видове гори, включително площ, общ запас на биомаса (производство на дървен 

материал), средна възраст на горските насаждения, среден запас, растеж, информация за 

екосистемните услуги, свързани с биологичното разнообразие. 

Анализ и визуализация (картографиране) на избрани ЕсУ - оценка на капацитета на 
високопланинските екосистеми за предоставяне на ЕсУ 

За основна и най-малка гео-пространствена единица за картографиране и анализ се 

използва полигон на ниво „подотдел“. Таксационните описания обикновено предоставят 

подробна информация за горските територии. Оценката на капацитета на екосистемите да 

предоставят екосистемни услуги се базира на оценка на индикаторите, заложени в 

международната класификация Common International Classification of Ecosystem Services – 

CICES, V. 5.1. извършва се оценка на екосистемните услуги – материални, регулиращи и 

културни. Полученият резултат визуализира пространственото разпределение на услугата 

и капацитета на горските екосистеми да предлагат дадена екосистемна услуга, изразена с 

количествени параметри. 

Отчитане на биологичното разнообразие 

Оценката на биологичното разнообразие включва модели за измерване и оценяване на 

различни типове местообитания. Отчитането на биологичното разнообразие се отнася до 

биологичните ресурси, които осигуряват ползи за икономиката. От друга страна, 

специфичните елементи на биологичното разнообразие могат да бъдат приоритетни и да 

представляват по-голям интерес за защита и опазване. В случаите със защитени територии 

сметките за околната среда са свързани с поддържането на екологичното състояние на 

цялата зона, а не на отделните видове, екосистема и/или ген. 

И все пак отчитането на биологичното разнообразие може да бъде свързано с оценка на 

състоянието на екосистемата и оценка на екосистемните услуги. Различни показатели 

отразяват стойността на биологичното разнообразие, въз основа на значението на видовете 

за специфични екосистемни процеси; върху видове, индикаторни за състоянието или 
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функционирането на екосистемата; или върху присъщите стойности на околната среда, 

които хората оценяват. Следователно трябва да се обмислят интегрирани и актуални във 

времето оценки с оглед на правилното пространствено разрешаване. 

Отчитане на запаса на въглерода 

Прилагането на икономически модели в горските екосистеми може ефективно да разшири 

класическите подходи, където се разглеждат само биофизични параметри. Такива модели 

позволяват оценка на общата производителност на горите. Тъй като горските екосистеми 

играят важна роля във въглеродния цикъл, способността на гората да отделя и съхранява 

въглерода е от решаващо значение за екосистемите и екологичните процеси. Отчитането 

на запасите на въглерод и трансферите в горските екосистеми е важен компонент в 

еколого-икономическото счетоводство. Централната рамка на SEEA очертава отчитането 

на въглерода, който се съхранява в горите, и отчитането на емисиите на парникови газове. 

Данните за запасите и потоците от въглерод могат да се използват като индикатор за 

състоянието на екосистемата, обаче трябва да се вземе предвид връзката между биомасата 

и количеството въглерод. Събирането на данни за земно покритие (надземна и подземна 

биомаса), вкл. скоростта, с която различните видове растителност отделят и съхраняват 

въглерод, съдържанието на въглерод в почвите и подземните ресурси на изкопаеми горива 

ще предоставят пълна оценка на въглеродните отчети. 

Освен това запасите и потоците от въглерод се отнасят и до сметките за емисии във 

въздуха и екосистемни услуги, като „Регулиране на химичния състав на атмосферата“ и 

Фибри и други материали от диви растения за директна употреба или преработка“. 

Следователно, за да се осигури изчерпателна оценка за изследваната територия трябва да 

се разгледат национални масиви от данни за референтни стойности за запасите на 

въглерод. 
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МЕТОДИЧЕН ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА И КАРТИРАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИ 
УСЛУГИ В ТГР Р БЪЛГАРИЯ – РС МАКЕДОНИЯ– ПРОПУСКИ, 
НЕСИГУРНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

 

 
 

Оценката и картирането на екосистемите и техните услуги е важна дейност, която може 

ефективно да допринесе за разбирането как екосистемите подпомагат човешкото 

благосъстояние и освен това да насърчава устойчивото използване на природните ресурси 

на различни нива (Burkhard & Maes, 2017). В днешно време са създадени няколко 

глобални, регионални и национални инициативи, с цел защита на биологичното 

разнообразие и услугите, които екосистемите предоставят чрез екосистемни оценки 

(Schröter et al., 2016). Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. има за 

цел, съгласно своята цел 2, да поддържа и подобрява екосистемните услуги (ЕсУ) в 

Европа, а Action 5 изисква всички държави-членки да картографират и оценят състоянието 

на екосистемите и техните услуги на национално ниво. В тази връзка е създадена 

работната група по картографиране и оценка на екосистемите и техните услуги (MAES), 

която координира и управлява дейностите и е разработила методологична рамка, за да 

гарантира последователността на прилаганите подходи (Maes et al., 2013). 

През последните години в България бяха избрани и изпълнени редица местни пилотни 

проекти, разглеждащи екосистемните услуги, в рамките на няколко програми за 

финансиране в различни региони на страната. Някои от тези проекти са фокусирани върху 

единични важни природни екосистеми, като езерото „Сребърна“ например - влажна зона 

на ЮНЕСКО с богато биологично разнообразие, както и повече или по-малко ограничен 

обхват на ключови екосистемни услуги и пилотни ПЕС схеми, базирани на тези услуги. Те 

включват общи проекти, свързани с екосистемите, проекти за насърчаване на оценката и 

картирането на екосистемни услуги, насърчаване на плащанията за екосистемни услуги и 

свързаните с тях схеми за устойчиво финансиране в Дунавския басейн, свързване на 

защитата на природата с устойчивото развитие на селските райони и др. 

В национален мащаб първоначалното картографиране и оценка на екосистемите е 

извършено през 2013 г. в рамките на разработването на националната рамка за 

приоритетни действия (PAF) (MОСВ, 2013). Това е първото действие в национален мащаб, 

което подчертава трудностите при мащабирането от местна към национална оценка и 



71  

включването на целия набор от екосистемни услуги. Докладът идентифицира 

необходимостта от валидиране на получената карта поради липсващи данни, както и 

несъответствия между базите данни на различни институции, негеолокирани данни и 

редица други, свързани с данните пречки, които пречат на картографирането. Активното 

разработване на национални методологии за оценка на екосистемните услуги и 

биофизична оценка също не беше възможно на този етап поради продължаващата работа 

на ниво ЕС по методологичните основи (Bratanova et al., 2017). 

След това работата по оценката и картографирането беше финансирана по ОП за околната 

среда 2013-2020 за картографиране в рамките на NATURA 2000 и програма BG03 

Биоразнообразие и екосистемни услуги, подкрепена финансово от Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство (EEA FM) за картографиране извън обектите 

на NATURA 2000. Различията във времето и интервалите в наличността на различни 

източници на финансиране също изиграха съществена роля при определянето на 

последователността от стъпки при разработването на методологичната основа и 

извършването на картографиране и оценка. 

В резултат на това първата фаза от подготовката на Националната методологична рамка 

трябваше да разгледа критериите за създаване на методология за картографиране и 

биофизична оценка, в съответствие с работата на MAES по Концептуалната рамка и 

показателите за биофизична оценка и картографиране и за извършване на действително 

картографиране и биофизична оценка на типовете екосистеми в България на територията 

извън мрежата НАТУРА 2000. Картографирането и оценката бяха извършени паралелно от 

няколко проекта, всеки от които картографира и оцени един или два от деветте типа 

екосистеми в България извън НАТУРА 2000 на ниво EUNIS 3, които бяха финализирани 

през 2017 г. Тези дейности доведоха до значителен напредък на страната - според 

барометъра на MAES от ниво 10 през 2015 г. до ниво 20 (максимум 26) през 2017 г. 

(Nedkov et al., 2018). 

Координацията на проектите за картографиране беше осигурена от два хоризонтални 

проекта, изпълнявани преди стартирането, паралелно със и след финализиране работата по 

картографиране и оценка. Проектът „Методологична подкрепа за оценка на екосистемните 

услуги    и    биофизична    оценка“    (MetEcosMAP),    изпълнен    по    Програма    BG03 

„Биоразнообразие и екосистемни услуги“ в рамките на ФM на ИАОС (2009-2014 г.) 
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допринесе за разработването и приемането на национални унифицирани методологии за 

оценка на екосистемите, необходими за солидна и научно обоснована биофизична оценка 

и картографиране на екосистемите и екосистемните услуги, които те предоставят. Вторият 

проект „Подобряване на българската информационна система за биологичното 

разнообразие“ (IBBIS, 2015-2017) е в съответствие с целите на Програма BG03 и 

изискванията на Закона за биологичното разнообразие и стратегията за биологичното 

разнообразие 2020. Основната цел на проекта е да подобри управлението и анализа на 

входящата информация за биологични групи, екосистеми и въздействието на инвазивните 

видове върху природните пейзажи в България чрез надграждане на допълнителни 

функционалности и модули в Информационната система на Националната система за 

мониторинг на биологичното разнообразие. 

Към момента ЕС и България по-специално, са изправени пред следните общи 

предизвикателства: разработване на конкретна, координирана, методологически 

последователна, социално-икономическа оценка на ЕсУ и въвеждане на получените 

стойности в националните статистически системи и системите за планиране и управление 

(Кулов и Борисова, 2018). 

Първоначално приложение на концепцията за екосистемните услуги и свързаните с тях 

методи за икономическа оценка за територията на Република Северна Македония може да 

се намери в Проучването „Валоризация на природните ценности на Шар планина и оценка 

на тяхната пазарна стойност” (Меловски и др., 2008). Изследването „Икономическа оценка 

на защитените територии: варианти за Македония” от 2009 г.,  разработено по проект 

„Укрепване на екологичната, институционалната и финансова устойчивост на системата от 

защитени територии в Македония” е фокусирано върху икономическата стойност на 

защитените територии в Македония. Вземайки за пример Строгия природен резерват 

„Тиквеш” и Природен паметник „Матка”, изследването показва как информацията за 

икономическата стойност на природата може да се използва при управлението на 

защитените територии. В рамките на проекта са подготвени промени в Закона за защита на 

природата и с приемането им през 2010 г. за първи път понятието екосистемни услуги е 

въведено в македонското законодателство. През 2013 г. е проведено изследването „Нови 

постижения в опазването на природата в Република Македония: икономически аргументи 

за дългосрочна защита на Природен парк Езерани”, където концепцията за екосистемните 



73  

е централна тема. Проучването идентифицира екосистемните услуги на Природен парк 

Езерани и определя икономическата стойност на ключовите екосистемни услуги, като 

създава основата за оценка на разходите и ползите, свързани с възстановяването на 

околната среда на района. Концепцията за екосистемни услуги се споменава и в няколко 

други документа и проучвания, като „Проучване за валоризация с предложение за 

създаване на ЗМ Осоговска планина” (Македонско екологично дружество, 2012), „Анализ 

на стратегиите в Република Македония в условия на адаптация към изменението на 

климата“ (Eco-Sense, 2012) и „План за действие за местно биологично разнообразие на 

Община Дебър“ (Община Дебър, 2013). 

За демонстриране на потенциала за подобряване на информацията за екосистемните 

услуги в Република Македония, в рамките на дейностите по разработване на Национална 

стратегия и план за действие за биоразнообразие първоначално е разработена картата на 

разпространение на осем основни групи екосистеми в Република Македония, а именно: (1) 

градски екосистеми (изкуствени местообитания), (2) селскостопански екосистеми, (3) 

пасища, (4) гори и залесени земи, (5) храсти, (6) естествено голи или слабо покрити с 

растителност зони, (7) блатисти екосистеми, ( 8) реки и езера. Процесът на разработване на 

картата следва методологията и класификацията на Европейската работна група по 

картографиране и оценка на екосистемите и техните услуги (Maes et al., 2013), на базата на 

данни за земното покритие, получени чрез анализ на сателитните изображения от проект 

CORINE. 

Данните от CORINE се използват и за пространствена и времева оценка на потенциала за 

предоставяне на една или повече екосистемни услуги на територията на Република 

Македония. На базата на методологията за картографиране на екосистемните услуги, 

разработена от Burkhard et al. (2009, 2013) и данни от CORINE 2006 е изготвена карта на 

пространственото разпределение на общия капацитет на екосистемите в страната да 

предоставят една или повече от общо 29 екосистемни услуги. Анализът на наличните 

данни показва, че трите национални парка (Пелистър, Маврово и Галичица) покриват 

около 6.9% (51.434 ha) от общата национална територия (831.080 ha). Територията им се 

характеризира с много висок капацитет за предоставяне на различни екосистемни услуги. 
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Теренна верификация на състоянието 
 

Преди стартиране на теренните посещения до Парковите Дирекции на НП „Рила“ и НП 

„Пирин“ от името на Институт за гората и екипа по изпълнение на проекта са изпратени 

официални Заявления за съгласуване на научните изследвания и мониторинг на 

територията на двата парка. В Заявленията подробно са описани целите и задачите на 

проекта, планираните за изпълнение дейности, методи и средства, както и очакваните 

резултати. 

Изготвен и представен е времеви график за извършване на дейностите, както и списък на 

лицата със съответните им идентификационни данни, които ще осъществяват съответната 

дейност. След получаване на одобрение от Парковите Дирекции стартира подготовката и 

осъществяването на теренните визити. 

Извършена е in situ верификация на система от предварително избрани информативни 

индикатори за оценка на състоянието на екосистемите в избраните моделни територии в 

Рила и Пирин. Теренните дейности са осъществени чрез обхождане на предварително 

подбрани маршрути (трансекти). 

Преди всяко посещение на терен дейностите бяха съгласувани с парковите 

администрации. Залагани са опитни площи в съответните паркови участъци на НП „Рила“ 

и НП „Пирин“, като верификацията е съсредоточена в някои обекти около х. „Яворов“ – 

ПУ „Баюви дупки“ (БР „Баюви дупки – Джинджирица“, ЗЗ „Круше“), х. „Гоце Делчев“ и х. 

„Безбог“ – ПУ „Безбог“ (Р „Юлен“), района на х. „Македония“ (БР „Парангалица“) и 

района на Рилски манастир (ЗЗ „Рилски манастир). 

В избраните опитни площи са извършени биометрични измервания, оценка на 

възобновителни процеси, оценка на биоразнообразието, оценка на здравословното 

състояние и др. Въз основа на събраната информация, е изготвена детайлна оценка на 

състоянието на изследваните високопланински екосистеми, която в по-голямата си част 

съотвества на камерално определената оценка за същите обекти. При необходимост 

оценката на състоянието на изследваните екосистеми в пилотните обекти е актуализирана 

случаите, в които съществуват отклонения и разлики в оценката, извършена камерално 

и/или на терен. 
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Маршрут за теренна верификация на територията на резерват „Юлен“ 
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Пропуски в данните, несигурности и предизвикателства 

Подобно на други държави, включително и членки на ЕС, в процеса на картографиране и 

оценка на екосистемите и екосистемните услуги, и България и РС Македония са изправени 

пред редица пропуски и предизвикателства. Както е посочено в Методологичната рамка за 

оценка и картографиране на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги в 

България, сред основните ограничения в процеса по оценка и картографиране са 

пропуските в наборите от данни и липсата на данни от времеви редове за основните 

показатели за състоянието на различните видове екосистеми. Съществуват и пропуски в 

състоянието, тенденциите и пространственото разпределение на видовете. Призната е 

недобрата обезпеченост с индикатори за оценка на въздействието на някои от основните 

натоварвания върху биоразнообразието, като замърсяване, изменение на климата и 

инвазивни чужди видове, както и липсата на достатъчно информация и изследвания за 

оценка на функционалните връзки между състоянието на екосистемата и предлагането на 

екосистемни услуги, което води до еднаква тежест на всички показатели, използвани в 

процеса на оценка. Също така е подчертано, че приоритизирането на някои екосистемни 

услуги, като тези, за които има голямо търсене, или тези, които са особено уязвими на 

различни въздействия, може да представлява риск за важни услуги или такива, които 

взаимодействат с важни услуги чрез синергии или компромиси, които могат да бъдат 

пропуснати. Други фактори, допринасящи за това, че данните не са на разположение за 

оценка на екосистемите, включват прекъснати времеви редове, патентовани или 

несъвместими формати на данни, нецифрова информация от хартийни регистри и др. 

(Bratanova et al., 2017). За да се преодолеят непосредствените ограничения, причинени от 

липсата или непълните данни, Методологичната рамка (включително методологиите в 

Част Б и Ръководството за мониторинг - Част В) е възприела подхода за избор на 

задължителни и допълващи параметри и показатели. 

Друга методологическа трудност е причинена от многофункционалността на екосистемите 

и броят на класификациите и концепциите, отразяващи различни гледни точки, 

разработени с течение на времето. Основните предизвикателства, които трябва да бъдат 

взети предвид в процеса на оценка на екосистемните услуги в планинските райони, са 

сложността на дефинирането и класификацията на екосистемните услуги; ограничени 

данни за екосистемните услуги; несигурности, свързани с изменението на климата; 
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разнообразни взаимоотношения между екосистемните услуги; и ограничения на оценките 

при разработване на успешни плащания за екосистемни услуги в планински територии. 

Разнообразието от дефиниции и класификации за екосистемни услуги, включително тези 

за екосистемни услуги в планинските гори, често обърква заинтересованите страни и 

политиците (Wallace, 2008). Различните класификации се основават на различни 

дисциплини и различни цели на управлението на екосистемите (De Groot et al., 2002; MEA, 

2005; Costanza, 2008; Fischer et al., 2009), но най-приетата и широко прилагана 

класификация е от Оценката на екосистемите за хилядолетието (MEA, 2005). Въпреки 

това, Fisher et al. (2008) отбелязват, че използването на тази класификация има риск от 

двойни грешки при отчитане в случаи на оценка на екологични процеси, поддържащи 

множество екосистемни услуги, като атмосферни въздействия, почвообразуване, 

кръговрат на хранителните вещества и др. 

Много автори считат, че общата рамка за дефиниция и класификация на екосистемните 

услуги остава голямо предизвикателство, като се има предвид, че изследванията върху 

екосистемните услуги често са твърде единични (Haines-Young & Potschin, 2010, 2018; 

Burkhard et al., 2012), но някои от тях подкрепят тезата, че дефиницията на обща 

класификационна рамка не е нито осъществима, нито необходима (Costanza, 2008). 

Въпреки това, Общата международна класификация на екосистемните услуги (CICES) е 

разработена, за да подпомогне работата по така нареченото „екологично счетоводство“, 

предприето от Европейската агенция за околната среда и е важна, тъй като е необходимо 

да се разработят стандартизирани методи за оценка и сравнение на екосистемите и 

екосистемните услуги, разделяйки ги на четири основни категории, които са общоприети и 

понастоящем (Haines-Young & Potschin, 2018). 

Оценката на горските екосистемни услуги може да бъде сложна и/или ограничена от 

ограничени данни и/или високи разходи за събиране на данни (Sharma et al., 2015). За 

количествено определяне и картографиране на ЕсУ могат да се използват известни 

допускания, но понякога те може да не отговарят на първичните данни за някои ключови 

екосистемни услуги, особено за биологичното разнообразие, съхранението на въглерод и 

рекреацията. Независимо от това, те могат да се използват за обща оценка на 

екосистемните услуги и за идентифициране на горещи точки или приоритетни места, 

които предоставят множество екосистемни услуги (Eigenbrod et al., 2010). 
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Анализът и оценката на екосистемните услуги могат да бъдат силно противоречиви от 

наличието и прилагането на различни методологии, които изискват по-нататъшно 

развитие. Има много методологически предложения (Kienast et al., 2009; Fisher et al., 2009; 

Haines-Young et al., 2012), чиито вариации се обясняват главно с: различия в 

интерпретациите на екосистемните услуги (действителни и потенциални), в разбирането 

на предимствата, които те предоставят, характеристики на изведените изходни бази данни, 

резолюция на проведения анализ и оценки и др. 

От позицията на концепцията за функциите на ландшафта Bastian et al. (2012) предлагат 

методологична рамка за оценка на екосистемите и ландшафтите въз основа на трите 

основни стълба: 1). Екосистемни свойства - описание и анализ на свойствата на 

екосистемите и ландшафтите (структура, процеси и биофизично функциониране); 2). 

Екосистемни потенциали - определянето на потенциала на екосистемите и ландшафтите за 

предоставяне на услуги; 3). Екосистемни услуги - определянето и оценката на услугите за 

създаване на полза за населението. Тази рамка позволява да се направи ясно разграничение 

между потенциалът за предоставяне на услуги, техният действителен капацитет и 

изискванията на хората към тези услуги, и е най-често използваната. 

Наличността на данни се признава като един от основните фактори, които ограничават 

избора на EсУ и е сериозен проблем в процеса на оценяване (Koulov et al., 2017). Авторите 

посочват, че понастоящем се използва трансфер на данни от регионална, национална и 

дори глобална статистика, което значително намалява степента на обективност на 

оценката и затруднява нейното валидиране. Предоставянето на ЕсУ доминира в 

изследванията поради относителната наличност на статистически данни, което изкуствено 

увеличава общото им значение. Предлага се оценката на ключовите регулиращи ЕсУ да се 

оценява чрез непреки методи за оценка, като например използване на научни резултати 

като референтни данни. Авторите също така подчертават, че въпреки значението на ЕсУ 

като опрашване, пречистване на водата и защита от природни опасности, липсата на 

надеждна информационна база не позволява тяхната адекватна оценка. За културните 

услуги се стига до заключението, че поради липсата на установена практика в България за 

събиране на данни относно този клас услуги, както на местно, така и на национално ниво, 

изборът на представителен показател за оценка е силно ограничен. 
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Липсата на реални данни също се признава като основен недостатък в процеса на оценка 

на ЕсУ по отношение на данни, свързани с водния отток и реално оформен повърхностен 

отток (Avetisyan et al., 2016). Такива данни несъмнено биха увеличили стойността на 

проучването, особено по отношение на извличането на информация за необходимостта от 

регулиране на наводненията в изследваната територия. 

Друго несъответствие при „картографиране“, наблюдавано от Koulov et al. (2017) е 

свързано с факта, че голям дял от услугите за туризъм и отдих се консумират в 

естествените екосистеми, но по-голямата част от действителното счетоводство се случва и 

следователно се картографира в услугите на градските райони. В някои случаи, когато 

данните за ЕсУ от конкретен полигон от един тип екосистема се прехвърлят към всички 

полигони от този тип ЕсУ също се стига до изкривявания. Подчертано е, че сложните и 

динамични геопространствени взаимозависимости и взаимодействия, които съществуват 

между екосистемите, често водят до синергии на ЕсУ - положителни ефекти, които 

допълнително увеличават добавената стойност на услугите, които произвеждат. Като 

пример се посочва, че стойността на услугата фураж се намалява от стойността на 

услугите за улавяне на въглерода и регулиране на ерозията. 

Друга съществена несигурност е идентифицирана при оценката на съхранението на 

органичен въглерод в почвата, което се дължи на грешки в оценките на плътността на 

почвата и фракцията на скалите, липсата на данни за променливостта на органичния 

въглерод и липсващи или лошо количествено определени данни за подпочвената биомаса 

и параметрите на околната среда, както и по-подробна информация за надземната биомаса 

при различни типове растителна покривка (Nedkov et al., 2017). Посочва се, че 

съхранението на въглерод в почвата и растителността е силно повлияно от размера на 

площта и наличието или отсъствието на някои подтипове на екосистемата в дадената 

територия. Авторите забелязват, че информацията за количеството биомаса в 

разнообразието от видове растителна покривка и при различни видове градско озеленяване 

не е пълна, и препоръчват по-нататъшна работа по този проблем. 

Някои услуги като културните са по-специфични, тъй като ползите от тях са по-скоро 

качествени отколкото количествени и тяхното измерване е силно субективно (Nedkov et 

al., 2014). Освен това, за определени услуги потенциалът за предлагане може да бъде 

разграничен от действителното предлагане и това разграничение би посочило разликата 
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между пълното количество на услугата, което присъства в района (потенциално 

предлагане) и количеството на тази услуга, действително използвано от човешкото 

общество (действително предлагане). Според авторите е по-лесно да се разграничат тези 

стойности за материалните услуги, отколкото за регулиращите услуги и е изключително 

трудно да се отдели действителното регулиране на климата от общото предлагане на тази 

специфична услуга. Същият е случаят с регулирането на наводненията - потенциалното и 

действителното предлагане се припокрива и представлява общият капацитет за 

предоставяне на услугата. 

Съобщава се също и за значителни несигурности в оценките на съхранението на органичен 

въглерод в почвата (Nedkov et al., 2016), поради грешки при определянето на плътността 

на почвата и липса на данни за промяната във въглеродния запас и се препоръчва 

прилагането на дистанционни данни и измервания на място при различни видове зелени 

площи в урбанизираните територии, за получаване на по-точни данни и за определяне на 

данни, които да се използват на национално ниво. Авторите посочват, че чрез включване 

на по-добри данни за надземната дървесна биомаса от единични дървета и горски 

насаждения в градските паркове, несигурността може да бъде значително намалена. 

Прилагането на методологията за оценка и картографиране на градските екосистеми на 

практика среща специфични проблеми, свързани с идентифицирането на растителната 

покривка и наличието на пространствени данни (Nedkov et al., 2017). Първо, авторите 

посочват, че приложената класификация на екосистемите не разкрива някои важни 

пространствени аспекти на градските екосистеми, като типът "градски зелени площи" 

обхваща всички градски зелени площи, по-големи от 0.25 ha, но те могат да бъдат градски 

парк, тревна площ или поляна в крайградската зона. Тези три вида зелени площи се 

характеризират с различни структури и функции, както и с различни услуги, които 

предоставят, които не могат да бъдат разграничени чрез съществуващата класификация. 

На второ място, се акцентира, че повечето източници на пространствени данни за оценка 

на състоянието и услугите на екосистемите са посочени в малък мащаб, който не може да 

разкрие хетерогенността на градските екосистеми. Освен това показателят за растителна 

покривка не може да бъде изчислен, тъй като в базата данни има десетки хиляди отделни 

полигони. 
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Изучавайки приложенията на ГИС-базирани хидрологични модели в планински райони в 

България за оценка на ЕсУ, Боянова и др. (2016) докладват за проблема с ниското качество 

на наличните входни данни, което намалява производителността на модела. Прилагането 

на хидроложкия модел е възможно и предоставя нови възможности за изследване, но е 

осъзната необходимостта от превод и унифициране между европейски, глобални и 

български системи за класификация на земното покритие и почвите, както и 

необходимостта от подробни метеорологични данни и по-добра мрежа от метеорологични 

станции. 

За ограниченията на универсалното уравнение за загубата на почвата (USLE) съобщават 

Марков и Недков (2016). Те посочват, че всяка морфологична единица се приема за 

хомогенна и признават като основен източник на грешка стойностите на С-фактора, които 

са оценени от сателитния образ. Като алтернативен метод, който показва 

апроксимационни стойности, те предлагат оценката на C-фактора с помощта на NDVI 

анализ. Те установяват, че оценката може да бъде подобрена чрез по-висока 

пространствена разделителна способност и включване на наскоро придобити изображения 

от различни периоди. 

Паричната оценка на екосистемните услуги не е много точна според Николов и Дреновски 

(2017), като според тях натрупването на все повече аналитични данни за обема на 

материалните продукти, получени от природата, води до значително подобряване на 

процеса на оценка. Наличието на информационна база за горското стопанство във всяка 

държава или регион, която до известна степен е стандартизирана от гледна точка на 

науката, позволява тя да се използва като база данни за оценка на екосистемните услуги. 

В заключение може да се каже, че най-важните предизвикателства пред изследователите, 

заинтересованите страни и обществото както в България така и в РС Македония, като цяло 

могат да бъдат изброени, както следва: по-добро разбиране на работещия механизъм на 

екосистемите; използване и комбиниране на данни от различни източници, за да се 

реконструират времеви редове, минали и настоящи състояния на екосистемите; създаване 

на модели, базирани на непълни и недостатъчно добре съчетани данни, с цел намаляване 

на разходите и ресурсите за мониторинг; преразглеждане на процеса на мониторинг върху 

биологичното разнообразие, абиотичните фактори, търсенето и действителната употреба 

на екосистемните услуги, като се фокусира върху намаляването на разходите; ефективна 
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комуникация и разпространение на нови открития сред различни групи от заинтересовани 

страни. 

 
 

МОДЕЛНИ ТЕРИТОРИИ 
 
 
 

Резерват „Баюви дупки – Джинджирица”, България 
 
 

Резерват „Баюви дупки – Джинджирица“ е 

създаден през 1934 г. с постановление № 

1388 на МЗДИ, разширен със заповеди № 

300 на МГОПС от 1976 г и № 976 на КОПС 

от 1980 г. Площта му е 2873 hа. През 1977 г. 

резерватът е включен в листата на 

биосферните резервати към програмата на 

ЮНЕСКО – „Човек и биосфера”. 

Разположен между върховете Пирин и Бански суходол, включвайки циркусите Баюви 

дупки, Разложки суходол, Каменитица, връх Окаден, Сегмен тепе, Даутов връх, м. 

Конярника и долината на Бяла река. Резерватът поддъдържа изключително разнообразие, 

включващо около 500 вида висши растения, 55 ендемити, много видове, включени в 

Червената книга на Р.България и европейски и световни списъци. 

Цел на обявяване: 
 

• Ценни уникални за Европа гори от черна и бяла мура 

Предмет на опазване в резервата са: 

Бяла мура (Pinus peuce), смърч (Picea abies), ела (Abies alba), жълта тинтява (Gentiana 

lutea), златовръх (Rhodiola rosae), златиста кандилка (Aquilegia aurea), черна боровинка 

(Vaccimium myrtillus), сърна (Capreolus capreolus), дива свиня (Sus scrofa), лисица (Vulpes 

vulpes), вълк (Canis lupus), сокерица (Nucifraga caryocataktes), усойница (Vipera berus), 

смок мишкар (Elaphe longissima), живороден гущер (Lacerta vivipara), планинска водна 

жаба (Rana temporaria), глухар (Tetrao urogallus); 
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Режим на дейности: 
 

В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 
 

• охрана; 

• посещения с научна цел; 

• преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 

• събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за 

възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи 

нарушения в екосистемите. 

Горите в резервата са с относително висока средна възраст, като от представителните за 

резервата дървесни видове /естествени формации/, най-стари са смърчовите (138 г.) и 

чермуровите насаждения – 132 г., а най-млади –бял- и черборовите (на 108 г.). Средната 

възраст на насажденията е 120 години. 

Определящи облика на резервата са клековите формации, които представляват около 

32.0% от залесената площ, следвани от бялата мура (23.6%) и черната мура (15.7%). 

Относително високата производителност на насажденията се дължи на преобладаващо 

богатите месторастения, както и на естествените дървопроизводствени процеси, които не 

са повлиявани от човешка / стопанска дейност. Муровите (от бяла и черна мура), боровите 

(от бял и черен бор), смърчовите, еловите и буковите формации, както и смесените 

иглолистни и иглолистно-широколистни насаждения са едни от най-производителните. 

Преобладават чистите иглолистни насаждения и смесените иглолистни насаждения. 

В малка част от територията на резервата - 348.5 hа (24.3 %) от площта на горите са 

регистрирани повреди, изпразяващи се в наличие на суховършие в различна степен и 

гниене, причинено от различни патогени. 

Условията на месторастене на територията на резервата са изключително благоприятни за 

протичане на естествените възобновителни процеси на типичните за района дървесни и 

храстови видове и това гарантира в много голяма степен неговата жизненост и устойчиво 

във времето развитие на екосистемите. 
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Резерват „Юлен”, България 
 
 

Резерват „Юлен“ е обявен със Заповед No 

223 от 26.08.1994 г., бр. 75/1994 на 

Държавен вестник. Площта му е 3156.2 hа. 

Цел на обявяване: 

• Образци от горски субалпийски и 

алпийски екосистеми и находища на 

редки видове; 

 

Предмет на опазване в резервата са: 
 

Клек (Pinus mugo), бял бор (Pinus sylvestris), смърч (Picea abies), бяла мура (Pinus peuce), 

обикновен бук (Fagus sylvatica), сибирска хвойна (Juniperus sibiricа), петниста тинтява 

(Gentiana punctata), златиста кандилка (Aquilegia aurea), скален орел (Аquila chrisaetos), 

голям ястреб (Accipiter gentilis), балканска ушата сова (Eremophila alpestris), планински 

кеклик (Alectoris graeca), дива коза (Rupicapra rupicapra), мечка (Ursus arctos), лалугер 

(Spermophilus citellus), сърна (Сapreolus capreolus), глухар (Tetrao urogallus); 

В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 
 

• охрана; 

• посещения с научна цел; 

• преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 

• събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за 

възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи 

нарушения в екосистемите. 

Горите са с относително висока средна възраст, като от представителните за резервата 

дървесни видове /естествени формации/, най-стари са смърчовите (129 г.) и бялмуровите 

насаждения – 126 г., а най-млади – бялборовите (103 г.). Средната възраст на насажденията 

е 122 години. 
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Основен дървесен вид е бялата мура (44.0% от залесената площ), а във високопланинската 

и алпийска зони като основен лесообразоващ фактор се явява клекът (41.9%). С доста по- 

малка площ са смърчът (6.7%) и белият бор (4.2%). 

Относително високата производителност на насажденията се дължи на преобладанието на 

типичните за бялата мура средно-богати до богати месторастения, както и на естествените 

дървопроизводствени процеси, неповлиявани от антропогенния фактор. 

Преобладават чистите иглолистни насаждения и смесените иглолистни насаждения с 

преобладание на определен вид. 

Насажденията са в много добро здравословно състояние. Едва върху площ от 55.9 hа (5.4 

%) от площта на горите в резервата, са регистрирани повреди като суховършие в различна 

степен и гниене. Най-срещаните по вид повреди присъстват най-осезателно в насаждения, 

в които преобладава бялата мура. 

Условията на месторастене на територията на резерват Юлен са относително благоприятни 

за протичане на естествените възобновителни процеси на типичните за района дървесни и 

храстови видове. 

Резерват „Парангалица”, България 
 
 

Резерват „Парангалица“ е разположен в 

землището на с. Бистрица. Заема площ от 

1487.29 hа. 

Обявен е постановление на Министерски 

Съвет No 8517 от 30.12.1933 г. Площта му е 

увеличена със Заповед No.1980 от 

07.08.1961 г., и актуализирана със Заповед 

No РД-602 от 20.07.2020 г., бр. 70/2020 на 

Държавен вестник. 
 
 

Цел на обявяване: 

• Вековни девствени смърчови гори 
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Предмет на опазване в резервата са: 
 

Смърч (Picea abies), бял бор (Pinus sylvestris), обикновенна ела (Abies alba), обикновен бук 

(Fagus sylvatica), горска светлика (Luzula sylvatica), черна боровинка (Vaccinium myrtilus), 

златиста кандилка (Aquilegia aurea), жълт планински крем (Lilium jankae), витошко лале 

(Trolius europaeus), жълта тинтява (Gentiala lutea), белодробен лишей (Lobaria pulmonaria), 

мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus 

capreolus), лисица (Vulpes vulpes), дива свиня (Sus scrofa), катерица (Sciurus vulgaris), черен 

кълвач (Dryocopos martius), глухар (Tetrao urogalus), лещарка (Bonasa bonasia), скален 

орел (Aquila chrysaetos), усойница (Vipera berus), живороден гущер (Lacerta vivipara), 

балканска пъстърва (Salmo trutta fario); 

В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 
 

• охрана; 

• посещения с научна цел; 

• преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 

• събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за 

възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи 

нарушения в екосистемите. 

Резерват „Парангалица“ е вторият най-стар резерват в България. Известен е със своите 

еталонни високопродуктивни гори от обикновен смърч (Picea abies Karst.), обикновена ела 

(Abies alba Mill.), обикновен бук (Fagus sylvatica L.). Най-големи територии са заети от 

смърчовитке гори, следвани от насажденията от обикновена ела, обикновен бук, бял бор 

(Pinus sylvestris L.) и бяла мура (Pinus peuce Griseb.). Резерватът има огромно влияние 

върху опазването на биоразнообразието в България и Европа. 

Включен е в европейската мрежа от станции за многогодишни изследвания в горски 

екосистеми и ландшафти на Европейския съюз (ENFORS – COST E25) от 2003 г. 
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33 BG0000626 „Круше”, България 
 
 

Защитена зона BG0000626 „Круше“ е 

разположена в землището на гр. Разлог, и е 

с обща площ 2912.909 dkа. 

Предмет на опазване в защитена зона 

BG0000626 „Круше“ са: 

 
Природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 

1 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР): 

 
• 5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик; 

• 6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion 

caeruleae); 

• 7220 * Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion); 

• 7230 Алкални блата; 

• 91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори; 

Местообитанията на следните видове растения по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР: 

• Сибирски див тютюн (Ligularia sibirica), 

• Блатно петльово перо (Gladiolus palustris). 
 

Защитената зона е обявена с цел: 
 

• Опазване и поддържане на типовете природни местообитания, предмет на опазване, 

местообитанията на видовете, предмет на опазване, техните популации и 

разпространение в границите на зоната за постигане и поддържане на 

благоприятното им природозащитно състояние в Алпийския биогеографски регион; 

• Подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 

91CA; 7230 и 6410; 
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• Увеличаване на приноса на защитената зона по отношение на площта на природни 

местообитания с кодове 7220 и 7230; 

• Подобряване на местообитанията на видовете растения предмет на опазване; 

• При необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на на типовете 

природни местообитания, предмет на опазване, местообитанията на видовете, 

предмет на опазване и техни популации. 

Целите на защитената зона са определени съобразно важността на защитената зона за 

постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете 

природни местообитания и видовете предмет на опазване в Алпийския биогеографски 

регион, както и за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като 

част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Те определят и приоритетите при 

планиране и прилагане на мерки в защитената зона. 

В границите на защитената зона се забранява: 
 

• въвеждане в природата и умишлено разпространяване на неместни видове; 

• промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в 

трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи 

като такива. 

• разораване и залесяване на поляни и други незалесени горски територии в 

границите на негорските природни местообитания предмет на опазване, както и в 

границите на местообитанията на видовете предмет на опазване; 

• провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите 

пътища; 

• движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в 

неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на 

нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, 

както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, 

аварийни, контролни и спасителни дейности; 

• търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и 

скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на 
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концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми 

(строителни и скалнооблицовъчни материали); забраната не се прилага в случаите, 

в които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има 

започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване, 

и/или за предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните богатства и по 

Закона за концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда на 

глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е 

подадено заявление за регистриране на търговско откритие; 

• постоянно съхраняване и депониране на отпадъци; 

• промяна на предназначението, застрояване, разораването и превръщането в трайни 

насаждения на определени имоти, изброени в Заповедта за обявяване. Тази забрана 

не се прилага за ремонт и реконструкция на съществуващи обекти и за изграждане, 

ремонт или реконструкция на съоръжения (елементи) на техническата 

инфраструктура; 

• дейности, свързани с отводняване на терени в границата на зоната и коригиране на 

водните течения, освен в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат 

до риск за живота и здравето на хората или настъпване на материални щети, при 

бедствия и аварии и за подобряване на състоянието на природните местообитания и 

местообитанията на видовете предмет на опазване; 

• употреба на пестициди, минерални, листоподхранващи и микроторове, както и на 

биологично активни вещества, които не са получили биологична и токсикологична 

регистрация от специализираните комисии и съвети към Министерството на 

земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването и 

Министерството на околната среда и водите; 

• употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и 

горски територии, както и на продукти за растителна защита от професионална 

категория на употреба освен при каламитет и епифитотия; 

• използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за 

внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на 

Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на 

тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките 
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превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 

2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 

71 от 2008 г.); 

• използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над 

допустимите норми; 

•  палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива 

растителност. 

Горските типове природни местообитания предмет на опазване се стопанисват в 

съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в 

горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за тях е задължително прилагането на Система от режими и 

мерки за стопанисване на горските типове местообитания от приложение № 1 от Закона за 

биологичното разнообразие, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната 

агенция по горите. 

В допълнение към мерките, включени в Заповедта за обявяване, мерки за постигане целите 

на опазване на защитената зона са определени или могат да се определят също във: 

• решения, издавани по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие; 

• горскостопанските и ловностопанските планове и програми; 

• плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район за басейново 

управление на водите; 

• националния план за действие за енергията от възобновяеми източници; 

• планове за действие за видове и планове за управление на защитени територии; 

• други планови, програмни и стратегически документи. 
 

В границите на защитената зона се препоръчва: 
 

• поддържане на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот 5 или 

повече години, като ливада, пасище или мера; 

• промяна на начина на трайно ползване на обработваеми земи, които не са включени 

в сеитбооборот 5 или повече години, в „ливада“, „пасище“ или „мера“; 
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• изпълнение на мерки за поддържане и опазване на съществуващите постоянни 

пасища, мери и ливади от разпространението на нежелана растителност – 

рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно списъка с инвазивни чужди видове, 

които засягат Съюза (създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на 

Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета), публикуван на интернет страницата на МОСВ; 

• опазване на местообитанията на вида Сибирски див тютюн (Ligularia sibirica) от 

стъпкване и паша; 

• опазване на местообитанията на вида Сибирски див тютюн (Ligularia sibirica) в 

горите от елша; 

• подобряване на местообитанията на вида Блатно петльово перо (Gladiolus palustris) 

в открити места и влажни зони чрез косене. 

„Круше“ е една от най-значимите влажни зони в страната. Заустването на водите в 

подножието на Пирин планина обуславя наличието на големи комплекси от открити 

варовити извори, редуващи се с мезофилни пасища и храсталаци. Изворите са много 

специфични, с незасегната хидрология и предоставят условия за развитие на много 

реликтни видове, които се срещат само в тук. Този обект съхранява най-голямото и най- 

богато на видове мочурище в страната. Неговото съществуване е важно за опазване на 

редки растителни и безгръбначни видове. 

 
 

33 BG0000496 „Рилски манастир”, България 
 
 

Защитена зона BG0000496 „Рилски 

манастир“ е разположена в землищата на с. 

Падала, с. Пастра и с. Рилски манастир, и е 

с обща площ 252 998.005 dkа. 

Природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 

от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР): 
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• 3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea 

uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea; 

• 3160 Естествени дистрофни езера; 

• 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 

CallitrichoBatrachion; 

• 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества; 

• 4070 * Храстови съобщества с Pinus mugo; 

• 4080 Субарктични храсталаци от Salix spp.; 

• 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества; 

• 6230 * Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините; 

• 62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества; 

• 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 

алпийския пояс; 

• 6520 Планински сенокосни ливади; 

• 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища; 

• 8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс; 

• 8120 Сипеи върху варовити терени и калциеви шисти във високите планини; 

• 8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове; 

• 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum; 

• 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum; 

• 9170 Дъбово-габърови гори от типа GalioCarpinetum; 

• 91BA Мизийски гори от обикновена ела; 

• 91CA Рило -Родопски и Старопланински бялборови гори; 

• 91D0 * Мочурни гори; 

• 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 

incanae, Salicion albae); 

• 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio- 

Piceetea); 

• 95A0 Гори от бяла и черна мура; 
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Местообитанията на видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие: 
 

• Бозайници: кафява мечка (Ursus arctos), европейски вълк (Canis lupus), видра (Lutra 

lutra), дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica), голям подковонос (Rhinolophus 

ferrumequinum), мaлък подковонос (Rhinolophus hipposideros) и широкоух прилеп 

(Barbastella barbastellus). 

• Земноводни и влечуги: голям гребенест тритон (Triturus karelinii), жълтокоремна 

бумка (Bombina variegata), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) и 

шипоопашата костенурка (Testudo hermanni). 

• Безгръбначни: *ручеен рак (Austropotamobius torrentium), обикновен 

паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides), бръмбар рогач (Lucanus cervus), 

буков сечко (Morimus funereus), *Алпийска розалия (Rosalia alpina), *осмодерма 

(Osmoderma eremita), Cucujus cinnaberinus, *четириточкова меча пеперуда (Euplagia 

(Callimorpha) quadripunctaria), полиоматус (Polyommatus eroides), еуфидриас 

(Euphydryas aurinia). 

• Растения: карпатска тоция (Tozzia carpathica). 
 

В 33 Рилски манастир се опазват 39 вида птици. Това са: 
 

• Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: Пернатонога 

кукумявка (Aegolius funereus), Черен лешояд (Aegypius monachus), Планински 

кеклик (Alectoris graeca), Скален орел (Aquila chrysaetos), Голям креслив орел 

(Aquila clanga), Kръстат (царски) орел (Aquila heliaca), Малък креслив орел (Aquila 

pomarina), Лещарка (Bonasa bonasia), Козодой (Caprimulgus europaeus), Бял щъркел 

(Ciconia ciconia), Черен щъркел (Ciconia nigra), Орел змияр (Circaetus gallicus), 

Полски блатар (Circus cyaneus), Ливаден дърдавец (Crex crex), Белогръб кълвач 

(Dendrocopos leucotos), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Черен кълвач 

(Dryocopus martius), Далматински сокол (Falco biarmicus), Ловен сокол (Falco 

cherrug), Сокол скитник (Falco peregrinus), Червеногуша мухоловка (Ficedula 

parva), Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), Малък орел (Hieraaetus 

pennatus), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Горска чучулига (Lullula arborea), 

Осояд (Pernis apivorus), Трипръст кълвач (Picoides tridactylus), Сив кълвач (Picus 

canus), Глухар (Tetrao urogallus); 
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• Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие: голям ястреб 

(Accipiter gentilis), малък ястреб (Accipiter nisus), късокрил кюкавец (Actitis 

hypoleucos), речен дъждосвирец (Charadrius dubius), орко (Falco subbuteo), 

черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), обикновен мишелов (Buteo buteo). 

Защитената зона се обявява с цел: 3.1. опазване и поддържане на местообитанията на 

посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно 

състояние; 3.2. възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е 

необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

• Опазване и поддържане на типовете природни местообитания, предмет на опазване, 

местообитанията на видовете, предмет на опазване, техните популации и 

разпространение в границите на зоната за постигане и поддържане на 

благоприятното им природозащитно състояние в Алпийския биогеографски регион. 

• Опазване и поддържане на местообитанията на видовете птици, предмет на 

опазване, техните популации и разпространение в границите на зоната за постигане 

и поддържане на благоприятното им състояние; 

• Подобряване на състоянието на местообитанията на видовете Ловен сокол (Falco 

cherrug), Червеногуша мухоловка (Ficedula parva) и Обикновена блатна костенурка 

(Emys orbicularis); 

• Увеличаване на приноса на защитената зона по отношение на площта на природни 

местообитания с кодове 6150, 6230*, 62D0, 6430 и 7140; 

• Подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 

3260, 6230*, 62D0, 6430, 6520, 7140, 9130, 9170 и 9410; 

• При необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове 

природни местообитания, предмет на опазване, местообитания на видове предмет 

на опазване и техни популации; 

• Поддържане на свързаността на местообитанията на приоритетните за опазване 

видове *Кафява мечка (Ursus arctos), *Европейски вълк (Canis lupus), както и на 

вида Дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica).“ 
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В границите на защитената зона се забранява: 
 

• промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в 

трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи 

като такива; 

• употреба на изкуствени торове и химически средства за растителна защита; 

• използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското и 

горското стопанство; 

• косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и 

преди 15 юли. 

• провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите 

пътища; 

• движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в 

неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на 

нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, 

както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, 

аварийни, контролни и спасителни дейности; 

• премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи 

дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред 

обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при 

ползването на земеделските земи като такива, освен в случаите на премахване на 

инвазивни чужди видове дървета и храсти; 

• употреба на торове, подобрители на почвата, биологичноактивни вещества, 

хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на 

изискванията на Закона за защита на растенията; 

• използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за 

внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на 

Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на 

тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките 

превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 



96  

2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 

71 от 2008 г.); 

• използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над 

допустимите норми; 

• добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на 

увреждане на повече от 50% от площта на съответната гора във фаза на старост 

вследствие на природни бедствия и каламитети; в горите във фаза на старост, през 

които преминават съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти, 

при доказана необходимост се допуска сеч на единични сухи, повредени, 

застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и пътни превозни 

средства или на нормалното функциониране на инфраструктурните обекти дървета; 

• паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори във 

фаза на старост, както и свободно пашуване (без наличие на овчар и пастирско 

куче) в останалата част на зоната. 

Горските типове природни местообитания, предмет на опазване се стопанисват в 

съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в 

горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за тях е задължително прилагането на „Система от режими 

и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от приложение № 1 от Закона 

за биологичното разнообразие“, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната 

агенция по горите. 

Мерки за постигане целите на опазване на защитената зона са определени или могат да се 

определят също във: 

• решения, издавани по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие; 

• горскостопанските и ловностопанските планове и програми; 

• плана за управление на речните басейни в Западнобеломорския район за басейново 

управление на водите; 

• националния план за действие за енергията от възобновяеми източници; 

• планове за действие за видове и планове за управление на защитени територии; 

• други планови, програмни и стратегически документи. 
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• В границите на защитената зона се препоръчва: 

• изпълнение на мерки за поддържане и опазване на съществуващите постоянни 

пасища, мери, ливади и местообитанията предмет на опазване от разпространението 

на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно 

списъка с инвазивни чужди видове, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с 

регламенти за изпълнение на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 

1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и публикуван на интернет 

страницата на МОСВ); 

• възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна 

стойност чрез: 

o косене ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или 

от единия край на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева 

се изсушава и събира на купове или се изнася от парцела; 

o паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата 

пасищна площ на стопанството, на която се извършва пашата, от 0.3 до 1.5 

ЖЕ/hа; 

• насърчаване на устойчивото управление на горите чрез запазване на биотопните 

дървета и на достатъчно количество мъртва дървесина в горските екосистеми, 

избягване на залесяването с неместни дървесни видове и произходи и съобразяване 

на интензивността на дърводобива с растежния потенциал на дървостоите и 

предназначението на горите, както и ограничаване на изсичането/подмяната на 

горскодървесната растителност; 

• поддържане на поне 10% от общата площ на горския тип природно местообитание 

предмет на опазване в защитената зона като гора във фаза на старост; 

• подобряване на естествената хранителна база за мечката, в т.ч. засаждане на 

овощни дръвчета и плодни храсти, кестени, дъбове в отдалечени от урбанизираните 

територии райони. 

Горските екосистеми заемат около 70% от територията. Най-ниските зони (800–1500 m) са 

заети от букови гори (Fagus sylvatica), крайречни широколистни гори, доминирани от сива 

елша (Alnus incana) и смесени гори от бук, обикновен габър (Carpinus betulus) и (Ostrya 

carpinifolia). Над тези екосистеми са разположени ксеротермни дъбови гори, доминирани 
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от Quercus petraea, а в по-високите части - от обикновен бук, бяла ела (Abies alba) и царска 

ела (Abies borisii-regis). Иглолистните екосистеми заемат надморска височина между 1300 

и 2200 m и се състоят от обекновен смърч (Picea abies), бяла мура (Pinus peuce), бял бор 

(Pinus sylvestris) и ела (Abies alba). Алпийските екосистеми покриват 20% от площта на 

надморски височини 2200–2500 m и са доминирани от клека (Pinus mugo). 

 
 

Защитена местност „Осоговската планина“, Северна Македония 
 
 

Осоговската планина е обявена за 

защитена местност от Министерство на 

околната среда и пространството 

планиране на Република Северна 

Македония през 2020 г. 

Общата площ на защитена местност - 

Осоговска планина е 48829.27 ha. 

 
 

Целите на ЗМ Осоговска планина са: 

- запазване на автентичното състояние чрез опазване на природата и други ценности; 

- предотвратяване на действия, които пряко или косвено могат да причинят нарушаване на 

естествения баланс на екосистемите; 

- създаване на благоприятни условия за опазване  и популяризиране на биологично и 

ландшафтно разнообразие и природно наследство; 

- регулиране и поддържане на взаимодействието между човека и природата, в името на 

запазване на автентичното състояние на защитената територия; 

- устойчиво използване на природните ресурси по начин, който не е застрашеноцеляването 

на видовете и техния естествен баланс 

В защитена местност Осоговска планина се създават следните зони: 

- Строга защитена зона; 

- Активна зона за управление; 

- Зона за устойчиво използване. 
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В Осоговската планина са регистрирани общо 42 типа местообитания, от които 28 са 

естествени и полуестествени, а 14 са антропогенно формирани или поддържани 

местообитания. 19 от естествените местообитания са в приложение I на Директивата за 

местообитанията и изискват обявяването на зона Натура 2000. В Осоговската планина се 

срещат 1073 вида растения, 437 вида гъби, 10 вида риби, 10 вида земноводни, 23 вида 

влечуги, 141 вида птици, 44 вида бозайници и голямо разнообразие от безгръбначни 

животни. 

 
 

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА АНТРОПОГЕННИТЕ ДЕЙНОСТИ ВЪРХУ 

ЕКОСИСТЕМИТЕ В МОДЕЛНИТЕ ТЕРИТОРИИ В НП „РИЛА“, НП „ПИРИН“ И 

ОСОГОВСКА ПЛАНИНА 

През миналия век са изследвани въздействията от туризма върху морфологичните, 

химичните и биологичните характеристики на езерните и пасищните екосистеми в Рила. 

Екологичното състояние на Рилските езера е регистрирано чрез няколко изследвания през 

последните десетилетия, фокусирани върху сезонните промени в биохимията на езерата и 

биохимичните свойства на фитопланктонните, зоопланктонните и бактериопланктонните 

съобщества във връзка с промените в околната среда и антропогенното въздействие 

(Николова и др., 2012, Огнянова-Руменова и др., 2019, Илиева и др., 2015, Огнянова- 

Руменова и др., 2009, Калчев и др., 2004). Установява се тенденция за повишаване на 

температурата на въздуха, което води до радлични дегенеративни процеси като 

еутрофикация и повишена седиментация във водосборния басейн, което допълнително се 

стимулира от интензивно антропогенно въздействие. Първите доказателства за оценка на 

екосистемите разкриват промени в земеползването между 1988 и 2010 г. (Недков, 

Николова, Гачев, 2014). Проучването използва матрица за оценка за класифициране и 

класиране на класовете земно покритие и техните услуги от Burkhard et al. (2009). 

Резултатите показват, че планинските екосистеми в Рила имат висок капацитет да 

предоставят предимно регулаторни и културни услуги и в по-малка степен материални 

услуги, основно поради режимите и ограниченията в защитените територии. Изследването 

използва пространствен подход за количествено определяне и сравняване на промяната в 

капацитета на различните класове на земеползване за генериране на екосистемни услуги. 
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Горите в Пирин са проучени още в края на 19 век, а пионер-изследовател е Константин 

Байкушев (1895), изработил първата горска карта в страната. Неговите разработки все още 

служат за идентифициране и конструиране на исторически събития и за въздействието на 

различни фактори като дърводобив и природни рискове като горски пожари, лавини и 

ветрове. Старите иглолистни гори от видовете Pinus heldreichii и Pinus peuce са основен 

обект на интерес през последните десетилетия за дендрохронологични изследвания поради 

тяхната екологична стойност, значителна възраст и значение като ендемични видове за 

оценка и изграждане на техния физиологичен отговор на растеж към изменението на 

климата и екстремните условия на околната среда (Панайотов, 2006, Рангелова, 

Панайотов, Юруков, 2007, Панайотов и др., 2008, Панайотов, 2013, Панайотов и др., 2016). 

Влиянието на ски съоръженията в района на ски-курорта Банско върху околната среда са 

слабо документирани и дългосрочните им ефекти не са добре проучени. Основният 

източник на данни за състоянието на екосистемите в района са част от проектно 

предложение за плана за управление (2013-2023), което е силно критикувано от различни 

неправителствени организации (НПО), най-вече поради липса на екологична оценка (ЕО). 

Липсват доказателства за научни изследвания и количествени данни за антропогенното 

въздействие върху горските екосистеми и техните услуги. Районът е привлекателен за 

различни изследователи, проучващи законността на инфраструктурните разширения и 

влиянието им върху икономическите и социалните аспекти в региона. В началото на 90-те 

години основният конфликт възниква от идеологическата ангажираност за развитие на 

международната туристическа база за развитие на туризма в региноа. През тези години 

ефектите от централизираната система все още са налице, поставяйки ограничения и 

препятствия за развитието на туристическия сектор (Pearlman, 1990). В публикувана статия 

от Институт за гората, Александров (2005) се описват кумулативните ефекти върху 

горските екосистеми от сечта и ерозията по градираните ски трасета, което прави горната 

гпраница на гората особетно чувствителна към природни опасности като силни ветрове и 

интензивни снеговалежи. Споменава се и съществуващият риск от наводнения, 

представляващи опасност не само за инфраструктурните съоръжения, но и за населението. 

Подходът за изграждане и развитие на инфраструктурата в град Банско е критикувана за 

слабо разработената и изпълнена стратегия за опазване на природните ресурси и извличане 

на икономически ползи за региона (Grunewald & Scheithauer, 2008; Shabanski, 2013). Както 
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опазването на природните ресурси, така и икономическите ползи са неустойчиви в 

дългосрочен план. Доклад на WWF (2018 г.) се фокусира върху рисковете от новите 

регулации в плановете за управление. Предложените промени представляват 

допълнително увеличаване на териториалното покритие, което се разглежда като ненужна 

стратегия за развитие на курорта и се разглежда като незаконно по отношение на 

разпоредбите на националното и европейското законодателство в областта на околната 

среда. 

Теренната работа включва изследване на характеристиките на ландшафта и 

местообитанията, които са важни за анализа на предишни проучвания и изследването на 

настоящо състояние. Извършени са наблюдения на местообитанията и важните места за 

анализ. В НП „Пирин“ теренната работа включва посещения на резерватите „Баюви дупки- 

Джинджирица“, природен резерват „Юлен“ и ски маршрутите между 1600 и 2400 m 

надморска височина. Основните места са избрани в съотвествие с оценка на състоянието 

на горските екосистеми и ски маршрутите с повредени граничещи дървета, поради загуба 

на почвена покривка и протичащи ерозионни процеси. Наблюдавана и оценена е 

рекултивацията на тревни площи по основните ски маршрути. Теренното проучване в НП 

„Рила“ включва оценка на ерозионните процеси, тяхното местоположение и тежест. 

Измерен е обхватът на пешеходните пътеки, характеризиращ се с ширината на пътеката на 

масово използвани основни и алтернативни туристически маршрути, както и пешеходни 

пътеки извън района, които не се използват интензивно от туристи. 

Един от начините за изчисляване на екосистемните услуги е условната оценка – да се 

извърши анкетно проучване сред населението за това колко са готови те да платят за 

опазване на даден природен ресурс. Този подход е приложен през 2010 г. от Ангелова в 

проучване за екосистемните услуги в Осоговската планина в С. Македония. Разпитани са 

над 200 местни жители, които изразяват готовност да плащат по 7.3 евро месечно на 

домакинство за устойчиво бъдещео развитие на Осогово. Това число се отнася за цялото 

население, което живее на македонската част на планината и се изчислява обща на сумата 

от около 2 650 000 евро като тази сума може да бъде тълкувана като възприемана стойност 

на екосистемните услуги, предоставяни от Осогово. 

Подобна оценка е изготвена и при проучване на екосистемните услуги в Община Етрополе 

в Стара планина в България (Недков, 2013), при която се отчитат различният тип на 
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земеползване на територията. Ако същата методология с прогнозна стойност на хектар за 

различните ландшафти се приложи за Осогово, съответната сума забележително 

надвишава резултатите от гореспоменатата оценка въз основа на анкетния метод. Грубите 

изчисления за македонската част на Осогово, базирано на данни за земеползването от 

Милевски и изчислената стойност на екосистемните услуги на hа за Етрополе възлизат на 

около 35 милиона евро. 

Трябва да се подчертае, че това число е само грубо приближение и няма научна значимост, 

тъй като пазарите на екосистемни услуги в България и Македония със сигурност се 

различават и капацитетът на горските екосистеми да предоставят материални, 

регулиращит и рекреационни екосистемни услуги в Стара планина и в Осогово със 

сигурност са доста различни. И все пак изчислението дава вникване в мащаба на 

екосистемните услуги в изследвания регион. Разбира се всички ЕсУ, които Осогово 

планина предоставя са предимно безплатни за местните хора, но все пак те имат 

икономическа стойност, която може да се изчисли по някакъв начин, като при неправилно 

стопанисване голяма част от тази икономическа стойност може да бъде изгубена. 

 
Индикатори за оценка 

Пространствената степен на засегнатите от ерозия райони е индикатор, който лесно може 

да бъде количествено определен с дистанционно наблюдение и ГИС данни, за разлика от 

теренните обходи, които изискват финансови ресурси за извършване на непрекъснати 

оценки за мониторинг. Броят на ежедневните посетители е важен показател, който се 

отчита от дирекцията на националния парк. Броят на ежедневните посетители е важен 

показател за нивото на антропогенно въздействие и се обсъжда от заинтересованите 

страни като възможна ограничителна мярка. Промените в нормативната уредба на 

националните паркове могат да бъдат както качествени, така и количествени и могат да 

посочат степента и възможностите за антропогенно въздействие в бъдеще, както и да 

посочат ефективността на вече прилаганите мерки. Трофичните нива на езерните води са 

важен индикатор както за езерните, така и за пасищните екосистеми във водосборния 

басейн. Трофичните нива се регистрират спорадично както от държавните органи, така и 

от екологичните организации чрез полеви кампании, базирани на различни проекти. 

Ефектите от промяната в трофичните нива може да доведе до промени в изобилието и 
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състава на видовете в езерата, което може да окаже влияние биоразнообразието. 

Състоянието на пасищата може да бъде измерено чрез данни от дистанционно 

наблюдение, като по този начин се предоставя възможност за измерване на капацитета за 

генериране на екосистемни услуги, които пряко влияят върху трофичните нива и 

ерозионните процеси във водосборния басейн. 

Пространственият обхват и пространствената степен на ерозия могат да разкрият ефектите 

от антропогенната дейност в района. Качествените и количествените регулации в плана за 

управление могат да посочат степента на евентуални бъдещи промени на територията на 

курорта, които могат да бъдат пространствено количествено измерени и свързани с общата 

територия на водосборния басейн. Пространственият обхват на засегнатите от 

обезлесяването територии може да бъде свързан с капацитета на екосистемите да 

генерират своите услуги като процент от общата територия на екосистемата във 

водосборния басейн. 

 
Факторите на околната среда са важен орографски фактор на Балканския полуостров 

поради надморската височина и относително южното разположение, образувайки важна 

връзка между средиземноморския и континенталния климат. Високопланинските райони 

се характеризират с постоянно ниски температури през зимата и големи валежи през 

лятото. Тези климатични условия влияят върху снежната покривка, водното количество, 

вегетационните процеси, специфични за началото и съответно края на вегетационния 

период, както и с продължителността на активните цикли. Условията на околната среда 

най-добре се описват като динамични през цялата година. Тези условия варират 

значително, като съществено се отличават условията между южните и северните райони на 

Пирин. Северните райони на Пирин получават обилни валежи през летните месеци, докато 

южните райони са по-топли и по-сухи. В Рила контрастът е по-малко осезаем, но 

температурата и слънчевата експозиция са силно контрастни между склоновете със 

северно и южно изложение, което оформя видовия състав и характеристиките на 

отделните компоненти на екосистемите. 

Проучванията на метеорологичните параметри от предишни десетилетия разкриват 

тенденции за затопляне на средните температури на въздуха от края на 70-те години с 0.4о 

С на десетилетие (Grunewald et al., 2016). Най-разпознаваемите тенденции са през 
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месеците юни, юли и август. Според Lelieveld et al. (2012 г.), се очаква температурата на 

въздуха да се повиши между 3.5 и 7о С на територията на страната до 2099 г. Трудно може 

да се постигне надеждна оценка на промените във валежите поради пространствената 

променливост и редуването на сухи и влажни години (Nozharov, 2017). Изменението на 

климата може да има значителен ефект върху метеорологичните модели, които се случват 

на годишна база. Глобалното затопляне може да предизвика промяна в продължителността 

и интензивността на валежите, снеговалежите, както и да доведе до необичайни 

температурни колебания и тенденции. Преминаването към затопляне засушаване ще 

доведе до по-чести топлинни стресови ситуации, суша, наводнения и горски пожари 

(Grunewald, 2013). Поради това за планинските екосистеми, малките промени могат да 

имат значителен ефект върху състоянието на екосистемите, както и за техния капацитет за 

предоставяне на функции и услуги. Поради силната променливост на климатичните 

условия, причинени от топографските характеристики в двете планински вериги – Рила и 

Пирин, и недостигът на достатъчен брой метеорологични станции, бъдещите прогнози за 

климатичните тенденции дават смесени и ненадеждни резултати на местно ниво. 

Екосистемите „разработват“ различни адаптационни механизми за справяне с 

променящите се метеорологични условия през цялата година, за да оптимизират растежа и 

развитието си. 

 
Въздействие върху ендемичните иглолистни дървесни видове в ЗТ в Пирин 

 
Поради значителната си възраст, старите гори от Pinus heldreichii и Pinus peuce в Пирин 

предлагат възможност за анализ на въздействието на факторие на околната среда върху 

растежа и развитието на дърветата чрез прилагане на дендрохронологични изследвания. 

Резултатите от тези взаимоотношения показват, че независимо, че и двата вида заемат 

сходни територии, по-специално долината на р. Бъндеришка, те могат да имат както 

сходни, така и различни реакции на факторите на околната среда като валежи и 

температура на въздуха през цялата година. Pinus peuce е по-малко податлив на високи 

температури и ниски валежи през летните месеци в сравнение с Pinus heldreichii. Това 

може да се обясни с експозицията и типа на почвата на местообитанията на Pinus 

heldreichii, които се характеризират с по-високо излагане на слънце и плитка почвена 

покримка, особено на стръмни и скалисти терени, които имат и по-малка способност да 



105  

задържат почвената влага. В години с високи температури и нормални валежи през 

летните месеци и двата вида имат сходна реакция на растеж. Те имат намалено развитие в 

годините, характеризиращи се с много ниски валежи през летните месеци. Напротив Pinus 

heldreichii може да расте сравнително добре през по-студени вегетационни периоди с 

обилни валежи. Въпреки че и двата вида са засегнати от по-високите температури и 

липсата на валежи, тази сходна тенденция е разпознаваема само в периодите на суша през 

летните месеци - юли и особено август, когато запасите от почвена влага са изчерпани. В 

случай на години с по-малко валежи през юни Pinus heldreichii има по-слаб растеж поради 

по-ниския капацитет на влага на почвата. (Панайотов и др., 2008). 

Въздействие върху екосистемите в ЗТ в Рила 
 

Горските екосистеми, пасищните съобщества, алпийските и субалпийските езера в Рила са 

изложени на екстремни метеорологични условия, характерни за планинските територии, и 

по-специално на много ниските температури, ветровете и зимните бури. Екологичните 

фактори се променят силно през цялата година. През зимата бурите могат да доведат до 

премахване на снежния слой, излагайки растителността на ниски температури, вариращи 

между -20о C и -40о C. През лятото метеорологичните условия налагат активен 

вегетационен период, характеризиращ се с интензивни валежи, а периодите на суша не са 

необичайни. Пикът на актевен рестеж на растителността е през м. юли. Редица автори 

предполагат, че продължителното затопляне на климата може да увеличи богатството на 

видовете в алпийските и субалпийските местообитания, но само в краткосрочен план, като 

се очаква в дългосрочен план биоразнообразието в алпийските и субалпийските 

съобщества да намалее, тъй като адаптираните към студените условия видове ще загубят 

своето господство над видовете, толерантни към по-високи температури (Pauli et al., 2007). 

Въз основа на факта, че екологичните условия се променят с увеличаване на надморската 

височина, се очаква видовете от по-ниска надморска височина да мигрират и да се 

установят на по-висока надморска височина. Такава тенденция се наблюдава при 

увеличаване на виочинния диапазон на горната граница на гората (Klanderud and Birks, 

2003). Ограничителен фактор за този процес е, че пасищните видове в алпийския 

растителен пояс и в Рила и Пирин, заемат относително ниско наситени с хранителни 

вещества почви, което може да доведе до промяна във видовия състав. 
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Природни рискове 

Природните рискове често се разглеждат като негативен фактор за здравословното 

състояние на горските екосистеми. Въпреки това, природните смущения и бедствия 

допринасят за хетерогенността на горите, биоразнообразието и подобряването на 

адаптивността на дървесните видове към променящите се условия на околната среда. По- 

голямото разнообразие във видовия състав и генетичните характеристики на отделните 

видове са от решаващо значение за устойчивостта и продуктивността на горите 

(Панайотов и др., 2016). Според резултатите от дендрохронологичните изследвания върху 

видове от родовете Picea и Abies е установено, че дърветата, разположени в зони, които са 

предразположени към екстремни условия и бързи промени в околната среда, имат по- 

висока устойчивост, поради което се нуждаят от по-малко ресурси за справяне и 

адаптиране с факторите на околната среда, в сравнение с видовете от местообитания с по- 

благоприятни условия за растеж (Panayotov et al., 2011). Имайки предвид гореспоменатите 

факти, антропогенното въздействие може да се разглежда като допълнителен смущаващ 

фактор, който може да има както положителен, така и отрицателен ефект върху 

състоянието на екосистемите. Изследването на въздействията на антропогенната дейност 

обаче, е недостатъчно за да се направят по-съществени заключения, като се има предвид, 

че постоянно променящите се екосистеми се адаптират към различни процеси 

едновременно. Промяната в екосистемата трябва да се разглежда като комплексен резултат 

както от природни, така и от антропогенни фактори. За да се изследва ролята на 

антропогенните дейности е важно да се вземат под внимание и природните опасности, 

които съществуват в защитените територии в „Рила“ и „Пирин, техният мащаб, 

въздействие и повтаряемост. 

Пожари 

Според Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) по-голямата част от горските пожари в 

страната са причинени в периоди на продължителни засушавания. Горските горими 

материали са всички растителни материали, които могат да се запалят, като клони, листа, 

шишарки, кора, мъх и др. Химичните и физичните свойства а материалите са важни за 

горенето, въпреки че не се различават съществено между видовете. Важен аспект на 

горските горими материали е съотношението на площта към обема, което определя 

топлината, необходима за достигане на тяхната температура на запалване (Панов, 2007). 
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По отношение на наличността на горими материали в горските територии в националните 

паркове „Рила“ и „Пирин“, те са доста богати на ресурси, предвид ограниченията за 

сопанисване на горите и физическите свойства на иглолистните видове. Въпреки че 

наличието на горими материали е важно за разпространението на огъня, текущото 

съдържание на влага също е от голямо значение. Съдържанието на влага в материалите е 

пряко свързано с условията на околната среда като температура, валежи и влажност. 

Продължителната суша може да намали съдържанието на влага в растителната материя, 

което ще допринесе за засилване изгарянето и разпространението на пожара. По-високият 

процент на съдържание на влага в атмосферата значително ще намали скоростта на пожара 

чрез овлажняване на горимите материали, следователно, ако материалите имат по-ниско 

съдържание на влага отколкото атмосферата, тя ще бъде прехвърлена от атмосферата към 

горските горими материали и обратно. Релефът също е важен фактор в планинските 

територии. Наклонът е решаващ фактор, който влияе върху разпространението на огъня 

чрез експозицията, което означава, че терените, изложени на силна слънчева радиация, ще 

бъдат по-податливи на пожари. Стръмността на склона може да предразположи дърветата 

да се нагряват по-лесно чрез пренос на топлина от по-ниска към по-висока височина. 

Вятърът е друг важен фактор на околната среда, тъй като се осигуряват допълнителни 

количества кислород, с което се увеличава интензивността на пренос на искри и малки 

горящи частици, както и влага от горящия материал към атмосферата. 

Въпреки наличието на горими материали, релефът е значим фактор, характеризиращ се с 

драстични промени в експозицията и височината. От гледна точка на условията на 

околната среда, южните склонове на двете планини и склоновете на по-малка надморска 

височина могат да се считат с по-висок риск от опасност от възникване на пожар, поради 

по-силното излагане на слънце и по-сухите условия. Както в миналото, така и в наши дни, 

рискът от развитие на мащабни пожари се оценява на доста нисък, като се има предвид, че 

в планините от м. октомври до м. юни има снежна покривка, придружена от високо 

съдържание на влага в атмосферата, чести валежи и ниски средни температури на въздуха. 

Въпреки това, поради изменението на климата, тези условия могат да се променят и да 

засегнат частично националните паркове и другите защитени територии в Рила и Пирин 

като се увеличи риска от възникванетго на пожарни събития. По данни на Дирекцията на 

НП „Пирин“ за периода 2004-2013 г. са възникнали общо 17 пожарни опасности, като само 
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две от тях са се развили до по-мащабно събитие. Общото покритие на всички пожари е 

17.4 ha, от които 15.6 ha са пасища и 0.75 ha иглолистни насаждения. По данни на 

Дирекцията на НП „Рила“ между 2004 и 2013 г. на територията на парка са възникнали 

общо 19 пожарни опасности, като само две от тях са се превърнали в по-мащабно събитие. 

Общото покритие на пожарите възлиза на 330.6 ha, от които 17.7 ha са засегнатите 

иглолистни гори. Най-големият възникнал пожар е обхванал 250 ha пасища и храстови 

местообитания, разположени в югозападната част на планината. 

Ветровали 

Поради своята височина и структура иглолистните дървета са податливи на вятровали, 

които се характеризират с изкореняване на дървета, причинено от по-интензивни и 

последователни пориви на вятъра. Това е събитие, което може да се случи през цялата 

година и може да има ефект както върху единични, така или върху множество дървета, а в 

екстремни случаи и върху големи части от горските територии. Ветровалите са най- 

характерно събитие при площи в диапазона от 1600 до 1900 m надморска височина. Най- 

засегнатите дървесни видове са смърч (51%) поради плитката коренова система на 

дърветата. Хомогенните гори са по-податливи на широкомащабни ветровали, докато 

младите и разнообразни гори са по-устойчиви (Панайотов, 2016). Дърветата с по-голяма и 

развита корона изпитват по-високо триене с вятъра, което кара малките и средните по 

размер клони да се чупят и падат. Този процес намалява триенето между вятъра и короната 

на дървото и намалява вероятността от по-сериозни щети. Повтарящите се събития на 

годишна база могат да създадат постоянен стрес на екосистемите и да причинят загиване 

на отслабените и повредените дървета. 

Лавини 

Лавините представляват голям риск за горските екосистеми и през последните години 

заплахата им за хората също нарасна значително поради засиленото практикуване на ски 

спортове в райони, предразположени към образуване на лавини. Ежегодно през зимния и 

пролетния сезон могат да се появят мащабни лавини и местата, на които обикновено се 

случват, са лесно разпознаваеми. Някои горски екосистеми, които изпитват по-висока 

заплаха от лавини са тези от Pinus peuce и Pinus heldreichii в Пирин, и по-специално по 

склоновете на върховете Тодорка и Вихрен. В много случаи растителната покривка може 

да има отличителни черти въз основа на повтаряемостта на лавините. Липсата на по- 
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високи иглолистни дървета рефлектира нвърху по-висока повторяемост, докато наличието 

на редки иглолистни дървета рефлектира върху повтаряемостта на лавините. Лавините 

образуват дерета във връхните части, където стръмността на склоновете варира между 40 и 

80 градуса, а надморската височина е между 2200 и 2800 m. Движейки се надолу по 

склоновете снежната маса достига надморска височина от около 2200 - 1600 m, като по 

този начин засяга и иглолистния пояс. И в двете планини има изобилие от алпийски 

склонове с оскъдна растителност на по-голяма надморска височина, които са изложени 

значително на слънчева радиация, което представлява създаването на идеални условия за 

възникване на лавини и увеличава риска от опасни събития. 

Наводнения 

В рамките на изследваната зона рискът от наводнения е най-голям за р. Глазне в района на 

ски курорт Банско в НП „Пирин“. Водосборният район на р. Глазне се простира през две 

долини, които образуват няколко езерни системи в горната си част, съответно захранващи 

две реки - Бъндеришка и Дамяница, които се вливат в Глазне на по-ниска надморска 

височина. Нивото на водата в Глазне е силно зависимо от топенето на снега и валежите и 

варира на месечна база. Реката има високо ниво на водата през пролетта и началото на 

лятото поради топенето на снега и като цяло е високо през цялата година. Ски курортът 

Банско попада във водосборната зона и е в непосредствена близост до град Банско. Две 

наводнения са регистрирани през 2010 и 2016 г. И двете събития са се случили през късна 

есен/начало на зимата, като реката прелива и причинява щети, което води до значителни 

инфраструктурни инвестиции за реконструкция. Наводненията са възникнали поради 

интензивни валежи и значително покачване на водите на р. Глазне, като сред възможните 

причини за възникване на високи нива на водата са както лошото състояние на речното 

корито, както и възможна роля на ски маршрутите и седалковите лифтове, и по-специално 

техният принос за увеличаване на оттичането поради намаляване на горското покритие във 

водосборния басейн. Липсата на растителност кара водата да достига до реките с много по- 

висока скорост, тъй като липсва задръжната роля на дърветата. Ски пистите с малко или 

никаква растителност, особено през месеците ноември и декември, допринасят за 

допълнително интензивно заустване, което не е задължително да представлява опасни 

обеми вода, а интензивността, с която е била изпускана водата поради топографски 
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характеристики и условия, специфични за късните есенни месеци, водят до краткосрочен 

скок на водните нива. 

Биотични фактори 

През последните десетилетия голям брой иглолистни гори по целия свят изпитват 

негативното въздействие от нарастване популацията на короядните бръмбари. Тези 

насекоми имат своята роля за здравословното състояние на екосистемите, но 

увеличаването на популацията води до бързото им разпространение, при което могат да 

бъдат засегнати стотици, хиляди хектари горски територии. Короядите обикновено 

атакуват слаби или паднали дървета, тъй като те нямат никакви съпротивителни сили 

срещу „нашествениците“. За да бъде нападнато здраво дърво, трябва да има значително 

увеличение на популацията на бръмбарите от една страна, както и възникването на други 

природни опасности като вятър или лавина, които причиняват загиването на достатъчен 

брой дървета, следователно се осигурява достатъчно материал, за да се подпомогне 

увеличаването на популацията на насекомите. 

Продължителното засушаване също може да създаде стрес за иглолистните дървета, като 

по този начин да причини отслабване на техните защитни механизми през активния за 

бръмбарите сезон. През последните години на територията на България бурните ветрове и 

снеговалежите, особено в началото на 2015 г., доведоха до огромно разпространение на 

корояд на територията на цялата страна, засягащо няколко хиляди хектара гори. Възрастта 

на дърветата също има значение, тъй като повечето засегнати дървета са стари смърчови 

екземпляри. Въпреки че за Рила и Пирин това не е основна причина за безпокойство, със 

сигурност не бива да се пренебрегва. Причината за отсъствието на големи популации от 

корояди е по-голямата надморска височина, и съответно с по-ниските температури, по- 

дългата зима и по-големите количества годишни валежи. Друг негативен фактор за 

бъдещи рискове е невъзможността за предотвратяване на разпространението чрез 

премахване на мъртвите или засегнатикте дървета, поради режимите на стопанисване на 

защитените територии. 

Рискът за възникване на избраните природни бедствия в Рила и Пирин планини е очаквано 

най-висок за антропогенното въздействие, което има основна роля за опасността от 

наводнения и пожари, докато всички други опасности са повлияни в по-голяма степен от 

факторите на околната среда и по-специално от изменението на климата. И двете планини 
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могат да претърпят сходни последици, въпреки че основна разлика може да се окаже 

южното разположение на Пирин, което може да допринесе за по-високи средни годишни 

температури, осигуряващи по-благоприятни условия за възникването на горски пожари и 

създаване на биотични ниши за разпространението на корояди. 

Избрани приоритетни за опазване местообитания 
 

На територията на НП „Пирин“ има няколко вида иглолистни видове, като сред тях с най- 

висока екологична стойност са ендемичнит дървесни видове Pinus heldreichii и Pinus 

peuce. И за двата дървесни вида липсват задълбочени изследвания в световен мащаб, 

поради което състоянието им не е достатъчно проучено в сравнение с други иглолистни 

видове, което ги прави важни за проучвания. 

Pinus holdreichii e ендемичeн вид, срещащ се на Балканите с малка популация в Южна 

Италия, като присъстват в Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Албания, 

Македония, Гърция, Италия и България. В България тези гори обхващат около 1200 ha. 

Повечето от старите и естествено развити гори са разположени в субалпийския растителен 

пояс по северните склонове на Пирин върху мраморен терен, покриващ надморска 

височина до 2200 m. Възрастните гори се характеризират с видове на възраст над 400 

години и някои на възраст над 700 години (Панайотов и др., 2010; Рангелова и Панайотов, 

2013). Най-старото регистрирано дърво е Байкушевата мура в Пирин, с приблизителна 

възраст от 1300 години. На територии, по-малко засегнати от човешка дейност, тези гори 

имат сходни характеристики с Pinus peuce, така че съставът на горите е най-вече засегнат 

от природни опасности. Pinus holdreichii може да съжителства с Pinus sylvestris по 

склонове с източно изложение, докато на по-ниски височини, в близост до река 

Бъндеришка, видът споделя местообитания с Picea abies и Pinus peuce. Естествено 

развитите гори на Pinus holdreichii са с ниска плътност, характеризиращи се чрез 

небалансирана пространствена и вертикална структура с дървесни видове с различна 

възраст и диаметър. 

Pinus peuce e балкански ендемит, срещащ се в Сърбия, Черна гора, Албания, Македония, 

Гърция и България. Горите от Pinus рeuce обхващат малки територии в България, но имат 

голямо значение, особено на надморска височина над 1900 m в Рила, Пирин, Славянка и 

Средна Стара планина. Доминираните от P. peuce гори покриват близо 19 000 ha в Пирин. 
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Той е доминиращ вда на надморска височина над 1900 m, но може да се развива и на по- 

ниски височини с Picea abies, Pinus sylvestris и по-рядко с Pinus heldreichii, на определени 

места в Пирин. Видът избягва варовикови терени и предпочита скали, богати на силикати. 

Горите се характеризират със значителна възраст, половината от които са на възраст над 

120 години, като много дървета са идентифицирани на повече от 400 години, а някои на 

възраст над 600 години (Панайотов и др., 2010). Горите от P. peuce са разположени на 

стръмни, труднодостъпни и отдалечени терени, които не са били широко подложени на 

човешка дейност в миналото, което е довело до запазване на естественото развитие на тези 

гори. 

Избраните местообитания в НП „Рила“ обхващат множество съжителстващи си пасищни и 

храстови екосистеми: алпийски и бореални хълмове (4060), богати на Nardus пасища 

(6230), силициеви алпийски и бореални пасища (6150), оро-мизийски ацидофилни пасища 

(62D0) и стоящи водни мезотропи (62D0) с растителност на Littorelletea uniflorae и/или на 

Isoeto-Nanojuncetea (3130). Други местообитания на територията включват силициеви 

скалисти склонове с хазмофитна растителност (8220) и силициеви сипеи от планински до 

снежни нива (8110). 

Богатите на Nardus пасища включват огромно разнообразие от подтипове, заемащи 

олиготрофни местообитания, намиращи се на бедни на хранителни вещества почви, върху 

различни видове силициеви скали, с намалено съдържание на калций в горния слой на 

почвата, поради интензивни валежи. Тревните площи се считат екосистеми в климаксно 

или стабилно състояние. Силициевите алпийски и бореални пасища и тревните съобщества 

обикновено заемат пояса на алпийската растителност между 1900 и 2900 m надморска 

височина, като най-забележимо доминират планинските върхове и по-високи височини. 

Състоят се предимно от ендемични бореални и алпийски видове, съжителстващи с лишеи. 

Оро-мизийските ацидофилни пасища и субалпийските и алпийски пасищни съобщества, 

характерни за Централния Балкански полуостров, са се развили върху силициеви скали и 

почви със слаб калциев субстрат от 1600 до 2900 m надморска височина. Пасищата са 

съставени от редица балкански ендемични и редки видове. Местообитанията се 

характеризират с плътна, затворена и нескулптурирана композиция. Местообитанието на 

алпийските и бореалните хълмове е разположено над естествената горна граница на гората 

и под алпийските тревни образувания. Те покриват терени с плитки минерални почви, 
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рохкави скали и седименти по стръмни склонове, които често са нестабилни и податливи 

на ерозия. 

Екосистемни услуги 
 

Анализът на екосистемните услуги се основава на идентифициране на засегнатите от 

антропогенно въздействие регулиращи услуги. Идентифицираните услуги в района на 

изследване НП „Пирин“ са регулиране на климата и защита от наводнения от горите, както 

и регулиране на ерозията и пречистване на водите. В района на изследване в НП „Рила“ 

идентифицираните екосистемни услуги са регулиране на ерозията и пречистване на водите 

от естествени пасища и езера. Първата стъпка от анализа идентифицира капацитета на 

екосистемите да генерират услуги въз основа на метода на класификационната матрица. 

След класификацията капацитетът на екосистемите се оценява въз основа на техния 

пространствен обхват във водосборния басейн. Всяко отклонение от оптималното или 

естествено състояние отразява нивото на капацитета, очертано в матрицата за оценка, и 

тези промени са пространствено количествено изразени. Освен това, анализът на 

динамиката на капацитета на услугите през последните десетилетия е изграден въз основа 

на констатациите от анализа на заинтересованите страни и количествено измерими 

резултати за капацитета на екосистемните услуги, с цел да се илюстрира как екосистемите 

се променят и възстановяват след антропогенни смущения. 

 
ЗТ в НП „Пирин“ 

Избраните моделни територии в Пирин обхващат площи, попадащи в няколко 

функционални зони. Зонирането на парковете определя регулациите във всяка зона, оттам 

и възможностите хората да получават екосистемни услуги. Въз основа на екологичните 

разпоредби и ефектите от антропогенното въздействие, избраните услуги са само 

регулиращи и културни. Услугите за предоставяне са засегнати косвено и тяхното 

състояние е трудно да се оцени пространствено. 

Местно и глобално регулиране на климата 

Ефектите от промяната в земеползването върху капацитета на екосистемите да 

хпредоставят екосистемни услуги могат да бъдат количествено изразени като 

пространствен процент от общата горска площ в рамките на пространствена граница, в 
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този случай водосборната площ. Подходът може да определи количествено не само 

глобалното, но и местното регулиране на климата. Местното регулиране на климата 

включва способността на горите да регулират повърхностната температура и 

евапотранспирацията. Ефектите върху тези процеси изискват много по-висока 

пространствена разделителна способност от данните от дистанционното наблюдение. 

Иглолистните гори влияят върху глобалния климат чрез съхранение и секвестиране на 

въглерод. Със способността си да абсорбират атмосферния въглерод (CO2) и да отделят 

кислород, горите се считат за важен компонент в регулирането на климата. 

За да се илюстрира връзката между климата и горите, се използва системен подход от Lee 

R. Kump et al. (2010). Подходът разглежда Земята като система, съставена от различни 

механизми за обратна връзка между подсистемите. В примера за механизъм за обратна 

връзка горите намаляват количеството CO2 в атмосферата. Концентрациите на CO2 

повишават температурата, а повишаването на температурата стимулира растежа на горите. 

Този механизъм за обратна връзка е стабилен и компонентите ще постигнат баланс с 

течение на времето. Въпреки това, поради различни източници на C02, горите нямат 

капацитет да компенсират, съответно повишаването на температурата, особено в 

планинските екосистеми, което може да предизвика растеж на видове с превъзходни 

способности за адаптация към сухи и топли условия на околната среда. 

Според оценките, направени от FAO (Karsenty et al., 2003), 1 ha горски склоп може да 

улавя между 6 и 10 метрични тона CO2 годишно. За теритоприята на НП „Пирин“ е 

изчислено, че изгубената горска територия е 122.64 hа (общо ски трасета и седалков лифт). 

Съответно, това покритие се равнява на капацитет за улавяне между 735.84 до 1226.4 

метрични тона CO2 на година. Тези числа представляват приблизителните диапазони въз 

основа на състоянието на горите. Пространствената степен на регулиране на климата и 

защитата от наводнения са еднакво засегнати (Zafirov, 2020). 

Регулиране на ерозията и пречистване на водите 

Съгласно предложения проект на план за управление на Национален парк „Пирин“ (2014- 

2023 г.), територията на ски маршрутите обхваща 116.1 hа. Растителността по ски 

маршрутите е комбинация от естествени и изкуствени тревни площи. В зависимост 

основно от микроклиматичните условия и антропогенните фактори (утъпкване, използване 

на изкуствен сняг, водна ерозия и др.) гъстотата и съставът на тревната растителност може 
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да варира. Предложеният план за управление предполага, че 13.9% от ски маршрутите с 

растителна покривка между 0%-30% са застрашени от ерозия. Мерките срещу ерозията се 

състоят от засяване, изкопни траншеи и инфраструктура за стабилност на склона на място, 

който вече е изложен на интензивни ерозионни процеси. Районът на ски маршрутите се 

счита за податлив на ерозия, поради основно антропогенното въздействие от изсичането на 

дървесната растителност и използването на тежки машини върху ски маршрутите в 

съчетание със значителната стръмност на склона в района. Капацитетът на пасищата за 

предотвратяване от ерозия се оценява като много релевантен според класификационната 

матрица. Използва се пространствен подход за определяне на площта на ски маршрутите, 

които нямат достатъчен капацитет за предоставяне на услуги за регулиране на ерозията. За 

изчислението на нормализиран растителен индекс (NDVI) се използва сателитно 

изображение RapidEye. Полученото NDVI изображение се класифицира с помощта на 

избор на полигон на места с рядка растителност или проби от гола почва, пасища и 

иглолистни гори със стойности, базирани върху резултатите от Q. Hassan et al. (2019). От 

полученото класификационно изображение на цялата територия, общата оценена 

територия на рядка растителност или гола почва е оценена на 57.1 hа или 49.1% от 

територията на ски пистите (Zafirov, 2020). 

Възможностите за регулиране на климата и наводненията показват различни резултати. 

След всяко нарушение и трансформацията на екосистемите от гора към пасище, 

потенциалът за генериране на висок капацитет за регулиране на климата намалява до 

среден капацитет. Капацитетът за регулиране на наводненията намалява от среден до 

нисък. Това обяснява по-ниското възстановяване и невъзможността за възстановяване на 

предишния капацитет за предоставяне на тези услуги. Понастоящем пасищните 

екосистеми на територията на парка имат малко значение за генериране на услуги за 

регулиране на климата и защита от наводнения. Въз основа на предишни резултати може 

да се заключи, че екосистемите в изследваната територия в НП „Пирин“ имат различна 

степен на реакция за възстановяване на техните екосистемни услуги. Ефектите от 

антропогенното въздействие върху капацитета на екосистемните услуги за пречистване на 

водата и регулиране на ерозията могат да бъдат възстановени в дългосрочен план с 

подходящи практики за стопанисване и поддръжка. От друга страна, капацитетът за 

защита от наводнения и регулиране на климата не може да бъде възстановен в предишната 
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степен и ефектът е постоянен поради промяната на земното покритие и диференцирания 

капацитет на горите и пасищата за генериране на тези услуги (Zafirov, 2020). 

 
ЗТ в НП „Рила“ 

Интензивното използване на пешеходни маршрути и пътеки за рекреационни цели може да 

повлияе негативно върху стабилността и състава на почвения субстрат, което води до 

отрицателни въздействия върху регулирането на ерозията и капацитета за пречистване на 

водата на пасищата. Утъпкването на пътеките може да доведе до загуба на растителна 

покривка, а в райони с по-големи наклони на терена и плитък горен почвен слой може да 

се развият ерозионни процеси. Тъй като растенията имат способността да поемат различни 

замърсители като фосфор и азот от почвата, то загубата на растителна покривка може да 

намали качеството на водата. Различните форми на азот (нитрати или амоняк) както и 

фосфорът могат да причинят еутрофикация и вкисляване на водните ресурси, 

допълнително да увеличат ерозията на деретата и да причинят прекомерен растеж на 

водорасли в екосистемите на езерата (Stevens, 2008). 

За да се определят количествено ефектите от интензивното използване на туристически 

пътеки върху регулирането на ерозията и пречистването на водите, се използва 

пространствен подход за идентифициране на територията на екосистемите във 

водосборния басейн на езерата и територията на засегнатата зона чрез утъпкване и ерозия 

на пешеходните маршрути и пътеки. Въз основа на оценка от теренна работа са открити 

няколко разлики между данните и основно използваните пътеки от туристите. Някои от 

основните пътеки се различават от най-често използваните от туристите маршрути, а 

някои от второстепенните пътеки липсват. Основна разлика се забелязва в района на 

„Платото”, където туристическият поток е насочен към по-къси маршрут, докато 

алтернативният маршрут между старата хижа и езерото „Бъбрека“ липсва в данните. 

Коригираните данни представляват 7692 m пътеки. След оценка на теренна работа и по- 

нататъшно проучване чрез изображения на Google Earth, е забелязано, че следите се 

различават значително по размери (Zafirov, 2020). В плана за управление на НП „Рила“ 

няма стандарти, които да определят конкретната ширина на туристическите пътеки. 

Размерите на пътеките извън зоната на интензивно антропогенно въздействие са оценени 
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за изграждане чрез референтно измерване в ависимост от режима на натоварване - 

интензивна и нормална употреба. 

 
Културни услуги - Национално наследство 

Културните услуги на НП „Пирин“ и „Рила“ произлизат от исторически събития, 

датиращи от неолита. Човешкото присъствие на територията на планините е описано чрез 

запазени свидетелства от тракийски, римски и славянски селища, културни и езикови 

реликви (Радучев, 1988). В по-новата история, обвързана със запазването на българската 

култура през вековете на османско владичество между 14 и 19 век, планините се смятат за 

покровител на нацията. Планините Рила и Пирин осигуряват подслон на хайдути (борци за 

свобода) и революционери. Отдалечеността на планините осигурява възможност за 

провеждане на тайни срещи и събирания при планирането и подготовката на българското 

въстание (Душков, 1982). Тези обстоятелства водят до редица исторически битки и 

събития, водещи до създаването на паметници и исторически обекти със стойност на 

национално наследство. 

 
Рекреация 

Ски курорт Банско се намира в парков участък (ПУ) “Вихрен” на НП „Пирин“. Участъкът 

се характеризира с най-голям брой посетители годишно в сравнение с останалата част на 

парка. Мониторингът на туристическия поток показва различни количества по години, 

най-вече повлияни от метеорологичните условия, но с тенденция за нарастване на 

посетителите на територията на парка. Според предложения проект на план за управление 

на парка около 140 000 ски туристи посещават Банско годишно. Настаняването в района е 

с 18274 легла, а капацитетът на лифтовете е 21000 човека на час. Въз основа на 

предоставения капацитет и търсенето на ски спортове, настоящата ски инфраструктура е 

недостатъчно използвана. В сравнение с други европейски курорти, които имат 5 пъти 

повече посетители на същото като наличност място за настаняване, ски курортът Банско 

би достигнал подобно съотношение с около 670 000 посетители годишно (WWF, 2018). 

По-задълбочено е наблюдаван туристическият поток в Национален парк „Рила“. 

Средногодишно посетителите на парка са 100 000 за периода между 2000 и 2014 г. Между 

2000 и 2007 г. годишният процент на посетителите е стабилен и остава непроменен във 
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времето. След 2007 г. броят на посетителите бележи рязко увеличение от около 50 000 

годишно до близо 250 000 през 2012 г. По данни на регионалните отдели на парка, най- 

посещаваният район, който показва значително увеличение, е Дупница, където се намира 

долината на 7-те Рилски езера. Приблизително 45 000 души посещават този парков 

участък за периода 2000-2014 г. 

 
Природно наследство 

Развитието на биотичната и абиотичната среда на планините произхожда от епохата на 

плейстоцена. И в Рила, и в Пирин има заледявания, обхващащи площи между 1300 m 

надморска височина и нагоре, което води до образуване на различни видове циркуси, 

ледникови езера, морени и долини (Тонков, 2011). Геоложките процеси формират 

типични, но разнообразни естетически характеристики на ландшафта. Ландшафтната 

хетерогенност на Рила и Пирин се счита за важен определящ фактор за биоразнообразието 

на планините (Tews Ju, 2004). Територията на планините съдържа значителна част от 

флората, срещана в страната, състояща се от близо 1400 висши растения, няколко стотици 

видове мъхове, лишеи и сладководни водорасли. Фауната е представена от близо 50 вида 

бозайници, стотици видове птици, около 3000 вида безгръбначни, стотици от които се 

считат за ендемични. 

 
Връзки между културни и регулиращи услуги 

Културните услуги могат да бъдат разпределени в две категории въз основа на връзката им 

с антропогенното въздействие и състоянието на екосистемите. Първите от тях са за целите 

на отдих и почивка, включващи човешко присъствие и намеса в екосистемите, разработени 

за икономически и социални ползи. Вторите включват регулиране на човешкото 

присъствие и интервенции в екосистемите, характеризиращи се с екологични закони и 

процедури на местно, регионално, национално и международно ниво, с цел опазване на 

ценностите на природното и националното наследство. Тези две категории имат 

специфични ефекти върху други екосистемни услуги и варират между моделните 

територии в Рила и Пирин. 

Изграждането на ски курорта в Банско доведе до унищожаване на горски местообитания и 

промяна на земеползването към пасища по ски трасетата и седалковия лифт. 
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Унищожаването на местообитанията доведе до загуба на биоразнообразие и естетическа 

стойност на ландшафта. Освен това антропогенното въздействие на ски инфраструктурата 

доведе до промени в екосистемните услуги, но също така повлия върху стойността на 

природното и националното наследство. Въздействията от антропогенното въздействие на 

нерегулирания туризъм предизвикаха по-сложен процес в екосистемните функции и 

предоставянето на екосистемни услуги. Туризмът предизвика натиск и унищожаване на 

пасища и местообитания. Трофичните нива на езерата, качеството и количеството на 

водните ресурси имат комбинирани ефекти от променливите екосистемни услуги и 

биогенния натиск. Загубата на местообитания и ерозионните процеси засягат 

естетическата стойност на ландшафта и стойността на биоразнообразието на екосистемите, 

респективно оказват отрицателно въздействие върху природното и националното 

наследство. 
 

 
 
 

Картографиране на регулиращи ЕсУ в моделни обекти – НП „Рила“ и НП „Пирин“ 
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„Осоговска планина“ 
 

Осоговската планина се намира в североизточната част на Република Северна Македония, 

а по-малка част от нея се простира в Република България. От македонска страна масивът 

граничи с долината на Крива река на север, Кратовска и Злетовска река на запад, Кочанско 

поле, долината на р. Брегалница и р. Рибница на юг и държавната граница, която води по 

Руенското било на изток. Масивът заема площ от 1102.24 km2 и е вторият по големина в 

Република Северна Македония, непосредствено след планинския масив Якупица. 

 
Биоразнообразие 

Осоговската планина се характеризира с голямо разнообразие от екосистеми, произтичащо 

от разнообразието на местообитания. Срещат се различни водни екосистеми (реки, потоци 

и водоеми), различни горски и тревни екосистеми (ливади, хълмисти и планински пасища 

и др.), скалисти (предимно силикатни скали) и различни влажни екосистеми. 

Горските екосистеми на Осоговската планина са представени от относително голям брой 

видове горска растителност, от ксеротермофилни дъбово-габърови гори по южните 

склонове до мезофилни планински букови гори във високите планински части или 

мезофилни смесени гори с воден габър по северните склонове на Крива Паланка. 

Характерно за Осогово е, че горите се използват интензивно, както за дървесни, така и за 

недървесни горски продукти. Поради това голяма част от горите са в различна степен на 

деградация, особено в по-ниските части на Осоговската планина. От друга страна, 

дългосрочното и традиционно използване на горските екосистеми е довело до създаването 

на специфични типове ландшафт, които имат висока консервационна стойност. 

В Осоговската планина се развиват няколко типа тревни екосистеми, започващи от най- 

ниските до най-високите части. Най-ниските тревни екосистеми се характеризират с 

висока ксеротермофилия и са доминирани от хълмисти пасища с едногодишни треви. 

Пасищни екосистеми се развиват също и в горския пояс, и са доминирани от различни 

видове Poaceae (Agrostis, Festuca, Deschampsia flexuosa). Nardus stricta се среща в най- 

високите части на планината. 

В Осоговската планина са регистрирани общо 42 типа местообитания, от които 28 

естествени и полуестествени (пасища), а 14 са антропогенно формирани или поддържани 

местообитания. От естествените местообитания 25 са разпределени в 19 местообитания от 
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списъка на местообитанията, които изискват обявяването на зона Натура 2000 съгласно 

правилата на Директивата за местообитанията. Това означава, че само три естествени 

местообитания нямат Европейско природозащитно значение. Освен това трябва да се 

подчертае, че местообитанието D2.2C (кисели торфени извори) е застрашено в Северна 

Македония и все още не е намерило място като едно от местообитанията на Натура 2000. 

От гледна точка на наличието на значителни местообитания с тревна растителност следва 

да се открои субалпийската част на Осоговската планина (1600-2250 m надморска 

височина) и мозайката от местообитания (блата, субалпийски пасища, храсти с 

брукенталия и боровинки, силикатни скали) особено на върховете Султан тепе и Руен. 

Върху тези два върха растат и редки растителни видове (Genista fukarekiana, Dianthus 

microlepis, Antyllis aurea, Thymus balcanus, Geum rivale, Cardamine glauca и др.). 

Значителни и приоритетни местообитания се срещат и над Кочани, т.е. южните склонове 

на Осогово, а в ниските му части (приоритетни хълмисти пасища). Каменичка река и 

притоците над рудник „Саса” заедно с добре запазените букови гори е един от най- 

важните райони за опазване на Осоговска планина. 

Осоговската планина има богато биоразнообразието. Идентифицирани са редица 

международно значими видове от флората и фауната, които са с консервационно значение 

(по налични данни има около 185 вида). Особено важни са видовете с „европейско 

значение”, т.е. видове, изброени в директивите за птиците и местообитанията, където се 

срещат: четири дневни пеперуди, три водни кончета, един скакалец, четири сапроксилни 

скатове, един речен рак, пет земноводни, 16 влечуги, 31 вида птици и 18 вида бозайници, 

или общо 83 вида. Много от тях е предвижса да бъдат използвани за идентифициране и 

установяване на зона/и Натура 2000 в Осоговската планина, които са предпоставка за 

интегрирането на Република Северна Македония в Европейския съюз. В рамките на 

изследователските групи около 130 вида се считат за ендемични, от които малко над 10 

вида са "ендемити на Осогово", т.е. видове, които живеят само в Осоговската планина. 

В района на Осоговската планина взаимодействието на хората и природата във времето е 

създало зона със специални характеристики, със значителна екологична, биологична, 

културна и ландшафтна стойност. Запазването на целостта на това взаимодействие е 

жизненоважно за опазването и поддържането на района и неговите природни и други 

ценности. Дългосрочното взаимодействие между човека и природата е най-силно изразено 
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в селските райони, определя техните характеристики и играе особено важна роля в 

подхранването на вторични антропогенни местообитания, които са важни за опазването на 

биологичното разнообразие. От друга страна, човешкото влияние при оформянето на 

ландшафтните характеристики на селските райони е запазило своя екстензивен характер, 

позволявайки на селските райони да действат като „катализатори“ за биоразнообразието 

между „естествените“ зони, които действат като основни зони. 

 
Социално-икономически аспекти 

 

Осоговската планина е слабо развит район не само по европейските стандарти, но в 

сравнение с икономически по-напредналите зони, както в България, така и в Македония. И 

все пак регионът има свои собствени перспективи за развитие, които могат да променят 

икономическата действителност за кратко време. Някои от тях обаче могат да застрашат 

устойчивото използване на територията. Един пример за перспектива за неустойчиво 

развитие е разширяването на минното дело от македонска страна, с разработването на нови 

мини, флотационни съоръжения, хвостохранилища и дори топилни, като не се вземат под 

внимание и отчитане алтернативните разходи. Анализът на PEST разкри, че е налице 

политическа подкрепа от страна на Македония за подобен вид проекти и собствените 

интереси могат да нарушат устойчивите взаимодействия между човека и биосферата. По- 

нататъшното разширяване на мащабен добив може лесно да застраши перспективите на 

Осогово да може да се съсредоточи върху нишови стратегии като производство на 

биологични храни в низините, събиране на екологично чисти недървесни или ливадни 

продукти на по-голяма надморска височина, или изграждане на нови съоръжения за отдих 

или религиозни цели. 

Друг сектор, който може да застраши устойчивите перспективи на Осогово, са зимния ски 

туризъм. Има налична ски-инфраструктура, която засега не е в противоречие с другите 

начини на използване на  територията. Но съществуват и някои общински планове  за 

разширяване на ски-зоната от сегашния малък ски курорт Пониква до Калин камен, което 

азначав, че туристическите съоръжения и инфраструкгтура ще се простират в самото сърце 

на Осоговска планина. Ски туризмът сам по себе си може да бъде важен фактор за 

повишаване на качеството на живот на населението в района на Осогово, но мащабът на 

инвестиционните намерения е плашещ. Индустриалният туризъм определено противоречи 
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на устойчивото използване на територията и в известен смисъл последствията от него 

върху биоразнообразието може да се окажат дори по-значими от минния добив. 

Гореспоменатите противоречия ясно разкриват належащата необходимост от оценка на 

пазарния потенциал на устойчиви икономически сектори в Осогово. На теория, 

устойчивата икономика трябва да повиши жизнения стандарт на населението при 

запазване на природната среда и следователно това е по-добрият път на развитие за 

селските райони. Но понякога устойчивите сектори нямат този потенциал и тогава се 

появява стремежът за опазване на природата при ограничаване на някои икономически 

проекти, което води до негативни последици за ризвитието на региона. 

Горите и горските богатства имат особено значение в Осоговската планина. Те са едни от 

най-разпространените природни ресурси в Осоговската планина и изпълняват редица 

екологични, социални и икономически функции. Около 50% от горите в Осоговската 

планина са със семенен произход, което показва, че тези гори са близки до естествените, 

т.е. мерките за стопанисване и управление в миналото не са довели до промяна в 

структурата и формата им, а 46% от горите са с издънков) произход. Около 4% от горите 

са изкуствено отгледани и отглеждани като горски култури, т.е. горски насаждения. 

Използването на други природни ресурси като пасища, вода, дивеч и други горски 

продукти са от особено значение като индустрии, които осигуряват доходи на местното 

население. Характеристиките на ландшафта и културно-историческите ценности в района 

са признати от общините, които по принцип са планирали да се застъпват за развитие на 

селските райони, което включва развитието на туристическата оферта, което показва 

важността на тази индустрия в региона. Интегрираното планово управление с местни 

природни ресурси и потенциал трябва да осигури устойчивост и дългосрочно 

икономическо развитие на района. 

 
Културни екосистемни услуги 

Национално свързаното туристическо търсене, базирано на природни дадености, е в 

начален стадий. Такива сравнително добре развити туристически пакети се предлагат в 

Охридска област и отчасти в Преспанска и Дойранска област. Но все по-голям е интересът 

към развитието на планинския туризъм в западната и източната част на Северна 

Македония. 
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Културните и природни ценности в даден район често си взаимодействат и следователно 

се комбинират в различни форми на туризъм, т.е. често туристите, които практикуват 

туризъм за престой или интерес към и за природата и природната среда, се интересуват от 

културата в тази област и обратно. Културните традиции, прояви и събития могат да 

представляват интерес за развитието на местния туризъм и трябва да бъдат отделно 

разработени и включени в по-специфични туристически пакети и продукти за различните 

видове туризъм в бъдеще. 

Осоговската планина е дестинация, подходяща за посещение през всички сезони. Пикът на 

туристическия поток обаче се забелязва през зимата, през ски сезона, в местността 

„Пониква“. Тези туристически дейности са в подем през 70-90 години на ХХ век и са 

насочени към организиран целеви престой на деца в училищна възраст, когато се 

практикува въвеждането на ски техники. Тази практика е изоставена през последните 

години, най-вече поради неадекватно управление на услугите, които обслужват тези 

дейности (съществуване и поддръжка на места за настаняване, ски лифтове и други 

съпътстващи нужди). През последното десетилетие интересът към завръщането на този 

спортен туризъм нараства, затова се полагат усилия за реставрация на съществуващата 

инфраструктура и услуги. 

От гледна точка на природните ресурси и ценности, с най-голям туристически потенциал 

някои от върховете, дефилета на реки, различни геоморфологични и ландшафтни пейзажи, 

вулканични релефи, някои високопланински части, мозаечни райони на хълмските пасища, 

райони, подходящи за наблюдение на птици и редки, и ендемични видове, лечебни и 

ароматни растения, горски плодове и гъби. 

Развлекателните, спортни и приключенски дейности, свързани с престоя в природата, 

трябва да се фокусират върху обекти с характерни биологични и ландшафтни стойности. В 

същото време посещенията трябва да представят природните ценности и да имат 

образователен характер, всичко това с цел да се развие усет за тяхното опазване и да се 

насърчи отговорното и устойчиво използване на природните ресурси. 

От потенциалните форми на туризъм се разглеждат настоящите и възможните форми, 

които са или могат да се осъществят в Осоговската планина. Тази оценка е направена 

съвместно с национални и местни заинтересовани страни в развитието на туризма в района 

на Осоговска планина. 
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Най-добри условия съществуват за развитие на хълмисто-планинското колоездене, както и 

много добри условия за алпинизъм, ски, образование и екотуризъм. Това е предопределено 

от условията в Осоговската планина - достъпни, но стръмните и атрактивни места, 

живописните планински пейзажи. Интересът към този тип туризъм значително нараства в 

региона, а все повече колоездачи посещават планинските атракции през цялата година. 

Създаването на представителна правна система, която ще позволи бърза интеграция в 

Европейския съюз и по-широката международна общност, е част от стремежа на 

Република Северна Македония към стабилна политическа и икономическа общност. 

Република Северна Македония е подписала редица международни споразумения, чиито 

разпоредби са положили основите на националната правна система за опазване на 

природното и културното наследство. Също така, процесът на внедряване на разпоредбите 

на директивите за местообитанията и птиците на ЕС в националното законодателство дава 

основа за създаване на съвременна правна рамка за опазване на биологичното 

разнообразие в страната. Опазването на местообитанията и видовете от международно 

значение е задължение на Северна Македония. Освен това прилагането на двете важни 

директиви на ЕС за птиците и местообитанията и създаването на европейската мрежа 

Натура 2000 е отговорност на страната в процес на присъединяване към ЕС и ставане на 

пълноправен член, което е приоритет на правителството на Република Северна Македония. 

 
Политики за защите на природните ресурси 

При изготвянето на предложението, комуникацията със заинтересованите страни, анализа 

на плановете за развитие и използване на природните ресурси, размера на територията, 

нейното население, нуждите на населението и традиционните ценности, е установено, че 

категорията защитена територия е най-добра, отразява специфичното човешко 

взаимодействие и природата на Осогово. Съгласно националната система от защитени 

територии, предвидена в Закона за защита на природата, тази категория ще даде 

възможност за установяване на реални цели за опазване на природата, както и тяхното 

реализиране на практика. 

Изследванията и анализите потвърждават, че характерното взаимодействие между хората 

и природата на Осоговската планина във времето е осигурило условия за оцеляване на 

значими видове и е допринесло за опазването на растителното и животинското 
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разнообразие, чието значение е международно и национално признато. От друга страна, 

характерната разпръснатост на селища в дъбовия и буковия пояс от планината и битовите 

навици на хората оформят природните и културни блага по склоновете на Осогово в 

мозайка от характерни пейзажи, включително един с изключително значение - селски 

пейзаж на Осогово. Значението на тази територия, заедно с традиционните практики на 

стопанисване на природните ресурси като пазители и носители на ценностите на 

местността Осогово, допълнително водят до избора на категорията защитена територия, 

като най-подходяща за Осогово. 

Допълнителен факт в това отношение е, че местните заинтересовани страни все повече 

осъзнават ценностите и ресурсите, притежавани от региона и състоянието на околната 

среда, което е видимо нарушено през последните десетилетия. Поради това напоследък те 

все повече се ангажират с икономическо развитие, което е насочено към рационално 

използване на ресурсите, популяризиране на ценности (природни, културни и др.) и 

поставянето им във функция на икономическото развитие чрез различни дейности и 

начинания. Един от основните стратегически ангажименти на общините в региона е 

разработването и изпълнението на проекти, свързани с подобряване състоянието на 

околната среда и изграждане на капацитет в тази посока. Създаването на защитена 

територия е основата за по-лесно изпълнение на вече съществуващите планове за 

действие, очертани в местните документи. 

Особено успешно се оказа прилагането на модерни инструменти за комуникация и 

включване на заинтересованите страни Companion Modeling, чрез който представителите 

на общините избират сценарий с предложения за защитени територии, сред които като 

приоритет са избрани Осоговската планина. Същият инструмент е използван за обучение 

на младите хора по въпросите за устойчиво използване и опазване на природните ресурси 

в региона. След анализа на заинтересованите страни в район Осогово, те се включват в 

създаването на визия чрез участието на няколко семинара, в резултат на което е разработен 

документът „Визия на местното население за Осогово като бъдеща защитена територия”. 
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ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
 

 

Разработването Планове за управление на ЗТ и 33 в България произтича от 

необходимостта за приемане и прилагане на съвременен подход за ефективното 

управление на защитените зони и територии, отговарящ на националното и европейското 

законодателство. 

Основанията за разработване на Планове за управление на ЗТ произтичат от: 

• Закон за защитените територии (ЗЗТ)– обн. ДВ бр. 133 от 11.11.1998 г., посл. изм. 

изм. ДВ. бр. 21 от 12 Март 2021 г. 

• Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии 

(НРПУЗТ) – обн. ДВ бр. 13 от 15.02.2000 г.; посл. изм. ДВ. бр. 55 от 7 Юли 2017 г. 

Съгласно НРПУЗТ, предмет на план за управление са дейностите в съответната защитена 

територия в границите, определени със заповедта за обявяването ѝ. 

Плановете за управление се актуализират на всеки 10 години. До актуализацията на плана 

за управление се запазват разписаните в него режими и норми за ползване на земи, гори и 

водни площи, строителство и други дейности. 

Разработването на планове за управление на защитени територии се възлага от МОСВ или 

регионалните му органи при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. 

На задължително обществено обсъждане подлежат проекти на планове за управление на 

национални и природни паркове и на поддържани резервати. На планове за управление на 

резервати, природни забележителности и защитени местности се организират обществени 

обсъждания само при определени условия, разписани в Наредбата. 

Основанията за разработване на Планове за управление на 33 произтичат от: 

• Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) - обн. ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002г., 

посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г. 

• Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за 

управление на защитени зони (НУРРУПУЗЗ) - обн. ДВ. бр. 7 от 27 Януари 2009 г., 

посл. изм. ДВ. бр. 55 от 7 Юли 2017 г. 

Съгласно НУРРУПУЗЗ Предмет на плана за управление на защитена зона са: 

1. типове природни местообитания, местообитания и популации на видове животни (без 

птици) и растения, включени в приложения № 1 и 2 към ЗБР, които са предмет на 

опазване, и/или 
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2. местообитания на видове птици, включени в приложение № 2 към ЗБР, както и 

територии, в които по време на размножаване, линеене, зимуване или миграция се 

струпват значителни количества птици от видове извън посочените в приложение № 2 към 

ЗБР, които са предмет на опазване; 

3. природозащитно състояние на местообитанията и/или видовете - предмет на опазване; 

4. мерки за предотвратяване влошаването на условията в типовете природни 

местообитания и в местообитанията на видовете, както и за предотвратяване 

застрашаването и обезпокояването на видовете - предмет на опазване. 

След разработване и приемане на Плановете за управление на защитени зони, те се 

актуализират на всеки 10 години. Плановете за управление на защитени зони, които в 

преобладаващата си част са влажни зони, се актуализират на всеки 5 години. За да бъде 

разработен план за управление на защитена зона е необходимо той да бъде възложен от 

министъра на околната среда и водите. Структурата на плановете за управление на 

защитени зони е разписана в НУРРУПУЗЗ. 

За нито една от двете моделни Натура зони не е разработен План за управление. 

Разработването на такъв План би обезпечило ефективното управление на територията и 

опазването на ключовите елементи на зоните. Изработването на такива планове трябва да 

се базира на детайлен анализ на съществуващата информация (литературни данни, 

налични пространствени данни, бази данни с информация от различни проекти и др.), 

както и на детайлни полеви проучвания. Необходима е информация за абиотичните 

фактори и биологичните компоненти както и за настъпилите промени и тенденции в 

биотата на 33 през периода от обявяването до момента на изготвяне на плана. Необходимо 

е да се идентифицира текущото разпространение и консервационно състояние на типовете 

природни местообитания и видовете, предмет на опазване, както и желаният 

природозащитен статус, който се цели да бъде постигнат чрез залагане на консервационни 

мерки. При дефиниране на консервационни цели е важно те да са ясни, проследими и 

постижими в определен времеви диапазон. При залагане на консервационни и 

възстановителни мерки те трябва да бъдат конкретни (спрямо определен тип природно 

местообитание/вид) с ясно дефинирана цел, и с измерим и проследим ефект. 

В плановете трябва да се оцени влошаването на състоянието на 33 и нанесените щети в 

резултат от различни проекти, реализирани в тях (ако има такива). 



129  

Друг важен аспект при разработване на План за управление е определяне на организация, 

форма на управление и необходимите за това средства. На най-ранен етап трябва да се 

идентифицират възможно най-пълно заинтересованите страни на местно и по-високо ниво. 

Те биха могли да се включат според възможностите им на различни етапи от изготвянето 

на Плана. 

 
Предложеният план за управление на Национален парк „Пирин“ въведе нови 

регулационни разпоредби, които противоречат на ЗЗТ и ЗБР. В предложения план за 

управление липсва ОВОС, като по този начин не успя да адресира въздействията върху 

околната среда от новите разпоредби. Новите разпоредби за зониране предоставят 

възможност за дърводобив и строителни практики на близо половината от територията на 

националния парк, като по този начин позволяват бъдещите инвестиционни проекти да 

представляват значителен риск за генерирането на всички екосистемни услуги. 

Предложеният план за управление на Национален парк „Рила“ е силно критикуван за 

пропуски в неговата формулировка и неспособност да се справи с екологичния и 

антропогенния натиск чрез регулаторни мерки. Предложеният план за управление не 

разглежда нерегламентирания туризъм в зоната на Седемте Рилски езера чрез 

разработване на практики за мониторинг за количествено определяне на антропогенното 

въздействие, като по този начин се разработват регулации за ограничаване и управление на 

въздействията върху екосистемите (Zafirov, 2020). 

Бъдещите рискове за екосистемите остават неясни и за двата национални парка до момента 

поради липса на стратегически мониторинг и изследователски практики. Съществен риск 

възниква за хармонизирането и прилагането на европейските политики в областта на 

околната среда. Нарастващият интерес през последните десетилетия към отдих и туризъм 

в националните паркове създава нов риск за състоянието на екосистемите и липсата на 

регулаторни практики причинява невъзможност за оценка на резултатите от 

антропогенното въздействие в бъдеще. 
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ЗНАЧЕНИЕ НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ ОТ ПЛАНИНСКИТЕ 
ЕКОСИСТЕМИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ 
РЕГИОН Р БЪЛГАРИЯ – РС МАКЕДОНИЯ 

 

 

Горите представляват важен компонент от екосистемите като притежават широк спектър 

от функции: регулиране на водния отток, защита от почвена и ветрова ерозия, намаляване 

на емисиите от въглероден диоксид, опазване на биоразнообразието и др. Повишеният 

интерес към горското стопанство и горските продукти е насочен не само към задоволяване 

на потребностите от дървесина, а също така към предоставяне на екосистемни услуги от 

горските територии (Тончев, 2013). Обществено възприетия модел за ползите от горските 

екосистеми е сведен основно до добив на дървесина и суровини, или най-общо ползване на 

материални екосистемни услуги (ЕсУ), а недостатъчно проучени и оценени са все още 

останалите видове – регулиращи и поддържащи, и културни (Каменов и др., 2017). 

Разпознаването на горските екосистеми като природен актив със значителен икономически 

потенциал и неизмерима социална стойност, би спомогнало в голяма степен за 

съхраняване на биоразнообразието. 

Натура 2000 зоните имат потенциал да предложат пълният спектър от екосистемни услуги, 

докато екосистемните услуги, предоставяни от резерватите са основно регулиращи и 

поддържащи, и в определена степен – културни. 

Горскостопанският сектор има голямо значение за развитието на местната икономика в 

трансграничния район, и по-специално дървопроизводствените функции на горите. 

Горските територии имат голямо значение за икономическата база на региона, главно като 

суровинен източник на дървен материал, за развитие на дивечовото стопанство, за 

събиране на диворастящи плодове, гъби, билки и др. недървесни горски продукти. 

Горските екосистеми имат важно значение за икономиката на селищата в района не само 

като източник на строителна и технологична суровина, но и с техните защитни и 

рекреационни функции. Ето защо от особено голямо значение е планирането и 

прилагането на целенасочени действия за опазването, развитието и защитата на горските 

територии в региона. 

Физикогеографските условия в трансграничната зона (преобладаващия планински 

характер на релефа), структурата на ресурсите, както и регулираната горскостопанска 

дейност, са важни фактори за развитието на горското стопанство, което се характеризира 
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със запазен относителен дял в развитието на икономиката, главно поради запазените 

държавни структури. 

Въпреки благоприятните възможности за развитие на преработката на дървесина на 

местно и регионално ниво, част от нея се изнася извън територията на региона, което 

намалява възможностите за създаване на по-голям брой дървопреработвателни 

предприятия и съответно за алтернативна заетост на местното население в 

дървопреработването, транспорта и търговията с дървен материал и дървесни изделия. 

Стопанското значение на горите не се изчерпва само с дърводобива и 

дървопреработването. Горските територии са източник на различни странични ползвания, 

задоволяващи предимно нуждите на местното население. Полупланинският и планински 

релеф са предпоставка за силно развитото пасищно животновъдство в миналото и условие 

за високопланинско животновъдство в настоящия момент. Екологично чистите ливадни 

треви и лечебни растения са предпоставка за нарастващо развитие на пчеларството. 

Наличието на горски плодове (глог, шипка, боровинки, малини, къпини, диви ягоди, 

дренки и др.), билки (кантарион, мащерка, невен, риган, лайка, коприва, иглика и др.) и 

диворастящи гъби (манатарка, сърнела, пачи крак и др.) е възможност за осигуряване на 

допълнителни доходи за част от населението в региона. Освен допълнителни доходи за 

голяма част от местното население, реализирането на страничните ползвания от горите 

носи допълнителни доходи и на териториалните поделения (стопанствата) като се отразява 

положително върху икономическия ефект на тяхната работа. 

Освен стопанското значение на горите, една от основните им функции е и тяхната 

средообразуваща роля, а със специален статут са горите със защитно-водоохранна, 

почвообразуваща и противоерозионна роля. Тяхната водоохранна роля се състои основно в 

съхранението, пречистването и освобождаването на вода към повърхностните водни 

обекти и подпочвените водоносни слоеве. Тяхната пречистваща роля, заедно с тази на 

горските почви, се състои в разлагане и поглъщане на по-голямата част от пренасяните с 

дъжда замърсители във въздуха. От друга страна горските почви служат като буфер за 

големи количества вода, като по този начин намаляват риска от наводнения. 

Горските територии в региона допринасят за съхраняване на пейзажа и за повишаване 

плодородието на почвите. Горите предотвратяват ерозията на почвите и опустиняването, 

особено в планинските или в полусухите райони, най-вече като намаляват оттока и 
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понижават скоростта на ветровете. Те също така обогатяват и увеличават дълбочината на 

почвите, като подобряват процесите на разлагане и увеличаване на почвената органична 

материя, което допринася за повишаване на тяхното плодородие и производителност и за 

поглъщането на въглерода. 

Ролята на горските ексистеми като важно звено от глобалния цикъл на въглерода се състои 

в способността им да извличат CO2 от атмосферата и да го задържат в своята биомаса и 

почва, изпълнявайки по този начин ролята на поглътител. Техният прираст неутрализира 

нарастващата концентрация на парникови газове в атмосферата. От друга страна, 

деградацията на горските територии и/или промяната в земеползването (преустройството й 

в земи с други цели) може да причини значителни емисии на парникови газове поради 

възможността от възникване на пожари, загниване на биомасата и/или минерализация на 

почвената органична материя. 

Немалка е ролята на горите за циркулацията на въздуха и кръговрата на водата на сушата, 

което може да окаже значително влияние върху смекчаването на последиците от 

изменението на регионалния климат, процесите на опустиняване и проблемите с 

осигуряването на прясна питейна вода. 

Рекреационната роля на горските територии също е от съществено значение за развитието 

на трансграничния регион. Голямо значението за развитието на селищата от региона имат 

обявените в околностите им курортни гори, зелени зони и системи и извънселищни 

паркове, служещи за краткотраен отдих и рекреация на местните жители и техните гости. 

Това е предпоставка за увеличаване на туристическия поток в региона, което е свързано с 

изграждането и предоставянето на къщи за гости, което от своя страна допринася за 

увеличаване доходите на местното население и повишаване на икономическия ефект на 

горските територии. 

Горскостопанските планове предвиждат в бъдеще да се разчита основно на естествено 

възобновяване на горските територии, което ще допринесе за повишаване качеството и 

продуктивността на горските насаждения, както и за подобряване на останалите полезни 

функции на горските екосистеми в района. При правилно, навременно и компетентно 

провеждане на лесовъдските мероприятия ще се осъществи по-пълно и рационално 

използване на съществуващите растежни условия за производството на дървесина. 
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Съставът на гората и биологичната устойчивост на насажденията ще се подобри 

значително, което ще спомогне за подобряване на екологичната обстановка в района. 

Ролята и значението на горските територии несъмнено е голямо както за икономическото 

развитие на региона, така и за повишаване благосъстоянието на местното население. 

Наличната природна база в трансграничната зона е благоприятна за развитието на 

дърводобива, което дава основание да се прогнозира, че и занапред икономическият облик 

на областта ще бъде свързан с този отрасъл. Бъдещето на района е пряко свързано с 

начините на стопанисване и управление на горите. Устойчивото стопанисване на горите е 

най-добрата концепция за управление на горските територии в региона. Това означава 

управление и използване на горите по начини, осигуряващи поддържане на тяхното 

биологично разнообразие, продуктивност, възобновителен капацитет и жизненост. 

Трансграничният район разполага с висок потенциал за развитие на устойчив туризъм. 

Планините, естествената природа, чистата околна среда и благоприятният климат са 

основни ресурси за успешното развитие на този сектор в района. Великолепното съчетание 

от всички тези туристически ресурси са предпоставка за развитие на комплексен туризъм, 

акцентиращ върху планински и спортен (лов и риболов) туризъм, екотуризъм (зони по 

НАТУРА 2000), маршрутно познавателен, културен, приключенски и религиозен, конен 

туризъм и екстремен туризъм, делови и семеен туризъм. С потенциал за развитие е и 

селският туризъм. 

Изключително богатото и добре запазено биоразнообразие в района следва да бъде 

реален стимул за развитие, като се отдава приоритет на местния и регионален интерес за 

устойчиво развитие, като се гарантира необходимото качество на живот и необходимите 

условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на хората в 

региона. 

Социалните ползи от горите (третият основен стълб на устойчивото горско управление) се 

изразяват в екосистемните услуги за подобряване на човешкото здраве и благополучие. Те 

са много важен инструмент за подобряване качеството на живот на населението, особено в 

настоящата силно влошена демографска ситуация, за развитие и разнообразяване на 

туристическия сектор в страната, за осигуряване на допълнителни приходи на 

населението, както и за подобряване влошения имидж на горското ведомство. Социалните 

ползи от горите обаче са все още слабо проучени и ограничено застъпени в горската ни 
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политика. Без тяхното интегриране тя няма как да бъде успешна, тъй като няма да отразява 

нуждите и интересите на най-многобройните крайни ползватели на горски екосистемни 

услуги, а именно обикновените граждани. 

Интуитивно и въз основа на своя опит, хората разпознават различни нематериални ползи 

от взаимодействието с гората. Поради тази причина, традиционно горската среда е желана 

среда за различни дейности с цел подобряване на човешкото здраве и благосъстояние. 

Градският начин на живот намалява взаимодействието между хората и природата и 

изостря нуждата на хората от горски културни екосистемни услуги. Разбирането на 

ползите от взаимодействието с гората е важно за поддържане и подобряване на 

благосъстоянието на хората и трябва да бъдат ясно идентифицирани и систематизирани 

като основа за включването им в горските политики и управление на всички нива. 

Възникваща съвкупност от доказателства демонстрира предимствата, изпитани от хората 

след прекарване на времето в горска среда и тази връзка става все по-призната напоследък 

в научната литература. 

В повечето случаи човек взаимодейства с гората несъзнателно и без ясна представа за 

различните потенциални ползи, които може да извлече от това взаимодействие, което е в 

подкрепа на необходимостта от разработване на целенасочена и научно обоснована 

концепция за ЕсУ от горите, свързани с благосъстоянието на хората, които да бъдат 

внедрени в горската политика и управление, с цел улесняване на достъпа на населението 

до тези ЕсУ, така че да достигнат до възможно най-широк кръг потребители. 

Обществените изисквания налагат въвеждането на концепция и законодателство за 

връзката между благосъстоянието на хората и горите, както и нови възможности за 

предоставяне и използване на тези услуги. Сравнимите данни по целия свят биха могли да 

послужат като солидна основа за вземане на решения за разработване на политики на ЕС 

за хуманно отношение към горите, планиране и управление и откриване на промени в 

употребата и потребителите във времето и пространството. Основното предизвикателство 

е необходимостта от мобилизиране на научни, административни и финансови ресурси за 

разработване на политики за хуманно отношение към горските територии и включването 

им в горските практики, с цел подобряване на човешкото здраве и благосъстояние и 

увеличаване и диверсификация на ресурсите и дейностите в горския сектор. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

През последните няколко години в Европа се наблюдава загуба на биоразнообразие, 

влошаване и разпокъсване на естествени местообитания, свръхексплоатация на 

природните ресурси, замърсяване на почвата и въздуха и др. Потенциалните последици 

върху екосистемите и екосистемните услуги са изключително сериозни, което води до 

редица негативни тенденции, свързани с прираста на населението и неустойчивото 

производство и потребление. Планинските екосистеми са силно чувствителни и уязвими 

на промени в околната среда и различни въздействия. Те предоставят екосистемни услуги, 

които поддържат богатото биологично разнообразие и са от съществено значение за 

регулирането на климата и водния цикъл и поддържат местния поминък и култура, 

особено в селските райони. Все повече обаче те са застрашени от изоставяне на 

земеделските земи, интензификация на селското стопанство, развитие на 

инфраструктурата, неустойчива експлоатация и климатични промени. Като ключов 

компонент на планинските екосистеми биологичното разнообразие, включително броят и 

съставът на генотиповете, популациите, видовете, функционалните съобщества и 

ландшафтните единици, играе важна роля и оказва силно влияние върху предоставянето на 

екосистемни услуги. 

Нашето икономическо и социално благосъстояние е силно зависимо от непрекъснатия 

приток на жизненоважни „екосистемни услуги”, но ползите, които те имат за обществото, 

често се пренебрегват. Управлението на ландшафтите по начин, по който те могат да 

изпълняват многобройните изисквания на обществото, се превръща в голямо 

предизвикателство за политиците. Оценката на състоянието на екосистемите и тяхното 

социално значение, както и развитието на устойчиви механизми и политики за управление 

на екосистемните услуги са от изключителна важност за постигането на устойчиво 

използване на земята и отговорно управление на природните ресурси. Неглежирането на 

екологичните последствия от неправилните управленски решения са сред основните 

причини за състоянието на екосистемите и услугите, които предоставят, с последици както 

за околната среда, така и за икономиката и населението. Оценката е призната като основен 

компонент на устойчивото управление на планинските гори и екосистемните услуги, които 

те предоставят, и позволява правилно разбиране на въздействието на планинските горски 

екосистеми върху човешкото благосъстояние. Фокусът върху екосистемните услуги ще 
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подпомогне местните и природозащитните органи да изградят политическа подкрепа за 

опазването на тези ландшафти и да вземат информирани решения за планиране и 

управление. 

От гледна точка на природозащитниците екосистемните услуги могат да бъдат мощен 

инструмент за запазване на биологичното разнообразие и природно състояние и за 

ангажиране на множество участници и сектори в тази кауза. Освен това много 

заинтересовани страни, включително практици и крайни потребители на екосистемни 

услуги, измерват предимно материалните ползи или човешки опит и по този начин 

пренебрегват косвения принос на местообитанията и видовете за благосъстоянието на 

хората. 

Прилагането на подхода за екосистемните услуги позволява подобряване вземането на 

решения по даден въпрос чрез прилагане на разнообразни мерни единици (биофизични, 

парични или непарични) в зависимост от всеки отделен случай и като се признава, че 

екологичната оценка е важна, както и самото търсене на услуги. Прилагането на подхода 

на ЕсУ е от собена важност за подпомагане на заинтересованите страни и политиците за 

вземане на правилни решения за използване и управление на екосистемните услуги, 

предоставени от планинските горски екосистеми и е ценен инструмент за интегрирано 

управление на планинските региони. 

Подобряването на екологичните характеристики и качеството на екосистемите, 

осигуряването на здравословна околна среда за гражданите на Европа, са сред основните 

приоритети, залегнали в законодателството и политиките на страните-членки. Постигането 

на тези приоритетни цели изисква: увеличаване на усилията, свързани с прилагането на 

политиките в областта на биологичното разнообразие; пълно реализиране на 

съществуващото законодателство в областта на защитата на природата и на мрежата от 

природни ресурси; възстановяване, подобряване и дългосрочно опазване на екосистемите 

и техните услуги, за да се гарантира, че биологичното разнообразие и всички екосистемни 

услуги, които то осигурява, ще бъдат по-добре интегрирани във всички останали области 

на политиките на ЕС, и ще са основата, върху която да градим нашето икономическо 

развитие и социално благосъстояние. 
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