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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
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). Екосистемните услуги (ЕСУ) са 

резултат от екосистемните процеси и функции, основният „поток“, осигурен от 

естествения капитал, ползите, които природата предоставя на хората, приносът, който 

екосистемите имат за подобряване благосъстоянието на населението (Neugarten et al., 

2018). 

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 

(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 
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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.  

Най-важните предизвикателства пред изследователите, заинтересованите страни и 

обществото 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 комуникация и разпространение на нови открития 

сред различни групи от заинтересовани страни. 

 
 

2. ВРЪЗКА НА LESNET 2021-2031 Г. С ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 

 
LESNet е разработена при отчитане на предвижданията на редица съотносими 

действащи/проекти на планове, програми и стратегии. Такива например са Настоящата 

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. като настоящата стратегия е изготвена 

при съобразяване на реализираните интервенции по ОПОС 2014-2020 г. до момента, в т.ч. 

отчита начина им на изпълнение, срещнатите трудности и добри практики, с цел 

гарантиране на приемственост между програмите по околна среда за различните 

програмни периоди, подобряване на ефективността им и надграждане на резултатите.  

Друг съотносим документ е Програмата за устойчиво развитие за периода до 2030 г. на 

Организацията на обединените нации (ООН) „Да преобразим света“, в която  са 

идентифицирани 17 глобални цели за устойчиво развитие (ЦУР) и 169 специфични 

подцели, които се разглеждат като рамка за националните политики на развитие. В тази 

връзка Програмата ще намери отражение в Национална програма за развитие на България: 

2030, и от там и в програмните документи за периода 2021-2027 г. Основните цели за 

устойчиво развитие, с които е свързана и настоящата стратегия са: 1: Изкореняване на 

бедността; 2: Премахване на глада; 3: Добро здраве и благоденствие; 4: Качествено 
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образование; 5: Равенство между половете; 6: Чиста вода и канализация; 7: Икономически 

достъпна и чиста енергия; 8: Достоен труд и икономически растеж; 9: Промишленост, 

иновации и инфраструктура; 10: Намаляване на неравенствата; 11: Устойчиви градове и 

общности; 12: Отговорно потребление и производство; 13: Дейности във връзка с климата; 

14: Живот под водата; 15: Живот на земята; 16: Мир, правосъдие и силни институции; 17: 

Партньорство за изпълнение на целите.  

Към момента на изготвяне на настоящата стратегия в проекта на Споразумението за 

партньорство за програмен период 2021-2027 г. са идентифицирани целите на политиката, 

към всяка от които е отнесена съответната/съответните програми за периода 2021-2027 г., 

които предстои да се разработят. Формулирани са 5 ЦП:  

1: По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен 

икономически преход  

Политиката в тази сфера фокусира усилията за икономическо развитие чрез 

модернизиране и подобряване на качеството, резултатите и продуктивността на научната 

и иновационна система, създаване на благоприятни условия за по-високо технологично 

развитие, привличане на кадри и устойчив растеж на предприятията и цифровата 

трансформация в тяхната взаимообвързаност и синергия, както и за развитие на 

предприемаческата екосистема и бизнес среда. 

2: По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен 

преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението 

на климата и превенция и управление на риска  

Интервенциите по тази цел на политиката ще допринесат за устойчиво управление и 

използване на природните ресурси, позволяващо задоволяване на нуждите на икономиката 

и обществото, при запазване на екологичната устойчивост. Към тази цел е включена и 

програмата за околна среда, с фондове ЕФРР и КФ. В областта на политиките по околна 

среда основно място заема интегрираното управление на водите, насочено към опазване 

и подобряване състоянието на водите и постигане и поддържане на добро количествено, 

химично и екологично състояние на водните тела в България и на околната среда в 

морските води.  

Устойчивото използване и управление на ресурсите е условие за трансформирането на 

икономиката от линейна в кръгова, което ще доведе и до намаляване на ресурсната и 

енергийна интензивност. Ще бъдат подкрепени мерки за „затваряне на кръга“ на жизнения 
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цикъл на продуктите — от производството и потреблението до управлението на 

отпадъците.  

На национално ниво ще продължат и усилията за намаляване на енергийната 

интензивност на икономиката чрез изпълнението на мерки, насочени към подобряване на 

енергийната ефективност в предприятията и насърчаване нарастването на дела на 

енергията от възобновяеми източници.  

По отношение на замърсяването на въздуха фокусът ще е върху замърсяването с фини 

прахови частици като ще се адресира с мерки, насочени към двата основни източника на 

замърсяване – битовото отопление и транспорт.  

Мерките по отношение намаляване нивата на замърсяване на въздуха ще бъдат 

надграждащи и ще допълват интервенциите в рамките на проект LIFE17 IPE/BG/000012 – 

LIFE IP CLEAN AIR „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на 

въздуха. 

Акцент на интервенциите ще остане и управлението на риска от бедствия. През 2014-

2020 г. финансовият ресурс е насочен изцяло към риска от наводнения и свлачища. 

Подкрепят се мерки от Плановете за управление на риска от наводнения, а инвестициите 

по отношение на свлачища са ограничени единствено до най-неотложни такива. Планира 

се през 2021-2027 г. 2027 да се надградят инвестициите от 2014-2020 г., свързани с 

превенция, защита и реагиране при наводнения. Приоритет ще бъде даван на 

изграждането на зелена инфраструктура, с цел да бъде осигурена висока степен на защита 

на населението чрез прилагане на екологосъобразни мерки, щадящи околната среда и 

предлагащи алтернативи на стандартните решения. Там, където това не е приложимо, ще 

се насърчава прилагането на холистичен подход чрез инвестиции в подобни екосистемно-

базирани решения в комбинация със сива инфраструктура.  

Ще продължат мерките за опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите и 

присъщото им биологично разнообразие. През периода 2014-2020 г. средствата по ЕСИФ в 

сектора са насочени изцяло към мрежата Натура 2000. Предвид генерираната забава при 

въвеждане на управленския подход, усилията за осигуряване на ефективно управление на 

защитените зони е необходимо да продължат и през 2021-2027. Основни области на 

интервенции ще бъдат: Изпълнение на консервационни/възстановителни мерки за 

подобряване/поддържане на природозащитно състояние на видове и типове природни 

местообитания, насочени към мрежата Натура 2000; Обезпечаване на ефективното и 
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ефикасно управление на мрежата „Натура 2000“ и изграждане на капацитет на 

заинтересованите страни за ефективно участие в този процес, разработване на Планове за 

управление на защитени зони и подобряване знанията за Натура 2000 и подкрепата на 

общността; Мерки за опазване/възстановяване на биологичното разнообразие, 

дефинирани в национални стратегически, планови и програмни документи, с фокус върху 

подобряване на екосистемите и осигуряване свързаността на мрежата Натура 2000.  

Принос към политиките за адаптация към изменение на климата ще имат и интервенциите 

по ЦП 3 в областта на транспортната свързаност, насочени към увеличаване дела на 

железопътния транспорт, модернизация на пътната инфраструктура за осигуряване 

оптимални скорости на движение при оптимален режим на движение на автомобилните 

двигатели, внедряване на иновации при използваните материали и технологии за 

строителството, най-вече на пътища, развитие и увеличаване на дела на 

екологосъобразните видове транспорт, насърчаване на оптималния баланс в използването 

потенциала на различните видове транспорт, чрез прехвърляне на превози към по-

екологичните видове (железопътен, воден), изграждане и подобряване качеството на 

зелена инфраструктура и зелени проходи.  

3: Цел на политиката 3: По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и 

регионалната свързаност на ИКТ 

Инвестициите по тази цел на политиката ще са насочени към осигуряване на предпоставки 

за повишаването на конкурентоспособността на икономиката чрез подобряване на 

транспортната и цифрова свързаност.  

4: По-социална Европа чрез изпълнение на европейския стълб на социалните права  

Интервенциите по тази цел на политиката ще бъдат насочени към осигуряване на 

човешкото развитие и по-високо качество на живота на всички граждани чрез 

формирането и повишаването на човешкия капитал, който е и основен фактор на 

икономическото развитие.  

5: Една Европа по-близка до гражданите чрез насърчаване на устойчиво и интегрирано 

развитие на градските, селските и крайбрежните райони и местните инициативи 

Предвижда се интервенциите да имат изключително териториална насоченост, като 

акцентът ще бъде поставен върху оползотворяването и капитализирането на местните 

дадености и възможности при адресирането на специфичните нужди на съответните 

територии. 
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LESNet е свързана и с Националната програма за развитие България 2030. Документът 

определя три стратегически цели, за чието изпълнение групира правителствените 

намерения в пет области (оси) на развитие и издига 13 национални приоритета. 

Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 е рамков стратегически документ от 

най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, определящ 

визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното 

управление, включително техните териториални измерения. Документът определя три 

стратегически цели (Ускорено икономическо развитие, Демографски подем и Намаляване 

на неравенствата), за чието изпълнение групира правителствените намерения в пет 

области (оси) на развитие и издига 13 национални приоритета. LESNet има пряко 

отношение към П1: Образование и умения; П2: Наука и научна инфраструктура и П3: 

Интелигентна индустрия.  

Ос 2: Зелена и устойчива България – основен фокус на тази ос на развитие е устойчивото 

управление на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на 

икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези 

потребности да могат да продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план. В 

контекста на усилията за по-оптимално използване на ресурсите, както и за осигуряване 

на продоволствената сигурност на населението, ще продължат усилията за развитието на 

устойчиво и диверсифицирано селско стопанство. Включени към тази ос са три 

национални приоритета:  

П 4. Кръгова и нисковъглеродна икономика – основна цел на приоритета е повишаване на 

ресурсната и в частност – енергийната производителност, при следване на принципите на 

кръговата икономика и стимулиране внедряването на нисковъглеродни, ресурсно 

ефективни и безотпадни технологии.  

П 5. Чист въздух и биоразнообразие - Основна цел на политиката в областта на опазването 

на околната среда ще бъде подобряване качеството на атмосферния въздух и в частност - 

намаляване на концентрацията на фини прахови частици (ФПЧ). Специален фокус на 

политиката ще остане и опазването и поддържане на богатото биологично и ландшафтно 

разнообразие на страната и регионите ѝ – чрез продължаващи интервенции, планирани в 

Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000 и целящи подобряване на 

природозащитното състояние на видовете и местообитанията, както и дейности, свързани 

с управлението на защитените територии и зони, и дейности по изготвяне на национални 
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стратегически документи за биологично разнообразие, и адаптиране на районите към 

промените в климата и смекчаване на ефектите от климатичните промени.  

Ос 3: Свързана и интегрирана България с основен фокус върху осигуряване на 

предпоставки за повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие на 

районите, каквито са насърчаването на местното развитие, стъпвайки на специфичния 

местен потенциал.  

П9. Местно развитие – по отношение на проблеми и предизвикателства, свързани с липса 

или лошо качество на екологичната инфраструктура, като се цели запазено и подобрено 

качество на околната среда и адаптация към настъпилите неблагоприятни климатични 

изменения, както и инвестиции в инфраструктура. Акцент на политиката ще остане 

изпълнението на мерки, ориентирани към превенция и защита от наводнения, в т.ч. за 

изграждане и поддържане на зелена инфраструктура и в комбинация със сива 

инфраструктура. Ще продължат действията в посока намаляване на възможните негативни 

последици от климатичните промени, чрез създаване и управление на защитни горски 

пояси срещу наводнения и ерозия, инфраструктурни мерки, допринасящи за управление 

на рисковете от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси и др.  

Ос 5: Духовна и жизнена България - Тази ос на развитие е ориентирана към отделния 

индивид и повишаването на качеството му на живот. Основен фокус се поставя върху 

подобряването на здравния статус на населението, като ключов детерминант на 

качеството на живот, но също и като необходимо условие за включването му в заетост и 

социална активност. Същевременно политиката адресира по-висшите духовни 

потребности на индивида и се стреми да осигури предпоставки за превръщането му в 

творческа и пълноценна личност.  

LESNet е съотносима и с Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в 

България 2013-2022 г., който включва приоритетно 11-те влажни зони, включени в 

списъка по Рамсарската конвенция. Разглеждат се още 28 влажни зони, които не са 

включени в Рамсарския списък, но за които има информация, че покриват един или повече 

от критериите за обявяване или имат голям потенциал за опазване и възстановяване.  

Предвидени са международна и трансгранична координация на природозащитните мерки;  

идентифициране на национално ниво на система от мерки за адаптация на управлението 

на влажните зони към климатичните промени; инвентаризация и оценка на въздействието 

от инвазивните видове; промени в законовия статут на защита и др. 
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LESNet е свързана и с Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 

(2020 – 2030), чиято основна цел е да изпълни задълженията за намаляване към 2020 г. и 

2030 г. на общите годишни антропогенни емисии на основните замърсители на 

атмосферния въздух: серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични 

съединения, амоняк и фини прахови частици, спрямо емисиите за определената в 

Директива (ЕС) 2016/2284 за базова 2005 г.  

Настоящата стратегия се отнася и към Националната стратегия за адаптация към 

изменението на климата и План за действие до 2030 г., чиято цел е да служи като 

референтен документ, определящ рамка за действия за адаптиране към изменението на 

климата и приоритетни направления до 2030 г., като идентифицира и потвърждава 

необходимостта от действия за адаптиране към климата както за цялата икономика, така и 

на ниво сектори. В документа са представени основните констатации от анализа на 

разходите и ползите от прилагането на мерки за адаптиране.  

Разработеният документ има отношение и с Националната стратегия за намаляване на 

риска от бедствия 2018-2030 г., както и с  Плановете за управление на речните басейни. 

Други свързани документи, които са в процес на разработване са Стратегия за 

биологичното разнообразие в Република България,  Национален план за опазване и 

устойчиво ползване на биологичното разнообразие и генетичните ресурси 2020-2024 г., 

Национална рамка за приоритетни действия за управление на Натура 2000 за периода 

2021-2027 г. и План за възстановяване и устойчивост на Република България.  

LESNet е свързана и с Европейска зелена сделка/Европейски зелен пакт, съгласно който, 

изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда са заплаха за 

самото съществуване на Европа и света. За да преодолее тези предизвикателства, Европа 

се нуждае от нова стратегия за растеж, насочена към превръщането на Съюза в модерна, 

ефективно използваща ресурсите и конкурентоспособна икономика. Европейският зелен 

пакт предоставя план за действие за: повишаване на ефективното използване на ресурсите 

чрез преминаване към чиста, кръгова икономика и възстановяване на биологичното 

разнообразие и намаляване на замърсяването.  

традиционните печки за преминаване към отопление с отоплителни уреди, отговарящи на  

Настоящата стратегия има отношени още към Национална стратегия за регионално 

развитие за периода 2012-2022 г., която формулира визията за регионално развитие: 

Българските райони – привлекателни за живеене, ефективно използващи своя потенциал 
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за постигане на устойчив растеж, създаване на нови работни места, бизнес и туризъм, със 

съхранено природно и културно наследство.  

Основната цел на стратегията е Постигане на устойчиво интегрирано регионално 

развитие, базирано на използване на местния потенциал и сближаване на районите в 

икономически, социален и териториален аспект, чрез постигането на рани четири 

стратегически цели – за икономическо, социално и териториално сближаване и за 

балансирано териториално развитие, със съответните приоритети към тях.  

Друг свързан документ е Националната програма за действие за устойчиво управление 

на земите и борба с опустиняването в Република България - актуализация за програмен 

период 2014-2020 г., която включва 5 стратегически направления с програми към тях, а 

именно: Усъвършенстване на националното законодателство и политики за устойчиво 

управление на земите и борба с опустиняването; Съхраняване и подобряване на 

потенциала на земните ресурси и тяхното устойчиво използване;  Наука и образование в 

подкрепа на политиките за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването;  

Интегриране и прилагане на политики за устойчиво управление на земите на местно ниво 

и Усъвършенстване на информационния обмен и участие на обществеността в процесите 

на вземане на решения за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването.  

Съотносим документ е още и Трети национален план за действие по изменение на 

климата 2013-2020 г., който идентифицира мерки по сектори: Енергетика, Бит и услуги, 

Промишленост, Транспорт, Селско стопанство, Земеползване, Промяна в земеползването 

и горско стопанство, Отпадъци, мерки в областта на образованието и науката.  

Към сектор „Отпадъци“ се предвижда намаляване и предотвратяване на количествата 

отпадъци, при чието обезвреждане се образуват парникови газове. Към „Промяна в 

земеползването и горско стопанство“ се предвиждат увеличаване на поглъщането на 

парникови газове (мерки за залесяване, възстановяване и устойчиво управление на 

влажните зони) и съхранение на запасите от въглерод в горите (мерки за 

противоерозионни залесявания, подпомагане опазването и поддържането на гори с висока 

консервационна стойност, превенция на пожарите чрез въвеждане на системи за ранно 

предупреждение). По приоритет „Биологично разнообразие“ са включени мерки за 

опазване/възстановяване на екосистеми, за изграждане на синя и зелена инфраструктура; 

приоритет. Включени са и мерки за превенция на ерозии, в т.ч. екологосъобразна 

инфраструктура.  
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LESNet е съотносима и към Национална стратегия за управление и развитие на водния 

сектор в Република България и План за действия към нея в краткосрочна (2013 – 2015 г.), 

средносрочна (2016 – 2021 г.) и дългосрочна (2022 – 2037 г.) перспектива с дългосрочна 

цел в областта на водния сектор „Устойчиво ползване на водните ресурси, осигуряващо в 

оптимална степен сегашните и бъдещите нужди на населението и икономиката на 

страната, както и на водните екосистеми“. Формулираните 4 цели и съответните подцели 

към тях са: Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на 

промени на климата, водещи до засушаване;  Запазване и подобряване на състоянието на 

повърхностните и подземните води; Подобряване на ефективността при интегрираното 

управление на водата като стопански ресурс и Намаляване на риска от щети при 

наводнения.  

Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за 

периода 2013 - 2020 г., одобрена с Протокол № 48.1 на Министерския съвет от 

27.11.2013 г. също е свързан с настоящата стратегия документ. Тя поставя визия: „Към 

2020 г. България ще има жизнени, продуктивни и многофункционални гори, устойчив, 

конкурентоспособен и иновативен горски сектор, съхранени биологично разнообразие, 

количество и качество на водните ресурси в горските територии. Секторът ще подпомага 

икономическото развитие на страната, ще осигурява условия за пълноценна реализация на 

заетите в него, ще способства в максимална степен за смекчаване на ефекта от промяната 

в климата и ще гарантира поддържането на здравословна околна среда.“ Основните 

стратегически цели са:  

Осигуряване на устойчиво развитие на горския сектор чрез постигане на оптимален 

баланс между екологичната функция на горите и тяхната способност дългосрочно да 

предоставят материални ползи и услуги; Засилване на ролята на горите за осигуряване на 

икономически растеж на страната и по-равномерно (балансирано) териториално социално-

икономическо развитие; Увеличаване на приноса на горския сектор в зелената икономика. 

Съотносим документ е още Национална програма за опазване, устойчиво ползване и 

възстановяване функциите на почвите 2018-2027 г., целяща обезпечаване опазването на 

почвите от ерозия, вкисляване, засоляване, уплътняване, намаляване на почвеното 

органично вещество, замърсяване, запечатване, свлачища, осигуряване устойчиво 

ползване, запазване за бъдещите поколения и осигуряване при необходимост 

възстановяване на земите и функциите на почвите.  
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3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

LESNET 2021-2031 Г. 

 
Необходимостта от разработване на стратегията за интеграция на концепцията за 

екосистемни услуги в мрежата от защитени територии за развитие на планинските райони 

2021-2031 г. е обусловена от промените в европейските и национални политики за околна 

среда и устойчиво развитие през последните години и предизвикателствата пред България 

и Р С Македония във връзка с опазване на планинските райони в крайграничните 

територии, екосистемите и биологичното разнообразие в тях, с фокус върху защитените 

територии и в контекста на устойчивото развитие на региона. 

Хоризонтът на разработената стратегия е 10 годишен, като към нея са предложени 

конкретни институционални, организационни и инвестиционни мерки, срокове, отговорни 

институции, необходими ресурси и източници на финансиране, базирани на извършен 

детайлен анализ на състоянието на планинските екосистеми в ТГР Р България Р С 

Македония с акцент върху пет защитени територии и оценка на техния потенциал да 

предоставят материални и регулиращи/поддържащи екосистемни услуги.  

Разработването на стратегията за интеграция на концепцията за екосистемни услуги в 

мрежата от защитени територии за развитие на планинските райони 2021-2031 г. се 

основава на принципите, определени в чл. 3 от ЗООС, а именно: устойчиво развитие; 

предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве; предимство на 

предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, причинени 

от него; участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в 

областта на околната среда; информираност на гражданите за състоянието на околната 

среда; замърсителят плаща за причинените вреди; съхраняване, развитие и опазване на 

екосистемите и присъщото им биологично разнообразие; възстановяване и подобряване на 

качеството на околната среда в замърсените и увредените райони; предотвратяване 

замърсяването и увреждането на чистите райони и на други неблагоприятни въздействия 

върху тях; интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и 

регионалните политики за развитие на икономиката и обществените отношения; достъп до 

правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда.  
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4. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ В 

ПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ В РИЛА И ПИРИН С ОГЛЕД ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА МАТЕРИАЛНИ И РЕГУЛИРАЩИ/ПОДДЪРЖАЩИ ЕКОСИСТЕМНИ 

УСЛУГИ 

 

4.1. Оценка на състоянието на екосистемите в ТГР 

Предвид обстоятелството, че обект на настоящия стратегически документ са планински 

територии в консервационен режим на защита, тук е приложен интегриран подход за 

оценка на състоянието на екосистемите да осигуряват материални, регулиращи и 

поддържащи, и културни екосистемни услуги. Състоянието на екосистемите е 

разгледано като функция на биофизичните характеристики на средата под 

съчетаното влияние на човешко въздействие и на естествени фактори на промяна.  

За отразяване на антропогенното въздействие е използван утвърдения в екологичния 

мониторинг индикатор „индекс на хемеробност“ (от гръцки hemeros – култивиран). 

Подобен избор е насочен едновременно към отразяване на актуалното състояние на 

планинските територии – обект на настоящата стратегия, и в същото време, към 

индикация за потенциално нежелано влияние върху тях, произтичащо от условията в 

земеползването в съседни територии. В световен мащаб индексът на хемеробност се 

прилага в направлението мониторинг и оценка на ландшафтите за навременно отразяване 

на промените в земеползването, за запазване на функционирането на екосистемите и за 

предотвратяване на тяхното влошаване. Индексът се интерпретира като „степен на 

естественост“ на хабитатите и ландшафтите или като мярка за комплексно антропогенно 

влияние върху тях1. Индикаторът отразява степента на отклонение от потенциалната 

естествена растителност, причинено от човешките дейности – целенасочени или случайни. 

Хемеробността се увеличава с нарастване на човешкото влияние. Оценява се по скала, в 

която най-ниските стойности (ахемеробност) съответстват на "естествени" или 

ненарушени ландшафти и местообитания, а най-високите стойности (метахемеробност) се 

                                                 
1 Maria Luisa Paracchini and Claudia Capitani 2011. Implementation of a EU wide indicator for the rural-agrarian 
landscape. In support of COM(2006)508 “Development of agri-environmental indicators for monitoring the 
integration of environmental concerns into the Common Agricultural Policy”. European Commission - Joint 
Research Centre. doi:10.2788/26827   
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присъждат на напълно нарушени или "изкуствени" ландшафти и местообитания2. 

Понастоящем „индексът на хемеробност“ се прилага със значението на базов екологичен 

индикатор на Евростат3 и е сред най-често използваните индикатори за оценка на 

състоянието на екосистемите да осигуряват екосистемни обществени ползи въз основа на 

представителна и достъпна геопространствена информация за земното покритие и 

земеползването. 

Като естествени фактори на промяна тук се приемат екологичните процеси, 

породени от климатичните промени и съпровождащи адаптацията на екосистемите 

към тях. Индикатор за това са измененията в структурата на хабитатите, състоянието на 

растителността и интензивността на абиотичните процеси. В аргументация на последното 

е използвано научно познание, формирано в резултат на регулярен мониторинг на 

горските територии, горска инвентаризация и съпътстващи интердисциплинарни научни 

изследвания за отражението на климатичните промени върху планинските ландшафти. 

Въз основа на посоченото, оценката на състоянието на екосистемите в обхвата на Рила и 

Пирин е проведена чрез анализ на пространствените характеристики на екосистемните 

подтипове (т.3.2.) и класифицирането им въз основа на интегриран показател за 

„екологично състояние“ в скала, както следва: 
 

Скала, приложена за оценка на „екологичното състояние“ на екосистемите 
 

Екологично състояние на екосистемите Доминиращи фактори 
на промяна 

А. Антропогенни 
В.Естествени Скала Значение 

1 Естествени в много добро състояние  В 

2 Естествени в добро състояние, изискващи внимание  В 

3 Естествени и полуестествени в умерено състояние А/В 

                                                 
2 Steinhardt U., Herzog F., Lausch A., Müller E., Lehmann S. (1999): Hemeroby index for landscape monitoring 
and evaluation. In: Pykh, Y.A.,Hyatt, D.E., Lenz, R.J. (eds): Environmental Indices – System Analysis  Approach. 
Oxford, EOLSS Publ.,pp. 237-254 Available from: 
https://www.researchgate.net/publication/237201744_Hemeroby_index_for_landscape_monitoring_and_evaluation 
[accessed Jan 19 2022]. 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Hemeroby_index  

https://www.researchgate.net/publication/237201744_Hemeroby_index_for_landscape_monitoring_and_evaluation
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Hemeroby_index
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4 Далеч от естествените, състоянието зависи от 
целенасочена антропогенна поддръжка 

А 

5 Изкуствени А 

 

 

Получените резултати дават основание да се посочи, че консервационният режим на 

защита позволява на териториите да съхраняват висока степен на естественост в много 

добро екологично състояние – 96477 ha (73%) от общата площ и 33078 ha (77%) от площта 

на целевите защитени територии са получили най-благоприятната оценка според 

приложената скала.  
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Оценка на „екологичното състояние“ на екосистемите за предоставянето на екосистемни 
услуги 

Териториален обхват на екосистемите, оценени според скалата за „екологично състояние“, 
площно разпределение, ha 
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Екологичн
о 

състояние, 
скала 

Пълен 
обхват на 

изследване, 
площ (ha) 

Целеви защитени територии, площ (ha) 

Общо 
целеви 
обекти 

Резерват 
„Баюви 
дупки-

Джиндж
ирица“ 

 

Резерват 
„Юлен“ 

 

Резерват 
„Паранга

лица“ 
 

ЗЗ 
„Круше“ 

 

ЗЗ 
„Рилски 
манасти

р“ 
 

1 70200 25368 2692.5 2886.8 528.6 48.5 19211.6 

2 22494.2 7254.4 99.8 215.8 958.1 0 5980.6 

3 2193.1 344.2 51.8 50.8 0.1 241.5 0 

4 1429.2 109.2 0.4 0 0 1,3 107.6 

5 161 2 1.5 0.5 0 0 0 

Общо 96477.5 33078.6 2845.9 3153.8 1482.8 291.3 25299.8 
 

На този фон специално внимание изискват екосистемите, оценени със стойност 2: 

„Естествени в добро състояние“ – 22494 ha (23%) от общата площ и 7254 ha (23%) от 

площта на целевите защитени територии. Пространственият анализ на тези резултати 

показва, че това са екосистеми над горната граница на гората (умерено влажни тревни към 

субалпийски тревни), уязвими във висока степен на екологични процеси, съпровождащи 

климатичните изменения. За териториалния обхват на резерват „Парангалица“ този 

резултат (960 ha) се обяснява с високата чувствителност на високопланинските 

екосистеми в условията на изменения на климата, свързани с повишаване на 

температурата и появата на процеси на повишаване на горната граница на гората, което 

прави планинските ливади и пасища особено уязвими. Подобен анализ поставя въпроса за 

гъвкавостта в управлението на защитените територии и допускането на някои форми на 

така необходимата навременна човешка намеса в посока укрепване на екосистеми и 

отличителни местообитания. 

 

 

 

 

 
 

Съотношение в териториалния обхват на екосистемите, оценени според скалата за 
„екологично състояние“, % 
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Независимо от ниските общи резултати за наличие на екосистеми, оценени в скала 3, 

„Естествени и полуестествени в умерено състояние“, и 4, „Далеч от естествените, 

състоянието зависи от целенасочена антропогенна поддръжка“, данните предоставят 

индикация за антропогенизация, и последваща фрагментация на ландшафтите, към 

периферията на Националните паркове „Рила“ и „Пирин“. Това са преди всичко линейни 

елементи от транспортната и рекреационно-спортната инфраструктура и прилежащи на 

тях територии. Резултатите за състоянието на контактните на защитените територии 

екосистеми, свидетелстват че е необходимо повишено внимание към интензивността на 

земеползване в планински условия и контрол върху преките форми на влияние върху 

пространствената структура и състояние на екосистемите: пасищно животновъдство, 

смесени земеделски земи, строителство, туристическа и спортна инфраструктура и 

обслужване. В особено висока степен подобна препоръка се отнася до обхвата на 

обектите, разположение в Пирин, които са допълнително уязвими на деструктивни 

процеси, породени от климатичните промени предвид присъствието на азонални 

ландшафти и отличителни биофизични характеристики на екосистемите. Тук част от 

екосистемите, оценени като 3, „Естествени и полуестествени в умерено състояние“, са 

привързани към оголени пространства под непосредственото влияние на изветрителни и 

денудационни процеси, активизирани в условията на климатични промени. 

 

0,0
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4.2. Определяне потенциала на планинските екосистеми в Рила и Пирин за 

предоставяне на материални и регулиращи/поддържащи ЕСУ с фокус върху 5 

защитени зони  

 

Приоритизирането на екосистемните услуги цели да се идентифицират релевантните за 

проучването услуги (т.е. до каква степен определена услуга може да бъде определена като 

значима за управлението на защитените територии) и да се ранжират според степента им 

на значимост. Това се налага поради голямото разнообразие на класове услуги, които в 

последната версия на класификацията CICES (5.1) достигат до 96. В научната литература 

за приоритизиране на екосистемните услуги най-често се прилага подход чрез използване 

на приоритизационна матрица (Werner et al., 2014), като често се използва и двустепенен 

подход, при който първо се идентифицират услугите, а след това се селектират тези, за 

които се прави оценка (Landsberg et al., 2013).  

За целите на настоящата работа е раработен подход за приоритизиране, който интегрира 

елементи от посочените подходи и е съобразен с картирането и оценката на 

екосистемните услуги в защитени територии. Той се базира на попълването на матрица за 

приоритизация, в която са включени всички екосистемни услуги. Подходът включва 

следните етапи: 1) селектиране на класовете екосистемни услуги; 2) определяне на 

критерии за приоритизация и скала за оценка; 3) оформяне на матрица за приоритизация; 

4) попълване на матрицата от експерти; 5) анализ на резултатите и определяне на 

приоритетните услуги. 

Първият етап включва редуциране на класовете ЕУ чрез премахване на нерелевантните по 

отношение на защитените територии в изследвания район и окрупняване, където е 

възможно. За целта е направен преглед на класовете услуги от основната схема на CICES 

и са набелязани потенциалните им връзки за всеки от тях с консервационните дейности в 

защитени територии. Премахнати са услугите, които нямат никакво отношение към тях и 

са селектирани услугите, които са дискусионни и класовете, които подлежат на 

обединение. Вследствие на тези процедури броят на класовете екосистемни услуги е 

редуциран до 48. На втория етап са определени критерии за оценка на услугите, 

включващи отношение към ограничителните режими, разрешените дейности и основни 

цели на защитените територии, осигуреност с данни, ниво на изследване за съответната 

услуга и наличие на адекватни методи за оценка. На третия етап е оформена матрицата за 
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приоритизация, включваща посочения по-горе брой класове услуги. Като основа за 

матрицата е използвана таблицата на екосистемните услуги от CICES 5.1, редактирана 

съгласно указаните на етап 1. процедури. Полетата за оценка са разположени така, че 

оценяващият да има възможност да вижда от едната страна елементите на 

класификацията, а от другата определенията и примерите. На четвъртия етап всеки от 

експертите участващи в изследването попълва матрицата за приоритизация. Попълнените 

работни копия са събрани в обща матрица и са оформени в подходящ за обработване вид. 

На петия етап се включва обработката и анализа на получените резултати. Получените 

оценки от отделните експерти за всяка от екосистемните услуги са осреднени и тези 

стойности са разпределени в категории, отговарящи на скалата за експертна оценка. По 

този начин за всяка услуга е получена осреднена оценка по шестстепенна скала. По 

аналогичен начин са обработени резултатите от приоритизациите в други проекти 

(например TUNESinURB). На базата на статистическо разпределение на стойностите от 

оценките, за всяка от трите основни групи услуги (материални, регулиращи и културни) 

бяха определени водещите екосистемни услуги. От групата на материалните единствено 

услугата диви растения (сухоземни и водни, включително гъби и водорасли), използвани 

като източник на храна получава оценка по-висока от праговата. Това е лесно обяснимо 

със статута на защитените територии, където са забранени повечето стопански дейности. 

Събирането на горски плодове и билки е една от малкото дейности, разрешени в част от 

защитените територии (без резерватите). За групата на регулиращите с най-висок 

приоритет са оценени две услуги: поддържане на популации и местообитания; и 

регулация на климата на глобално ниво. Първата без всякакво съмнение е най-значимата 

за защитените територии, защото поддържането на естествените хабитати е водещата цел 

на всяка защитена територия. Регулацията на климата има по-скоро непряка значимост 

във връзка със съхранението на въглерод в горските екосистеми, което е от значение за 

регулацията на състава на атмосферата и намаляване на темпа на глобалното затопляне. 

Освен това нейното оценяване и остойностяване е сравнително лесно заради наличието на 

разработени методика и инструменти (като InVEST), чрез които сравнително бързо може 

да се направи адекватна оценка. За групата на културните с най-висок приоритет са 

оценени две услуги: рекреация на открито; и естетическа стойност. Рекреацията 

получава висока оценка както по критериите за отношение към целите на защитените 

територии така и заради наличието на развит инструментариум за оценка (като модела 
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ESTIMAP). За естетическата стойност високата оценка се дължи основно на 

съответствието й с основните дейности и цели на защитените територии.  

 
4.2.1. Материални услуги  

 

Екологичните функции на планинските ландшафти са в основата на продуцирането на 

богат спектър от материални екосистемни услуги - високо ценени от обществото. Предвид 

на защитения характер на териториите, обект на настоящия документ, и произтичащите 

ограничения в условията на земеползване, за илюстрация на техния потенциал тук е 

избрана материалната услуга, свързана с достъпа до горски плодове, билки и гъби, 

определяни още като „недървесни горски продукти“.  

„Недървесните горски продукти“ се добиват за многобройни цели – включително за 

храна, лекарства, декоративни материали или материали, използвани в изобразителното 

изкуство и занаятите. Онази част, която достига до пазара, допринася значително за 

финансовите бюджети на домакинствата и развитието на местните общности. И въпреки, 

че оценки с подобен фокус могат сериозно да подпомогнат вземането на решения, 

свързани с опазването и управлението на планинските територии, те често са 

пренебрегвани4. 

За целите на настоящия стратегически документ приемаме за важно включването на 

информация за тази услуга, което да подпомогне адекватното адресиране на приоритети и 

специфични цели в управлението на защитените територии, и с активната подкрепа на 

местните общности.  

Характеристиките на услугата „недървесни горски продукти“ и променливите, и често 

субективни, условия на нейното потребление, не способстват за формирането на 

достатъчно представителни количествени данни за осигуряването, върху които да се 

организира тази оценка. На това основание тук е приложен пространствен подход, където 

потенциалът за осигуряване е свързан пряко с биофизичните особености и екологични 

функции на екосистемите в техния актуален пространствен обхват. 

На вниманието на настоящата оценка е екосистемната услуга, определяна като „храна от 

недървесни горски продукти“. Услугата е класифицирана с код 1.1.1.3, клас „Диви 

                                                 
4 Frey, G., Chamberlain, J., & Schmidt, J. (2020). Estimating the value of forests for provisioning non-timber forest 
products to market: Concepts, approaches, and case studies. Agricultural and Resource Economics Review, 49(1), 
91-116. doi:10.1017/age.2019.17  
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растения (включително гъби), използвани за храна“ от „Материалните услуги с биотичен 

произход“ според Общата международна класификация на екосистемните услуги5. 

Услугата присъства устойчиво във вниманието на методическите рамки на проведените 

Национални оценки на състоянието и осигуряването на екосистемни услуги от горски, 

тревни и храсталачни екосистеми в България6. 

Като индикатор за оценка на потенциала за осигуряване на „храна от недървесни горски 

продукти“ е приложено „видовото разнообразие“ от горски плодове, лечебни растения и 

гъби в структурата на оценяваните екосистемни подтипове (т.3.2.). Оценката е базирана на 

литературни данни за биофизичните особености на екосистемите, вкл. пояснителната 

записка към Европейската класификация на хабитатните типове EUNIS7, резултати от 

посочените по-горе национални оценки, нормативни документи в горскостопанската 

практика в Югозападна България (разрешителни за добив на недървесни видове от 

последните пет години), плановете за управление на целевите защитени територии и друга 

специализирана литература8. 

 

Използван е индиректен метод за оценка (Spatial Proxy Method)9. Скалата за оценка е 

организирана в 6 степени, както следва: 

 

Материална екосистемна услуга – „храна от недървесни горски продукти“ 

Индикатор - „видовото разнообрание“ от горски плодове, лечебни растения и гъби 

Аспект на оценката – потенциал за осигуряване 

Метод за оценка - индиректен (Spatial Proxy Method) 

Териториална единица – екосистемен подтип 

Скала 
„потенциал за 

 
5. Много 

4. Висок 3.Среден 2. Слаб 
 
1. Много 

 
0. Без 

                                                 
5 Haines-Young, R. and M.B. Potschin (2018): Common International Classification of Ecosystem Services 
(CICES) V5.1 and Guidance on the Application of the Revised Structure. Available from www.cices.eu  
6 METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR ASSESSMENT AND MAPPING OF ECOSYSTEM CONDITION 
AND ECOSYSTEM SERVICES IN BULGARIA 2018 
http://www.iber.bas.bg/sites/default/files/2018/MAES_2018/  
7 The EUNIS habitat classification EEA https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification  
8 С.Савев 2012 Полезни растения в горите и горските територии, ЛТУ-София 
9 Vihervaara, P., Mononen, L., Nedkov S., Viinikka, A., et al. (2018). Biophysical mapping and assessment methods 
for ecosystem services. Deliverable D3.3 EU Horizon 2020 ESMERALDA Project, Grant agreement No. 642007  
 

http://www.cices.eu/
http://www.iber.bas.bg/sites/default/files/2018/MAES_2018/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification
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осигуряване“ висок слаб осигуряване 

 

Получените резултати потвърждават очакванията за много висок потенциал на 

осигуряване: 67% от площта на територията (64405.9 ha) и 71.2% (23542.4 ha) от площта 

на целевите защитени територии поддържат екосистеми, чиято биопродуктивност 

предполага богато разнообразие от „недървесни горски продукти“, които могат да се 

оползотворят като храна. Тези резултати се свързват с широкото участие на горските и 

тревните екосистеми в пространствената структура на оценяваните територии и много 

доброто им екологично състояние. С висок потенциал са оценени около 4% от 

териториите (4,6% от тази на целевите обекти).  

Според приложените критерии за оценка - отсъства потенциал за осигуряване в обхвата на 

близо 15% от площта на територията (14698.3 ha) и 19% (6126 ha) от площта на целевите 

защитени територии. Тези резултати се наблюдават в условията на оголени скалисти 

пространства и земи с рядка растителност.  
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Оценка на потенциала на екосистемите да осигуряват материалната услуга „храна от 

недървесни горски продукти“ 
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Териториален обхват на екосистемите, класифицирани според потенциал за осигуряване на 
материалната услуга „храна от недървесни горски продукти“,  

площно разпределение, ha 
 

Потенциал 
за 

осигурява 
не, скала 

Пълен 
обхват на 

изследване, 
площ (ha) 

Целеви защитени територии, площ (ha) 

Общо 
целеви 
обекти 

Резерват 
„Баюви 
дупки-

Джинджи
рица“ 

 

Резерват 
„Юлен“ 

 

Резерват 
„Паранга

лица“ 
 

ЗЗ 
„Круше“ 

 

ЗЗ 
„Рилски 

манастир“ 
 

5 64405.9 23542.4 1500 1244.7 1243.9 48.5 19505.2 

4 3857.9 1518.8 34.2 7.3 16 0 1461 

3 1187.4 50.7 0.4 0 0 1.3 49.1 

2 0 0 0 0 0 0 0 

1 12327.7 1839.6 675.9 747.2 175 241.5 0 

0 14698.3 6126 635.4 1154.6 51.9 0 4284.1 
 

Анализът на резултатите по целеви обекти от интерес, показва, че близо 84% от 

територията на резерват „Парангалица“, 77% от тази на ЗЗ „Рилски манастир“ и  53% от 

резерват „Баюви дупки-Джинджирица“ поддържат екосистеми с най-висок потенциал за 

осигуряване на избраната материална услуга. И въпреки че, не е коректно данните за 

резерватите да се интерпретират като потенциална „услуга“ за обществото, поради 

ограниченията в ползването й, информацията за качествата на тези защитени територии 

може да се разглежда като сигурен индикатор за високи активи на природния капитал на 

Рила и Пирин и гаранция за високо качество на потоците от екосистемни услуги в 

екосистеми със сходни екологични характеристики.  

Отсъствието на потенциал се отбелязва на висока надморска височина, където 

субалпийската и алпийска растителност постепенно отстъпва място на голи скали и груби 

материали на изветрянето. 

Пространственият анализ показва средни стойности на оценката в периферията на 

защитените територии с нарастване на човешкото присъствие. В обхвата на изследваната 

територия това ясно се наблюдава в източната периферия на Пирин, където естествените 

екосистеми са заменени от смесени земеделски земи. 
 
Съотношение в териториалния обхват на екосистемите, класифицирани според потенциал за 

осигуряване на материалната услуга „храна от недървесни горски продукти“, % 
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Разнообразието от „недървесни горски продукти“, голяма част от които високо оценявани 

в кулинарните традиции на Балканите, и значителният потенциал на осигуряване в 

планински условия, са важен фактор за формиране на съпричастност в местното 

население и висока мотивация в подкрепа на целенасочени мерки за поддържането на това 

природно наследство. 

 

4.2.2. Регулиращи услуги 

Поддържане на местообитания  

 

Екосистемната услуга „поддържане на местообитания“ има специално място в историята 

на зараждането на концепцията за екосистемните услуги и в процеса на нейното 

утвърждаване като политически инструмент за защита на природния капитал – тя е сред 

най-предизвикателните за дефиниция и оценка услуги10. Това се корени в същността на 

хабитатните функции на екосистемите и ролята им в природата - те са утвърден научен 

приоритет в изследването на екологичния интегритет, устойчивостта на екологичните 

процеси, съхраняването на биологичното разнообразие и репродуктивност. Но от 

                                                 
10 Camino Liquete, Núria Cid, Denis Lanzanova, Bruna Grizzetti, Arnaud Reynaud, Perspectives on the link 
between ecosystem services and biodiversity: The assessment of the nursery function, Ecological Indicators 63, 
2016. 249-257, ISSN 1470-160X, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.11.058  
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Съотношение в териториалния обхват на екосистемите, 
класифицирани според потенциал за осигуряване на материалната 

услуга „храна от недървесни горски продукти“, % 

0 1 2 3 4 5 потенциал за осигуряване

https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.11.058
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позицията на антропоцентричната концепция за екосистемните услуги, интересът бива 

ориентиран непосредствено върху проследима и измерима (и не на последно място - 

разбираема за вземащите решения) връзка между поддържането на хабитатите като 

екологично явление и произтичащите от това действителни обществени ползи и 

благосъстояние.  

И въпреки предизвикателствата в проследяването на тази екосистемна услуга, оценката й 

днес, в условията на климатични промени, придобива допълнителна значимост – тя се 

корени в уязвимостта на екосистемите в процесите на адаптация, в потенциалната 

опасност от загуба на хабитати (под съчетаното влияние на антропогенизацията и 

промяната в климатичните условия), и във високата зависимост на населението от 

екосистемните функции и услуги (особено изразително в планинска среда).  

Хабитатните функции са категоризирани като „регулиращи и поддържащи жизнения 

цикъл“ и допринасящи за „качественото репродуциране на разнообразие от видове“11. Те 

са задължителна предпоставка за осигуряването на материалните екосистемни услуги12. 

Поддържането на хабитатите е обществена необходимост – те съхраняват природното 

наследство и защитават присъщи човешки ценности13.  

Общата международна класификация на екосистемните услуги, към която в България се 

придържа изпълнението на националните оценки и картографиране на състоянието на 

екосистемите и екосистемните услуги, дефинира услугата като „Поддържане на 

популации и местообитания“ („Maintenance of nursery populations and habitats“) с код 

2.2.2.3 на групата Регулиращи и поддържащи услуги от биотата. Настоящата оценка 

използва кратка формулировка на екосистемната услуга „поддържане на хабитатите“ и 

я интерпретира със значението на „природен капацитет“, гарантиращ 

предоставянето на обществото на производни и зависими от хабитатните функции 

екосистемни услуги: материални (биологична продукция, вода, дивеч), регулиращи 

(природни баланси и кръговрати) и поддържащи (биопродуциране, опрашване), и 

културни (рекреация, природно наследство). Основен аргумент в тази посока е 

защитеният статут на териториите от интерес и в допълнителна степен – планинският 

характер на географската среда. На същото основание тук е приложен интегриран 
                                                 
11 Пак там. 
12 Haines-Young, R. and M.B. Potschin (2018): Common International Classification of Ecosystem Services 
(CICES) V5.1 and Guidance on the Application of the Revised Structure. Available from www.cices.eu 
13 Burkhard B, Kroll F, Müller F (2010) Landscapes‘ capacities to provide ecosystem services 
– a concept for land-cover based assessments. Landscape Online 1‑22. https://doi.org/10.3097/lo.200915  

http://www.cices.eu/
https://doi.org/10.3097/lo.200915
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показател за оценка на потенциала на екосистемите да осигуряват посочената екосистемна 

услуга: отчетени са консервационната значимост на териториите – чрез природозащитния 

режим на опазване (по Закона за защитените територии)14, и актуалното им състояние – 

чрез „екологичното състояние“ на екосистемите (т.3.3). Подборът на тези индикатори е 

съобразен с методическите решения и препоръки в Европа за използването на 

пространствения индиректен подход15 за оценка на тази екосистемна услуга.  

Пространственият подход за оценка има допълнителни предимства16 – структурното 

разнообразие на ландшафтите е определящо за миграционната способност на видовете. 

Анализът на ландшафтните коридори е от съществено значение за опазването на 

екологичните процеси и пространствените връзки, необходими за поддържане на 

застрашените видове и способността им за дългосрочна адаптация към измененията в 

климата. 

Регулираща и поддържаща екосистемна услуга – „поддържане на хабитати“ 

Комплексен показател: индикатор - „консервационна значимост“ и индикатор 
„екологично състояние“ 

Аспект на оценката – потенциал за осигуряване 

Метод за оценка - индиректен (Spatial Proxy Method) 

Териториална единица – екосистемен подтип 

Скала 
„потенциал 
за 
осигуряване“ 

 
5. Много 
висок 

4. Висок 3.Среден 2. Слаб 
 
1. Много 
слаб 

 
0. Без 
осигуряване 

 

Получените резултати недвусмислено потвърждават представителния характер на 

оценяваните планински системи по отношение потенциала за осигуряване на „хабитатни 

функции“. Значима площ от екосистемите са получили най-високата оценка при така 

формулирания критерий  - 84% от площта на територията (81258.9 ha) и 96.4% (31906 ha) 

от площта на целевите защитени територии. С висок потенциал са оценени около 13.6% от 

териториите (2.5 % от тази на целевите обекти).  
                                                 
14  Закон за защитените територии на Република България https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134445060  
15 Maes J et al. 2014. Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. Indicators for ecosystem 
assessments under Action 5 of the EU Biodiversity Strategyto 2020. 2nd report. Publications office of the European 
Union, Luxembourg 
16 Hatziiordanou L, Fitoka E, Hadjicharalampous E, Votsi N, Palaskas D, Malak D (2019) Indicators for 
mapping and assessment of ecosystem condition and of the ecosystem service habitat maintenance in support of 
the EU Biodiversity Strategy to 2020. One Ecosystem 4: e32704. https://doi.org/10.3897/oneeco.4.e32704  

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134445060
https://doi.org/10.3897/oneeco.4.e32704
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Според приложените критерии за оценка - отсъства потенциал за осигуряване в обхвата на 

близки изкуствени екосистеми – 0.2% от площта на територията (159 ha) и 0% (0.001 ha) от 

площта на целевите защитени територии.  

 
Териториален обхват на екосистемите, класифицирани според потенциал за осигуряване на 
регулиращата и поддържаща услуга „поддържане на хабитати“, площно разпределение, ha 

 

Потенциал 
за 

осигуряване, 
скала 

Пълен 
обхват на 
изследван

е, площ 
(ha) 

Целеви защитени територии, площ (ha) 

Общо 
целеви 
обекти 

Резерват 
„Баюви 
дупки-

Джинджир
ица“ 

 

Резерват 
„Юлен“ 

 

Резерват 
„Парангал

ица“ 
 

ЗЗ 
„Круше“ 

 

ЗЗ „Рилски 
манастир“ 

 

5 81258.9 31906 2792.2 3102.6 1486.1 0 24524.9 

4 13098.2 818.9 51.7 50.7 0.62 48.4 667.3 

3 689 241.5 0 0 0 241.5 0 

2 1269.9 108.8 0 0 0 1.3 107.5 

1 0 0 0 0 0 0 0 

0 159.4 0.4 0 0 0 0 0 

N/A 0 1.9 1.2 0.2 0 0 0 
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Оценка на потенциала на екосистемите да осигуряват регулиращата и поддържаща услуга 

„поддържане на хабитати“ 
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Анализът на резултатите с фокус върху целевите обекти откроява пространственото 

разпространение на екосистемите със среден и слаб потенциал. Това се свързва преди 

всичко с площното присъствие на единици, чието актуално състояние се определя като 

„естествени и полуестествени в умерено състояние“ (за ЗЗ „Круше“ – 83% от площта) и 

„далеч от естествените, състоянието зависи от целенасочена антропогенна поддръжка“ (ЗЗ 

„Рилски манастир“ – 0.4% от площта). 
 
Съотношение в териториалния обхват на екосистемите, класифицирани според потенциал за 

осигуряване на регулиращата и поддържаща услуга „поддържане на хабитати“, % 
 

 
  

Обобщаването на резултатите от оценката дават основание да се препотвърди водещото 

значение на естественото саморазвитие на екосистемите за осигуряването на присъщите 

им „хабитатни функции“ – фундамент за осигуряването на всички останали екосистемни 

услуги. Засилването на човешкото влияние върху екосистемите в несъобразени форми 

(спрямо устойчивостта на екосистемите, напр. при висока надморска височина) или на по-

големи и компактни площи (с директно отражение върху вътрешната структура на 

екосистемите и производните им екологични баланси) влияе върху потенциала за 
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осигуряването и изисква прецизно планиране на човешкото присъствие и взаимодействия 

с природата за поддържането на така ценните екосистемни ползи. 

 
Регулация на климата/съхранение на въглерод 

 

Съхранението на въглерод може да служи като индикатор за способността на 

екосистемите да регулират климата както на глобално, така и на локално ниво. Това се 

случва от една страна чрез улавянето и складирането на въглерод в надземната и подземна 

част на растенията в резултат от процесите, протичащи в тях, и от друга страна чрез 

натрупването на въглерод в неживата природа. Конкретната услуга включва цялото 

количество въглерод, който се съдържа в определена част от природната среда – в 

короните, стеблата и стволовете на дърветата, храстите и тревите (надземна част) и в 

почвите и корените (подземна част). Чрез съхранението на въглерод в природата се оказва 

влияние върху различни елементи на климата – температурата, валежите, парниковия 

ефект и др. Регулацията на климата оказва влияние върху земното покритие и косвено 

върху биологичните процеси, осигурява поддръжката на благоприятен климат за живот на 

човечеството, здравословна среда и условия за развитие на земеделие, отглеждане на 

хранителни продукти. 

Екосистемните процеси и услуги не подлежат на строги правила. Понякога една услуга е 

продукт на два или повече процеса, а един процес може да доставя повече от една услуга. 

Например функцията „Регулация на газове“ е базирана на биохимични процеси, които 

поддържат определено качество на въздуха, но влияе още и върху парниковия ефект, а 

оттам и върху процесите за климатичните регулации (de Groot, 2002). Връзки и косвено 

влияние в частност на съхранението на въглерод и регулацията на климата могат да се 

търсят/осъществяват и с други екосистемни услуги като рекреация и туризъм например, 

които имат съществено значение за изследвания район в планините Рила и Пирин. 

Промените или поддръжката на необходими климатични условия могат да окажат влияние 

на развитието на ски туризма чрез: липса или малко количество валеж от сняг и 

респективно тънка и недостатъчна снежна покривка; къс период на сезона поради липсата 

на условия, и оттам необходимостта от произвеждане на изкуствен сняг, което от своя 

страна оказва негативно влияние върху околната среда. Научните изследвания 

категорично доказват, че най-голям запас на въглерод формират зелените растения, а от 

наземните екосистеми съхранението на въглерод е най-голямо в горите. Ето защо в 
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изследвания район е важно да се оцени и проследява способността на наличната горска 

растителност да регулира климата на местно ниво. 

 
4.2.3. Индикатори за оценка 
 
InVEST (съкратено от “Integrated Valuation of Ecosystem Services & Tradeoffs”) е свободен 

„open source“ софтуерен продукт, разработен по проекта NatCap (Natural Capital Project) на 

екип от Станфордския университет. NatCap цели да включи природните богатства във 

всички големи решения, засягащи околната среда и човечеството.  Крайната идея е да 

бъде подобрено състоянието на биоразнообразието и човешкото общество, като се 

мотивират по-ефективни, добре преценени и чести инвестиции в тях. Екосистемите на 

сушата, които имат по-високо съдържание на въглерод, отколкото в атмосферата, са 

важни за влиянието върху въглеродния диоксид, а оттам и върху климатичните промени. 

Моделът InVEST използва карти на земното покритие, степента на промяна на 

залесените/горските територии, степен на деградация и количеството въглерод, 

съдържащо се в четири въглеродни басейна ( т.нар. carbon pools) – надземни, подземни, 

почвени и басейн на мъртвата органична материя. Чрез тази информация се изчислява 

моментното количество въглерод в дадена територия и динамиката на промяната на 

стойностите през годините, което дава възможност и за прогнозиране (Sharp et al., 2015). 

За постигане на крайните цели на настоящата оценка се използват пространствени данни 

от картографираните на национално ниво екосистемни подтипове по Hristova and 

Stoycheva, 2021 и данни от ГСП /Горско-стопанските планове/ по горски подотдели. Освен 

пространствени данни, необходими за стартирането на модела са и стойности за 

количеството въглерод в 4-те въглеродни басейна. Те са взети от референтната таблица на 

InVEST и са съотнесени към наличните пространствени данни за района на Рила и Пирин. 

След извършеното моделиране, се получава растерен слой с информация за моментното 

съдържание на въглерод. Информацията в слоя се класифицира в 6 класа спрямо 

утвърдената 6-степенна скала за осигуряване на екосистемни услуги – от 0 до 5. Крайният 

резултат от моделирането е карта на потенциала на изследваната територия в пределите на 

Рила и Пирин за осигуряване на услугата „Регулация на климата“. 
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Карта на потенциала за осигуряване на услугата 
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Като територии с много високо осигуряване се очертават всички горски територии. 

Резултатът от моделирането показва, че горите имат запас на въглерод в диапазона от 33-

64.25 t/ha. На следващо място като територии със среден запас се открояват всички тревни 

екосистемни подтипове с обща площ около 22% и запас на въглерод в диапазона между 

21-25 t/ha. Без потенциал за осигуряване на услугата са всички водни екосистемни 

подтипове – те заемат едва 0.15% от цялата площ на изследваната територия. 

 

4.2.4. Остойностяване на ЕСУ 
  
Икономическата оценка на екосистемните услуги (ЕСУ) е актуална тема на изследване. 

Използването на различни показатели и  методи за икономическа оценка на ЕСУ 

предлагат възможността за сравняване на разнообразните ползи, свързани с услугите 

предлагани от екосистемите чрез измерването в парични или други стойностни 

показатели. Тъй като в обхвата на различните ЕСУ влизат дейности, които трудно се 

измерват количествено и приравняват към паричен еквивалент се налага въвеждането на 

термина „Обща икономическа стойност“ (ОИС)  на ЕСУ. ОИС на ЕСУ се стреми да 

оцени предлаганите ЕСУ и на стойности извън ползването (алтруистична, 

консервационна, стойност от съществуването) (1). 

Стойността от пряко използване на ЕСУ включва материалните ЕСУ, свързани с добива и 

използването на различни природни ресурси в стопанската дейност. Тяхната оценка се 

извършва по пазарни цени и се формира в резултат на процесите на търсене и предлагане 

(1). 

Стойността от косвено ползване на ЕСУ се свързва най-вече с поддръжката и защитата, 

която екосистемите предоставят за икономическата дейност на обществото. Като пример 

могат да се посочат регулиращите и поддържащите ЕСУ (1). 

Потенциална стойност от ползване на ЕСУ се отнася за възможностите за бъдещо пряко 

или косвено използване на ресурсите в екосистемите. С такава стойност се характеризират 

регулиращите , културните и материалните ЕСУ (1). 

С включването на стойността на ЕСУ извън ползването се цели измерването на 

задоволството и ползите за населението от съществуването на дадена ЕСУ, независимо от 

обстоятелството дали тя ще бъде използвана в настоящ или бъдещ период от време. 

Пример за ЕСУ с такива характеристики са културните.  
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Като възможните варианти на стойността на ЕСУ извън ползването са: алтруистична 

(стойността се получава като резултат от знанието, че и други хора се възползват от 

екосистемните услуги), консервационна (стойността е резултат от желанието на 

индивида/обществото да съхрани екосистемите за бъдещите поколения) и стойност от 

съществуването (свързана с удовлетворението, че дадена екосистема съществува и 

функционира по естествен начин). (по 1) 

Голямото разнообразие от съществуващи ЕСУ, както и тяхната специфика налага 

използването на широк набор от различни методи за тяхното измерване и остойностяване. 

Методи за остойностяване на екосистемните услуги 

Вид екосистемна услуга Методи за оценка 
Материални услуги 
/продукти, получени от екосистемите/ 
Добив на дървен материал 
Осигуряване на хранителни продукти, 
получавани от недървесно ползване на горите 
Достъп до генетични ресурси   
Достъп до водни ресурси 

Пазарен метод 
Метод на обществената оценка 
Метод на трансфер на ползите 
Метод на обществен избор 

Регулиращи услуги 
/материални ползи от процесите в 
екосистемите/ 
Водорегулираща и водозащитна услуги 
Регулиране на ерозията 
Регулиране на вредители 
Опрашване 
Регулиране на качеството на въздуха 
Регулиране на въздействието върху промените 
в климата 

Метод на обществен избор 
Оценка на инвестиции 
Метод на заместването 
Трансферен/ пазарен метод 

Поддържащи услуги 
/необходими за осъществяването на 
материални, регулиращи и културни ЕСУ/ 
Почвообразуване 
Първична продукция 
Фотосинтеза 
Кръговрат на хранителните вещества 
Кръговрат на водата 

Остойностяване на базата на калкулираните 
стойности и осреднени данни във връзка с 
оценката на материалните, регулиращите и 
културните ЕСУ. 

Съставено по: 2, 1 

 

Като изключително актуален пример за икономическата оценка на ЕСУ в обхвата на 

изследваната  територия  е финансова оценка на капацитета на горите в смекчаване и 
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регулиране на въздействията от промените в климата. Горите имат най-голямо 

положително влияние върху поглъщането и складирането на въглерод от всички 

наземни (континентални) екосистеми като:  

 Осигуряват естествено „складиране“ на въглерод - предотвратяват загубата на  

въглерод, който се съдържа в растителността и почвата. Горските екосистеми 

имат доказано най-голям капацитет за „складиране“ на въглерода за 

продължителен период от време; 

 Осигуряват   естественото   улавяне (поглъщане)   на   въглероден   диоксид   от 

атмосферата и компенсират част от емисиите на CO2 - в различна степен за 

различните видове горски насаждения;  

 Регулират микроклимата и температурния режим в райони с висока лесистост, 

създавайки оптимални условия за усвояване на СО2 чрез процеса на фотосинтеза 

от всички растителни видове. (2) 

Смекчаването и регулиране на въздействията от промените в климата, включително и 

екосистемните услуги може да бъдат оценени с помощта на множество методи като: 

1. Метод на избегнатите щети (Avoided Damage Method);  

2. Метод на условното остойностяване (Contingent Valuation Method);  

3. Метод на изчисляване на спестените емисии чрез алтернативни разходи 

(Alternative Cost Method to Reduce Emissions);  

4. Метод на декларираните предпочитания за намаляване на емисиите (Revealed 

Preference Method for Reducing Emissions);  

5. Пазарен метод (Market Method);  

6. Метод на разходи за подмяна (Replacement Cost Method);  

7. Пределна стойност на алтернативните социални разходи (Marginal Social 

Opportunity Cost) (3, 4).  

 

В резултат на редица ограничения и трудности, свързани с набирането на изходната 

информация за оценката на капацитета на горите за усвояване и съхраняване на въглерод 

в изследваните територии е приложен трансферният метод за оценка на капацитета на 
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горите за поглъщане на СО2 (eqCO2, t) в защитените територии в Пирин. Използвана е 

методиката на Димитрова и колектив (2015). За базата изходни данни, както и отделните 

стъпки на алгоритъма за изчисляване на икономическа стойност на усвоените емисии на 

СО2 годишно, на единица площ (ha). 

 

Стойност /в евро/  на ЕСУ на усвоените годишни емисии на СО2 на единица 
площ (ha) 

 

Защитена територия 

Стойност на ЕСУ за 

иглолистни гори (евро/ 

год/ хектар) 

Стойност на ЕСУ за 

широколистни гори 

(евро/ год/ хектар) 

Резерват "Баюви дупки-

Джинджирица" 98.70947978 252.4636973 

Резерват "Юлен" 108.2790696 - 

ЗЗ "Круше" 82.58747788 111.121225 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Определяне потенциала на планинските екосистеми в Рила и Пирин за 

предоставяне на културни ЕСУ, с фокус върху 5 защитени зони  

 



    
 

40 
 

Приоритизирането на екосистемните услуги цели да се идентифицират релевантните за 

проучването услуги (т.е. до каква степен определена услуга може да бъде определена като 

значима за управлението на защитените територии) и да се ранжират според степента им 

на значимост. Това се налага поради голямото разнообразие на класове услуги, които в 

последната версия на класификацията CICES (5.1) достигат до 96. В научната литература 

за приоритизиране на екосистемните услуги най-често се прилага подход чрез използване 

на приоритизационна матрица (Werner et al., 2014), като често се използва и двустепенен 

подход, при който първо се идентифицират услугите, а след това се селектират тези, за 

които се прави оценка (Landsberg et al., 2013).  

За целите на настоящата работа е разработен подход за приоритизиране, който интегрира 

елементи от посочените подходи и е съобразен с картирането и оценката на 

екосистемните услуги в защитени територии. Той се базира на попълването на матрица за 

приоритизация, в която са включени всички екосистемни услуги. Подходът включва 

следните етапи: 1) селектиране на класовете екосистемни услуги; 2) определяне на 

критерии за приоритизация и скала за оценка; 3) оформяне на матрица за приоритизация; 

4) попълване на матрицата от експерти; 5) анализ на резултатите и определяне на 

приоритетните услуги. 

Първият етап включва редуциране на класовете ЕСУ чрез премахване на нерелевантните 

по отношение на защитените територии в изследвания район и окрупняване, където е 

възможно. За целта е направен преглед на класовете услуги от основната схема на CICES 

и са набелязани потенциалните им връзки за всеки от тях с консервационните дейности в 

защитени територии. Премахнати са услугите, които нямат никакво отношение към тях и 

са селектирани услугите, които са дискусионни и класовете, които подлежат на 

обединение. Вследствие на тези процедури броят на класовете екосистемни услуги е 

редуциран до 48. На втория етап са определени критерии за оценка на услугите, 

включващи отношение към ограничителните режими, разрешените дейности и основни 

цели на защитените територии, осигуреност с данни, ниво на изследване за съответната 

услуга и наличие на адекватни методи за оценка. На третия етап е оформена матрицата за 

приоритизация, включваща посочения по-горе брой класове услуги. Като основа за 

матрицата е използвана таблицата на екосистемните услуги от CICES 5.1, редактирана 

съгласно указаните на етап 1. процедури. Полетата за оценка са разположени така, че 

оценяващият да има възможност да вижда от едната страна елементите на 
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класификацията, а от другата определенията и примерите. На четвъртия етап всеки от 

експертите, участващи в изследването попълва матрицата за приоритизация. Попълнените 

работни копия са събрани в обща матрица и са оформени в подходящ за обработване вид. 

На петия етап се включва обработката и анализа на получените резултати. Получените 

оценки от отделните експерти за всяка от екосистемните услуги са осреднени и тези 

стойности са разпределени в категории, отговарящи на скалата за експертна оценка. По 

този начин за всяка услуга е получена осреднена оценка по шестстепенна скала. По 

аналогичен начин са обработени резултатите от приоритизациите в други проекти 

(например TUNESinURB). На базата на статистическо разпределение на стойностите от 

оценките, за всяка от трите основни групи услуги (материални, регулиращи и културни) 

бяха определени водещите екосистемни услуги. От групата на материалните единствено 

услугата диви растения (сухоземни и водни, включително гъби и водорасли), използвани 

като източник на храна получава оценка по-висока от праговата. Това е лесно обяснимо 

със статута на защитените територии, където са забранени повечето стопански дейности. 

Събирането на горски плодове и билки е една от малкото дейности, разрешени в част от 

защитените територии (без резерватите). За групата на регулиращите с най-висок 

приоритет са оценени две услуги: поддържане на популации и местообитания; и 

регулация на климата на глобално ниво. Първата без всякакво съмнение е най-значимата 

за защитените територии, защото поддържането на естествените хабитати е водещата цел 

на всяка защитена територия. Регулацията на климата има по-скоро непряка значимост 

във връзка със съхранението на въглерод в горските екосистеми, което е от значение за 

регулацията на състава на атмосферата и намаляване на темпа на глобалното затопляне. 

Освен това нейното оценяване и остойностяване е сравнително лесно заради наличието на 

разработени методика и инструменти (като InVEST), чрез които сравнително бързо може 

да се направи адекватна оценка. За групата на културните с най-висок приоритет са 

оценени две услуги: рекреация на открито; и естетическа стойност. Рекреацията 

получава висока оценка както по критериите за отношение към целите на защитените 

територии така и заради наличието на развит инструментариум за оценка (ESTIMAP). За 

естетическата стойност високата оценка се дължи основно на съответствието й с 

основните дейности и цели на защитените територии.  

 
4.3.1. Културни екосистемни услуги 
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Рекреация на открито 

 

Обща информация 

Отдихът сред природата представлява ценна екосистемна услуга, която се осигурява от 

екосистемите с добре запазени природни елементи както и от други природни 

местообитания извън населените места. Хората се наслаждават на природни зони за 

разходки, туризъм, колоездене, релаксация, изживяване и изучаване на природата и 

биоразнообразието. Всичко това допринася за човешкото благополучие и екологичната 

осведоменост. Отдихът и туризъм сред природата представляват възможност за 

икономическо развитие на селските райони чрез генериране на доходи и заетост чрез 

разходи на посетителите. Стойността на отдиха сред природата и неговите икономически 

възможности могат да се използват като силен аргумент за разпределяне на финансови 

ресурси за опазване на природата в различни пространствени мащаби. 

Рекреационните дейности на открито, които се осъществяват сред природата, са изучавани 

и пространствено дефинирани с помощта на различни методически подходи. Най-често в 

тях се използват експертни оценки, които се прилагат в ГИС модели в различни мащаби – 

на местно ниво (Nahuelhual et al. 2013), на регионално ниво (Tardieu and Tuffery 2019; 

Sonter et al. 2016), а също и на национално и наднационално и дори континентално ниво 

(Willibald et al. 2019; Balzan and Debono 2018; Vallecillo et al. 2019). Въз основа на синтез 

на няколко публикувани проучвания са идентифицирани четири категории от 

променливи, често употребявани за количествено определяне и впоследствие 

картографиране на рекреацията като екосистемна услуга: земеползване, достъпност, полза 

и естетика на пейзажите. Фактът, че последните две групи от променливи са силно 

повлияни от индивидуалните възприятия, представлява сериозна трудност при оценката и 

моделирането. Именно заради това много от проучванията на екосистемните услуги за 

рекреация разчитат на проучвания за оценка на предпочитанията на потребителите на 

самата услуга (Hernández-Morcillo M, Plieninger T, Bieling C, 2013). 

 
Индикатори за оценка 
За оценка на екосистемата услуга рекреация на открито за настоящата работа е избран 

методическия подход ESTIMAP, разработен от обединения изследователски център на 

Европейската комисия (JRC) (Zulian et al. 2013; Paracchini et al. 2014). В него се използват 
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множество на брой слоеве и съответно техните описателни характеристики, съхранени в 

атрибутни таблици, за да стане възможно към различни обекти от слоевете да се добавят 

оценки на екосистемната услуга рекреация в зависимост от капацитета на даден обект да 

предоставя същата тази услуга. Стойностите на различните оценки на екосистемната 

услуга са базирани на литературни източници или на експертни оценки, а крайните 

стойности са получени вследствие от множество овърлейни операции между различните 

тематични карти и съответно техните атрибутивни данни. Моделът за оценка на 

екосистемата услуга е разработен за територията на Европейския съюз, но прилагането му 

също така е възможно на регионално ниво за различни пространствени единици, като 

например защитени територии, урбанизирани територии, а така също в национален и 

наднационален мащаб. Подходът, използван в модела се фокусира върху моделирането на 

възможностите за отдих/рекреация, предоставяни от природата, и е базиран на каскадния 

модел за оценка на екосистемните услуги. 

В модела са покрити три основни аспекта: 

1. Потенциалните възможности, предоставяни от екосистемите за рекреационни дейности; 

2. Потокът на услугата (the flow of service), който комбинира потенциала на екосистемите 

да предоставят рекреационни дейности с карта на достъпността; 

- Близостта до населението се счита за един от основните двигатели на успеха: хората 

трябва да достигат до места за отдих и рекреация чрез изградена транспортна 

инфраструктура; - Спектърът за възможности за отдих (Recreation Opportunity Spectrum - 

ROS), първоначално разработен като инструмент за инвентаризация, планиране и 

управление на възможности за рекреация/отдих, се прилага като вид реккласификация на 

земното покритие според набора от налични възможности (рекреационен потенциал) и 

близостта до потенциалните ползватели; 

3. Оценка на потенциалните ползи – оценява процента на потенциалните пътувания за 

всяка една ROS категория. 

Освен потенциалът, важен елемент е и достъпността. Оценката за нея се основава на 

близостта/отдалечеността на оценяваните територии до пътната мрежа и населените 

места. Картата на достъпността, която се прави е генерирана на база векторни данни за 

пътната мрежа и границите на населените места за района и прилежащите му територии. 

За да се генерира карта с различните отстояния от пътната мрежа и населените места е 

използвана функцията Euclidean distance, с която се генерират  два растерни слоя. Зоните, 
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представящи отдалеченоста от пътищата и населените места са оценени в три-степенна 

скала: 1 – леснодостъпни; 2 – достъпни; 3 – труднодостъпни.  

Спектърът на възможностите за отдих представя как хората могат да се възползват от 

предоставените от природата възможности за рекреационни дейности, ако са в състояние 

да ги достигнат (Zulian et al. 2013). В конкретния случай ROS е използван за 

картографиране на различните степени на рекреационнен потенциал, осигурени за 

изследвания район въз основа на неговата достъпност за потенциалните крайни 

потребители. Картата, представяща спектъра на възможностите за отдих/рекреация, е 

получена чрез използването на функция intersect, която е приложена за слоевете, 

съдържащи данни за рекреационния потенциал и оценката на достъпността до населените 

места и пътната мрежа. Крайната оценка на спектъра за възможностите за отдих се 

получава като съчетания между потенциала и достъпността.   

 

Потенциал за осигуряване на услугата  

Рекреационният потенциал на екосистемите в района е оценен по четири степенна скала, 

оформена на базата на резултатите от приложението на модела ESTIMAP. Категориите са: 

1 – нисък потенциал; 2 – среден потенциал; 3 – висок потенциал; 4 – много висок 

потенциал. Резултатите за района на изследване показват, че преобладаващата част от тях 

попада в територии със среден и много висок потенциал. Те са разположени почти 

равномерно във високите части на Рила и Пирин и заемат почти половината от 

изследваната територия. С по-нисък потенциал се оформят териториите около 

седловината „Предела“, на границата между двете планини в Средна Рила, която е 

североизточната част на изследвания район, и в южната част на Пирин.  
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Потенциал за рекреация 
 

Разпределение на площите в изследваната територия по според рекреационния 
потенциал 
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Рекреационен потенциал Площ (ха) % 

Нисък  39149.5 4% 
Среден 391203.3 41% 
Висок 57413.8 6% 
Много висок 477117.9 49% 

 
„Рекреационният потенциал на отделните защитени територии варира в относително 

малки граници, но се забелязват определен различия между някои от тях. С най-голям дял 

на територията, с много висок потенциал е резерват „Парангалица“ (90%), като „Баюви 

Дупки – Джинджирица“ и ЗЗ „Рилски манастир“ също се отличават с много висок дял на 

тези територии (табл.2). При резерват „Юлен“ стойностите са малко по-ниски (63%) 

докато за ЗЗ „Круше“ територии с много висок потенциал липсват.  

 

Разпределение на площите по защитени територии според рекреационния потенциал 

Потенциал за рекреация „Баюви дупки-
Джинджирица“ „Юлен“  

„Парангалица“ 
ЗЗ 

„Круше“ 

ЗЗ 
„Рилски 

манастир“ 

Нисък потенциал 

 
(площ, 

ха)  
0 0 0 8.9 0.0 

 (%)  0.0% 0.0% 0.0% 3.1% 0.0% 

Среден 
потенциал 

 
(площ, 

ха)  
521.9 1137.9 145.3 251.5 3246.1 

(%)  18.3% 36.1% 9.8% 86.4% 12,.8% 

Висок потенциал 

 
(площ, 

ха)  
0.1 0.0 1.3 30.8 136.3 

 (%)  0.0% 0.0% 0.1% 10.6% 0.5% 

Много висок 
потенциал 

 
(площ, 

ха)  
2323.9 2015.9 1340.2 0.0 21917.4 

 (%)  81.7% 63.9% 90.1% 0.0% 86.6% 
 
 
Спектър на възможностите за отдих  

Спектърът на възможностите за отдих на екосистемите в района е получен чрез 

интеграция на рекреационния потенциал и достъпността, оформени на базата на 

резултатите от приложението на модела ESTIMAP. Получени са 12 съчетания.  
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Спектър на възможности за отдих 
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Резултатите за района на изследване показват, че с най-голямо разпространение се 

отличават териториите с комбинацията много висок потенциал – достъпност, заемащи 

около 41% от площа на района. На второ място са териториите с много висок потенциал, 

но труднодостъпни, следвани от тези с много висок потенциал с лесна достъпност. За 

териториите със среден потенциал най-често срещаната комбинация е с трудна 

достъпност. Останалите комбинации имат ограничено разпространение.   

 
Разпределение на площите в изследвания район според спектъра на възможности за отдих 

 
 

Спектър на възможностите за рекреация Площ (ha) % 

Нисък потенциал - труднодостъпна 0.0 0.0% 
Нисък потенциал - достъпна 0.0 0.0% 
Нисък потенциал - леснодостъпна 0.0 0.0% 
Среден потенциал - труднодостъпна 40252.8 12.2% 
Среден потенциал - достъпна 9855.6 3.0% 
Среден потенциал - леснодостъпна 492.0 0.1% 
Висок потенциал - труднодостъпна 289.1 0.1% 
Висок потенциал - достъпна 2530.2 0.8% 
Висок потенциал - леснодостъпна 1073.2 0.3% 
Много висок потенциал - труднодостъпна 87499.5 26.5% 
Много висок потенциал - достъпна 135988.4 41.1% 
Много висок потенциал - леснодостъпна 52795.4 16.0% 

 

Разпределението по защитени територии показва, че площите с много висок потенциал и 

лесна достъпност са съсредоточени основно в ЗЗ „Рилски манастир“ и отчасти в резерват 

„Юлен“, а при останалите такива площи практически липсват. Резерват „Парангалица“ се 

отличава с най-висок дял на комбинацията много висок потенциал - труднодостъпни. 

Резерват „Юлен“ се отличава с на-виск дял на комбинацията от територии с много висок 

потенциал и трудна достъпност.  

 

 

 

 

Разпределение на площите по защитени територии според спектъра на възможности за отдих 
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Защитена 
територия 

Резерват 
„Баюви 
дупки-

Джинджирица
“ 

Резерват 
„Юлен“ 

Резерват 
„Парангалица“ ЗЗ „Круше“ ЗЗ „Рилски 

манастир“ 

Нисък 
потенциал - 

труднодостъпна  0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 
Нисък 

потенциал - 
достъпна   0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

Нисък 
потенциал - 

леснодостъпна 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 
Среден 

потенциал - 
труднодостъпна  419.4 14.7% 

1058.
7 

33.6
% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

2547
.2 10.1% 

Среден 
потенциал - 

достъпна  102.5 3.6% 79.2 2.5% 
145.

3 9.8% 8.9 3.1% 
649.

7 2.6% 
Среден 

потенциал - 
леснодостъпна 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 49.2 0.2% 

Висок потенциал 
- 

труднодостъпна 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.3 0.1% 0.0 0.0% 27.7 0.1% 
Висок потенциал 

- достъпна 0.1 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 
251
.5 86.3% 1.4 0.0% 

Висок потенциал 
- леснодостъпна 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

107.
3 0.4% 

Много висок 
потенциал - 

труднодостъпна  943.5 33.2% 974.4 
30.9
% 

994.
5 66.9% 0.0 0.0% 

5837
.6 23.1% 

Много висок 
потенциал - 

достъпна 
1380.

5 48.5% 
1033.

2 
32.8
% 

345.
8 23.3% 

30.
8 10.6% 

1080
9 42.7% 

Много висок 
потенциал - 

леснодостъпна 0.0 0.0% 8.3 0.3% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 
5271

.2 20.8% 
 
 
 

 

 

 

Естетическа стойност  
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„Естетическата стойност“ в качеството й на екосистемна услуга прави опит да отрази 

практическото значение (за целите на опазване, поддържане и управление на териториите) 

на личното, съкровено отношение на хората към природата. Това е субективна категория, 

която варира в зависимост от различни други аспекти на човешкото възприятие към света. 

В замяна на това обаче, „естетическата стойност“ на ландшафтите и на екологичните 

явления има потенциално много силно влияние върху мотивацията на хората за опазване 

на биоразнообразието - от отделни видове животни и растения, до природни феномени от 

неживата природа и цели ландшафтни системи.  

Човешкото възприятие за „естетично“ е производно на културата, традициите и условията 

на живот, които се отразяват върху връзката между визуалната информация (във 

взаимодействието с природата) с човешките емоции, поведение и психично здраве. Своето 

значимо място тук има и социалната среда и общуване, влияеща върху формите, под 

които хората споделят или съпреживяват тази информация с други хора и увеличават 

културното й въздействие. Естетическите възприятия трудно се разграничават от други, 

самостоятелно изследвани феномени, като „символичната стойност“, която хората отдават 

на природни обекти, „вдъхновението“ като необходимо условие за творчество, или 

„усещането за място“, предопределящо привързаността на хората към земята и градящо 

разбиране за „природно наследство“. 

Ландшафтната естетичност се дефинира като удоволствие от наблюдаването на природен 

пейзаж. Оценката на „естетичността“ най-често се свързва с качествената оценка за 

„естественост“ на екосистемите, но още и: с богатството на разнообразни елементи – 

особено водни обекти и растителност; със сезонността в екологичните процеси, влияеща 

върху цветовете и формите на ландшафта; или с присъствието на обекти с културна 

значимост. В практиката се формира значителен опит за дефиниране на визуалните 

качества на даден природен обект/екосистема, доставящи наслада, чрез измервания на 

атрибутите на ландшафта – такива, които пряко кореспондират с усещането за хармония, 

симетрия, ред17.  

Оценката на естетическата стойност в качеството й на екосистемна услуга тясно се 

свързва с биофизичните характеристики на териториите. На това основание тази тема (в 

                                                 
17 Tribot A-S, Deter J, Mouquet N. 2018 Integrating the aesthetic value of landscapes and biological diversity. Proc. 
R. Soc. B 285: 20180971.http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2018.0971   
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случая - оценка) трябва да бъде умело интегрирана в програмите за опазване на околната 

среда и в системите за управление на териториите18. 

За целите на настоящия стратегически документ под екосистемната услуга „естетическа 

стойност“ се разбира наличие на такива визуални черти на екосистемите (резултат 

на биотични и абиотични фактори и процеси), които формират среда за 

интелектуални взаимодействия и са източник на естетическа наслада и вдъхновение. 

Общата международна класификация на екосистемните услуги я разглежда като 

неразделна част (кодове 3.1.2.4/ 6.2.1.1) на групата Културни екосистемни услуги. 

Въз основа на натрупания научен опит, коментиран тук, оценката е извършена с помощта 

на комплексен показател, който интегрира: 

 ролята на „екологичното състояние“ на екосистемата – индикатор, отразяващ 

степента на естественост и саморазвитие на екосистемите като основна 

предпоставка за природна естетичност. Основен аргумент в подкрепа на този 

избор отново е планинският характер на ландшафтната мозайка и високата 

концентрация на обекти от консервационна значимост;  

 фактическото присъствие на обекти в рамките на екосистемата, които имат 

доказана привлекателност19,20 за посетителите и са оценявани като основание за 

посещение и естетическо удоволствие (напр. езера), или улесняват достъпа на 

посетителите и разширяват възможностите за посочените по-горе 

интелектуални взаимодействия с природата (напр. екопътеки и туристически 

маршрути).  

 

По отношение на първия посочен индикатор, тук са използвани резултатите, анализирани 

по т.3.3 от документа. За отразяване на втория индикатор е направен подбор на обекти, 

вкл.: локации на панорамни гледки, планински върхове, екопътеки и туристически 

                                                 
18 Swaffield SR, McWilliam WJ. 2013 Landscape aesthetic experience and ecosystem services. In Ecosystem 
services in New Zealand—conditions and trends (ed. JR Dymond), pp. 349–362. Lincoln, New Zealand: Manaaki 
Whenua Press 
19 Tribot A-S, Deter J, Mouquet N. 2018 Integrating the aesthetic value of landscapes and biological diversity. Proc. 
R. Soc. B 285: 20180971.http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2018.0971 
20 Crouzat et al, Potential supply and actual use of cultural ecosystem services in mountain protected areas and their 
surroundings, Ecosystem Services 53, 2022, ISSN 2212-0416, 
https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2021.101395  

https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2021.101395


    
 

52 
 

маршрути, водни обекти (езера, водопади, извори) и пещери. За източник на информация 

целенасочено е използвана база данни с отворен достъп и регулярно обновяване21.  

Потенциалът за осигуряване на екосистемната услуга „естетическа стойност“ е оценен 

според броя на обектите, които попадат в границите на екосистема с определена степен на 

екологично състояние (естественост): 

 

Културна екосистемна услуга – „естетическа стойност“ 

Комплексен показател: индикатор „екологично състояние“ и индикатор - „брой обекти“ 

Аспект на оценката – потенциал за осигуряване 

Метод за оценка - индиректен (Spatial Proxy Method) 

Териториална единица – екосистемен подтип 

Скала 
„потенциал за 
осигуряване“ 

5. Много 
висок 4. Висок 3.Среден 2. Слаб 1. Много 

слаб 
0. Без 
осигуряване 

 

 

Получените резултати показават много висок и висок потенциал - общо 54% от площта на 

територията (51876 ha) и 60.8% (20108 ha) от площта на целевите защитени територии. 

Със среден потенциал са оценени около 45.4% от териториите и 39.2% от тази на целевите 

обекти. Основният аргумент в подкрепа на тези резултати е фокусът на оценката – 

разнообразие на обекти и възможност за достъп на посетителите до тях.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 OpenStreetMap Foundation https://www.openstreetmap.org/copyright  

https://www.openstreetmap.org/copyright
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Оценка на потенциала на екосистемите да осигуряват културната услуга „естетическа 
стойност“ 
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 Териториален обхват на екосистемите, класифицирани според потенциал за осигуряване на 
културната услуга „естетическа стойност“, площно разпределение, ha 

 

Потенциал 
за осигурява 

не 
скала 

Пълен 
обхват на 

изследванеп
лощ (ha) 

Целеви защитени територии, площ (ha) 

Общо 
целеви 
обекти 

 
Резерват 
„Баюви 
дупки-

Джинджир
ица“ 

 

Резерват 
„Юлен“ 

 

Резерват 
„Парангал

ица“ 
 

ЗЗ 
„Круше“ 

 

ЗЗ „Рилски 
манастир“ 

 

5 26261.1 9742 0 101.8 0.8 0 9639.3 

4 25614.1 10366.3 786.5 962.1 363.3 290 7964.4 

3 43782.3 12964.7 2057.5 2089.6 1122.6 0 7694.9 

2 658.4 2.7 0.4 0 0 1.3 1.1 

1 0 0 0 0 0 0 0 

0 161 2 1.5 0.5 0 0 0 

 

 

Резултатите по целеви обекти напълно съответстват на посочения по-горе фокус на 

оценката. Предвид на естествения си характер екосистемите в разглежданите резервати 

съдържат потенциал за естетичност. Но строгият режим на управление на териториите не 

предполага предоставянето на „културна екосистемна услуга“ за широка аудитория 

посетители. Именно това обстоятелство обяснява резултатите за ЗЗ „Рилски манастир“, 

които на общия фон на целевите обекти показват близо 70% „много висок“ и „висок“ 

потенциал за осигуряване на „естетическа стойност“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съотношение в териториалния обхват на екосистемите, класифицирани според потенциал за 
осигуряване на културната услуга „естетическа стойност“, % 
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Горските, планинско-ливадните, както и алпийските ландшафти на Рила и Пирин 

притежават безспорна естетическа стойност, потвърдена както в идентифицирането им 

като обекти с национална значимост, така и като утвърдени европейски дестинации за 

рекреация, туризъм и спорт. Предоставянето на „културни екосистемни услуги“ може да 

бъде мощен инструмент в подкрепа на управлението на тези територии, в максимална 

степен съответстващо на разбирането за хармонично взаимодействие с природата. Такова 

предоставяне е потенциално възможно дори в обхвата на резерватите – съвременните 

форми на комуникация предоставят отлични възможности за дистанционен достъп до 

обектите и визуални взаимодействия, осигуряващи естетически преживявания, 

вдъхновение и мотивация. 

 

 
 
 
4.3.2. Остойностяване на културни ЕСУ 
  
 

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

Резерват "Баюви 
дупки -

Джинджирица"

Резерват "Юлен" Резерват 
"Парангалица"

ЗЗ "Круше" ЗЗ "Рилски 
манастир"

Съотношение в териториалния обхват на екосистемите, 
класифицирани според потенциал за осигуряване на културната 

услуга „естетическа стойност“, % 

0 1 2 3 4 5 потенциал за осигуряване
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Икономическата оценка на екосистемните услуги (ЕСУ) е актуална тема на изследване. 

Използването на различни показатели и  методи за икономическа оценка на ЕСУ 

предлагат възможността за сравняване на разнообразните ползи, свързани с услугите, 

предлагани от екосистемите чрез измерването в парични или други стойностни 

показатели. Тъй като в обхвата на различните ЕСУ влизат дейности, които трудно се 

измерват количествено и приравняват към паричен еквивалент се налага въвеждането на 

термина „Обща икономическа стойност“ (ОИС)  на ЕСУ. ОИС на ЕСУ се стреми да 

оцени предлаганите ЕСУ и на стойности извън ползването (алтруистична, 

консервационна, стойност от съществуването) (1). 

Стойността от пряко използване на ЕСУ включва материалните ЕСУ свързани с добива и 

използването на различни природни ресурси в стопанската дейност. Тяхната оценка се 

извършва по пазарни цени и се формира в резултат на процесите на търсене и предлагане 

(1). 

Стойността от косвено ползване на ЕСУ се свързва най-вече с поддръжката и защитата, 

която екосистемите предоставят за икономическата дейност обществото. Като пример 

могат да се посочат регулиращите и поддържащите ЕУ (1). 

Потенциална стойност от ползване на ЕСУ се отнася за възможностите за бъдещо пряко 

или косвено използване на ресурсите в екосистемите. С такава стойност се характеризират 

регулиращите, културните и материалните ЕСУ (1). 

С включването на стойността на ЕСУ извън ползването се цели измерването на 

задоволството и ползите за населението от съществуването на дадена ЕСУ, независимо от 

обстоятелството дали тя ще бъде използвана в настоящ или бъдещ период от време. 

Пример за ЕСУ с такива характеристики са културните.  

Като възможните варианти на стойността на ЕСУ извън ползването са: алтруистична 

(стойността се получава като резултат от знанието, че и други хора се възползват от 

екосистемните услуги), консервационна (стойността е резултат от желанието на 

индивида/обществото да съхрани екосистемите за бъдещите поколения) и стойност от 

съществуването (свързана с удовлетворението, че дадена екосистема съществува и 

функционира по естествен начин). (по 1). 

Голямото разнообразие от съществуващи ЕСУ, както и тяхната специфика налага 

използването на широк набор от различни методи за тяхното измерване и остойностяване. 

Методи за остойностяване на културните екосистемни услуги 
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Вид екосистемна услуга Методи за оценка 

Културни и социални услуги 

/нематериални и материални ползи от 

процесите в екосистемите/ 

Духовни и религиозни  значимост  

Рекреация 

Екотуризъм 

Образователна стойност 

Естетическа стойност на ландшафта 

Културна значимост, наследство и 

разнообразие 

Метод на разходите за транспорт 

Метод на заместването 

Метод на обществената оценка 

Метод на хедонистичната цена 

Метод на обществен избор 

Съставено по: 2, 1 

 

Остойностяване на културната екосистемна услуга „Осигуряване на условия за 

рекреация и туризъм“  

 

Резултатите от приложената тук оценка следва да се разглеждат със съответната степен на 

условност и само като косвена информация в подкрепа на целите на Стратегията. 

Ограничителните режими в посещението на целевите обекти не позволява коректното 

интерпретиране на данни за рекреация и туризъм. На това основание тук е извършена 

оценка в териториалния обхват на обектите НП „Рила“ и НП „Пирин“, които припокриват 

близо 90% от изследваната територия. Заимстван е опитът от пилотно остойностяване22 на 

тази услуга, използвана за целите на управлението на друг представителен обект на 

Българското природно наследство в планинска среда – НП „Централен Балкан“.  

Вниманието е насочено към отразяване на стойността на директните ползи за 

потребителите при следните информационни условия, пряко производни на 

ограниченията в наличните данни: 

 териториална единица, площ, ha: НП „Пирин“23 и НП „Рила“24 

                                                 
22 Людмила Димитрова, Добромира Петрова, Тома Белев, Теодор Тодоров, Юлия Григорова-Иванова, 
Невена Шулева. 2015. Оценка на екосистемните услуги, предлагани от горите на Национален Парк 
„Централен Балкан“. ОП Околна среда 2007-2013 
23 План за управление на НП Пирин http://pirin.bg/wp-content/uploads/2017/07/Plan-za-uprav.pdf 
24 Асоциация на парковете в България https://parks.bg/parks/rila/ 

http://pirin.bg/wp-content/uploads/2017/07/Plan-za-uprav.pdf
https://parks.bg/parks/rila/
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 екосистеми от интерес, площ, ha: горски фонд на НП „Пирин“25 и горски фонд на 

НП „Рила“26 

 реализирани туристически посещения, брой: брой пренощували туристи в местата 

на настаняване в общините Банско и Самоков (ЕСТИ статистика мониторинг-

показатели на Министерство на туризма за месеците ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ и ХІ на 

2021 година27). Забележка: Годината е избрана от гледна точка на количество 

данни. Отчетен е и фактът, че периодът съвпада с ограниченията на 

пандемичничната обстановка. 

 реализирани разходи от туристите, лева - Сателитни сметки в туризма, НСИ28, 

Разходи за крайно потребление на туристи в страната по продукти и форми на 

туризъм през 2019 година. Забележка: Разходите са съотнесени към общия брой 

реализирани нощувки в страната, за определяне на реализирани разходи на един 

турист. 

 

Стойността на екосистемната услуга „Осигуряване на условия за рекреация и 

туризъм“ (ESsR) на 1 ha горска площ е изчислена по следната формула (адаптирана по 

Димитрова и кол. 201529): 

ESsR = S.t /v 

където:  

S e общата туристическа и рекреационна стойност на съответния национален парк 

t – процентно участие на екосистемите в горския фонд от общата площ на парка 

v – площ на екосистемите в горския фонд на парка 

За остойностяване на общата туристическа и рекреационна стойност на парка (S) е 

приложена следната формула:  

S = Tr + M  

Tr = а.в са транспортните разходи  

M = а.c са разходите за пребиваване в района на парка 

                                                 
25 План за управление на НП Пирин http://pirin.bg/wp-content/uploads/2017/07/Plan-za-uprav.pdf 
26 Асоциация на парковете в България https://parks.bg/parks/rila/ 
27 ЕСТИ статистика мониторинг-показатели. Министерство на туризма 
https://www.tourism.government.bg/bg/esti-statistika/esti-statistika-monitoring-pokazateli 
28 Сателитни сметки в туризма, НСИ  
29 Людмила Димитрова, Добромира Петрова, Тома Белев, Теодор Тодоров, Юлия Григорова-Иванова, 
Невена Шулева. 2015. Оценка на екосистемните услуги, предлагани от горите на Национален Парк 
„Централен Балкан“. ОП Околна среда 2007-2013 

http://pirin.bg/wp-content/uploads/2017/07/Plan-za-uprav.pdf
https://parks.bg/parks/rila/
https://www.tourism.government.bg/bg/esti-statistika/esti-statistika-monitoring-pokazateli
mailto:https://www.nsi.bg/bg/content/2000/%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
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където: 

 a - Среден общ брой туристи, пренощували в обекти за настаняване в съответните 

общини за 1 година 

b – Средна цена за транспортни разходи на турист за 1 година 

c – Среден разход за престой на турист за 1 година 

 

Данните и пространствените им референции по посочените показатели са както следва:  

Показател Парам
етър 

Стойност 
НП „Пирин“ НП „Рила“ 

Обща площ ha 40332 81 046 
v Площ на горския фонд в парка ha 29999 53 481 
t Процентно участие на горския фонд 
спрямо общата площ на парка % 74 66 

 Община Банско Община Самоков 
a Среден общ брой туристи, 
пренощували в обекти за настаняване 
в съответните общини за 1 година 

брой 95000 91000 

 За страната 
b Средна цена за транспортни 
разходи на турист за 1 година лв 183.6 

c Среден разход за престой на турист 
за 1 година лв  627.5 

 

След прилагането на формулата ESsR = S.t /v = (а.в + а.с).t/v по горепосочените данни, 

резултатите показват, че: 

 Общата стойност на екосистемната услуга „Осигуряване на условия за рекреация и 

туризъм“ от 1 ha от горския фонд на НП „Пирин“ е 1900.74 лв/ ha 

 Общата стойност на на екосистемната услуга „Осигуряване на условия за 

рекреация и туризъм“ от 1 ha от горския фонд на НП „Рила“ е 836.83 лв/ ha. 

 

 
5. ВИЗИЯ, МИСИЯ И ЦЕЛИ НА LESNET 2021-2031 Г.  

 

LESNet е документ, който комбинира екологичната и лесовъдската визия с приоритети в 

областта на околната среда, свързани с концепцията за екосистемните услуги и базирани 

на Анализ на влиянието на климатичните промени и промените в земеползването в 

целевия район. Това е интегриран документ, който очертава общото разбиране за 

позитивна промяна, рамката и посоката на бъдещо развитие, но в същото време включва 
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характеристиките на оперативен документ, базиран на научно-приложни изследвания в 

конкретния район и в целевите ЗТ за постигане на дефинираните цели и приоритети. 

Стратегията се разработва на базата на актуалните стратегически и програмни документи 

на национално, европейско и международно ниво, като изследва и приоритизира 

ключовите за националния контекст предизвикателства, свързани с опазването на 

околната среда, защитените територии и осигуряването на екосистемни услуги за 

повишаване благосъстоянието на населението. 

Стратегията предоставя рамка за подготовка и планиране на дейности и програми на 

различни нива, позволява извършване на мониторинг на ефектите и въздействията, 

мотивира интегриране на концепцията за екосистемните услуги в управленските политики 

и инициативи на двете страни. 

Формулирането на визия е ключов елемент от разработването на LESNet, който се 

основава на информацията от изготвения анализ на компонентите на околната среда, 

анализа на управлението на териториите в ТГР и обратна връзка със заинтересованите 

страни. Стратегическата рамка включва четири приоритета, за всеки които са дефинирани 

стратегически цели, области на действие, индикатори за измерване на промяната, 

необходимите ресурси и очаквани резултати. 

 

ВИЗИЯ НА LESNet ДО 2031 г. 

До 2031 г. Р България и Р Северна Македония целят да развиват и утвърждават 

модел на възстановяващ икономически и социален растеж в ТГР, базиран на 

устойчиво управление на природния капитал, за гарантиране на устойчиво развитие 

и екосистеми, които да осигуряват непрекъснат поток от ползи и услуги към 

обществото, в условията на променящи се фактори на средата.  
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До 2031 г. Р България и Р Северна Македония целят да развиват и утвърждават модел на възстановяващ икономически и 
социален растеж в ТГР, базиран на устойчиво управление на природния капитал, за гарантиране на устойчиво развитие и 
екосистеми, които да осигуряват непрекъснат поток от ползи и услуги към обществото, в условията на променящи се фактори 

   

Приоритет 1: Устойчиво управление на 
природния капитал в ТГР 

Приоритет 2: Обезпечаване предоставянето 
на екосистемни услуги 
 

Приоритет 3: Ограничаване на 
изменението на климата и адаптация на 
екосистемите към климатичните промени 

СЦ 1: Опазване на биологичното разнообразие и естествените функции на 
екосистемите в ТГР, с особено внимание върху защитените природни територии 

СЦ 2: Устойчиво управление на защитените зони и информирано участие на заинтересованите страни 

СЦ 1: Утвърждаване на модел за ефективно управление на потока от 
екосистемни услуги, базиран на остойностяване на приоритетни услуги и 
сметки за природен капитал 
 

СЦ 1. Стимулиране на съхранението на въглерод в компоненти на екосистемите 
 

СЦ 2: Адаптация на екосистемите към въздействието на изменението на климата и поддържане на потока от предоставяни 
екосистемни услуги 
 

Приоритет 4: Постигане на интеграция на 
концепцията за ЕСУ в управлението на 
екосистемите в защитените територии в 
ТГР 
 

СЦ 1: Подобряване нивото на информираност на заинтересованите страни за 
екосистемните услуги  
 

СЦ 2: Информираност, образование и отговорност при управление на околната среда, базиран на знания за екосистемните 
услуги и природния капитал 
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6. ПРИОРИТЕТИ, МЕРКИ И ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА 

LESNet ЗА ПЕРИОДА 2021-2031 Г.  

 

Приоритет 1: Устойчиво управление на природния капитал в ТГР  

Основните рискове за биологичното разнообразие в ТГР Р България и Р С Македония, 

очертани в анализа на въздействието на климатичните промени и промените в 

земеползването, са свързани с риск от загубата на местообитания в резултат както на 

природни фактори, така и на антропогенен натиск, вследствие процесите на 

урбанизация. Същевременно в проекта на Национална стратегия за биологично 

разнообразие 2030 са определени някои заплахи, най-често резултат от човешка 

дейност (неекологосъобразно ползване на природни ресурси; унищожаване, 

фрагментация или замърсяване на природни местообитания и местообитания на 

видове; нашествие на инвазивни видове; промяна на собствеността на земите и др.). 

Уязвими на тези заплахи са планинските екосистеми и природните местообитания в 

тях, но като застрашени могат да се отнесат и видовете с критично ниска численост 

и/или ограничена репродукция, представени в малочислени и отдалечени една от друга 

популации. Предвид фактът, че България все още не е изпълнила изцяло задълженията 

си за класифициране на специални консервационни зони, за определяне на специфични 

за зоната цели на опазване, както и за определяне на необходимите мерки за опазване в 

тях, с цел запазване/възстановяване на видове и местообитания, от интерес за 

Общността, до постигане на благоприятен природозащитен статус. В тази връзка, 

създаването на ефективна управленска структура за мрежата „Натура 2000“ и 

укрепването на капацитета на администрацията и други ангажирани органи, все още 

остава предизвикателство. 

За периода 2004-2019 г. се отчита се увеличение на площта на защитените територии. 

В края на 2019  г. броят на защитените територии в България е 1 017, с обща площ 584 

921.8 ha или 5.27% от територията на страната. С решение на Министерски съвет са 

приети 341 защитени зони (354 на брой, но 13 са с обща граница по двете Директиви) 

от екологичната мрежа „Натура 2000“, покриващи общо 34.9% от територията на 

страната.  

Настоящата Стратегия подпомага процеса по картирането, биофизичната оценка и 

монетарното остойностяване на екосистемите и техните услуги в България, с фокус 

върху ТГР и защитените територии в мрежата от „Натура 2000“. До момента на 

територията на България са картирани 9 типа екосистеми, извън мрежата „Натура 
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2000“, да които е направена и биофизична оценка на състоянието. Картирането и 

биофизична оценка са извършени в рамките на 7 проекта, финансирани по Програма 

BG03 ФМЕИП. Същевременно дава нови научно-базирани знания за монетарната 

оценка на приоритетни екосистемни услуги от защитените територии в ТГР. 

Необходимо е обаче да бъде картирана зелената инфраструктура и да бъде направена 

оценка на нейното състояние, като се вземат предвид насоките на Стратегията на ЕС за 

биологичното разнообразие, за създаване на общоевропейска Методика за 

картографиране, оценка и постигане на добро състояние на екосистемите, така че те да 

осигуряват ползи, като например регулиране на климата и на водите, опазване на 

почвите, опрашване, предотвратяване на бедствия и защита от тях. 

Основните предизвикателства в управлението на биоразнообразието в ТГР Р България 

Р С Македония могат са се обобщят както следва: 

- Въвеждане на ясно дефинирани и специфични за защитените зони 

природозащитни цели и необходимите природозащитни мерки за всяко 

местообитание и всеки вид във всички защитени зони от екологичната мрежа 

„Натура 2000“. Тези цели и мерки ще послужат като основа за разработването 

на планове за управление на защитените зони, финансирането за които е 

предвидено по Програма за Околна среда 2021-2027 г.;   

- Изграждане на ефективни структури за управление на „Натура 2000“ с 

подходящ административен и финансов капацитет;    

- Интегриране на целите за постигане на климатична неутралност в целите за 

опазването на биологичното разнообразие, чрез създаване на условия за 

прилагане на природосъобразни решения. За прилагането на такива решения е 

необходима експертизата на интердисциплинарни екипи от експерти, с 

активното участие на местните власти, неправителствения сектор, бизнеса, 

собствениците на земи и гражданите. Всичко това изисква целенасочени усилия 

за идентифициране на работещи решения, които ще бъдат широко подкрепени, 

за да се постигне необходимия интерес към прилагането им в по-широк мащаб.  

 

Националните политики за биоразнообразието отразяват европейските инициативи и 

законодателство в два аспекта: стратегически и законодателен. 

Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 (НПР 2030), приета с Протокол 

№ 67 на Министерския съвет от 02.12.2020 г., определя визията и общите цели на 

политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително 
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техните териториални измерения. Един от приоритетите е насочен към осигуряването 

на чист въздух и поддържане на биоразнообразието. В НПР е отделено специално 

внимание на политиката по опазването и поддържането на богатото биологично и 

ландшафтно разнообразие на страната и регионите. Изпълнението на приоритета има 

значителна роля за осъществяванет на целите, свързани с осигуряване на здравословен 

начин на живот и насърчаване благосъстоянието на всички във всяка възраст, 

предприемане на спешни действия за борба с изменението на климата и неговите 

последици, опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси 

за устойчиво развитие, опазване, възстановяване и насърчаване на устойчивото 

използване на сухоземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с 

опустиняването, спиране и обръщане на процеса на деградация на земите и 

предотвратяване загубата на биологично разнообразие.  

Съответствие е налице и в рамките на Стълб „Зелена България” на Плана за 

възстановяване и устойчивост на Република България (внесен за одобрение в 

Европейската комисия), като се акцентира върху биологичното разнообразие чрез 

осигуряване на ефективно управление на Националната  екологична мрежа и защита и 

възстановяване на екосистеми и природни местообитания и видове с европейско и 

национално значение за преустановяване загубата на биологично разнообразие. 

Основният национален документ, свързан с биологичното разнообразие в България, е 

вторият Национален план за опазване на биологичното разнообразие за периода 

2005—2010 г. Планът не е актуализиран официално, но са формулирани и приложени 

нови национални приоритети. От 2002 г. задължение на министъра на околната среда и 

водите е да изготвя с участието на отрасловите ведомства и неправителствени 

организации и да внася в Министерския съвет Национална стратегия за опазване на 

биологичното разнообразие, както и да изготвя Национален план за опазване на 

биологичното разнообразие и да отчита изпълнението на плана. 

Новата Стратегия за биологичното разнообразие в Република България и Национален 

план за опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие и генетичните 

ресурси 2021-2025 г. е разработена през 2021 г. и публикувана за обществено 

обсъждане през м. октомври 2021 г. Сред основните приоритети, залегнали в проекта 

на стратегия са: опазване, устойчиво ползване на биологичното разнообразие и 

справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от използването 

на генетичните ресурси; опазване и възстановяване на екосистемите и съхраняване на 
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услугите и ползите, които те предоставят и поддържане и ефективно управление на 

Националната екологична мрежа (НЕМ). 

Съгласно чл. 8 на Директива 92/43/ЕИО на ЕС от 21 май 1992 г. за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за местообитанията)  

е разработена Национална приоритетна рамка за действие за НАТУРА 2000 (НПРД), 

окончателна версия от м. април 2014 г. НПРД представлява документ за стратегическо 

планиране на национално ниво.  

LESNet е разработена с оглед изпълнението на очертания в НПРД Приоритет 3: 

„Устойчиво използване на екосистемните услуги за оптимални обществени ползи, 

както и други фактори за социално-икономическото развитие на регионите“. 

 

Стратегически цели 

 

СЦ1. Опазване на биологичното разнообразие и естествените функции на 

екосистемите в ТГР, с особено внимание върху защитените природни територии 

Стратегическа цел 1 адресира ключови дейности за опазване на биологичното 

разнообразие. Като основна задача по тази стратегическа цел ще бъде следването на 

приоритети и мерки за възстановяване и съхраняване на биологичното разнообразие, 

като основа към всички действия за съхраняване на природните ресурси и естествените 

функции на екосистемите в планинските територии от ТГР, опезпечаващи 

предоставянето на материални, регуриращи и културни услуги в полза на хората.  

Екосистемите и услугите, които те предоставят, са от решаващо значение за 

оцеляването, здравето и качеството на живот на настоящите и бъдещите поколения. 

Природните ресурси са в основата на икономическото развитие, предлагат 

възможности за нови инвестиции и заетост и подобряват стандарта и качеството на 

живот на населението. 

За да се постигне тази цел е необходимо управлението на природните ресурси да бъде 

базирано на екосистемен подход. По този начин ще се постигне устойчиво управление 

на горите като екосистеми от гледна точка на техните екологични, икономически и 

социални функции и ще се запази високо ниво на биоразнообразие и качество на 

природния капитал чрез поддържане на потока на екосистемните услуги.  
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Друго важно предизвикателство е балансирането и хармонизирането на интересите на 

отделните групи заинтересовани страни. Освен това, както националната, така и 

глобалната перспектива се отнасят за устойчивото управление на природните ресурси.  

Области на действие: 

Стратегическата цел е насочена към утвърждаване на водещата роля на природния 

капитал и екосистемния подход при управлението на планинските екосистеми в ТГР с 

фокус върху мрежата от защитени територии и включва следните приоритетни области 

на действие: 

- Укрепване на нормативната и стратегическа рамка за възстановяване на природата; 

- Мерки за опазване и подобряване на състоянието на популациите на видовете и 

природните местообитания; 

- Мерки за опазване и възстановяване на екосистемите и на екосистемните услуги и 

ползи, които те предоставят; 

- Мерки за насърчаване на устойчиви земеделски практики: подобряването на 

състоянието и многообразието на земеделските екосистеми; 

- Мерки за насърчаване на биологичното земеделие; 

- Мерки за интегриране на екосистемния подход и прилагане на природосъобразни 

решения в опазването на защитени зони от Мрежата “Натура 2000”. 

Индикатори за постигнат резултат: 

Дял на местообитанията, в които не се наблюдава влошаване на тенденциите в 

природозащитното състояние (чл. 17 от ДМ); 

Дял на видовете, в които не се наблюдава влошаване на тенденциите в 

природозащитното състояние (чл. 17 от ДМ); 

Дял на видовете птици с Европейско значение, при които се наблюдават стабилни 

популационни тенденции; 

Дял на местообитанията с благоприятно природозащитно състояние; 

Дял на видовете  с благоприятно природозащитно състояние; 

Намаляване на броя на видовете с природозащитна стойност, застрашени от инвазивни 

видове. 

Отговорни за изпълнението институции и организации: 

Министерства:  

МОСВ, МЗХГ, МЗ 

Агенции и държавни структури на регионално ниво: 
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ИАОС, РИОСВ, Басейнови дирекции, Дирекции на Националните паркове, ИАГ, РЗИ 

Регионални и местни власти: 

Областни администрации и общини 

Бизнес, граждански и изследователски организации: 

Бизнес и браншови организации, висши учебни заведения и изследователски 

институти, НПО и МИГ 

Насоки за развитие и надграждане на капацитет: 

- Капацитет за партньорства, интегрирано планиране и изпълнение; 

- Капацитет за управление на информацията, планиране и изпълнение на ефективни 

комуникационни стратегии; 

- Капацитет за създаване и управление на неформални, тематични и ориентирани към 

резултата мрежи и структури; 

- Осигуряване на експертиза в различни области, включително технологични, в 

отговор на непрекъснато повишаващите се изисквания към политиките; 

- Капацитет за анализ и оценка на ефектите. 

 

СЦ 2: Устойчиво управление на защитените зони и информирано участие на 

заинтересованите страни 

Стратегическата цел посочва ангажимент относно устойчивото управление на 

защитените зони и информираното участие на всички заинтересовани страни в процеса 

на управление и вземане на решения, базирано на знания за екосистемите и услугите, 

които те предоставят.  

Области на действие: 

Стратегическа цел 2 обхваща области на действие с потенциал за увеличаване приноса 

на ТГР за постигане на общоевропейските цели за ефективно управление на 

защитените зони: 

- Интегриране на екосистемния подход и прилагане на природосъобразни решения за 

опазване на защитените зони от мрежата „Натура 2000“; 

- Осъществяване на мониторингови дейности на местообитания, видове и птици в 

защитените територии в ТГР; 

- Осигуряване на опазването, съхраняването и развитието на мрежата от защитени 

територии и биосферни паркове; 
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- Подобряване на научния капацитет в областта на биологичното разнообразие, както и 

обмен на знания; 

- Устойчиво подобряване на информационното осигуряване в сектор 

„Биоразнообразие“; 

- Развитие и технологично усъвършенстване на информационните платформи, 

обезпечаващи процесите на вземане на решения, свързани с биоразнообразието; 

- Подобряване нивото на информираност на обществеността и работа на местно ниво. 

Индикатори: 

Дял на защитените зони с определени специфични природозащитни цели; 

Дял на защитените територии с ефективна правна защита (изготвени/ актуализирани 

планове за управление); 

Дял на защитените зони с ефективна правна защита (изготвени/ актуализирани планове 

за управление). 

Дял на картирани и оценени екосистеми от мрежата „Натура 2000“. 

Отговорни за изпълнението институции и организации: 

Министерства:  

МОСВ, МЗХГ, МЗ 

Агенции и държавни структури на регионално ниво: 

ИАОС, РИОСВ, Басейнови дирекции, ИАГ, РЗИ 

Регионални и местни власти: 

Областни администрации и общини 

Бизнес, граждански и изследователски организации: 

Бизнес и браншови организации, висши учебни заведения и изследователски 

институти, НПО и МИГ 

Насоки за развитие и надграждане на капацитет: 

- Капацитет за партньорства, интегрирано планиране и изпълнение, вкл. финансово; 

- Капацитет за управление на информацията, планиране и изпълнение на ефективни 

комуникационни стратегии; 

- Капацитет за създаване и управление на неформални, тематични и ориентирани към 

резултата мрежи и структури; 

- Осигуряване на експертиза в различни области, включително технологични; 

- Капацитет за анализ и оценка на ефектите. 
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Приоритет 1: Устойчиво управление на природния капитал в ТГР 
Стратегическа 

цел 
Мярка Оперативни дейности Източници на 

финансиране 
Срок Очаквани 

резултати 
Индикатори Отговорни 

институции 

СЦ 1 Опазване 
на биологичното 
разнообразие и 

естествените 
функции на 

екосистемите в 
ТГР, с особено 

внимание върху 
защитените 
природни 
територии 

Укрепване на 
нормативната и 
стратегическа рамка за 
опазване на екосистемите 
и биологичното 
разнообразие на 
природата 

Подобряване на  
управлението и 
контрола в защитените 
територии, в 
съответствие с 
променените условия и 
изисквания, 
актуализация на 
нормативни актове 

Държавен бюджет 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 
LIFE 
 

постоянен Подобрено 
управление 
и контрол в 
сектора 

Брой 
стратегически 
и нормативни 
актове 

МОСВ 

 
 

  
 

 Усъвършенстване на 
подходите и мерките за 
опазване и устойчиво 
управление на 
биологичното 
разнообразие в 
планинските 
екосистеми в ТГР, в 
съответствие с 
актуалните национални 
и международни 
условия 

Държавен бюджет 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 
LIFE 

< 5 години Подобрено 
управление 
и контрол в 
сектора 

Предложени 
нови/подобре
ни подходи, 
качествен 
индикатор: 
адекватност 
на подходите 
и мерките 

МОСВ 

 

 

 

 

Мерки за опазване и 
подобряване на 
състоянието на 
популациите на 
застрашените видове в 
ТГР 

Изграждане на 
специфични подходи за 
опазване на 
биологичното 
разнообразие в 
секторните политики 

Държавен бюджет 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 
LIFE 

< 5 години Подобрено 
състояние 
на видовете 

Брой промени 
в сектроните 
политики 

МОСВ 

 

 

 
 

Преки консервационни 
дейности за 
подобряване на 
природозащитното 
състояние на природни 
местообитания и 

Държавен бюджет 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 
LIFE 

> 5 години Подобрено 
природозащ
итно 
състояние 

Брой 
видове/местоо
битания с 
подобрено 
природозащит
но състояние 

МОСВ 
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видове   
 

Разработване и 
прилагане на планове 
за действие за 
възстановяване и 
опазване на 
популациите на 
застрашени и уязвими 
видове 

Държавен бюджет 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 
LIFE 

< 5 години Подобрено 
природозащ
итно 
състояние 

Видове с план 
за действие 

МОСВ 

 

 

 
 

Изпълнение на 
дейности за опазване 
на застрашени видове 
ex situ, чрез отглеждане 
на екземпляри в 
съответните обекти, 
както и съхранение на 
генетичен материал в 
контролирани от 
човека условия 

Държавен бюджет 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 
LIFE 

< 5 години Осигурени 
условия за 
овладяване 
на 
негативните 
популацион
ни 
тенденции 
на 
застрашени 
видове 

Брой видове МОСВ 

 

 

 
 

Провеждане на 
семинари и обучения за 
подобряване на 
взаимодействието 
между 
заинтересованите 
страни 

Държавен бюджет 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 
LIFE 

постоянен Подобрено 
разбиране 
на 
общността 
за 
проблемите 

Брой 
обучения и 
семинари, 
брой обучени 

МОСВ, 
РИОСВ, 
Паркови 
дирекции 

 

 

 
 

Инфромационни 
кампании сред 
гражданите и 
заинтересованите 

Държавен бюджет 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 
LIFE 

< 3 години Проведени 
информацио
нни 
кампании 

Брой 
информацион
ни кампании 

МОСВ, 
заинтересован

и страни и 
НПО, МИГ 
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страни за 
популяризиране на 
важността за опазване 
и подобряване на 
състоянието на 
видовете и 
местообитанията 

 

 

 

 

Инвестиции в научни 
изследвания и 
иновации, в 
поддържането и 
подобряването на 
националния научен 
капацитет в областта на 
биологичното 
разнообразие, както и в 
обмен на знания 

Държавен бюджет 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 
LIFE 
Хоризонт Европа 
частни инвестиции 

постоянен Направени 
инвестиции 
в начуни 
изследвания 
и иновации 

Стойност на 
инвестициите 

МОСВ, МИ, 
МОН, бизнес 
и НПО, МИГ 

 
 

   
 

 
 

  Мерки за опазване и 
възстановяване на 
екосистемите и на 
екосистемните услуги и 
ползи, които те 
предоставят 

Подобряване 
управлението на 
екосистемите чрез 
оценка на капацитета 
на натоварване на 
значимите екосистеми, 
както и на капацитета 
им за предоставяне на 
екосистемни услуги 

Държавен бюджет 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 
LIFE 
МВУ 
общински бюджети 

< 3 години Извършена 
оценка на 
капацитета 
и 
натоварване
то на 
екосистемит
е 

Брой оценки 
на 
натоварването 

МОСВ 

 
 

 
 

   
 

Създаване на зелена 
инфраструктура и 
възстановяване на 
нарушените 
екосистеми 

Държавен бюджет 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 
LIFE 
МВУ 
общински бюджети 

< 5 години Създадена 
зелена 
инфраструкт
ура 

Брой 
елементи на 
зелена 
инфраструкту
ра 

МОСВ, 
общини 
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Изграждане, 
реконструкция и 
рехабилитация на 
„зелена” и „синя” 
инфраструктура за 
осигуряване на 
екологични коридори и 
подобряване 
състоянието на 
популациите на видове 
в сухоземните и водни 
екосистеми 

Държавен бюджет 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 
LIFE 
МВУ 
общински бюджети 

< 5 години Създадена и 
реконструир
ана "зелена 
и синя" 
инфраструкт
ура 

Брой 
елементи 
зелена 
инфраструкту
ра 

МОСВ, МРРБ, 
общини 

 
 

 
 

   
 

Подобряване трансфера 
на знания и 
комуникацията със 
заинтересованите 
страни относно 
състоянието на 
екосистемите и 
услугите от тях; 
повишаване на 
осведомеността за 
състоянието на 
екосистемите и 
екосистемните услуги 

Държавен бюджет 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 
LIFE 
общински бюджети 
МВУ 

< 5 години Подобрен 
трансфер на 
знания и 
подобрена 
информиран
ост 

Степен/% на 
повишаване 
на 
осведоменостт
а 

МОСВ, БАН, 
НПО 

 

 

   
 

 
 

Разработване и 
прилагане на подходи 
за остойностяване на 
екосистемните услуги и 
осчетоводяване на 
природния капитал 

Държавен бюджет 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 
LIFE 
общински бюджети 
МВУ 

< 5 години Разработени 
подходи за 
остойностяв
ане на 
екосистемни
те услуги 

Брой 
остойностени 
услуги 

МОСВ, ИАОС 

Инфромационни 
кампании сред 
гражданите и 
заинтересованите 
страни за 
популяризиране на 
важността на 
екосистемите и ползите 
от екосистемните 
услуги 

Държавен бюджет 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 
LIFE 

< 3 години По-добра 
информиран
ост на 
гражданите 

Степен на 
повишаване 
на осведомено 
стта 

МОСВ, 
заинтересован

и страни и 
НПО 
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Подобряване на 
националния научен 
капацитет и обмен на 
знания 

Държавен бюджет 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 

< 5 години Подобрен 
научен 
капацитет 

Брой научни 
разработки 

МОСВ, БАН, 
МОН 

 
 

Мерки за насърчаване на 
устойчиви земеделски 
практики: подобряването 
на състоянието и 
многообразието на 
земеделските екосистеми 

Повишаване приноса 
на селското и горско 
стопанство за 
съхраняване и 
подобряване на 
биоразнообразието 

Програми, 
съфинансирани от ЕС 
МВУ 

< 5 години подобрени 
показатели 
за 
съхранение 
на 
биоразнообр
азието 

Брой видове 
(вкл. и 
птици)/природ
ни 
местообитани
я с подобрен 
природозащит
ен статус 

МЗХГ, ИАГ 

 

 

Запазване на 
относителния дял на 
земеделски земи с 
налични естествени 
елементи на ландшафта 

Държавен бюджет 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 
LIFE 

< 5 години Повишаване 
на дела на 
земеделски 
земи с 
естествени 
елементи на 
ландшафт 

% повишение МЗХГ 

 

 

 
 

Възстановени и 
стабилизирани тревни 
екосистеми с висока 
природна стойност  

Държавен бюджет 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 
LIFE 

< 5 години Повишен 
дял 
възстановен
и и 
стабилизира
ни тревни 
екосистеми 

% повишение МЗХГ 

Идентифициране, 
подпомагане и пазарна 
реализация на 
специфични продукти 
от земеделски системи 
с висока природна 

Държавен бюджет 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 
LIFE 

< 5 години Повишена 
пазарна 
реализация 
на 
специфични 
продукти 

% повишение МЗХГ 
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стойност  

 

 
 

Информационни 
кампании и работа със 
заинтересованите 
страни 

Държавен бюджет 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 
LIFE 

< 3 години Повишена 
информаира
ност 

Брой 
кампании 

МЗХГ, 
заинтересован

и страни и 
НПО  

 

 
 

Мерки за насърчаване на 
биологичното земеделие  

Увеличаване 
производството на 
растителни и 
животински продукти 
по биологичен начин 

Държавен бюджет 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 
частни инвестиции 
финансови 
инструменти 

< 5 години Увеличено 
производств
о на 
биологични 
продукти 

% повишение МЗХГ 

 

 

Въвеждане на 
земеделски практики, 
опазващи 
биоразнообразието 

Държавен бюджет 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 
финансови 
инструменти 
частни инвестиции 

< 5 години Съхранени 
местообитан
ия за видове 
от висока 
консервацио
нна 
значимост (в 
т.ч. и птици) 

Брой 
местообитани
я и видове 

МЗХГ 

 

 

 
 

 
 

Информационни 
кампании и работа със 
заинтересованите 
страни 

Програми, 
съфинансирани от ЕС 
LIFE 

< 5 години Повишена 
информиран
ост 

Брой 
кампании 

МОСВ, 
заинтересован

и страни и 
НПО 
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Насърчаване на 
технологичния и 
екологичен преход на 
селското стопанство 

МВУ > 5 години Реализирани 
зелелни и 
цифрови 
инвестиции 

Брой 
инвестиции 

МЗХГ 

  Мерки за интегриране на 
екосистемния подход и 
прилагане на решения, 
базирани на природата в 
опазването на защитени 
зони от Мрежата Натура 
2000 

Интегриране на 
екосистемния подход и 
прилагане на решения, 
базирани на природата 
в опазването на 
защитените зони от 
мрежата „Натура 2000“ 

МВУ > 5 години Приложени 
интегрирани 
екосистемни 
решения в 
опазване на 
защитените 
зони 

Брой зони с 
приложени 
решения 

МОСВ 

Информационни 
кампании и работа със 
заинтересованите 
страни 

Програми, 
съфинансирани от ЕС 
Държавен бюджет 

< 3 години Повишена 
информиран
ост 

Брой 
кампании 

МОСВ 

 
 

Възстановяване на 
ключови за климата 
екосистеми в 
изпълнение на 
Стратегията на 
биологично 
разнообразие на ЕС 
2030 и целите на 
Европейския зелен пакт 

МВУ > 5 години Възстановен
и 
екосистеми 

Брой 
възстановени 
екосистеми 

МОСВ 

СЦ 2: Устойчиво 
управление на 
защитените зони 
и информирано 
участие на 
заинтересованит
е страни 

  
Интегриране на 
екосистемния подход и 
прилагане на 
природосъобразни 
решения, базирани на 
знания за екосистемните 
услуги, които се 
предоставят в 
защитените зони от 
мрежата Натура 2000 

  
Изграждане на 
капацитет на всички 
заинтересовани страни 

 
 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 
МВУ 

 
 
постоянен 

 
Изграден 
капацитет 
на 
заинтересов
аните 
страни 

 
Брой 
обхванати 
представители 
на ЗС 

 
МОСВ, 
РИОСВ, 
паркови 

дирекции, 
общини 

 
 

Информационни 
кампании и работа със 
заинтересованите 
страни 

Програми, 
съфинансирани от ЕС 
МВУ 
 

постоянен 
 
 

Повишена 
информиран
ост 

Брой 
проведени 
информацион
ни кампании 

МОСВ, 
РИОСВ, 
паркови 

дирекции, 
общини 

 
 

Мерки за осигуряване на 
ефективен мониторинг и 
осигуряване на 

Развитие и 
технологично 
усъвършенстване на 

Програми, 
съфинансирани от ЕС 
МВУ 

< 5 години Технологич
но 
усъвършенс

Брой 
платформи 

МОСВ, 
ИАОС, МОН, 

паркови 
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ефективно 
функциониране на 
екосистемите в ТГР  

информационните 
платформи, 
обезпечаващи 
процесите на 
наблюдение на 
компоненти и 
индикатори за 
състоянието на 
екосистемите в полза 
на взимащите решения, 
свързани с 
биоразнообразието; 

твани бази и 
информацио
нни 
платформи 

дирекции 

 

 

Мерки за осигуряване на 
опазването, 
съхраняването и 
развитието на мрежата от 
защитени територии и 
биосферни паркове 

Определяне на важни 
за опазване на 
биологичното 
разнообразие 
територии в ТГР; 

Програми, 
съфинансирани от ЕС 
Държавен бюджет 

< 5 години Определени 
зони 

Брой зони МОСВ 

 
 

Изготвяне/актуализира
не и прилагане на 
планове за управление 
на защитени 
територии; 

Програми, 
съфинансирани от ЕС 
Държавен бюджет 

< 5 години Изготвени/а
ктуализиран
и и 
прилагани 
планове за 
управление 
на защитени 
територии; 

Брой планове МОСВ 

 
 

Актуализиране на 
площите на защитени 
територии, във връзка с 
по-точни замервания и 
промени в режимите на 
дейности в тях; 

Програми, 
съфинансирани от ЕС 
Държавен бюджет 
 

< 5 години 
 
 

Актуализира
ни площи на 
защитените 
територии 

Брой ЗТ с 
актуализирани 
площи 

МОСВ, ИАОС 

 
 

 

Насърчаване на 
устойчивото използване 
на природни ресурси 
(вода, суровини и т.н.) 
чрез намаляване на 
натиска, възприемане на 
иновативни решения и 
поведение, в 
съответствие с 
необходимото 

Насърчаване на научна 
дейност за устойчиво 
изпозлване на 
природни ресурси 

Програми, 
съфинансирани от ЕС 
Хоризонт Европа 

> 5 години Увеличение 
на обема 
научна 
дейност 

Брой 
изследвания и 
разработки 

МОСВ, МОН, 
БАН 

 
 

Демонстрационни 
проекти за иновативно 
използване на 
природните ресурси  

,Програми 
съфинансирани от ЕС 
НДЕФ 
общински бюджети 

< 4 години Реализирани 
демонстраци
онни 
проекти 

Брой проекти общини 
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приспособяване на 
услугите и 
инфраструктурата.  

 
 

 
 

Информационни 
кампании за 
насърчаване на 
устойчивото 
използване на 
ресурсите и природния 
капитал 

Програми, 
съфинансирани от ЕС 
общински бюджети 
 

постоянен Реализирани 
информацио
нни 
кампании 

% повишение 
на 
осведоменостт
а 

общини, 
НСОРБ, 
МОСВ 

 
 
  
 
 Подобряване на 

информираността и 
подкрепа за широкото 
участие на гражданите в 
демократичните процеси, 
насърчаване на 
социалното качество.  

Подобряване на 
уменията за 
интегрирано 
управление на околната 
среда и участието на 
местните общности в 
процесите на вземане 
на решения 

LIFE 
Erasmus + 

< 5 години Подобрени 
умения за 
интегрирано 
управление 

Брой решения 
с участие на 
местните 
общности 

МОСВ, МРРБ, 
НСОРБ 

 

 

Насърчаване на 
иновациите в областта 
на околната среда в 
планинските райони. 

Програми, 
съфинансирани от ЕС 
Interreg 

< 5 години Повишени 
частни 
инвестиции 

% повишение МОСВ, МРРБ 
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Приоритет 2: Обезпечаване предоставянето на екосистемни услуги 

 

Споделените усилия на институции, бизнес и граждани са ключови за постигане на 

трансформация на моделите на производство и потребление, която постига 

икономически растеж с грижа за природния капитал. Благоденствието на 

населението зависи от състоянието на екосистемите и поддържането на поток от 

екосистемни услуги и е гаранция за устойчив растеж и развитие. Екосистемите 

осигуряват материални, регулиращи и поддържащи и културни екосистемни услуги за 

населението. В тази връзка идентифицираните предизвикателства от анализа на 

състоянието на компонентите на екосистемите в планинските райони от ТГР и целта на 

стратегията обуславят дефинирането на Приоритет 2 в общата рамка. Този приоритет 

съответства с целите за устойчиво развитие на ООН (ЦУР) 2030 и с политиките за 

стимулиране на ефективното използване на ресурси в прехода към чиста и кръгова 

икономика, за възстановяване на биоразнообразието и ограничаване на замърсяването, 

посочени в приетият през 2019 г. Европейски зелен пакт. Планът за действие на ЕС 

„Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата“ (COM(2021) 400) и визията на 

ЕС за постигане на нулево замърсяване през 2050 г. „Здрава планета за всички“ са 

също засегнати в обхвата на Приоритет 2. Ключовите цели за нулево замърсяване до 

2030 г. от Плана, свързани с намаляване на вредното въздействие върху здравето и 

екосистемите, загубата на хранителни вещества, количествата морски отпадъци и 

общото количество образувани отпадъци намират отражение при определяне на 

амбициите за постигане на положителни резултати. Приоритетът е в съответствие и с 

предстоящата стратегия на ЕС за почвите, която се фокусира върху защитата на 

плодородието, намаляване на ерозията и увеличаване на органичното вещество в 

почвата.  

 

СЦ 1: Утвърждаване на модел за ефективно управление на потока от екосистемни 

услуги, базиран на остойностяване на приоритетни услуги и сметки за природен 

капитал 

Стратегическа цел 1 адресира към основните ключови екосистемни услуги, определени 

като приоритетни за планинските екосистеми в ТГР и насочена към полагане основите 

на екосистемно счетоводство и монетарна оценка на природния капитал. Връзката 

наука – бизнес – политики е ключова за постигане на целта. 
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Амбицията е до 2031 г. в ТГР да бъдат инвестирани усилия и ресурси, които водят до 

необратимост на процеса на утвърждаване на икономически модел за ефективно 

управление на потока от екосистемни услуги, с принос за възстановяване на природния 

капитал. 

Области на действие: 

Стратегическата цел е насочена към утвърждаване на модел за ефективно управление 

на потока от екосистемни услуги с принос за възстановяване на природния капитал, 

осигуряващ икономически растеж и създаващ стойност по отношение на природния 

капитал. Усилията са ориентирани към области на действие за поддържане и 

подобряване състоянието на екосистемите на регионално и локално ниво, а именно:  

- Разширяване на инструментите и ресурсите за поддържане и подобряване 

състоянието на екосистемите; 

- Улесняване на процеса на въвеждане и възприемане на кръгови бизнес модели и 

екодизайн на продуктите в ключови сектори, чрез адекватна оценка на природните 

ресурси, достъп до информация за добри практики, специализирани обучения и др.; 

- Политики за насърчаване на ефективното използване на екосистемни услуги; 

- Осигуряване на капацитет за оценка на състоянието на екосистемите и на потока от 

услуги, който те предоставят. 

Индикатори: 

Дял на екосистемите в добро и много добро състояние. 

Отговорни за изпълнението институции и организации: 

Министерства:  

МОСВ, МИ, МОН, МЗХГ, МЗ, МЕ, МТСП 

Агенции и държавни структури на регионално ниво: 

ИАОС,  Басейнови дирекции, ИАНМСП, РЗИ, ДП «РАО», НСИ 

Регионални и местни власти: 

Областни администрации и общини 

Бизнес, граждански и изследователски организации: 

Бизнес и браншови организации, висши учебни заведения и изследователски 

институти, НПО, МИГ 

Насоки за развитие и надграждане на капацитет: 

- Капацитет за партньорства, интегрирано планиране и изпълнение, вкл. финансово; 

- Капацитет за управление на информацията, планиране и изпълнение на ефективни 

комуникационни стратегии; 
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- Капацитет за създаване и управление на неформални, тематични и ориентирани към 

резултата мрежи и структури; 

- Осигуряване на експертиза в различни области, включително технологични, в 

отговор на непрекъснато повишаващите се изисквания към политиките; 

- Капацитет за анализ и оценка на ефектите. 
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Приоритет 2: Обезпечаване предоставянето на екосистемни услуги 

Стратегическа цел Мярка Оперативни дейности Източници на 
финансиране 

Срок Очаквани резултати Индикатори Отговорни 
институции 

СЦ 1: Утвърждаване на 
модел за ефективно 
управление на потока 
от екосистемни услуги, 
базиран на 
остойностяване на 
приоритетни услуги и 
сметки за природен 
капитал 

Улесняване 
достъпа до 
финансиране на 
организации, 
предприятия и 
фирми, 
прилагащи 
екосистемен 
подход при 
ползване на 
екосистемни 
услуги 

 Създаване и въвеждане на 
инструменти за приоритетно 
финансиране на проекти, 
подобряващи състоянието на 
екосистемите  

 Програми, 
съфинансирани от ЕС 
МВУ 

 постоянен  Подобрен достъп на 
организации и институции 
до финансиране за дейности 
по подобряване състоянието 
на екосистемите 

 Брой 
финансирани 
проекти 

МОСВ, МИ 

  

Повишаване 
информираността 
и капацитета на 
ЗС за 
екосистемите и 
услугите, които 
те предоставят 

Създаване на ресурсен Център 
и информационна платформа за 
добри практики в подкрепа на 
ЗС 

Държавен бюджет < 3 години Подобрен достъп до 
информационни ресурси 

Брой центрове 
Брой ЗС 
използвали 
услугите на 
центъра 

МИ. ИАМСП, 
МОСВ Програми, 

съфинансирани от ЕС 
  

Информационни кампании за 
популяризиране на добри 
практики за ефективно 
използване на екосистемни 
услуги 

Държавен бюджет постоянен Подобрена 
информираностна 
икономическите оператори и 
популяризирани добри 
практики 

Брой проведени 
кампании; 
Брой обхванати 
участници 

МЗХГ, ДФЗ, 
МОСВ, МИ, МЕ, 

МТ, МОН 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 

  

Провеждане на таргетирани 
информационно - обучителни 
кампании за популяризиране на 
дейности по подобряване 
състоянието на екосистемите 

Държавен бюджет постоянен Подобрена информираност 
на предприятията и 
популяризирани добри 
практики 

Брой проведени 
кампании; 
Брой обхванати 
участници 

МОСВ, ИАОС 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 

  

Насърчаване на 
устойчиви 
модели на 
ползване на 
екосистемни 
услуги  

Разработване и провеждане на 
информационно образователни 
програми за популяризиране на 
ефективни модели за ползване 
на екосистемни услуги  

Държавен бюджет постоянен 
  

Популяризиран модел на 
потребление в подкрепа на 
сертифицирани и 
екологосъобразни продукти 

Брой проведени 
кампании; 
Брой обхванати 
участници 

МОСВ, общини 
общински бюджети 

Информационно - 
образователни кампании за 
повишаване на ефективното 
използване на културни 
екосистемни услуги 

Държавен бюджет постоянен Повишена информираност 
на различни целеви групи в 
областта на ЕСУ 

Брой кампании: 
Брой обхванати 
участници 

МОСВ, МЗХГ, 
общини Програми, 

съфинансирани от ЕС 
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общински бюджети   

Информационно - 
образователни кампании за 
повишаване на ефективното 
използване на материални 
екосистемни услуги 

Държавен бюджет постоянен Повишена информираност 
на различни целеви групи в 
областта на ЕСУ 

Брой кампании: 
Брой обхванати 
участници 

МОСВ, МЗХГ, 
общини Програми, 

съфинансирани от ЕС 
  

общински бюджети   

Информационно - 
образователни кампании за 
популяризиране на дейности по 
поддържане на регулиращите 
екосистемни услуги 

Държавен бюджет постоянен Повишена информираност 
на различни целеви групи в 
областта на ЕСУ 

Брой кампании: 
Брой обхванати 
участници 

МОСВ, общини, 
оператори, 

организации по 
оползотворяване 

Програми, 
съфинансирани от ЕС 

  

ФМ на ЕИП   

общински бюджети   

приходи от такси   

    
Създаване на електронна 
платформа за състоянието на 
екосистемите и ЕСУ 

Държавен бюджет < 4 години Подобрен достъп до 
информация на широк кръг 
заинтересовани страни за 
устойчиво ползване на ЕСУ 

Брой платформи; 
Брой 
популяризирани 
услуги: 
брой посещения 
на платформата 

МОСВ, МИ 

Подкрепа за социални 
предприятия, които извършват 
дейности, свързани с 
подобряване състоянието на 
екосистемите и услугите, които 
те предоставят 

Програми, 
съфинансирани от ЕС 

< 5 години Подкрепяща среда за 
развитие на социално 
предприемачество в 
подкрепа към зелена 
икономика 

Брой подкрепени 
проекти 

МТСП, общини, 
НПО, социални 

предприятия 

Разгръщане на 
потенциала за 
развитие на 
икономика, 
базирана на ЕСУ 

  
Създаване на център и мрежи 
за знания за ЕСУ 

  
Държавен бюджет 

  
< 3 години 

  
подобрена информационна 
основа за развитие на 
политики в областта на 
биоикономиката 

  
Брой мрежи 

 
МЗХГ, МОСВ, МИ, 

МЕ 
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Подкрепа за научни 
изследвания и иновации за 
ефективно използване на 
потенциала на екосистемите да 
предоставят ЕСУ  

Държавен бюджет постоянен Подобрен капацитет за 
разработване и прилагане на 
био-базирани бизнес модели 

Брой подкрепени 
проекти 

МОН, МЗХГ 

Хоризонт Европа   

Популяризиране на 
съществуващата законодателна 
рамка, рамка от политики и 
добри практики по отношение 
наЕСУ 

Държавен бюджет постоянен Повишено ниво на 
информираност относно 
възможностите и ползите от 
биоикономиката 

Брой кампании; 
Брой обхванати 
участници 

МЗХГ, МОСВ 

Обучение, образование и 
трансфер на знания за 
първични производители и 
предприемачи, насочени към 
повишаване на 
информираността за 
възможностите на ЕСУ 

Държавен бюджет постоянен Подобрено ниво на 
информираност и 
предприемаческа култура в 
областта на биоикономиката 

Брой обучения; 
Брой кампании и 
др. 

МЗХГ, МОСВ 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 

  

Усвояване на потенциала на 
съществуващите инструменти 
за подкрепа и финансиране на 
селските райони за развитие на 
екосистемно-базирани модели 

Държавен бюджет постоянен Осигурен достъп до 
финансиране и подкрепа  

Брой подкрепени 
проекти, 
прилагащи мерки 
и технологии за 
развитие на био-
базирани модели 

МЗХГ, МФ 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 

  

финансови 
инструменти 

  

Подкрепа за създаване на 
клъстери за развитие на 
биобазирана икономика с 
участието на производители, 
академични среди, научно - 
изследователски структури и 
правещи политики 

Държавен бюджет постоянен Подобрен капацитет за 
разработване и прилагане на 
био-базирани бизнес модели 

Брой клъстери и 
форми на 
взаимодействие 

МЗХГ, МОН, 
МОСВ 

Хоризонт Европа   

Разработване и изпълнение на 
програми от мерки за 
предотвратяване на влошаване 
състоянието на екосистемите в 
ТГР 

общински бюджети постоянен Подобрена ефективност и 
приложимост на програмите 
за управление на отпадъците 

Брой 
актуализирани/ 
разработени 
общински 
програми 

общини 

приходи от такси   

Разработване и изпълнение на 
демонстрационни проекти за 
подобряване състоянието на 
екосистемите и ЕСУ 

Програми, 
съфинансирани от ЕС 

2025 г. Утвърдени модели за добри 
практики за намаляване на 
хранителните отпадъци  

Брой 
финансирани и 
реализирани 
проекти 

МОСВ, МТ, 
общини, НПО 
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Invest EU   

общински бюджети   

Разработване и финансиране на 
специализирана програма за 
нучни изследвания и иновации 
в областта на ЕСУ 

Фонд "Научни 
изследвания" 

постоянен Стимулиране напроекти за 
ЕСУ 

Брой одобрени 
проекти за 
развойна дейност 

Фонд "Научни 
изследвания", 

научно 
изследователски 

организации 
Стимулиране участието на 
широк кръг заинтересовани 
лица и организации в 
европейски инициативи, 
свързани с ефективното 
използване на ЕСУ 

Държавен бюджет постоянен Повишена степен на участие 
в общоевропейски 
инициативи и солидарност 
към целите за околна среда 
на ниво ЕС 

Брой 
информационни 
събития: 
Брой инициативи, 
присъединени 
към 
общоевропейски 
кампании 

МОСВ, общини, 
НПО 

общински бюджети   

   
Разработване и финансиране на 
програми за осчетоводяване на 
природен капитал 

Програми, 
съфинансирани от ЕС 

> 5 години Намаляване на количествата 
образувани биоотпадъци от 
домакинства 

Брой реализирани 
проекти 

Общини, МОСВ, 
МИ 

ФМ на ЕИП   

общински бюджети   

ПУДООС   

Изготвяне/ актуализация на 
информация за сметки за 
природен капитал в 
съответствие с националните 
цели и стратегическа рамка в 
сектор околна среда 

общински бюджети < 5 години Осигурено съответствие и 
приложимост на 
националните цели в сектор 
околна среда 

Брой разработени/ 
актуализирани  
локални и/или 
регионални 
сметки за 
природен капитал 

Общини 

Подготовка и провеждане на 
информационни кампании за 
популяризиране на системите 
за очсетоводяване на 
природния капитал и мерките, 

Програми, 
съфинансирани от ЕС 

постоянен Информираност и активно 
участие на населението в 
прилагането на мерки за 
устойчиво управление на 
отпадъците 

Брой 
информационни 
кампании; 
Брой общини, 
които реализират 

Общини 

ФМ на ЕИП   
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предвидени в общинските 
програми за управление на 
екосистемите 

общински бюджети   кампании; 
Брой участници 
обхванати от 
кампаниите 

  Преглед и изменение на 
националното законодателство 
за регламентиране на ясни 
наказателно - административни 
отговорности по отношение на 
контрола върху управлението 
на защитените територии и 
екосистемите в планинските 
райони на различните нива и 
институции 

  < 3 години Подобрено ниво на 
прилагане на екологичното 
законодателство 

Брой нормативни 
актове изменени/ 
актализирани 

МОСВ 

Провеждане на тематични 
обучения на отговорните за 
контролната дейност по 
управление на ЗТ и 
екосистемите в планинските 
райони 

Държавен бюджет постоянен Подобрен капацитет за 
осъществяване на ефективен 
контрол 

Брой проведени 
обучения/ 
обхванати 
служители 

МОСВ 

Провеждане на тематични 
обучения на отговорните за 
контролната дейност по 
управление на ЗТ и 
екосистемите в планинските 
райони 

Държавен бюджет постоянен Подобрен капацитет за 
осъществяване на ефективен 
контрол 

Брой проведени 
обучения/ 
обхванати 
служители 

МОСВ 

Ежегодна оценка на нуждите и 
провеждане на обучения за 
служители на ДАМТН, КЗП и 
МЗ във връзка с контрола на 
съответствието на продуктите 

Държавен бюджет постоянен Подобрен капацитет и 
условия за осъществяване на 
контролна дейност 

Брой проведени 
бучения;  
Брой обхванати 
служители 

МОСВ, МЗ, 
ДАМТН, КЗП 

Създаване на информационна 
система за състоянието на 
екосистемите и ЕСУ  

Държавен бюджет < 3 години Адекватна и ефективна 
информационна среда 

Брой 
информационни 
системи 

ИАОС 
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 Мерки за 
ограничаване на 
замърсяването в 
екосистемите 

Изграждане, реконструкция и 
разширяване на 
канализационни мрежи и 
ПСОВ за агломерации над 2000 
е.ж. 

Програми, 
съфинансирани от ЕС 

2025 г. Превенция на замърсяването 
с източник отпадъчни води; 
изпълнение на 
ангажиментите по 
Директива 91/271/ЕИО 

% изградена 
канализационна 
мрежа в 
агломерации над 
2 000 е.ж.; 
пречистен товар 

МРРБ, МОСВ, ВиК 
оператори, 

Асоциации по ВиК, 
общини 

Изготвяне на дългосрочна 
програма за подобряване 
ефективността на изградените 
ПСОВ, включително чрез 
подобряване състоянието на 
канализационната мрежа. 

Държавен бюджет < 3 години Създадени условия за 
проактивен подход при 
превенция на замърсяването 
на водните тела  

Брой разработени 
програми 

МРРБ, Български 
ВиК холдинг ЕАД, 

ВиК оператори 
инвестиции на 
публични 
предприятия 

  

Разработване и изпълнение на 
проекти за трансгранично и 
транснационално 
сътрудничество за опазване на 
горските екосистеми с фокус 
върху научни изследвания 

Хоризонт Европа постоянен Подобрен капацитет за 
сътрудничество и 
изпълнение на 
ангажиментите по 
международни конвенции за 
опазване на морската околна 
среда 

Брой 
финансирани 
проекти 

МОСВ, Басейнови 
дирекции, общини, 

научно  
изследователски 
институти, НПО 

Interreg   
Стратегически дневен 
ред за изследвания и 
иновации в Черно 
море 

  

Мерки за предотвратяване и 
ограничаване на 
деградационните процеси на 
почвите, включително борба с 
ерозията, устойчиво 
управление на деградирали 
терени 

Държавен бюджет 2025 г. Намален риск от деградация 
и нарушаване функциите на 
площите 

Брой реализирани 
проекти 
Площи земи с 
приложени мерки 
за ограничаване 
на 
деградационните 
процеси 

МЗХГ, земеделски 
производители, 

общини Програми, 
съфинансирани от ЕС 

  

частни инвестиции   

Подкрепа за 
икономическите 
сектори, 
включително 
селско и горско 
стопанство за 
развитие на 
потенциала за 
предоставяне на 
регулиращи ЕСУ 

Мерки за популяризиране на 
изискванията за нефинансово 
отчитане на предприятията и 
стандартите за отчитане на 
устойчивост, вкл. съгласно 
Директива 2014/95/ЕО и 
предстоящото й изменение 

Държавен бюджет 2025 г. Постигане на съответствие с 
изискванията на Директива 
2014/95/ЕО 

Брой инициативи 
и инструменти 

МФ, МОСВ 

Програми за подкрепа на 
съвместни научно 
изследователски проекти 
между научните институции и 
бизнеса за разработване на 

Програми, 
съфинансирани от ЕС 

постоянен Намалени емисии вредни 
вещества от индустриални 
източници 

Брой 
финансирани 
проекти; 
Брой стратирали 
проекти за 

МИ, Фонд "Научни 
изследвания" 

Фонд "Научни 
изследвания" 

  

МВУ   



    
 

87 
 

иновации и технлогии за 
ограничаване на емисиите 
вредни вещества 

частни инвестиции   иновации и 
технологична 
модернизация 

Разработване на методология за 
оценка на натиска от дифузни 
източници на замърсяване, 
включително атмосферни 
отлагания върху компоненти на 
екосистемите за намаляване на 
замърсяването 

ФМ на ЕИП < 3 години Подобрен капацитет за 
оценка и планиране на 
регионално ниво 

Разработена 
методология 

МОСВ, ИАОС 

Разработване на областни и 
общински програми за 
опазване, устойчиво ползване и 
възстановяване функциите на 
почвите, вкл. мерки за 
предотвратяване и 
ограничаване на замърсяването 

Държавен бюджет < 3 години подобрен капацитет за 
паниране и управление на 
изпълнението на регионално 
и местно ниво 

Брой области и 
общини с 
разработени 
програми 

Областни 
администрации, 
общини, МОСВ общински бюджети   

Повишаване капацитета на 
областните и общински 
администрации за планиране, 
изпълнение и контрол на мерки 
за опазване, устойчиво 
ползване и възстановяване 
функциите на почвите 

Държавен бюджет постоянен Служителите на местно и 
регионално ниво имат 
необходимия 
административен капацитет 
по отношение на ефективно 
управление на почвените 
ресурси. 

Брой обучени 
служители от 
областните и 
общинските 
администрации; 
Брой общини и 
областни 
администрации, 
обхванати от 
обучителни 
програми 

МОСВ, МЗХГ 

Актуализация на програмите за 
национален мониторинг в 
съответствие с рамката за 
интегриран мониторинг на 
замърсяването 

Държавен бюджет < 4 години подобрен капацитет за 
мониторинг 

Брой програми за 
мониторинг, 
приведни в 
съответствие с 
изискванията на 
ЕС 

ИАОС, МОСВ 

Проучвания за инвентаризация 
на локални почвени 
замърсявания 

Държавен бюджет < 3 години Подобрена информационна 
основа за оценка и 
предприемане на мерки за 
възстановяване и устойчиво 
управление на почвите 

Брой проучвания 
% на обхванатата 
територия 

МОСВ, ИАОС, 
ИПАЗР "Н. 

Пушкаров", научно 
изследователски 

институти 

Актуализация на СКШ и 
планове за действие съгласно 

Държавен бюджет < 5 години Подобрена информационна 
основа за оценка и 

Бр. актуализирани 
СКШ и планове 

МТИТС, общини, 
частни оператори, общински бюджети   
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Директива ЕС 2015/996 за 
установяване на общи методи 
за оценка и управление на 
шума в околната среда 

частни инвестиции   предприемане на мерки за 
превенция и намаляване на 
шумовото замърсяване от 
различни източници 

за действие МОСВ, МЗ 

Планиране и провеждане на 
тематични информационно  -
образователни кампании за 
опазване нагорските 
екосистеми, насочени към деца 
и младежи, широка 
общественост 

Държавен бюджет постоянен Подобрено ниво на 
информираност и активно 
участие на обществеността в 
прилагане на политики за 
ограничаване на 
замърсяването на горските 
екосистеми 

Брой проведени 
кампании; 
Брой обхванати 
участници 

МОСВ, МЗХГ,ИАГ, 
общини, НПО Програми, 

съфинансирани от ЕС 
  

общински бюджети   

Обучително - информационни 
кампании за трансфер на 
знания в областта на 
опазването, устойчивото 
ползване и възстановяването на 
функциите на почвите 

Държавен бюджет постоянен 
  

Повишено ниво на 
информираност и капацитет 
за предоствратяване на 
замърсяването и опазването 
на почвите в сектори селско 
и горско стопанство 

Брой кампании: 
Брой обхванати 
участници 

МЗХГ, МОСВ, 
общини и областни 

администрации 
Програми, 
съфинансирани от ЕС 

Финансиране и изпълнение на 
проекти за изграждане на 
локални системи за мониторинг 
на КАВ 

ФМ на ЕИП > 5 години Подобрен капацитет и 
инфраструктура за 
мониторинг на КАВ 

Брой изградени/ 
надградени 
локални системи 
за мониторинг 

Общини 

общински бюджети   
LIFE   

Интегриране на съображенията 
за опазване и устойчиво 
ползване на почвите на всички 
етапи от изпълнението на 
инвестиционни намерения в 
свлачищни райони - 
разрешителни, изискващи се по 
националното законодателство, 
оценка на въздействието върху 
околната среда  

  постоянен ефективен контрол по 
отношение на опазването на 
почвите на всички етапи от 
одобрението и изпълнението 
на инвестиционните 
намерения 

Бр. 
инвестиционни 
намерения с 
предписания  и 
ОВОС  

МОСВ 

Анализ и актуализация на 
информацията относно 
състоянието на почвите в 
България 

Държавен бюджет 2025 г. Надеждна и актуална 
информация за състоянието 
на почвите 

Бр. бази данни ИПАЗР "Н. 
Пушкаров", ИАОС, 
МОСВ, областни и 

общински 
администрации 
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Осигуряване на 
информационен ресурс и 
обучения за подобряване на 
капацитета на контролните 
органи в областта на 
управлението на химикалите, 
включително по отношение на 
оценката на риска 

Държавен бюджет постоянен Подобрен капацитет за 
контрол в областта на 
управлението на химикалите 

Бр. изготвени 
анализи 
Брой проведени 
обучения 
Брой разработени 
ръководства 

МОСВ, МЗ 
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Приоритет 3: Ограничаване на изменението на климата и адаптация на 

екосистемите към климатичните промени 

 

Ограничаването на изменението на климата е свързано с осъществяването на мащабна 

трансформация към неутрални по отношение на климата икономика и общество, 

изискваща усилия на всички нива.  

Анализът на политиките и постигнатите резултати на национално ниво, показва, че 

независимо от регистрираните положителни тенденции по отношение на намаляване 

на емисиите ПГ, енергийната ефективност, използването на ВЕИ, и действията за 

смекчаване на последиците от, и за приспособяване към, климатичните изменения, 

предизвикателствата пред страната ни са големи и изискват нов подход и по-

амбициозна политика.   

България е сред държавите от ЕС, които са най-уязвими спрямо последиците от 

климатичните изменения, но страната ни не е достатъчно подготвена да реагира на 

последиците от изменението на климата. Анализът очертава и конкретните 

предизвикателства, произтичащи от изменението на климата, пред които са изправени 

секторите в ТГР - биологично разнообразие и екосистемит, енергетика, горско 

стопанство, здравеопазване, транспорт, туризъм, градска среда и управление на 

водните ресурси. Последиците от изменението на климата не са неутрални а 

уязвимостта спрямо последиците от изменението на климата в региона е висока, което 

би довело до влошаване на съществуващи неравенства и уязвимост на някои социално-

икономически групи. 

Националната политика на Република България в областта на  климата  се определя от 

една страна от международните ангажименти на страната, произтичащи от Рамковата 

конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), Протокола от Киото (ПК) и 

Споразумението от Париж, очертаващи общата рамка на международните усилия за 

справяне с предизвикателствата, породени от климатичните промени, и от друга – от 

задълженията, произтичащи от членството на страната в ЕС и действащото и 

новоприето европейско законодателство в тази област.   

Усилията са насочени и към изпълнение на Програмата до 2030 г. на Организацията на 

обединените нации и на целите за устойчиво развитие, по конкретно на Цел 13 (Борба 

с климатичните промени) и Цел 7 (Възобновяема енергия).  

Действията в областта на климата са в центъра на Европейския зелен пакт — 

амбициозен пакет от мерки, вариращи от значително намаляване на емисиите на 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
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парникови газове до инвестиции в авангардни изследвания и иновации, за да се опази 

околната среда в Европа. 

На 14 юли 2021 г. Европейската комисия представи пакета „Готови за 55“, включващ 

предложения за привеждане на основните правни инструменти, регулиращи климата и 

енергетиката, в съответствие с новата цел на ЕС за климата за 2030 г. 

Намаляването на емисиите на парникови газове с поне 55% до 2030 г. изисква 

повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия. 

Комисията предлага да се повиши обвързващата цел за възобновяемите източници в 

енергийния микс на ЕС на 40%. Чрез определянето на допълнителни цели в 

предложенията се стимулира използването в промишлеността и транспорта на 

възобновяеми горива, като водород. 

Природата е важен съюзник в борбата с изменението на климата. Възстановяването на 

природата и биологичното разнообразие е бързо и евтино решение за поглъщането и 

съхраняването на въглерод. 

Затова Комисията предлага да се възстановят горите, почвите, влажните зони и 

торфищата в Европа. Така ще се увеличи поглъщането на CO2, а нашата околна среда 

ще стане по-устойчива на изменението на климата. 

Нови цели за увеличаване на нашия естествен въглероден поглътител са: 

- 230 Mt стара цел;  

- 268 Mt настояща стойност на въглеродния поглътител; 

- 310 Mt нова цел. 

Биоенергията допринася за постепенното извеждане от употреба на изкопаемите 

горива и за декарбонизацията на икономиката на ЕС. Но тя трябва да се използва по 

устойчив начин. Комисията предлага нови строги критерии за избягване на 

неустойчивия дърводобив и за защита на местообитанията с висока стойност за 

биологичното разнообразие. 

Постигането на целите, свързани с ограничаване изменението на климата и с 

устойчивост към настъпилите и бъдещи климатични изменения, изисква прилагане на 

комплексен подход.  

За постигане на целите по климата от важно значение е Националната програма за 

развитие „България 2030", приета с Протокол № 67.25 на Министерския съвет от 

02.12.2020 г. Един от основните приоритети, заложени в НПР „България 2030", е 

прехода към кръгова и нисковъглеродна икономика. Областите на въздействие са: 
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• Енергийна ефективност: Мерките са насочени към подобряване на енергийната 

ефективност в предприятията и домакинствата, както и към насърчаване 

използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за 

охлаждане, произведена от възобновяеми източници.  

• Нисковъглеродни технологии: Мерките ще са насочени към увеличаване на 

дела на енергията от възобновяеми енергоизточници в брутното крайно 

потребление. Стимулират се иновативните технологии и постепенното 

навлизане на водорода като енергиен носител; разгръщане на електрическа 

мобилност, както и модернизация на железопътния сектор. 

• Декарбонизация на регионите: Целта на областта на въздействие е постигането 

на неутрална по отношение на климата икономика без да бъдат допуснати 

понижаване на конкурентоспособността и загуба на заетост, изтичане на 

въглерод, задълбочаване на регионалните дисбаланси, енергийна бедност и 

демографски проблеми.  

Националната стратегия за адаптация към изменението на климата и План за 

действие на Република България задават рамка за действия за адаптиране към 

изменението на климата (АИК) и приоритетни направления до 2030 г., като 

идентифицира и потвърждава необходимостта от действия за АИК както за цялата 

икономика, така и на секторно ниво. Включените сектори са: „Селско стопанство“, 

„Биологично разнообразие и екосистеми“, „Енергетика“, „Гори“, „Човешко здраве“, 

„Транспорт“, „Туризъм“, „Градска среда“ и „Води“. Управлението на риска от 

бедствия се разглежда като междусекторна тема. 

Зеленият преход заема водещо място в проекта на План за възстановяване и 

устойчивост (внесен за одобрение в Европейската комисия), като 

концентрира 40.5% от общите предвидени разходи, при заложен минимум от 37% от 

регламента на Европейската комисия.  

 

СЦ 1. Стимулиране на съхранението на въглерод в компоненти на екосистемите 

Области на действие: 

За изпълнение на целта са необходими комплексни действия във всички области на 

обществено-икономическите отношения. С особена сила това се отнася до 

икономическите сектори, където трябва да се използва оптимално потенциала на 

съществуващата инфраструктура за навлизане на нови технологии и решения, 



    
 

93 
 

осигуряващи плавен и справедлив преход към неутрално по отношение на климата 

производство и услуги. Основните области на интервенция са насочени към: 

- Мерки за опазване, устойчиво стопанисване и управление на силно уязвими 

екосистеми, средно уязвими, слабо уязвими и неуязвими екосистеми вкл. в ЗТ. 

Индикатори:  

Увеличение на въглерода, съхранен в компоненти на екосистемите. 

Отговорни за изпълнението институции и организации: 

Министерства:  

МС, МОСВ, МЕ, МИ, МРРБ, МТИТС, МОН, МЗХГ 

Агенции и държавни структури на регионално ниво: 

ИАГ, ИАОС, РИОСВ, НСИ, ИАНМСП  

Регионални и местни власти: 

Областни администрации и общини 

Бизнес, граждански и изследователски организации: 

Бизнес и браншови организации, висши учебни заведения и изследователски 

институти 

Насоки за развитие и надграждане на капацитет:  

- Изграждане на институционален капацитет за партньорства, интегрирано планиране и 

изпълнение, включително финансово, на предвидените мерки;  

- Изграждане на капацитет за управление на информацията, планиране и изпълнение 

на ефективни комуникационни стратегии;  

- Изграждане на капацитет за използването на най-новите цифрови технологии и 

услуги в областта на климата, в подкрепа вземането на решения, като дистанционно 

наблюдение, интелигентни метеорологични станции, изкуствен интелект и 

високопроизводителни изчисления и др.;  

- Надграждане на базата знания и създаване на платформи за трансфер на технологии  

за устойчивост към изменението на климата;   

- Капацитет за анализ и оценка на ефектите;  

- Повишаване на осведомеността на обществеността, както и осигуряване на по-добро 

образование в областта на естествените науки. 
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СЦ 2: Адаптация на екосистемите към въздействието на изменението на климата 

и поддържане на потока от предоставяни екосистемни услуги 

 

Области на действие: 

Ключово за постигане на стратегическата цел е повишаването на осведомеността и 

ангажирането на обществото в усилията за адаптация към изменението на климата и 

поддържането на устойчиви екосистеми и общности. Интегрирането на съображенията 

по климата във всички сектори, с акцент върху най-уязвимите към промените на 

климата - „Селско стопанство“, „Биологично разнообразие и екосистеми“, „Гори“, 

„Води“, „Енергетика“, „Транспорт“, „Туризъм‘, „Градска среда“, „Човешко здраве“. 

Предложените области на действие обхващат и мерки за въвеждане на научни 

постижения и иновации, за подобряване на капацитета за адаптиране към измененията 

на климата на различни нива на управление и поддържане потока от ЕСУ: 

- Мерки за адаптиране, съобразяване на приоритетите и въвеждане на най-новите 

научни постижения, интегриране на съображенията за климата в секторните политики 

за опазване на околната среда, в съответствие със степента на уязвимост на горските 

екосистеми, вкл. в ЗТ; 

- Осигуряване на адекватно финансиране на мерките по адаптация, с приоритет към 

природосъобразните решения; 

- Мерки за управление на риска - превенция, реакция и справяне с екстремни явления, 

следствие от изменението на климата; 

- Целенасочени програми за възстановяване и опазване на екосистемите  в ТГР като 

ключови за адаптация към климатичните промени и постоянен поток на ЕСУ. 

Индикатори: 

Брой финансови инструменти, стимулиращи действия за превенция, реакция и 

справяне с екстремни климатични явления; 

Намаляване на финансови загуби в резултат на екстремни климатични явления. 

Отговорни за изпълнението институции и организации: 

Министерства:  

МС, МОСВ, МЕ, МИ, МРРБ, МТИТС, МОН, МЗХГ, МЗ, МВР, МФ 

Агенции и държавни структури на регионално ниво: 

ИАНМСП, ИАРА, НССЗ, БАБХ, ИАГ 

Регионални и местни власти: 

Областни администрации и общини 



    
 

95 
 

Бизнес, граждански и изследователски организации: 

Бизнес и браншови организации, висши учебни заведения и изследователски 

институти, Националния експертен съвет по изменение на климата, Координационният 

съвет по изменение на климата 

Насоки за развитие и надграждане на капацитет: 

- Изграждане на институционален капацитет за адаптиране към изменението на 

климата - включва изграждане на експертни познания, обучение, база от знания, 

мониторинг и изследвания, за да се активират и подкрепят действията за адаптиране;  

- Повишаване на осведомеността относно адаптирането към изменението на климата - 

включва повишаване на образованието и осведомеността на обществеността относно 

въпросите, свързани с адаптиране към изменението на климата и необходимостта от 

действия за адаптиране, както и осигуряване на по-добро образование в областта на 

естествените науки, както и от включването на въпросите, свързани с изменението на 

климата, в учебните планове на всички научни нива; 

- Изграждане на капацитет за използването на най-новите цифрови технологии и 

услуги в областта на климата, в подкрепа вземането на решения, като дистанционно 

наблюдение, интелигентни метеорологични станции, изкуствен интелект и 

високопроизводителни изчисления и др.; 

- Надграждане на базата знания и създаване на платформи за трансфер на технологии  

за устойчивост към изменението на климата.  
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Приоритет 3: Ограничаване на изменението на климата и адаптация на екосистемите в ТГР към климатичните промени 

Стратегическа 
цел 

Мярка Оперативни дейности Източници на 
финансиране 

Срок Очаквани 
резултати 

Индикатори Отговорни 
институции 

СЦ 1 
Стимулиране на 
съхранението на 

въглерод в 
компоненти на 
екосистемите 

Мерки за опазване, 
устойчиво стопанисване 
и управление на силно 
уязвимите екосистеми 
вкл. в ЗТ 

Определяне на силно 
чувствителни типове 
месторастения по 
отношение 
акумулацията на 
въглерод 

Държавен 
бюджет 

постоянен Подобрено 
управление и 
стопанисване 

Брой 
документи 
Брой 
чувствителни 
месторастения 

МОСВ, МОН, 
МЗХГ 

Програми, 
съфинансирани 
от ЕС 

  
  

LIFE 
 

  
Инвентаризация на 
въглеродните запаси в 
компонентите на 
планинските 
екосистеми в ТГР 

 

Държавен 
бюджет 
Програми на ЕС 
ЕИП 
 

постоянен Подобрено 
управление и 
стопанисване 

Инвентаризир
ани запаси на 
въглерода в 
компоненти 
на 
планинските 
екосистеми 

МОСВ, МЗХГ, 
МОН, НСИ 

Преразглеждане/изготв
яне на стратегически 
документи и политики 
в горския сектор с 
акцент върху 
акумулацията на 
въглерода и 
климатичните промени  

Държавен 
бюджет 
Програми на ЕС 
ЕИП 
 

<5 години Подобрено 
управление и 
стопанисване Брой 

стратегически 
документи и 
политики 

МОСВ, МЗХГ, 
МОН, НСИ 

Увеличаване и 
поддържане на 
лесистостта в ниските 
райони чрез нови 
залесявания и чрез 
ограничаване 
превръщането на гори 
в земеделски земи 
 

Държавен 
бюджет 
Програми 

постоянен 

Паодбрено 
стопанисване 
на 
планинските 
горски 
екосистеми 

Залесени 
площи  

МЗХГ, ИАГ, 
НПО 

Прилагане на отгледни Държавен постоянен Подобрено Поддържани МЗХГ, ИАГ 
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сечи с интензивност, 
гарантираща 
оптимална склопеност 
за осигуряване 
акумулацията на 
въглерод 

бюджет стопанисване 
в горите 

територии с 
оптимална 
склопеност Програми, 

съфинансирани 
от ЕС 

  

   

 

Залесяване незалесени 
лесопригодни площи, 
ерозирани терени 

Държавен 
бюджет 
Програми 

постоянен Подбрено 
стопанисване 
на 
планинските 
горски 
екосистеми 

Залесени 
площи  

МЗХГ, ИАГ, 
НПО 

 

Разработване на 
стратегии за 
намаляване на риска 
към вредители и 
патогени в горите за 
минимизиране загубите 
на въглерод от 
надеземната биомаса 

Държавен 
бюджет 
Програми на ЕС 
ЕИП 
 

<5 години Подобрено 
управление и 
стопанисване Брой 

стратегически 
документи и 
политики 

МОСВ, МЗХГ 

 

Разработване на единна 
система за наблюдение, 
ранно откриване и 
оповестяване на 
възникналите горски 
пожари 

Държавен 
бюджет 
Програми на ЕС 
ЕИП 
 

<5 години Подобрено 
управление и 
превенция 

Изградена 
система за 
ранно 
предупрежден
ие 

МОСВ, МЗХГ, 
МРРБ 

 

По-широко прилагане 
на агролесовъдски 
системи 

Държавен 
бюджет 
Програми на ЕС 
ЕИП 
 

<5 години Подобрено 
стопанисване 
на 
планинските 
екосистеми 

Брой въведени 
агролесовъдск
и системи 

МОСВ, МЗХГ, 
НПО 

 

Поддържане на 
смесения характер и 
разновъзрастова 
структура на горите за 
обезпечаване 
акумулацията на 
въглерода 

Държавен 
бюджет 
 

постоянен Подбрено 
стопанисване 
на 
планинските 
горски 
екосистеми 

Площи на 
насаждения МЗХГ, ИАГ 
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Повишаване на 
компетентността, 
обучение и 
осигуряване на 
информация 
(включително местни 
знания) от екологични, 
икономически и 
социологични 
проучвания за ролята 
на горите при 
намаляване на 
емисиите на парникови 
газове и за смекчаване 
на климатичните 
промени 

Държавен 
бюджет 
Програми на ЕС 
ЕИП 
LIFE 
 

<5 години Повишена 
квалификация  

Брой  
обучения 
Брой обучени 

МОСВ, МЗХГ, 
МРРБ, НПО 

Мерки за опазване, 
устойчиво стопанисване 
и управление на средно 
до слабо уязвими 
екосистеми, вкл. в ЗТ 

Ограничаване на 
конверсиите на гори в 
земеделски земи, за 
превенция на загубите 
на въглерод при 
изменения в 
земеползването 
 

Държавен 
бюджет 

< 5 години Подобрено 
състояние на 
екосистемите 

Площ на ГТ МОСВ, МЗХГ, 
МРРБ 

   

   

Прилагане интегрирано 
управление на 
планинските 
екосистеми по 
водосбори 
 

Държавен 
бюджет 

постоянен Подобрение 
управление и 
стопанисване 

Брой 
видове/местоо
битания с 
подобрено 
природозащит
но състояние 

МОСВ, МЗХГ, 
Басейнови 
дирекции, 
Общини 

Програми, 
съфинансирани 
от ЕС 

  
  
  

LIFE 
 

Прилагане на 
съвременни технологии 
за почвоподготовка, 
осигуряващи запазване 
на почвения въглерод 

Държавен 
бюджет 

постоянен Подобрено 
стопанисване 

Площи с 
подобрени 
почвени 
показатели 

 МЗХГ 

LIFE   

Въвеждане и 
използване на щадящи 
иновативни технологии 
и оборудване при 
извеждане на 
лесовъдските 

Държавен 
бюджет 

постоянен Направени 
инвестиции в 
иновации 

Стойност на 
инвестициите 

МОСВ, МИ, 
МОН, бизнес и 

НПО, МИГ Програми, 
съфинансирани 
от ЕС 

  

LIFE   
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мероприятия за 
минимизиране загубите 
на въглерод 

Хоризонт 
Европа 

  

частни 
инвестиции 

  

Поддържане на 
мрежата от защитени 
горски територии  

Държавен 
бюджет 

постоянен Поддържана 
мрежа 

Брой 
елементи в 
мрежата 
Площи ЗТ  
Брой хабитати 
в Н2000 

МОСВ, 
общини 

Програми, 
съфинансирани 
от ЕС 

  

LIFE   
МВУ   
общински 
бюджети 

  

Управление на 
горските насаждения 
върху стръмни 
склонове насочено към  
намаляване на загубите 
на въглерод 

Държавен 
бюджет 

постоянен Подобрено 
стопанисване 

Площи на 
стопанисвани 
насаждения 

МЗХГ, 
общини, 
частни 

горовладелци Програми, 
съфинансирани 
от ЕС 

  

LIFE   
общински 
бюджети 

  

Подобряване на 
инфраструктурата в 
горските територии с 
недостатъчен 
адаптивен потенциал 
 

Държавен 
бюджет 

< 5 години Подобрена 
инфраструкту
ра  

Брой 
инвестиции в 
инфраструкту
ра 

МОСВ, МРРБ, 
МЗХГ, 

Общини Програми, 
съфинансирани 
от ЕС 

  

LIFE   
общински 
бюджети 

  

СЦ 2: Адаптация 
на екосистемите 
към 
въздействието 
на изменението 
на климата и 
поддържане на 
потока от 
предоставяни 
екосистемни 

 Интегриране на 
екосистемния подход в 
стопанисването и 
управлението и 
прилагане на 
природосъобразни 
решения, базирани на 
знания за екосистемните 
услуги, които се 
предоставят в 

Определяне на 
чувствителни типове 
месторастения и избор 
на подходящи 
дървесни и храстови 
видове за залесяване  

  Програми, 
съфинансирани 
от ЕС  
МВУ 

  постоянен  Изграден 
капацитет на 
заинтересован
ите страни 

 Брой 
обхванати 
представители 
на ЗС 

МОСВ, 
РИОСВ, 
паркови 

дирекции, 
общини    

Стопанисване на 
горите „по състояние”, 
с основен акцент върху 
поддържане на 

Държавен 
бюджет 
Програми 

постоянен Подобрено 
състояние  

Площ гори МЗХГ, МОСВ, 
Общини 
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услуги защитените зони от 
мрежата Натура 2000, 
оценени като силно 
уязвими 

биоразнообразието в 
тях   
Опазване на жизнени 
насаждения в най-
застрашените от 
обезлесяване зони чрез 
щадящи лесовъдски 
мероприятия, насочени 
към поддържане на 
горския микроклимат 
 

Държавен 
бюджет 
Програми на ЕС 
LIFE 
Хоризонт 
Европа 

постоянен Подобрено 
състояние  

Площ гори в 
добро 
състояние 

МЗХГ, МОСВ, 
Общини 

Разработване на единна 
система за наблюдение, 
ранно откриване и 
оповестяване на 
възникналите горски 
пожари 

Държавен 
бюджет 
Програми на ЕС 
Хоризонт 
Европа 

<5 години Разработена 
система за 
превенция на 
рискове  

Въведена 
система за 
ранно 
предупрежден
ие за 
възникване на 
пожари 

МЗХГ, МОСВ, 
МРРБ, 

Общини 

Преразглеждане/изготв
яне на стратегически 
документи и политики 
в сектор околна среда, 
предвид  предстоящото 
влошаване на 
условията в 
планинските територии 

Държавен 
бюджет 
Програми на ЕС 
Хоризонт 
Европа 

<5 години Актуализиран
и документи  

Брой 
документи 

МЗХГ, МОСВ, 
МРРБ, 

Общини 

Разработване на 
информационна 
система за повреди в 
горите от биотични и 
абиотични фактори 

Държавен 
бюджет 
Програми на ЕС 
Хоризонт 
Европа 

<5 години Разработена 
система за 
превенция на 
рискове  

Въведена 
система за 
ранно 
предупрежден
ие за 
природни 
нарушения 

МЗХГ, МОСВ, 
МРРБ, 

Общини 

Опазване на 
съществуващия 
генофонд от местни 
дървесни и храстови 
видове  

Държавен 
бюджет 
Програми на ЕС 
Хоризонт 
Европа 

постоянен Опазено 
биоразнообраз
ие  

Площи ЗТ МОСВ, МЗХГ, 
Общини 

Въвеждане и 
адаптиране на добри 
практики за устойчиво 
управление на 
планинските 

Държавен 
бюджет 
Програми на ЕС 
Хоризонт 
Европа 

<3 години Опазено 
биоразнообраз
ие  

Брой въведени 
добри 
практики 

МОСВ, МЗХГ, 
Общини 
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екосистеми в условия 
на климатични 
промени 
Мониторинг на 
състоянието на 
планинските 
екосистеми чрез оценка 
на ЕСУ 

Държавен 
бюджет 
Програми на ЕС 
Хоризонт 
Европа 

постоянен Осигуряване 
адаптацията 
на 
екосистемите 
и потока на 
ЕСУ  

Въведена 
система за 
мониторинг 

МОСВ, МЗХГ, 
Общини 

Повишаване на 
компетентността, 
обучение и 
осигуряване на 
информация 
(включително местни 
знания) от екологични, 
икономически и 
социологични 
проучвания за 
влиянието на 
климатичните промени 
върху горите и тяхното 
устойчиво управление 

Държавен 
бюджет 
Програми на ЕС 
Хоризонт 
Европа 

постоянен Повишен 
капацитет  

Брой 
обучения 
Брой обучени 

МОСВ, МЗХГ, 
МРРБ, БАН, 

ВУЗ, Общини, 
НПО 

  

Мониторинг върху 
процесите в района на 
горната граница на 
гората и върху 
очакваното й 
повишаване с фокус 
върху развитието на 
клековите съобщества 
и взаимодействието им 
с маргиналните 
високопланински 
насаждения 

Държавен 
бюджет 
Програми на ЕС 
Хоризонт 
Европа 

постоянен Осигуряване 
адаптацията 
на 
екосистемите 
и потока на 
ЕСУ в ГГГ в 
ТГР 

Въведена 
система за 
мониторинг 

МОСВ, МЗХГ, 
Общини 

 

Интегриране на 
екосистемния подход в 
стопанисването и 
управлението и 
прилагане на 
природосъобразни 
решения, базирани на 
знания за екосистемните 

Мероприятия за 
повишаване на 
устойчивостта на 
планинските 
екосистеми 
 

Държавен 
бюджет 
Програми на ЕС 
Хоризонт 
Европа 

постоянен Осигуряване 
адаптацията 
на 
екосистемите 
и потока на 
ЕСУ в 
планински 
райони в ТГР 

Площ на 
екосистемите 
в добро 
състояние 

 МОСВ, МЗХГ, 
Общини 
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услуги, които се 
предоставят в 
защитените зони от 
мрежата Натура 2000 
оценени като средно до 
слабо уязвими 

Подбор на дървесни 
видове, които 
предоставят широк 
спектър от ЕСУ при 
изграждане на 
природно-базирани 
решения 

Държавен 
бюджет 
Програми на ЕС 
Хоризонт 
Европа 

постоянен Осигуряване 
предоставянет
о на ЕСУ и 
адаптация към 
промени 

Площ 
насаждения 

МОСВ, МЗХГ, 
Общини 

 

Прилагане интегрирано 
управление на 
планинските 
екосистеми по 
водосбори. 

Държавен 
бюджет 
Програми на ЕС 
Хоризонт 
Европа 

постоянен Осигуряване 
адаптацията 
на 
екосистемите 
и потока на 
ЕСУ 
планинските 
райони в ТГР 

Брой 
водосбори 

МОСВ, МЗХГ, 
Общини, 

Басейнови 
Дирекции 

 

Прилагане на 
подходящи режими за 
стопанисване на 
горите, попадащи в 
зоните на НАТУРА 
2000, засегнати от 
климатични промени 

Държавен 
бюджет 
Програми на ЕС 
Хоризонт 
Европа 

постоянен Осигуряване 
адаптацията 
на 
екосистемите 
и потока на 
ЕСУ 
планинските 
райони в ТГР 

Площ на 
територии в 
добро 
състояние 

МОСВ, МЗХГ, 
Общини 
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Приоритет 4: Постигане на интеграция на концепцията за ЕСУ в управлението 

на екосистемите в защитените територии в ТГР 

 

Политиката за информиране, участие на обществеността в процеса на  вземане на 

решения  и прилагане на механизмите на контрол допринася за формиране на 

устойчиви модели на поведение по въпросите на околната среда, осъществяване на 

ефективен превантивен, текущ и последващ контрол за изпълнение на екологичното 

законодателство и осигуряване на качествени административни услуги за гражданите и 

бизнеса. С приоритет е и подобряването на координацията и обмена на информация на 

оперативно ниво, за повишаване ефективността на специализираните административни 

звена, както и на други органи на власт, осъществяващи контролни правомощия 

съгласно екологичното законодателство.  

На базисно ниво се идентифицира необходимост от по-добра интеграция и 

приоритизиране на индикаторите за оценка на състоянието и ЕСУ с цел 

устойчиво развитие и опазване на околната среда в секторите на икономиката, 

както и в социалната и др. сфери.  

Извежда се също и потребност от развитие и подобряване на капацитета на 

различните институции и заинтересовани страни, предвид разширяващия се обхват 

на политиките, прилагането на качествено нови и иновативни подходи и решения за 

устойчиво управление. В проучванията30 за целите на Националната стратегия по 

Околна среда е посочена необходимостта от изграждане на разбиране и капацитет за 

прилагане на екосистемен подход и иновации на всички нива (национално, регионално 

и местно) на планиране и изпълнение. 

Като отделна група предизвикателства се обособяват тези, свързани с 

разпространяване на информацията към широката общественост и бизнеса.  

 

СЦ 1: Подобряване нивото на информираност на заинтересованите страни за 

екосистемните услуги  

Области на действие: 

Обхватът на действие, очертаващ рамката на Стратегическа цел 1 гарантира 

интегрирането на политиките по устойчиво управление на околната среда във всички 

аспекти на управлението (планиране, изпълнение и оценка на ефектите), между 

                                                 
30 Анализ на секторите по компонентите на околната среда, както и на административния капацитет 
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секторите (хоризонтална интеграция) и на всички нива на управление на изпълнението 

(вертикална интеграция). Планираните инициативи включват както комуникационни 

стратегии и канали, насочени към подобряване на разбирането и приемането на целите 

за опазване на околната среда, така и институционализирането на конкретни 

механизми за координация и съгласуваност, а именно: 

- Активна комуникация и изграждане на общо разбиране за хоризонталния характер на 

политиките по околна среда между институциите с ангажимент в националната 

система за стратегическо планиране; 

- Утвърждаване на целите за околна среда като задължителен елемент на 

стратегическото и програмно планиране, включително чрез прилагане на инструменти 

за по-добра оценка на ефективността на разходите; 

- Подобряване на капацитета за извършване на стратегическа оценка на околната среда 

при разработване на всяка секторна политика, програма или планов документ; 

- Осигуряване на методически и информационни ресурси за утвърждаване на рамка за 

устойчиви инвестиции на всички нива, пренасочване на инвестиционните разходи и 

улесняване финансирането на екологично устойчиви дейности; 

- Знания и капацитет за оценка на бизнес инициативите и моделите по отношение на 

приноса към кръговата икономика и интегриране на превантивните инструменти по 

околна среда с икономическите политики, включително инструментите за подкрепа и 

финансиране; 

- Създаване и ефективно функциониране на междуинституционални координационни и 

консултативни механизми за интеграция на целите за околна среда в секторните и 

политиките за регионално и местно развитие. 

Индикатори: 

Дял на секторните политики, за които се извършват периодични оценки на 

съответствието с актуалното международно и европейско законодателство, свързано с 

ЕСУ;  

Стратегически и планови документи, за които се прилагат инструменти за оценка на 

природния капитал. 

Отговорни за изпълнението институции и организации: 

Министерства:  

МОСВ, МИ, МОН, МЗХГ, МЗ, МЕ, МТСП 

Агенции и държавни структури на регионално ниво: 

Басейнови дирекции, Агенция «Митници», ИАНМСП, РЗИ, ДП «РАО», НСИ 
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Регионални и местни власти: 

Областни администрации и общини 

 

СЦ 2: Образование и отговорност при управление на околната среда, базиран на 

знания за екосистемните услуги и природния капитал 

Области на действие: 

Стратегическа цел 2 създава подходяща и генерална рамка за прилагане на 

целенасочени комуникационни и мотивационно – обучителни стратегии и 

инструменти за информираност и умения за вземане на решения, насочени към 

няколко целеви групи: широка общественост, образователни институции, бизнес. 

Специфична област на интервенция е обособена по отношение на повишаване на 

капацитета и на самите институции, отговорни за политиките за околна среда, за 

активна комуникация и взаимодействие със заинтересованите страни. Усилията за 

постигане на стратегическата цел се фокусират върху: 

- Разработване и прилагане на специфична комуникационна стратегия за 

популяризиране на целите за околна среда на национално ниво, обвързани с Целите за 

устойчиво развитие и политиките по околна среда на ЕС; 

- Подкрепа (послания и ресурси) за планиране и провеждане на тематични 

информационни кампании и обучения, насочени към различни аудитории и сектори, с 

фокус върху използването на интерактивни и иновативни канали за комуникация; 

- Планиране и изпълнение на междусекторни инициативи за популяризиране на целите 

за околна среда; 

- Инструменти (система от индикатори) за оценка на различните аспекти на 

устойчивото развитие на местно ниво; 

- Дейности за осигуряване на достъп и достъпност на информацията, чрез интеграция 

на масиви от данни и структуриране на информацията по подходящ за различните 

потребители начин, включително такава свързана с достъп до правосъдие в областта на 

околната среда и правните задължения на различните заинтересовани страни; 

- Подобряване на капацитета (знания и достъп до инструменти) за превръщане на 

процедурите за обществени консултации в ефективен инструмент за активно участие в 

процесите на взимане на решения на национално, регионално и местно ниво. 

Индикатори: 

Единна, публично достъпна и интегрирана база данни за напредъка по постигане на 

основните показатели, свързани със състоянието на екосистемите и ЕСУ в ТГР; 
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Дял на съвместните информационни кампании и инициативи;  

Дял на структурите на държавната и общинска администрации с подобрени 

инструменти за достъп до информация свързана с ЕСУ в ТГР; 

Дял на структурите на държавната и общинска администрации с подобрени механизми 

и добри практики за съвместно планиране и изпълнение на политики свързани с ЕСУ. 

Отговорни за изпълнението институции и организации: 

Министерства:  

МОСВ, МРРБ, МТИТС, МИ, МОН, МЗХГ, МЗ, МЕ 

Агенции и държавни структури на регионално ниво: 

РИОСВ, Басейнови дирекции, ИАНМСП, АОП, ИАГ, ДГП, ИААА, РЗИ, ДНП, НСИ, 

РУО 

Регионални и местни власти: 

Областни администрации и общини 

Бизнес, граждански и изследователски организации: 

Бизнес и браншови организации, НСОРБ, ВиК оператори 
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Приоритет 4: Постигане на интеграция на концепцията за ЕСУ в управлението на екосистемите в защитените територии в ТГР 

Стратегическа цел Мярка Оперативни дейности Източници на 
финансиране 

Срок Очаквани 
резултати 

Индикатори Отговорни 
институции 

СЦ 1: Подобряване 
нивото на 
информираност на 
заинтересованите 
страни за 
екосистемните 
услуги  

Подобряване на 
процеса на вземане на 
решения и 
комуникация между 
институциите 

Сформиране и функциониране на 
тематични работни групи от 
експерти за междусекторно 
взаимодействие 

  постоянен Подобрено 
междусекторно 
взаимодействие и 
оперативен 
капацитет за 
комуникация  

Брой сформирани 
тематични работни 
групи; 
секторно покритие 
на задачите 

МОСВ, МИ, 
МЗХГ, ИАГ, 

МРРБ, МЗ, МВР, 
МЕ, МТИТС 

Изготвяне на периодични оценки 
за потенциалното въздействие на 
промените в международното и 
европейско екологично 
законодателство за околната 
среда, ЕСУ, икономиката и 
социалната система 

Държавен бюджет постоянен Подобрено 
междусекторно 
взаимодействие и 
условия за 
интеграция на 
целите за околна 
среда в политиките 
на национално 
ниво 

Брой изготвени 
оценки 

МОСВ, МИ, 
МЗХГ, МРРБ, МЗ, 

МВР, МЕ, 
МТИТС 

Утвърждаване на 
концепцията за ЕСУ 
като задължителен 
елемент на 
стратегическото и 
програмно планиране 

 Разработване и въвеждане на 
механизъм за интегрирано 
отчитане на напредъка по 
изпълнение на националните цели 
за околна среда свързани с ЕСУ за 
различни институции и нива на 
управление (индикатори, нива на 
отчитане, електронна среда) 

 Държавен бюджет < 2 години  Ефективен процес 
на интегрирано 
отчитане на 
напредъка по 
постигане на 
целите 

 бр. разработени 
системи за 
отчитане; 

ИАОС, МОСВ, 
МИ, МЗХГ, 

МРРБ, НСИ, МЗ, 
МВР, МЕ, 
МТИТС 

           



    
 

108 
 

Ефективно прилагане 
на подхода на 
стратегическа оценка 
на околната среда 
иостойностяване на 
ЕСУ 

Методическо подпомагане на 
експертите от публичната 
администрация и икономическите 
оператори за прилагане на 
превантивните инструменти - ЕО, 
ОВОС, КР, екологична 
отговорност, контролната дейност 
по химикали, вкл. на опасностите 
от големи аварии с опасни 
вещества 

Държавен бюджет постоянен подобрен 
капацитет за 
прилагане на 
превантивни 
инструменти 

брой проведени 
информационно - 
обучителни 
дейности; 
брой обхванати 
служители 

МОСВ, МЗ, 
НСОРБ, областни 

и общински 
администрации 

Организиране и провеждане на 
обучения за прилагане на 
инструменти за оценка и 
ефективност на разходите, 
свързани с околната среда за 
експерти ангажирани с 
планирането и изпълнението на 
политики на национално, 
регионално и общинско ниво  

Държавен бюджет постоянен подобрен 
капацитет за 
прилагане на 
инструменти за 
оценка на 
разходите в 
държавната и 
общинските 
администрации 

брой проведени 
обучения; 
брой обхванати 
служители 

МОСВ, МИ, 
МЗХГ, МРРБ, МЗ, 

МЕ, МТИТС, 
НСОРБ, областни 

и общински 
администрации 

Изготвяне и популяризиране на 
национална концепция за 
премахване на вредните за 
околната среда субсидии, за 
прилагане на пазарните 
инструменти и инструментите за 
екологосъобразно бюджетиране, 
включително необходимите за 
гарантиране на социално 
справедлив преход, въвеждане на 
стандартизирани счетоводни 
практики за отчитане на 
природния капитал 

Държавен бюджет 2025 г. повишена 
информираност и 
капацитет за 
прилагане 
принципа на 
устойчивите 
инвестиции 

изготвена и 
популяризирана 
национална 
концепция 

МФ, МОСВ, МИ, 
МЕ, МТИТС, 

МЗХГ, общински 
администрации Програми, 

съфинансирани от 
ЕС 

  

Създаване на методическа основа 
за мобилизиране на устойчиви 
инвестиции от публични и частни 
източници 

Държавен бюджет 2025 г. повишена 
информираност и 
капацитет за 
прилагане 
принципа на 
устойчивите 
инвестиции 

Изготвени 
методологии, 
насоки, стандарти и 
др. 

МФ, МОСВ 

Програми, 
съфинансирани от 
ЕС 
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СЦ 2: 
Информираност, 
образование и 
отговорност при 
управление на 
околната среда, 
базиран на знания за 
екосистемните 
услуги и природния 
капитал 

Разработване и 
прилагане на  
комуникационни 
стратегии за 
популяризиране на 
целите за околна среда  

Мерки за популяризиране на 
националните цели в областта на 
околната среда 

Държавен бюджет постоянен Повишена 
информираност и 
ниво на приемане 
на националните 
цели за околна 
среда 

Брой изпълнени 
информационни 
инициативи в 
съотвествие с 
НСОС 

МОСВ 

Организация и провеждане на 
съвместни  (междусекторни) 
интерактивни тематични форуми 
за популяризиране на 
общевропейските цели и 
документи в областта на околната 
среда, вкл. чрез използване на 
възможностите на 
информационните технологии 
(уебинари, on line дискусии и др.) 

Държавен бюджет постоянен Повишена 
информираност и 
ниво на приемане 
на глобалните и 
европейски цели за 
околна среда 

брой проведени 
съвместни 
инициативи; 
брой инициативи с 
използване на 
информационни 
технологии 

МОСВ, МИ, 
МЗХГ, МРРБ, МЗ, 

МЕ, МТИТС, 
икономически 

оператори, НПО, 
НСОРБ, областни 

и общински 
администрации 

Разработване и прилагане на 
специализирани за различни групи 
и аудитории информационни 
електронни средства за 
предоставяне на информация 

Държавен бюджет постоянен Повишена 
информираност и 
подобрен достъп 
до информация за 
целите за околна 
среда  

брой разработени 
информационни 
средства 

МОСВ, структури 
на МОСВ, МИ, 

МЗХГ, МРРБ, МЗ, 
МВР, МЕ, 
МТИТС 

Осигуряване на 
достъп и достъпност 
на информацията за 
околна среда 

Анализ на съдържанието и 
функциите, изготвяне на 
предложение за структуриране на 
информацията и подобряване на 
функционалностите на Интернет 
страницата на МОСВ, за да 
изпълнява ролята на "едно гише" 
за политиките и знанието, 
свързани с околната среда 

Държавен бюджет < 3 години Интегрираност на 
информацията, 
свързана с 
политики по 
околна среда 

Изготвен анализ МОСВ 

Разработване на специфичен 
информационен модул, като част 
от Интернет страницата на МОСВ 
относно достъпа до правосъдие по 
въпроси на околната среда 

Държавен бюджет < 3 години Подобрен достъп 
до информация 
относно достъпа 
до правосъдие по 
въпроси на 
околната среда 

Разработен и 
внедрен 
информационен 
модул 

МОСВ 
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Мерки за подобряване на достъпа 
на гражданите до електронни 
услуги и информация, свързани с 
околната среда в общините 

общински 
бюджети 

2025 г. подобрен достъп 
до информация и 
електронни услуги, 
свързани с 
околната среда 

брой общини 
въвели мерки за 
електронни услуги/ 
информация 

Общини 

Достъп до ресурси и 
знания за различните 
аспекти на 
устойчивото развитие 

Създаване на мрежа от експерти и 
организации, развиващи 
компетенции по въпроси на 
околната среда, които могат да 
предоставят обучения и 
консултации за различни 
институции и нива 

Държавен бюджет < 3 години Подобрен достъп 
до ресурси и 
информация за 
повишаване на 
капацитета 

Създадена мрежа 
от експерти; 
Брой експерти/ 
организации в 
мрежата; 
Брой проведени 
обучения/ 
предоставени 
услуги 

МОСВ 

Разработване на инструменти 
(система от индикатори) за оценка 
на различните аспекти на 
устойчивото развитие на местно 
ниво 

Държавен бюджет < 3 години Подобрен достъп 
до ресурси и 
информация за 
повишаване на 
капацитета за 
устойчиви 
политики 

Разработени 
инструменти за 
оценка 

МОСВ, МРРБ, 
НСОРБ, НСИ 

Програми, 
съфинансирани от 
ЕС 

  

Популяризиране и стимулиране на 
участието в общоевропейски 
инициативи  

общински 
бюджети 

постоянен Подобрен достъп 
до ресурси и 
информация за 
повишаване на 
капацитета за 
устойчиви 
политики 

Брой институции и 
организации, които 
се присъединяват 
към инициативите 

МОСВ, МИ, 
МЗХГ, МРРБ, МЗ, 

МВР, МЕ, 
МТИТС, 

икономически 
оператори, НПО, 
НСОРБ, областни 

и общински 
администрации 
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Подобряване и 
разширяване на 
механизмите за 
участие в процеса на 
планиране и 
изпълнение на 
политиките по околна 
среда 

Тематични работни групи с 
участието на национално 
представени браншови 
организации и организации на 
гражданския сектор по ключови 
въпроси за ускоряване процеса на 
постигане на целите за околна 
среда 

Държавен бюджет постоянен Подобрен 
капацитет за 
взаимодействие 
при изпълнение на 
политики по 
околна среда 

Брой срещи; 
Брой 
заинтерсовани 
страни включени в 
тематичните групи 

МОСВ, МИ, 
МЗХГ, ИАГ, 

МРРБ, МЗ, МВР, 
МЕ, МТИТС, 
браншови и 
граждански 

организации, 
областни и 
общински 

администрации 

Разработване на инструменти за 
междинни и окончателна оценки 
на ефектите от прилагане на 
политики, стратегии и 
законодателни актове, свързани с 
опазването на околната среда за 
засилване на ролята на 
обществените консултации в тях 

Програми, 
съфинансирани от 
ЕС 

< 3 години Подобрен 
капацитет за 
взаимодействие и 
съвместно 
планиране и 
управление на 
политики по 
околна среда 

Брой разработени 
инструменти за 
оценка 

МОСВ, МС, НСИ 

Провеждане на обучения за 
подобряване на уменията за 
съвместно планиране (планиране 
по подхода отдолу - нагоре) за 
експерти от държавната и 
общинските администрации 

Програми, 
съфинансирани от 
ЕС 

2025 г. Подобрен 
капацитет за 
взаимодействие и 
съвместно 
планиране и 
управление на 
политики по 
околна среда 

Брой проведени 
обучения; 
брой обхванати 
служители 

МОСВ, МС 

Усъвършенстване, разширяване и 
надграждане на средствата и 
методите за провеждане на 
обществени консултации и 
интегриране на добри практики и 
инструменти за активно участие в 
процеса на вземане на решения 
при планиране и изпълнение на 
политики по околна среда 

Държавен бюджет < 3 години Подобрен 
капацитет за 
взаимодействие и 
съвместно 
планиране и 
управление на 
политики по 
околна среда 

Прилагани методи 
за обществени 
консултации 

МОСВ 

Програми 
съфинансирани от 
ЕС 
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7. ОБРАТНА ВРЪЗКА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

 

С цел получаване на обратна връзка от заинтересованите страни са проведени анкетни 

проучвания в района на моделните  територии: резерватите „Баюви дупки–

Джинджирица“, „Юлен“ и „Парангалица“ и НАТУРА 2000 зоните BG0000626 „Круше“ 

и BG000496 „Рилски манастир“. 

  

  

 

Интервюирането на заинтересованите страни е насочено към идентифициране и оценка 

на ползите и услугите, които предоставят планинските екосистеми за подобряване на 

благосъстоянието на местното население. Проучването е проведено през м. ноември 

2021 г. Въпросникът, въз основа на който е проведено изследването, включва 17 

въпроса, обединени в три блока. Първият блок съдържа въпроси, които предоставят 

информация за това какви ползи може да получи местното население от природните 

пейзажи в региона. Въпросите от втори блок позволяват да бъдат идентифицирани 

естетическите предпочитания на местното население, както и отношението му към 

защитените територии. Въпросите от трети блок са насочени към идентифициране на 

готовността на местното население да плаща за екосистемните ползи, които потребява. 

В проучването са участвали 374 души, жители на осем населени места от района на 

моделните територии: гр. Благоевград, гр. Разлог, гр. Банско, гр. Добринище, гр. Рила, 

с. Бачево, с. Добърско и с. Горно Драглище.  

Резултатите показват, че най-значимите ползи от планинските екосистеми от гледна 

точка на местното население са: храни от растителен произход, наличие на 

благоприятни условия за развитие на животновъдство (пасища и ливади), предоставяне 

на питейна вода и дърва за огрев. 
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Най-ценните ползи за местното население, предоставяни от планинските 

екосистеми 
 

№ 
 

Природни богатства 
Отговор, 

% 
1  

Храни от растителен произход 
Ягоди/боровинки/др. горски плодове 99 

2 Гъби  27 
3 Билки 26 
4 Благоприятни условия за развитие на животновъдство 55 
5 Питейна вода 19 
6 Дървесина 21 
7 Дърва за огрев 73 
8 Чист въздух 18 

 

От нематериалните ползи, предоставени от планинските екосистеми, 82% са посочили 

възможността за отдих. Значителна част от респондентите са посочили също 

възможността за развитие на туризъм (64%) и насладата от пейзажите и чистия въздух 

(70 и 53%, съответно). 

Относно естетическите предпочитания на местното население, голяма част от 

респондентите  отбелязват, че според тях красиви пейзажи и гледки представляват 

вековните гори и дървета (76%), езерата (63%), планинските върхове (52%) и зелените 

ливади (26%). Освен това респондентите често посочват, че е важно за тях 

планинските терени да се комбинират с други елементи като например стръмни 

склонове + гора + язовир) (22%), и девствени гори (19%). 

По-голямата част от анкетираните (92%) отговарят утвърдително на въпроса 

„Намирате ли зоната, която ви заобикаля, за естетически привлекателна? Поравно (4%) 

отговарят, че не са мислили за това или - по-вероятно да, отколкото не. 

На въпроса „Важно ли е за вас да живеете в район, заобиколен от пейзажи с висока 

естетическа стойност 19% са отговорили - много важно, а 81% - важно.  

На въпроса „Колко често посещавате места с красива природа извън вашия район?“ 

преобладаващо - 34% от анкетираните отговарят, че повече от 5 пъти годишно, 9% - че 

3-4 пъти годишно, 27% - 1-2 пъти годишно и 29% - веднъж годишно. 

Отношението на местното население към защитените природни територии също е 

включено в анкетното проучване. На въпроса „Как оценявате ролята на защитените 

територии (резервати, национални паркове и др.) за запазване на естетическата 

стойност на природните ландшафти?“ 18% са отговорили, че тази роля определено е 

положителна, 53% - тази роля е по-скоро положителна, отколкото отрицателна и 29% - 

тази роля е по-скоро негативна, отколкото положителна. 
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На въпроса „Полезно ли е наличието на защитени природни територии за местното 

население?“ 43% отговарят, че определено носи, 13% - по-скоро да, отколкото не, и 

44% отговарят с „не“.  

Относно готовността на жителите да плащат за използването на природни блага, на 

въпроса „Съгласни ли сте с въвеждането на такса за отдих? 64% са отговорили 

отрицателно и 36% са отговорили положително. На въпроса „Трябва ли почиващите и 

туристите да плащат за възможността да се насладят на красивата природа в региона“, 

88% от анкетираните са отговорили положително. На въпроса „ Бихте ли осигурили 

еднократна финансова подкрепа подобряване на екологичното състояние на района“ 

90% от анкетираните отговарят положително. 

В заключение следва да се подчертае, че анкетното проучване е един от най-

ефективните методи за оценка на предпочитанията на местното население относно 

ползите, предоставяни от планинските екосистеми, както и за оценка на ефективността 

на защитените природни територии. 

Резултатите от проучването, проведено през м. ноември 2021 г. в моделни планински 

региони, показаха следното. 

Като най-важните екосистемни ползи от планинските територии се посочват храни от 

растителен произход, благоприятни условия за развитие на животновъдството (пасища, 

ливади) и питейна вода. 

Сред нематериалните ползи, предоставяни за местното население от планинските 

екосистеми, интервюираните отбелязват възможността за развитие на отдих и туризъм, 

както и насладата от природни гледки и чист въздух. 

Повечето от жителите, участвали в проучванията, оценяват територията като 

естетически привлекателна. Повече от половината от анкетираните жители (53%) 

смятат, че ролята на защитените територии е по-скоро положителна. По-голямата част 

от анкетираните в (88%) смятат, че почиващите и туристите трябва да плащат, за да се 

насладят на красивата природа. 
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