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1. Въведение 
 

1.1.Екосистема и екосистемни услуги 
 
Екосистемата е интерактивно цяло, което е изградено от биотични (живи) и абиотични 

(unlice) елементи в определена област, която може да бъде с различна площ и различен тип. С 

прилагането на концепцията за екосистема много изследвания са посветени на връзката между 

човека и екосистемите и какво предлагат те за неговото благополучие. По този начин се прилага 

терминът екосистемни услуги с цел да се опише и оцени ползите от екосистемите. 

В днешно време екосистемните услуги (ЕСУ) все повече намират своето място в 

политическата инициатива на глобално, регионално и национално ниво. Такива примери са 

изградената Междуправителствена платформа за биоразнообразие и екосистемни услуги 

(IPBES), Стратегията на Европейския съюз (ЕС) за биоразнообразие до 2020 г., както и 

оценките на екосистемните услуги, извършвани на национално ниво. Цели 1 и 2 от Aichi от 

Глобалната стратегия за биоразнообразие, които са специално фокусирани върху ESS, което е 

добро начало и стимул за официално въвеждане на концепцията ESS в националните стратегии 

за биологично разнообразие. 

Извадки от Европа и света свидетелстват и са по-чести и икономични оценки на 

екосистемните услуги с цел да се постигне разумен избор на бизнес-скрипт и решение, което 

не вреди на околната среда. Това доказва, че концепцията за ЕСС е практичен начин за 

балансиране на икономическия възход и постигането на устойчиво развитие в една страна. 
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В предходния период терминът „икономически услуги“ се превърна в обект на 

всеобхватни и многостранни изследвания. Този подход допринесе към този момент терминът 

екосистемни услуги да има множество значения. От една страна това може да се счита за 

предимство, защото може да ангажира хората в нови разговори за важността на биологичното 

разнообразие и околната среда. От тази гледна точка „екосистемните услуги“ могат да се 

разглеждат като граница или идея, която може да бъде адаптирана, за да представлява 

множество различни гледни точки, като същевременно се поддържа чувство за приемственост 

през различни гледни точки (Abson et al., 2014 ). От друга страна, многослойната 

характеристика е недостатък, след като започнем да оценяваме и следваме тези услуги: ако не 

можем да се съгласим кои са те, хората няма да повярват на казаното за тях или да продължат 

според доказателствата, които събираме. 

Тези проблеми, които възникват при дефинирането на екосистемните услуги, стават все по-

известни в момента, в който искаме да започнем да оценяваме или коригираме доброто 

управление с екосистемните услуги (Ojea et al., 2012). Конвенционалното управление с 

градските зелени, гори и други подобни, има приоритет за укрепване на ценностите на 

благосъстоянието (Pandit el al., 2013) и поддържане на биологичното разнообразие (Llausas and 

Roe, 2012), но повишеният интерес е фокусиран върху перспективите за управление с въглерод 

(C) (Grimm et al., 2008) и други екосистемни услуги на околната среда за дадена област, 

базирани на решения, базирани на природата (Nature Based Solutions - NBS). 

Екосистемните услуги се определят като печалби, които хората получават от функциите на 

екосистемата (De Groot el., 2002) или като пряк и косвен принос от екосистемите към 

благосъстоянието на човечеството (TEEB 2010). Те са идентифицирани в много видове 

екосистемни услуги и подобни са групирани в: 

Три категории според Maes et a. 2016 a тези: предоставяне, регулаторни и културни 

услуги,) или 

Четири категории според TEEB 2010 и тези: към гореспоменатите три (доставящи, 

регулаторни и културни) се добавят съпътстващите услуги. 

Като цяло, най-важното е това, което всички вече знаем, и това, което хората в 

предишния период са изтъквали и това е значението, което природата има за хората. 

Последното изследване показа, че по време на периода на COVID 19 (времето на пълно 

блокиране) и сега след COVID 19 (ако това може да се нарече пост-COVID 19) хората участват 

в дейности, чрез които искат да се доближат до природата. Оттам нататък интересът към 
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намиране на решения, които са базирани на природата (NBS). Значението на природата и 

екосистемните услуги се основава на факти и изследвания, така че ако искаме да разберем 

ползите, които екосистемите предоставят на хората, се нуждаем от начин, по който можем да 

анализираме екосистемните услуги. 

Като първа стъпка за анализа, трябва да го дефинираме, категоризирайки да следваме, 

оценяваме и накрая всичко това да бъде представено на карта, т.е. да бъде картографирано. В 

горната презентация споменахме еволюционния характер на науката, свързана с екосистемните 

услуги и начина, по който се практикува. Научната област, която се занимава с този въпрос, 

обхваща и обединява низ от дисциплини, всяка от които има своя собствена терминология. 

Така че проектирането на система за класификация, която трябва да бъде подходяща и да 

функционира съвместно с всички нужди, е голямо предизвикателство. Разработването на 

комбинирана международна класификация на екосистемните услуги (CICES) илюстрира много 

от включените теми и факта, че вероятно ще трябва да мислим за създаването на система за 

класификация като процес, а не като дизайн на определен проблем, който могат да бъдат 

решени в една стъпка и за определен период. Посочено е, че това е жива и динамична материя, 

която постоянно трябва да се добавя и надгражда. 

Това, което е важно и което трябва да се подчертае, е, че CICES се създава чрез 

консултантски процес, първо като част от усилията за проектиране на интегрирани системи 

между секторите икономика и околна среда, с допълнително участие на по-широката 

екосистемна общност. Основната цел през 2009 г., когато стартира процесът, е създаването на 

система, която ще бъде свързана с вече съществуващата терминология и ще бъде адаптивна за 

по-широко използване. И така, като отправна точка за CICES е използвана типологията на 

екосистемните услуги, предложена от Millennium ecosystem analysis (MA, 2005), и ние приехме 

и интегрирахме въпроси, потвърдени в по-широката научноизследователска литература. 

Екосистемите (гори, планини, блата, земеделски земи, водни потоци) предоставят различни 

услуги, които са икономически ценни: снабдяване с питейна вода за населени места (например 

с филтриране на водата от замърсяване); поливане и производство на електроенергия; или 

защита от бури и други природни бедствия. 

Екосистемните услуги в капацитета на CICES са групирани в три основни категории: 

1. Услуги за доставка (продукти, получени от екосистемата под формата на храна и 
прясна питейна вода) 
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2. Регулаторни услуги (печалби, придобити от регулирането на процесите на 

екосистемата, като качеството на въздуха и опрашването); 

3. Културни услуги (нематериални придобивки, които хората получават, като духовно 

богатство, отдих и естетически преживявания), които пряко засягат хората. Предоставянето на 

такива услуги може да доведе до искане на жителите, живеещи в непосредствена близост до 

екосистемата, да участват или да не участват в определени дейности. 

 Първата напълно функционална версия на CICES (версия 4.3) е публикувана през 

2013 г. Въз основа на опита, натрупан от тогавашната общност от потребители, структурата и 

обемът му са напълно разгледани и достъпни и същото е напълно преработено в новата 

версия, номерирана като V.5.1. 

На най-високо и най-общо ниво са трите по-горе споменати категории: 

Снабдяване 2) регулаторно и 3) културно. Под тези основни „секции“ в класификационната 

серия от допълнителни квалификации или „раздели“, „групи“ и „класове“ (вижте диаграма 2). 

На диаграма 1 е показан начинът, по който функционира йерархичната структура на 

услугите за доставка. Заедно с това е показано „Определението на основните категории 

екосистемни услуги, които се използват във „Версия 4.3“ на CICES. Класификацията (според 

Haines, Young и Potschin, 2013), също така е дефинирана в CICES V.5.1, екосистемните услуги 

са категоризирани в: 

Снабдяване: Всички хранителни, материални и енергийни печалби от живите системи. 

В предложената структура разлика между доставките и материалните печалби, които 

произтичат от биологични или органични материали (биомаса) и вода. Материалите могат да 

включват генетични структури. Разделението за енергия прави разликата между източника на 

енергия, базиран на биомаса, където се изразходва органичният материал (например дърва за 

огрев) и енергията, която хората печелят от животните. 

Регулиране и поддържане: Всички начини, по които живите организми могат да 

посредничат или да управляват околната среда, която влияе върху човешките постижения. Той 

обхваща разграждането на отпадъците и токсичните материали с използването на човешки 

процеси. С регулирането и поддържането се обхваща посредничеството на потоците в твърд 

материал, течности и газове, които влияят на представянето на хората, както и на начина, по 

който живите организми могат да регулират физико-химичната и биологична среда на хората. 
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Културни: Всички нематериални и нормални неразходни резултати от екосистемите, 

които влияят на физическото и психическото състояние на хората. Културните услуги първо се 

разглеждат като физически условия, места или ситуации, които водят до промени във 

физическото и психическото състояние на хората, чийто характер е основно зависим от 

жизнените процеси; те могат да включват отделни вариации, местообитания и/или цели 

екосистеми. Настройките могат да бъдат наполовина естествени, както и природни условия 

(т.е. могат да включват културни ландшафти) при условие, че ще зависят от процесите на живот 

на място. Класификацията прави разлика между настройките, които поддържат 

взаимодействията, които използват физически дейности като ходене и риболов, и 

интелектуалните или умствени взаимодействия, които включват аналитични, символични и 

представителни дейности. Духовните и религиозни условия също са разпознаваеми. 

Класификацията обхваща „съществуването“ и „употребата“, които могат да идват от вярата 

или съзнанието на хората.  
 
1.1.Задаване на механизми за плащане на използването на екосистемата (PEU) 
 

Заседанието на механизъм за заплащане на екосистемното ползване (ПЕЕ) е определено 

като един от приоритетите в Националната стратегия за опазване на околната среда, но се 

споменава и преработената Национална стратегия за биологично разнообразие и 

придружаващия го план за действие. 

Екосистемната услуга е много важна за икономическото утвърждаване на природните 

ценности и оттам за функционирането и управлението със защитените райони, но също така 

ще помогне на страната да изпълни задълженията си за опазване и поддържане на природата, 

произтичащи от различните международни документи ( конвенции и споразумения), 

ратифицирани от нашата страна и директивите на ЕС за местообитанията и птиците. 

 
1.2. Практическо приложение на концепцията за екосистемни услуги 

Концепцията за екосистеми и услуги, която предоставя, се използва при анализа на 

връзката между хората и природата. Поради това достъпът до екосистемите е одобрен от 

Конвенцията за биоразнообразие (KBP) и концептуалната рамка на хилядолетната степен на 

екосистемите е напълно в съгласие с този подход. 

Конвенцията за биоразнообразието (KBP) дефинира екосистемния подход по следния 

начин: Използвайки екосистемата като подход, ние се доближаваме до успешната стратегия 
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за интегрирано управление със земя, вода и останалите природни ресурси, които насърчават 

опазването и устойчивото използване 

Прилагането на екосистемния подход ще помогне за постигане на баланса на трите цели 

на Конвенцията: защита, устойчиво използване и справедливо и подходящо сравнение на 

ползите, произтичащи от използването на генетичните ресурси. 

Анализът на екосистемите, оценката на техния потенциал за производство на 

екосистемни услуги е желателно да се направи във всички екосистеми на страната. Подходът 

на екосистемните услуги не е особено свързан с регионите, които са защитени от закона или 

не. Въпреки че, ако не се направи сравнение на състоянието на определени екосистеми, които 

се намират в рамките на защитен район и същите екосистеми извън рамката на защитения 

район, ще стигнем до определени разлики.. 

Практическото прилагане на концепцията за екосистемни услуги се основава на три стълба: 

 
1. Идентификация 

2. Количествено определяне 

3. Оценяване 

 
Идентификация 
 
Идентификация и класификация на екосистемите; 

- Картиране на екосистемите; 

- Идентифициране на екосистемните услуги, които могат да бъдат произведени от 

екосистемите. 

Като продукт от тази фаза получаваме списък с типове екосистеми и техния цифров дисплей. 

 
 
Количествено определяне 
 
 Оценка на условията на екосистемите (степен на естественост, деградация и други 

подобни) 

- Прилагане и адаптиране на вече разработените модули за оценка на екосистемите за 

предоставяне на екосистемни услуги. 

 

        Продуктът от тази фаза е подробен анализ за състоянието на екосистемите, въз основа на 

който се въвеждат подходящи вариации и дава поглед върху моментното състояние на 
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екосистемите по отношение на техния потенциал за предоставяне, регулаторни или културни 

екосистемни услуги. 

 
Оценяване 
 
- Пазарна (парична) и извънпазарна (непарична) оценка на екосистемните услуги чрез 

използване на наличните инструменти и методологии; 

 
Продуктът на тази фаза е преобразуването на стойността на определени екосистемни услуги в 

пари. По този начин, с тази придобита информация, в процеса на прилагане на концепцията за 

ЕСС получаваме данните в парична стойност, което значително помага при вземането на 

решения на високо политическо ниво. 

 
1.3.Примери за налични разработени методики на инструменти за 

идентифициране / картографиране / оценка на екосистемни услуги 
 

Съществуват няколко инструмента и модела, които се използват за идентифициране, 

картографиране и оценка на екосистемните услуги (например добри причини за тази цел могат 

да бъдат намерени на www.oppla.eu, www.guideToEs.eu, www.es-partnership. 

org/services/guidelinestoolkits/). 

Преди да започнем избора на инструменти и модели, които искаме да използваме, най-

добре е предварително да направим анализ на търсенето и очакванията, които поръчваме от 

субекта за иницииране на процеса на прилагане на концепцията за ЕС. 

1.4.Екосистемни услуги и защитени райони 
Концепцията за екосистемни услуги може да се използва като инструмент за подобряване на 

връзката между защитените райони и техните управителни органи от лицата, вземащи решения, 

бизнес общността, държавните институции (на различни нива) и гражданите. С укрепването на 

тази връзка, ние допринасяме за подобряване на природата и нейното опазване, още по-добро 

генериране на финансови средства за тази цел. Но практиката и опитът показват, че не е лесно 

да се управлява със защитени региони и да се определят екосистемните услуги, които даден 

защитен регион осигурява и подчертава тяхното значение. Това се появява като 

предизвикателство, особено по време на избора на най-подходящото измерване или действие 

за управление на изготвянето на планове. Допълнително предизвикателство е започването на 

комуникация с посетителите или жителите, която гравитира около тези защитени райони по 

отношение на самите екосистемни услуги и техните ценности. 



 

14 
 

 Най-силната причина за тези иновации е липсата на данни, знания и капацитет на 

управителите на защитените райони, които трябва да трансформират постоянните научни 

данни в тази област в практически и конкретни аргументи. Според европейското проучване 

„Икономически ползи от Natura 2000 net“ икономическите печалби от екосистемните услуги, 

предоставяни от Натура 2000, се изчисляват, че варират от 200 до 300 милиарда евро годишно. 

От посетителите, наслаждаващи се на рекреационните услуги, които регионите предлагат 

Натура 2000, е изчислено, че се натрупват от 5 до 9 милиарда евро годишно. Това показва, че 

регионите Натура 2000, както и другите защитени райони са от голямо значение за развитието 

на местната и националната икономика. Затова е от голямо значение да започнем 

интегрирането на тази концепция за планове за управление на защитените райони. 
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Диаграма 1: Категории екосистемни услуги (източник: https://cices.eu/) 
По време на разработването на класификацията CICES беше направен изричен опит за 

индикации за това, което се счита за ценно за „окончателните решения“ при проектирането на 

цялата концепция около скалата на йерархията, факта, че хората са работили по различни теми 

и специални стъпки, които трябва да се вземат предвид. С цел да се дефинират „крайните 

екосистемни услуги“ CICES го описва, като използва йерархичната структура на пет нива. 

Всяко ниво става все по-подробно и конкретно. Начинът на работа на системата може да бъде 

илюстриран за ползите от екосистемите, които дават култивираните култури, като култури. 
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Селекции (например доставка), Раздел (например биомаса), Група (например култивирани 

култури за потребление, материали и енергия, регистър (например култури) Екологичните 

печалби с растежа и отглеждането, земеделски култури, които могат да се събират и използвани 

за производство на храни). Още илюстрации за начина, по който функционира системата, могат 

да се видят на диаграма 2. 

 
Диаграма 2: Система от крайни екосистемни услуги (Източник: https://cices.eu/) 

 
CICES версия 5.1 запазва йерархичната структура на четирите нива на версия 4.3 и 

възможността потребителите да добавят тип клас под класа, който е запазен. Именуването е 

променено с цел да се създаде по-ясно съзерцание на „функционалната“ класификация. 

Описанията на нивото на група са формулирани по начин, по който екосистемата е напълно 

полезна за хората (например храна), докато нивото на раздел обхваща функционалните 

атрибути или характеристиките на екосистемата, която се обсъжда, което улесняване на 

човешката употреба (пряко или косвено). 

2. Интегриране на екосистемните услуги в планирането на развитието 
 
Защо екосистемните услуги са важни за планирането на развитието? 
 
Концепцията за „екосистемни услуги“ се отнася до многото начини, по които хората 

зависят от природата. Здравите екосистеми носят много различни ползи за хората. Природата 

е източникът на живота. Нашето благополучие зависи от ползите, които извличаме от него. 

Екосистемните услуги като чиста вода, плодородие на почвата, опрашване и защита от 

наводнения са от съществено значение за храна, здравеопазване, енергия, подслон, намаляване 

на риска от бедствия и другите основни условия, които са необходими за сигурен поминък и 

https://cices.eu/
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устойчив растеж. Освен това хората ценят природата заради нематериалните ползи, които тя 

предоставя, като художествено вдъхновение, културно значение и духовно обогатяване.  

Концепцията за екосистемните услуги се отнася както до нашата зависимост от 

природата, така и до влиянието на нашите дейности върху. Той предлага средство за 

систематично разглеждане на значението на природните ценности във всички сектори на 

икономиката и обществото. Той също така предоставя основната основа за избора на 

благоприятни за екосистемите пътища за развитие, които ще зачитат и поддържат тези 

ползи. 

Едно голямо предимство е, че екосистемните услуги отдавна са подценявани при 

вземането на решения. Ползвайте спазването и разходите, свържете се с тях и 

деградацията, до голяма степен на изключване от политиката, пазарите и цените, които 

формират моделите за производство и потреблението на хората, избора на инвестициите, 

земята и практиките за управление на ресурсите. Това означава, че много решения са 

взети въз основа само на частна информация, което води до деградация на екосистемата. 

В резултат на това са устойчиви възможности за развитие и често са понасяни 

значителни икономически разходи и загуба. Ето защо е от решаващо значение, за да се 

гарантира, че екосистемните услуги са включени в планирането на развитието, тъй като 

това е от същественото значение за справедливостта и устойчивия растеж и развитие. В 

същото време на хората, предприятията и управляващите не могат да позволят да поемат 

дългосрочните икономически и социални разходи, свързани с деградацията и загубата на 

екосистемата. 

Международната рамка за интегриране на екосистемните услуги в 
планирането на развитието 

2.1 Програма на Организацията на обединените нации (ООН) 2030 г. за устойчиво развитие 
и цели за устойчиво развитие (ЦУР) 
 
17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН се основават на по-ранните Цели на 

хилядолетието за развитие (ЦХР). Целите на хилядолетието за развитие, приети през 2000 г. и 

с целева дата 2015 г., разглеждат редица въпроси, които включват намаляване на бедността, 

глада, болестите, неравенството между половете и достъпа до вода и канализация. Новите ЦУР 

и по-широката програма за устойчивост разширяват тези цели. Те се занимават с основните 

причини за бедността и универсалната нужда от развитие, което работи за всички хора 
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(ПРООН 2016). От 17-те ЦУР, две се отнасят конкретно до биоразнообразието: Цел 14 

(опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво 

развитие) и Цел 15 (защита, възстановяване и насърчаване на устойчивото използване на 

земните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с опустиняването , спиране и 

обръщане на деградацията на земята и спиране на загубата на биологично разнообразие). 

Постигането на много от другите ЦУР е тясно свързано с тези две цели и по този начин могат 

да се генерират синергии и съпътстващи ползи. Постигането на някои други цели обаче може 

да доведе до неблагоприятни въздействия върху природата. Повече информация: 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

2.2. Прилагане на поетапен подход за интегриране на екосистемните услуги в 
планирането на развитието 

СТЪПКА 1: Определяне на обхвата и поставяне на сцената 
 

Стъпка 1 включва предприемане на основата, която е необходима за стартиране на 

процеса на IES. 

Основните задачи са: определяне на целта(ите), очертаване на обхвата на работата и 

идентифициране на основните заинтересовани страни, които да бъдат включени. В края на 

Стъпка 1 трябва да бъдат определени дизайнът и следващите стъпки в процеса на IES, 

включително разделянето на задачите и отговорностите. Наличието на необходимите човешки 

и финансови ресурси и други ресурси също трябва да бъде изяснено, доколкото е възможно. 

 
Обосновка за тази стъпка, цели и очаквани резултати 
 

Първата стъпка от подхода на IES е подготвителна. Той определя целите и обхвата на 

оценката. Това включва отчитане на неговия секторен и географски фокус, процеса на 

планиране или вземане на решения и аудиторията, която се стреми да информира или да 

повлияе, основните проблеми или предизвикателствата на управлението, които трябва да бъдат 

адресирани, и ключовите заинтересовани страни, които трябва да бъдат включени. Стъпка 1 

включва също организиране на административни и логистични аспекти като персонал, 

финансиране, работен план и график. До края на Стъпка 1 трябва да има ясен план за това как 

ще продължи работата, който е обсъден и съгласуван с ключовите заинтересовани страни. 
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Цели 
 

Основната цел на Стъпка 1 е правилното проектиране на процеса на IES, особено 
неговата цел, обхват и очакваните резултати, да се изгради споделено разбиране защо 
и как се извършва оценката и да се договорят ключови въпроси със съответните 
заинтересовани страни.Expected outcomes 

Ясна дефиниция на управленското предизвикателство или проблеми, които трябва да 
бъдат разгледани. 

- Документирана и съгласувана цел, обхват и очаквани резултати от процеса на IES. 

- Документиран и съгласуван работен план, включително изискванията за ресурси. 

- Карта на заинтересованите страни и план за ангажиране. 

- Комуникационен план. 

 
Как  се  прави тази стъпка 

Много е важно от самото начало да сте ясни за целта и предвидения резултат от подхода 

на IES. Важно е да имате представа за процеса на разработка или вземането на решения 

контекста, в който се използва IES, както и ключовите лица, вземащи решения и 

заинтересованите страни, които се стреми да ангажира и да повлияе. 

Първоначалното решение относно обхвата и границите на работата в конкретния 

процес на планиране, който трябва да бъде оценен в упражнението IES, обикновено се взема от 

ръководителите на този процес. Това обикновено се прави с помощта на технически експерти 

и съветници. Както е обяснено по-долу, в някои случаи ще бъдат предприети по-широки 

консултации (например със засегнати заинтересовани страни или с неправителствени 

организации и местни общности). Това трябва да се насърчава, за да се включат възможно най-

много различни гледни точки и гледни точки и да се постигне по-добро разбиране на контекста, 

в който се извършва упражнението IES (и процеса на планиране, към който се отнася). 

Стъпка 1 ще дефинира най-общо основните проблеми на развитието и екосистемните 

услуги, които трябва да бъдат разгледани по-подробно в упражнението IES. Ако процесът 

започне да става много технически, не забравяйте да свържете отново дискусията към 

съответните политически въпроси, които трябва да бъдат променени или подобрени. Не 

забравяйте да включите ключови участници от самото начало, всички от които трябва да бъдат 

напълно информирани и да разбират необходимостта от промяна. Това е необходимо, ако те 

искат да поемат собствеността върху процеса по-късно. Ефективната комуникация от самото 

начало е ключов фактор за успешно упражнение на IES. По време на тази стъпка най-важните 



 

20 
 

елементи за разглеждане, обсъждане и изясняване са целта, мащабът и входните данни на 

процеса, както и неговият предвиден резултат. Няколко инструмента могат да помогнат при 

вземането на решение за тези параметри, като вътрешни срещи и сесии за мозъчна атака, анализ 

на дървото на проблемите и картографиране на ума. Съответната основна литература и данни 

трябва да бъдат съпоставени и прегледани, за да информират формулирането и 

диагностицирането на проблемите, които трябва да бъдат разгледани. 

Идентифицирането на заинтересованите страни, които са засегнати от или които 

засягат екосистемните услуги, е важна част от обхвата. Много рано в процеса е необходимо да 

се изясни кои групи, лица и агенции трябва да бъдат включени в процеса на IES и как трябва 

да бъдат включени. 

 Заинтересованите страни могат да включват например членове на общността, местни 

администратори и лидери, предприятия, групи на производители или потребители, 

правителствени агенции, НПО и научни експерти. Възможните критерии за приоритизиране на 

заинтересованите страни включват разглеждане на това кой управлява, регулира, зависи и 

въздейства върху екосистемните услуги в контекста на плана за развитие, който се разглежда, 

кой има високо ниво на власт и влияние и кой има опит по въпроса. Докато някои от тези групи 

могат да бъдат веднага очевидни (например фермерите, които участват в проект за подобряване 

на селското стопанство, или индустриите, които замърсяват определена река), други могат да 

упражняват по-малко ясно – но също толкова важно – влияние. Примерите включват 

производители и потребители извън обекта, Министерството на финансите или местни лидери 

на общественото мнение. Важно е да се проследят веригите причинно-следствени връзки, 

които свързват екосистемните услуги и процесите на развитие, включително начините, по 

които се вземат и прилагат решенията. 

Същността на подхода на IES е, че той е с участието. След като бъдат идентифицирани 

основните заинтересовани страни, те трябва да бъдат включени в процеса на планиране 

възможно най-скоро. Това ще бъде важен фактор за последващото качество на оценката. 

Консултациите със заинтересованите страни ще помогнат за прецизиране и фокусиране на 

целите и обхвата, за да отразяват реалността на ситуацията на място, и ще даде възможност за 

вграждане на нови гледни точки и знания в дизайна на оценката. Това е също така критична 

стъпка в засилването на подкрепата и приемането от страна на участващите, включително 

групите, които в крайна сметка могат да бъдат отговорни за прилагането на препоръките, 

произтичащи от оценката на IES. 
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Общото разбиране на предизвикателствата на управлението сред заинтересованите 

страни може да допринесе за създаване на съюзи и насърчаване на решения. На практика това 

помага да се гарантира, че ключовите участници подкрепят процеса на IES, и насърчава 

чувството за включване, интерес и разбиране. 

Има различни инструменти, които могат да се използват, за да помогнат при 

идентифицирането и ангажирането на заинтересованите страни. След съгласуване на широките 

граници и обхвата на работа, картографирането на заинтересованите страни може да се 

използва за подпомагане при идентифицирането на допълнителни групи, които трябва да бъдат 

включени в процеса. Срещите лице в лице с основните заинтересовани страни също могат да 

помогнат. Можете например да започнете с организиране на малка работа- 

магазин, за да представи подхода на IES, като покани представители на различни 

организации. Формиране на нова работна група или работна група, която да ръководи процеса, 

или да се натовари съществуваща 

така че също е добър вариант. 

На този етап трябва да се изготви план за ангажиране и комуникация със 

заинтересованите страни, обхващащ всеки етап от процеса на IES от етапа на проектиране до 

прилагането на неговите препоръки. В допълнение към това кой трябва да участва, едно нещо, 

за което трябва да помислите, е как трябва да бъде ангажиран. 

Комуникацията е основен – и непрекъснат – елемент от целия процес на IES. Трябва да 

идентифицирате целевите групи и да формулирате ключови послания веднага щом бъдат 

определени основният обхват и заинтересованите страни за процеса. 
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Диаграма 3: Матрица на ключовите заинтересовани страни 
 
Важно е да запомните, че интересът и влиянието могат да се променят с течение на 

времето и въздействието на такава промяна трябва да се разглежда по време на целия 

процес на IES. Често е полезно да се включат редица атрибути при категоризирането на 

заинтересованите страни, например как те зависят, влияят върху или управляват 

екосистемните услуги и как тези роли, отговорности и взаимоотношения могат да се 

припокриват, подсилват или дори си противоречат. Например, в много случаи 

потребителите на екосистемни услуги са и управители на земята и ресурсите, които 

генерират тези услуги – и техните действия може дори да допринесат за деградация и 

загуба на екосистема. Струва си да се помисли за важността на установяване на 

взаимоотношения и мрежи за сътрудничество между заинтересованите страни и да се 

определи кой може да участва в тях и как те биха могли да работят. По-специално, може 

да е необходима политическа подкрепа, за да се придвижи напред процеса на IES и в 

крайна сметка да се изпълнят неговите препоръки. Основата, извършена в Стъпка 1, 

може да създаде солидна основа за улесняване на промяната в бъдеще. 

Един от начините за категоризиране на заинтересованите страни е да се прилагат 

критерии като интерес и влияние, за да се разделят на: 
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- Ключови играчи: трябва да бъдат активно търсени и ангажирани като основна част от 

процеса, тъй като те 

имат голям интерес и влияние върху определено явление. 

- Създатели на контекст: са силно влиятелни, но не се интересуват много. Поради това 

те могат да представляват значителен риск и трябва да бъдат наблюдавани и 

управлявани. 

- Субекти: имат голям интерес, но слабо влияние, но могат да станат влиятелни чрез 

сформиране на съюзи с други заинтересовани страни. 

- Тълпа: има малък интерес или влияние върху желаните резултати. 
Начинът на категоризиране на заинтересованите страни също ще предостави важна 

информация за най-добрите начини за ангажиране и комуникация с тях през целия процес на 

IES. Важно е да запомните, че интересът и влиянието могат да се променят с течение на времето 

и въздействието на такава промяна трябва да се разглежда по време на целия процес на IES. 
 
2.3. СТЪПКА 2: ПРОВЕРКА И ПРИОРИТЕТ НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ 
 
Обосновка за тази стъпка, цели и очаквани резултати 
След определяне на обхвата и границите на работа, идентифициране на целите за вземане на 

решения и съгласуване на процеса, който ще бъде следван, втората стъпка включва проучване 

на това как планът за развитие зависи и въздейства върху екосистемните услуги. Ще бъдат 

идентифицирани най-важните екосистемни услуги за икономически дейности и поминък. Това 

приоритизиране и стесняване на темите и проблемите е важно, тъй като помага за намаляване 

на сложността (а оттам и на времето и разходите) на оценката. Той също така гарантира, че 

генерираните резултати са релевантни и приложими към процеса на вземане на решения (и 

вземащите решения), върху който те се стремят да повлияят или информират. В повечето 

случаи ще бъде невъзможно (а също и ненужно) да се разгледа всяка екосистемна услуга. 

 
Цели 
 
Основната цел на Стъпка 2 е да анализира как планът за развитие зависи и влияе върху 

екосистемните услуги. Това формира основата за приоритизиране на екосистемните услуги и 

фокусиране на обхвата на оценката. 

 
Очаквани резултати 
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Матрица, показваща зависимостите и въздействията на екосистемните услуги във връзка с 

плана за развитие. 

- Съгласуван списък с приоритетни екосистемни услуги. 

- Резюме на потенциалните области на конфликт или конкуренция, които могат да доведат до 

компромиси. 

 
Как да се направи тази стъпка 
Трябва да се направи проучване за определяне на обхвата, за да се установи кои екосистемни 

услуги са свързани с постигането на плана за развитие. Това обикновено може да се направи 

като упражнение на бюро. В случаите, когато няма съществуващ план, обхватът трябва да се 

фокусира върху най-важните източници на препитание или производствени дейности за обекта, 

сектора, компанията или групата, които се оценяват. След това трябва да се идентифицират 

ключови зависимости и въздействия, като се използват следните дефиниции (адаптирани от 

OECD 2008): 

- Планът за развитие зависи от екосистемните услуги, ако услугата е вход, или по 

някакъв начин позволява, подобрява или регулира условията, необходими за успешен 

резултат. Ако екосистемата се влоши и услугата отпадне, целите за развитие могат да 

бъдат компрометирани или напълно да се провалят. Ако екосистемата се запази или 

услугата се подобри, резултатите от развитието могат да бъдат устойчиви или дори 

подобрени. Например планът за развитие на крайбрежието може да зависи от услугите 

за защита от мангрови бури. Трябва да се поддържа определено качество и площ на 

мангровите гори, за да не се застрашава развитието на крайбрежието. 

- Планът за развитие оказва влияние върху екосистемните услуги, ако свързаните с него 

действия променят количеството или качеството на услугата. Например, планът за 

развитие на крайбрежието може също да включва развитие на инфраструктура, което 

ще доведе до загуба на естествени местообитания, ерозия на бреговата линия и влошено 

качество на водата. Неговото въздействие обаче може да бъде и положително. 

Например, въвеждането на евтини и достъпни енергийни източници за селските 

риболовни домакинства може да намали потреблението на дърва за гориво, да подобри 

качеството на мангровите гори и да осигури важни услуги за отглеждане на риба и 

продуктивност. 
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2.4. СТЪПКА 3: ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ОБСЛУЖВАНЕ 
НА ЕКОСИСТЕМАТА, ТЕНДЕНЦИИ 
 
Стъпка 3 разглежда причинно-следствените връзки, които действат между екосистемните 

услуги и плана за развитие. Анализирани са състоянието и основните тенденции в търсенето 

и предлагането на екосистемни услуги. Идентифицирани са и двигателите на промяната в 

екосистемата и ключовите заинтересовани страни. Особена грижа е да се установи къде може 

да има синергии и компромиси между различните групи, цели или услуги. 

 

Обосновка за тази стъпка, цели и очаквани резултати 
 
Стъпка 2 ще идентифицира начините, по които планът за развитие и неговите ключови 

заинтересовани страни зависят и въздействат върху екосистемните услуги. Той също така ще 

даде приоритет на най-важните екосистемни услуги. Стъпка 3 сега изследва тези връзки по-

подробно. Той разглежда тяхната биофизична основа от гледна точка на условията и 

тенденциите в предоставянето и използването на екосистемни услуги, а също така разглежда 

двигателите и основните причини за промяната. Генерираната информация ще формира 

ключов вход за идентифициране на конкретни политически отговори, по-късно в процеса на 

IES. Може да се използва и като базова линия, спрямо която да се измерват бъдещите промени 

в показателите за развитие и екосистемни услуги по време на изпълнението на плана за 

развитие и свързаните с него политически мерки. Не на последно място, резултатите са важен 

принос за комуникационните дейности, тъй като те са отправна точка за формулиране на 

ключови послания относно връзките между екосистемните услуги и дейностите за развитие. 

 

Цели 
Основната цел на Стъпка 3 е да се развие ясно разбиране за текущото състояние, минали и 

бъдещи тенденции в търсенето и предлагането на екосистемни услуги. Това включва 

информация за това как и от кого се управляват и използват екосистемите. Ключов въпрос е да 

се проучат факторите, които могат да доведат до влошаване на екосистемните услуги – или 

могат, с намеса, да бъдат използвани за поддържане и подобряване на екосистемните услуги. 

Очаквани резултати 
Информация за условията и тенденциите на екосистемните услуги. 

- Преглед на основните двигатели на промяната и свързаните заинтересовани страни. 



 

26 
 

- Анализ на синергията и компромисите на екосистемните услуги в контекста на плана за 

развитие. 

- Ключови послания за различни аудитории. 

Как да се направи тази стъпка 
 

Първо, необходимо е да се опише настоящото състояние на екосистемните услуги, които са 

били приоритетни по време на Стъпка 2, и на екосистемата, която ги генерира (1). Трябва да се 

даде основно описание на естествените и модифицираните от човека екосистеми, които се 

намират в границите на плана за развитие, включително информация за тяхната площ, тип, 

управление и статус. След това те трябва да бъдат свързани с приоритетните екосистемни 

услуги. Трябва да се представят доказателства, които обясняват биофизичните 

взаимоотношения, които водят до предоставянето на екосистемни услуги от дадена 

екосистема: че конкретна гора, например, служи за защита от ерозия или поддържа водния 

поток надолу по течението, или че специфично местообитание е домакин на важно видове 

опрашители. 

Трябва да се направи ясно изявление относно текущото състояние на предлагането на 

екосистемни услуги: какво качество и количество ползи се генерират. Необходимо е да се 

разгледа и търсенето 

страна: кой се възползва от екосистемната услуга и по какви начини. Колко градски жители, 

например, разчитат на водоизточници, които са защитени от естествена гора, или какви видове 

култури се опрашват от диви насекоми? След това следва да се оцени въздействието на плана 

за развитие: как неговите дейности биха повлияли върху предлагането на екосистемни услуги. 

Как водноелектрическият язовир влияе на наводненията надолу по течението, например, или 

какви са въздействията от преобразуването на влажните зони върху развъждането и 

производителността на рибарството? 

След събиране на тази базова информация е необходимо да се преразгледат тенденциите в 

търсенето и предлагането на екосистемни услуги (2). Това обикновено включва минали 

тенденции, както и вероятни бъдещи развития. Може например да проследи промените в 

горската покривка, да документира разпространението на селското стопанство и черпенето на 

вода за напояване и да покаже как промените в демографията и моделите на потребление са 

повлияли на търсенето на земя и природни ресурси. Също така е важно да се проучи как се 

променят групите, които използват и управляват екосистемните услуги, и как се 

трансформират моделите на използване и управление. Например, продължаващата 
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урбанизация води ли до много по-голям брой бенефициенти в зависимост от качеството на 

водата и услугите за водния поток и в същото време води ли до рязко нарастване на търсенето 

на храни и строителни материали? Промяната в начина на живот, стремежите и силата за 

печелене намаляват ли търсенето на дърва за гориво, диви храни и традиционни лекарства? 

Анализът на тенденциите също така включва оценка на това как човешките дейности и други 

сили влияят върху състоянието на екосистемите и способността им да генерират услуги. 

Залесяването и устойчивото земеделие подобряват ли капацитета на водосборната гора за 

защита на водоснабдяването надолу по течението, например, или има признаци, че 

разширяването на жилищната и друга инфраструктура може да навлезе във влажна зона, която 

е важна за намаляване на наводненията? 

Това води до анализ на двигателите на промяната на екосистемните услуги (3). Ще бъдат 

направени заключения защо са настъпили или ще възникнат промени в екосистемите в бъдеще. 

Ще бъде разгледан и въпросът кой е отговорен за тези промени и кой е бил засегнат или ще 

бъде засегнат от тях (4). Това ще подчертае групите и дейностите, които са отговорни за 

поддържането (или влошаването) на екосистемните услуги, както и мотивацията или основните 

сили, които ги карат да се държат по определен начин. 

След като се съберат тези четири типа информация, данните могат да бъдат синтезирани и 

записани във форма, която може да се използва в следващите стъпки от процеса на IES. 

 
Нужда от ресурси и подходящи методи и инструменти 
 

- Видът на биофизичните данни, които ще бъдат събрани, разбира се, ще зависи от 

екосистемните услуги, които се оценяват. Данните за земното покритие и използването 

на земята са най-често срещаният вход за оценка на екосистемите. Друга информация 

може например да включва статистика за производството и потреблението на природни 

ресурси (например дървен материал, дърва за гориво или рибарство); земеделски 

площи, добиви и земеделски бюджети; хидрологични модели на водоснабдяване и 

потребление; прогнози за честота на наводнения и засушавания, тежест и зони на 

въздействие; информация за биологичното разнообразие, видовете популации и 

тенденции. 

- Освен това почти винаги ще е необходимо да се извлича основна информация за 

заинтересованите страни, които управляват екосистемите или влияят върху 

управлението на екосистемите. Това обикновено 
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- включва данни за социална и институционална организация, разнообразие и 

диференциация, население и демография, поминък и доходи, социално-икономически 

различия между различните групи. 

-  Както биофизичната, така и социално-икономическата информация обикновено може 

да бъде получена в много различни форми и от много различни източници, като карти, 

проучвания, описи, географски информационни системи, бази данни, официална 

статистика и технически документи. Те могат да се съхраняват в държавни архиви, 

„сива литература“, създадена от проекти и изследователи, академични списания и 

статии, библиотеки, онлайн бази данни и т.н. Експертните съвети и консултациите със 

заинтересованите страни също предоставят богат източник на информация, особено 

когато документираните данни са оскъдни. 

Обикновено е необходимо да се разпределят ресурси за провеждане на изследване или 

преглед на литературата. Въпреки че в повечето случаи не е необходимо събиране на 

първични данни и ще са достатъчни вторични източници, може да се наложи някаква форма 

на допълнителна консултация или теренно проучване, за да се запълнят празнините в 

наличната информация. 

- Експертизата за това как да се обработват и интерпретират както биофизичните, така и 

социално-икономическите данни е жизненоважна. Сравнително лесно е да се събира 

информация, но много по-трудно е да се разбере какво означава тя и как е свързана с 

политическия въпрос или процеса на вземане на решения, който се разглежда. 

 
През последните години броят на инструментите и методите за оценка на екосистемните 

услуги рязко нарасна. Следните публикации и уебсайтове предоставят ориентация и насоки: 

 
В уебсайта ValuES – Интегриране на екосистемни услуги в политиката, планирането и 

практиката 

http://www.aboutvalues.net можете да намерите следната полезна информация. 

- Навигатор за методи 

- Публикация на ValuES за увеличаване на въздействието върху политиката на оценките и 

оценките на екосистемните услуги - Прозрения от практиката 

- Доклад за синтез на стойности на оценките на ES 

- Доклад за стойности: индикатори за управление на екосистемни услуги - опции и примери 

IPBES – Каталог с оценки на биоразнообразието и екосистемните услуги: 
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http://catalog.ipbes.net 

Подглобална мрежа за оценка (SGAN): 

http://ecosystemassessments.net 

Картиране и оценка на екосистемите и техните услуги (MAES) (2013). Аналитична рамка за 

оценки на екосистемите по действие 5 от Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 

2020 г. 

Дискусионен документ: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/MAESWorkingPaper

2013.pdf 

Haines-Young R.H. и M.B. Потчин (2009). Методологии за дефиниране и оценка на 

екосистемните услуги. Окончателен доклад, JNCC: 

http://www.nottingham.ac.uk/cem/pdf/JNCC_Review_Final_051109.pdf 

Ash N. et al. (2011). Екосистема и човешкото благополучие: Ръководство за практици по оценка. 

WCMC/UNEP. 

http://www.unep-wcmc.org/resources-and-data/ecosystems-and-human-wellbeing--a-manual-for-

assessment-practitioners 

Elmqvist T. et al. (2011). Управление на компромиси в екосистемните услуги. Околна среда и 

развитие. Документ 4: 

http://www.bioecon-network.org/pages/UNEP_publications/04%20Managing%20Trade-offs.pdf 

WCMC (2014). Измерване на екосистемните услуги: Ръководство за разработване на 

индикатори за екосистемни услуги. 

 
2.5. СТЪПКА 4: ОЦЕНКА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА И КУЛТУРНА РАМКА 
 
Стъпка 4 политическа информация, събрана в Стъпка 3. Тя оценява институционалните, 

правните и културните характеристики и идентифицира произтичащите от това стимулиращи 

структури по отношение на екосистемните услуги и плана за развитие. Тези фактори 

посредничат и влияят върху това, както хората управляват, използват и въздействат върху 

екосистемите и техните услуги и могат да действат като двигатели на въздействие или 

отрицателни промени в екосистемите. 

 
Обосновка за тази стъпка, цели и очаквани резултати 
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Управлението на екосистемата почти винаги е сложен въпрос. Екосистемите рядко са обект 

на една форма на управление или регулиране, която е ясно наложена и разбираема от всички. 

По-често съжителстват различни формални и неформални, „модерни“ и традиционни, частни 

и колективни системи. Много екосистемни услуги също имат поне някои от характеристиките 

на обществените блага, което означава, че хората не могат непременно да предявяват 

недвусмислени права на собственост върху тях или да бъдат изключени от използването или 

да се възползват от тях. Тези обстоятелства и характеристики определят контекста и 

правилата, в рамките на които се управляват и използват екосистемите (и които карат хората 

да ги деградират или опазят). Следователно разбирането им е от основно значение за 

идентифициране на политически отговори, които могат да се справят с идентифицираните 

двигатели на промяната на екосистемата, по време на следващия етап от процеса на IES 

(стъпка 5 и 6). 

 
Цели 
Основните цели на Стъпка 4 са да се разбере как интересите, правата и ценностите на 

различните заинтересовани страни определят начина, по който те зависят или въздействат 

върху екосистемните услуги. Целта е да се идентифицират факторите, които формират 

поведението и действията на хората. 

От особена загриженост е степента, до която институционалните, политическите, правните и 

културните характеристики насърчават или обезкуражават опазването и устойчивото 

управление на екосистемите. Също така е важно да се обмисли начина, по който различните 

интереси, права и ценности на хората могат да стимулират конфликт или сътрудничество при 

използването и управлението на екосистемите. 

Очаквани резултати 
 
Списък на ключови институционални, политически, правни и културни характеристики и 

произтичащите от тях стимули (които влияят върху това как хората управляват, използват и 

въздействат върху екосистемите и техните услуги); 

- Идентифициране на основните причини и двигатели на деградацията на екосистемата. 

- Преглед на позициите, интересите, нуждите, ценностите и правата на заинтересованите 

страни. 

- Информация за съществуващи и възможни области на конфликт или сътрудничество, 

свързани с използването, управлението и стимулите на екосистемите. 
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- Разбиране на основните стимули и възпиращи стимули (правила, закони, цени, права и т.н.), 

свързани с двигателите на промяната, анализирани в Стъпка 3. 

Как да се направи тази стъпка 
Добра отправна точка при оценяване на институционални, политически, правни и културни 

характеристики е да се направи преглед на съществуващата литература, включително 

официални документи (като закони, наредби, политики, споразумения и т.н.). Официалните 

източници обаче обикновено се фокусират върху официалните режими. Те обикновено 

представят само ограничена информация за действителните договорености за управление на 

екосистемата. Поради тази причина е важно да се търсят антропологични, социологически и 

политически икономически изследвания, които представят по-задълбочено (и често по-

реалистично) описание на дадена ситуация. Също толкова, ако не и повече, важни ще бъдат 

възприятията и прозренията на мениджърите на екосистеми и самите потребители. Важно е да 

се отбележи, че тази информация често не е документирана. Може да включва традиционни 

знания и устна история. Научаването за тези аспекти ще изисква интервюта и дискусии лице в 

лице и често включва някакъв вид анализ на заинтересованите страни. Тези методи са важно 

средство за получаване на информация за фактическата ситуация на място по отношение на 

принципите и правилата, които действително управляват достъпа до екосистемите, 

собствеността, управлението и използването, както и степента, до която де юре институциите, 

законите и политиките са ефективни. 

Следователно голяма част от най-ценната информация в Стъпка 4 ще се основава на 

постигането на разбиране на качествените аспекти на институциите, организациите и 

участниците и ще вземе предвид относителната сила, позиции, интереси, нужди, права и 

ценности на заинтересованите страни. Това също ще помогне да научите повече за проблемите 

с разпространението. Много различни заинтересовани страни обикновено зависят и влияят 

върху екосистемните услуги. Те ще имат различни – и вероятно дори противоречиви – нужди 

и интереси и може да не всички споделят еднакво влияние и сила. Стъпка 4 трябва да се стреми 

да идентифицира основните източници на неравенство, както и да проследява как различните 

групи участват и са засегнати от процесите на вземане на решения. Картите на 

заинтересованите страни и други визуални инструменти могат да бъдат полезни за оценка на 

основните групи, които трябва да бъдат взети предвид в процеса. Това също може да помогне 

за идентифициране на групите и лицата, които са изключени от институционални, политически 

и регулаторни договорености. Това е важно упражнение. Неуспехът да се идентифицират тези 
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групи може да означава още повече маргинализиране на някои от най-бедните и уязвими 

сектори на обществото. 
ПРЕПОРЪКИ: 
 

-  Вашият анализ трябва да обхваща как институциите, политиките, регулациите и 

културните норми функционират на практика, по отношение на управлението и 

справедливостта. 

- Институционалните, политическите, правните и културните рамки включват както 

обичайни, така и държавни органи и закони, както и официални и неформални 

институции, правила, практики и системи от вярвания. 

- Трябва да се обмисли широк набор от стимули, включително де факто и де юре права, 

пазари, цени, данъци и субсидии, свързани с екосистемните услуги, както и земите и 

ресурсите, които ги генерират. 

- Опитайте се да разберете разликата между това, което е на хартия, и това, което всъщност 

се случва. 

- Помислете за неща като залавянето на елита, неравенствата, контрола върху вземането на 

решения от определени групи, корупцията и т.н. С други думи, реалните фактори, които 

променят и влияят върху това как работи вземането на решения. 

- Дори ако процесът на оценка не може да навлезе в твърде много подробности - той трябва 

да идентифицира и подчертае някои ключови фактори. 

- Свържете получената информация с драйверите на промяната, идентифицирани в Стъпка 

3, за да завършите цялата картина. 

 
Социалните, икономическите, политическите, институционалните и управленските 

условия също влияят върху поведението на хората, тъй като те оформят 

възможностите и ограниченията, пред които са изправени, докато извършват 

ежедневния си бизнес. Преглед на тези различни видове стимули може да помогне 

да се идентифицират факторите, които са най-влиятелни при определянето на това 

как хората са насърчавани, разрешени, овластени или дори изисквани (или не) да 

използват и управляват екосистемни услуги. 

Следните стимули са склонни да оказват най-важното влияние върху управлението 

и използването на екосистемата (адаптирано от Emerton 2000 и GTZ 2004): 
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1. Пазарно ориентираните стимули са мерки, които оказват влияние върху 

пазарните действия и възможности – обикновено се пренасят чрез цени и пазари. 

Примери са потребителски такси, екоетикетиране и плащания за екосистемни 

услуги. 

 
2. Фискалните стимули са мерки, които се стремят да променят или да повлияят на 

цените, които хората плащат или получават за стоки и услуги, или да увеличат 

публичните приходи. Те работят чрез трансфери от публичния бюджет. Примери са 

данъците, субсидиите и кредитите с ниска лихва. 

 
1. Регулаторните стимули са мерки, които регулират и уреждат правни 

условия, кодекси за социално взаимодействие (кой какво може да прави при 

какви условия). Примери са закони, екологични стандарти и ограничение на 

достъпа. 

Правата на собственост са специална категория регулаторни инструменти, които 

разпределят права за притежаване, използване или управление на биоразнообразие, 

екосистеми, земя, ресурси или други активи и услуги. Примери са собственост, 

управление, права на достъп, ползване и продажба или договорености като лизинг, 

концесии, лицензи, разрешения и франчайзи. 

 

- Културните и социални норми действат чрез установяване и санкциониране на 

общоприети стандарти или кодекси на поведение и поведение и обикновено се налагат 

чрез социален и партньорски контрол, а не чрез официални регулации. Примерите 

включват религиозни заповеди, модели на приемливо поведение, табута и ограничения. 

Сътрудничеството включва мерки, които мотивират промените в управлението на 

ресурсите чрез включване на групи по интереси в процеса на вземане на решения и управление. 

Примери са кръгли маси или съюзи. 

 

3. Свързаните с информацията стимули са мерки като тези, които правят външните 

ефекти видими и по този начин предоставят информация за действителните ползи и разходи от 

определени 
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техники за управление. Примери са одити, етикетиране и сертифициране и 

информационни и измервателни системи. Важно е да се има предвид, че естеството и 

ефективността на 

стимулите зависят от редица фактори, включително: 

- Характеристики на екосистемните услуги: Възможно ли е да се контролира достъпът 

до екосистемна услуга и да се изключват други и има ли съперничество в потреблението? 

- Характеристики на заинтересованите страни: какви са техните позиции, права, 

интереси, ценности и нужди? 

- Структура на управлението на земята и ресурсите: Кой притежава или има права да 

използва, управлява, облагодетелства, търгува или по друг начин експлоатира/контролира 

екосистемите и услугите, които те генерират? 

- Естество на правилата или социална координация между заинтересованите страни: 

Как работят правилата? Те легитимни ли са? Как се прилагат и какви стимули създават? 

 
Нужда от ресурси и подходящи методи и инструменти 
 
Данни и информация за заинтересовани страни и институции, които пряко или косвено 

влияят върху управлението на екосистемата. 

- Данни и информация за правните и културни характеристики на управлението на 

екосистемите. 

- Експертиза в социалните науки и институционалния анализ. 

 
Следните уебсайтове и публикации предоставят допълнителна ориентация: 
 

Профил на метода за идентифициране на заинтересованите страни в инвентара на методите на 

ValuES: 

http://www.aboutvalues.net/method_navigator/ 

 

Бромли В. (1992). Да направим общите блага да работят: теория, практика и политика. 

Институт за съвременни изследвания Прес. Сан Франциско, Калифорния: 

http://library.uniteddiversity.coop/Cooperatives/Multi-Stakeholder_Co-

ops/Making_the_Commons_Work-Theory_Practice_and_ 

Политика.pdf 
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Набор от инструменти за ангажиране на заинтересованите страни на BioDIVERSA (2013): 

http://www.biodiversa.org/702 

 

ДЕФРА (2011). Техники за участие и дискусия за вграждане на екосистемен подход във 

вземането на решения: Уводно ръководство. 

Felipe-Lucía M. et al. (2015). Потоци от екосистемни услуги: защо отношенията на властта на 

заинтересованите страни са важни: 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0132232 

 

GTZ (2007). Управление с множество заинтересовани страни: Инструменти за анализ на 

заинтересованите страни: 

10 градивни елемента за проектиране на системи за сътрудничество на участие: 

http://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/en-svmp-instrumente-akteuersanalyse.pdf 

Хана С. и М. Мунасинхе (1995). Права на собственост и околна среда - Социални и 

екологични въпроси. 

Международният институт по екологична икономика в Бейер и Световната банка: 

http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-3415-8 

Майерс Дж. (2005). Анализ на силата на заинтересованите страни, IIED: 

http://www.policy-powertools.org/Tools/Understanding/docs/stakeholder_power_tool_english.pdf 

Проект OpenNESS: Опериране на природния капитал и екосистемните услуги: 

http://www.openness-project.eu/library/reference-book/sp-stakeholder-involvement 

Остром Е. (1999). Самоуправление и горски ресурси. Случайна книга № 20. 

Център за международни горски изследвания. CIFOR. Синдангбаранг, Богор. 

Шмеер К. (1999). Насоки за анализ на заинтересованите страни. Инструментариум за 

засилване на реформата на здравния сектор, 

Abt Associates, Inc., Bethesda, MD, САЩ: 

http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/33.pdf 

 

 

 

 
 
 

http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/33.pdf
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2.6. СТЪПКА 5: ПОДГОТОВКА ЗА ПО-ДОБРО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 
 
Стъпка 5 обобщава и анализира информацията, която е събрана в предишните стъпки. Въз 

основа на тази информация се проучват рисковете и възможностите за плана за развитие. Той 

предлага политически варианти, които могат да служат за поддържане или увеличаване на 

потока от екосистемни услуги, и идентифицира подходящи входни точки за насочване или 

влияние върху вземането на решения. 

 

Обосновка за тази стъпка, цели и очаквани резултати 

 

Стъпки 1-4 от процеса на оценка ще предоставят информация за връзките между плана за 

развитие и екосистемните услуги и описват как различните заинтересовани страни могат да 

спечелят или загубят в резултат на промяна на екосистемата. Те също така ще са описали 

основните причини или двигатели на деградацията и загубата на екосистеми, както и рамките 

и стимулите, които управляват как се използват и управляват екосистемите. 

Въз основа на това разбиране, стъпка 5 сега включва установяване на основните рискове и 

възможности, които екосистемните услуги представляват за инициативата или плана за 

развитие. Той идентифицира вариантите на политиката за управление на тези рискове, 

улавяне на тези възможности и справяне с двигателите на промяната на екосистемата. Стъпка 

5 също препоръчва подходящи входни точки за насочване, промяна или по друг начин 

повлияване на процесите на вземане на решения 

 

Цели 

 

Основната цел на Стъпка 5 е да се измислят практически, работещи политически мерки и 

инструменти, които могат да послужат за гарантиране, че рисковете, които дейностите за 

развитие представляват за екосистемните услуги, са избегнати или смекчени, и 

възможностите за развитие, които предлагат екосистемните услуги, са уловени. 

 

Очаквани резултати 

 

- Анализ на рисковете и възможностите, свързани с плана за развитие. 
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- Кратък списък с опции за политика и съответните точки за влизане във вземането на 

решения. 

- Комуникационни съобщения относно опциите на политиката 

 

Как да направите тази стъпка 

 

Първият етап от подготовката за по-добро вземане на решения е събирането на цялата 

информация, събрана в стъпки 1-4 (1). Започнете с преглед на въздействията и зависимостите 

на плана за развитие от екосистемните услуги, разгледайте отново компромисите и 

преразгледайте институционалните, политическите, правните и културните рамки и стимули. 

Уверете се, че имате ясна логическа верига, която свързва информацията по тези различни 

теми в съгласувана история за плана за развитие и екосистемните услуги, които ви 

интересуват. В този момент може да се наложи известно запълване на празнини, ако липсват 

или са непълни данни, или ако осъзнаете, че ключови мнения или заинтересовани страни не 

са имали възможност да внесат правилно в процеса. 

След това използвайте тази информация, за да идентифицирате рисковете и възможностите за 

развитие, които произтичат от екосистемните услуги (2). Докато правите това, помислете и за 

евентуални положителни или отрицателни компромиси 

резултат от ефекта на плана за развитие върху екосистемните услуги и преценете кой или 

какво може да бъде засегнато от тях. 

Компромисите могат да включват: 

- парични печалби или загуби (като промени във физическите разходи или печалби) и други 

икономически ползи или разходи (например промени в добивите на реколтата, 

продуктивността на рибарството, здравето или хранителния статус) и 

- промени в нематериалните обстоятелства на хората (например по-голямо овластяване на 

жените, отчуждение на културното наследство на коренните групи, по-добро включване на 

бедните в процесите на вземане на решения). 

Decide if the development plan needs to be revised, so as to minimise, avoid or mitigate these 

risks or capture these opportunities. At this stage, you may want to consider whether there is a need to 

carry out economic and or social/cultural valuation. The concept of value is multi-dimensional – and 

so valuation may take many different forms. For example, economic valuation can provide information 

on both the monetary and non-monetary costs and benefits associated with the development plan and 
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Решете дали планът за развитие трябва да бъде преразгледан, така че да се сведат до минимум, 

да се избегнат или смекчат тези рискове или да се уловят тези възможности. На този етап може 

да искате да помислите дали има нужда от извършване на икономическа и/или 

социална/културна оценка. Концепцията за стойност е многоизмерна – и затова оценката може 

да приеме много различни форми. Например икономическата оценка може да предостави 

информация 

както за паричните, така и за непаричните разходи и ползи, свързани с плана за развитие 

и екосистемните услуги по отношение на икономически показатели като доход, производство, 

заетост или разпространение на бедност. Социална или културна оценка ще разгледа 

стойността на екосистемните услуги според това, което различните групи възприемат като 

важно по отношение на собствените им предпочитания, принципи, системи от вярвания и 

мироглед. 

Основните причини за използване на оценка са: 

- да предостави допълнителни доказателства и аргументи, за да убеди лицата, вземащи 

решения, в необходимостта от промяна на плана за развитие или от използване на 

политически инструменти, 

- да представлява интересите на определени групи или последствията за тях, които иначе не 

биха могли да бъдат взети предвид, 

и 

- за генериране на всякакви допълнителни (количествени) данни, които може да са 

необходими за проектиране, планиране или оценка на политически инструменти, или за 

сравняване на политическите варианти. 

 

Трябва обаче да се подчертае, че оценката не винаги е необходима или непременно полезна 

във всички случаи. Ако все пак решите, че е необходимо някакво упражнение за оценка, 

неговата цел, целева група и фокус трябва да бъдат ясно разработени. Вече съществуват 

много насоки за това как да се извърши икономическата оценка на екосистемните услуги и 

има нарастващ (макар и малък) 

Литература по непарична, социална и културна оценка. 

 

Уебсайтът ValuES предоставя полезна основна информация и навигатор за методи, както и 
казуси: http://www.aboutvalues.net 

http://www.aboutvalues.net/
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„Предварителното ръководство относно разнообразната концептуализация на 

множество ценности на природата и нейните ползи, включително биоразнообразие и 

екосистемни функции и услуги“, разработено от IPBES, също предлага ключов ресурс. 

 http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/IPBES-4-INF-13_EN.pdf 

Освен това можете да намерите резюме за практикуващите на ръководството за 

множество стойности на IPBES на уебсайта на ValuES: 

http://www.aboutvalues.net/data/ipbes/ipbes_values_of_ nature_en.pdf 

 

Въз основа на идентифицираните рискове и възможности (и, ако е извършена оценка, 

информация за стойностите), сега ще бъде възможно да се определи какво трябва да се 

промени, за да се намалят отрицателните въздействия върху екосистемата от плана за развитие 

и да увеличи максимално положителните си синергии (4). Помислете отново за основните 

групи заинтересовани страни, които са засегнати от или предизвикват промени в 

екосистемните услуги, и се върнете към основните причини за влошаване на екосистемата. 

Опитайте се да разберете как може да е необходимо да промените поведението и действията на 

заинтересованите страни, за да поддържате потока от екосистемни услуги или по-добре да 

улавяте възможностите, свързани с тях. Не забравяйте да се върнете към целите и резултатите 

за развитие, които планът, който оценявате, цели да постигне. 

Промените, които се стремите да наложите, винаги трябва да допринасят за 

постигането на тези цели. Процесът на подготовка за по-добро вземане на решения завършва с 

оценка на политическите варианти и входни точки в процесите на вземане на решения. 

 

Някои ключови точки, които трябва да имате предвид, включват: 

 

- Анализирайте кои инструменти или промени в политиката могат да бъдат използвани 

за минимизиране, избягване или смекчаване на рисковете и улавяне на възможности за 

екосистемни услуги или резултати от развитието. 

- Прегледайте набора от опции за политика, които са ви на разположение, и изберете 

тези, които най-ефективно ще поддържат капацитета на екосистемните услуги да отговарят на 

нуждите на хората. 

- Изберете мерки и инструменти, когато е възможно, които вече са доказано ефективни 

по отношение на екосистемните услуги и въздействията върху развитието, както и към 
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институционалната и културната среда, в която работите. Използвайте всякакви прозорци на 

възможности, които са свързани с общественото мнение, политическите и социалните условия 

или развитието на пазара. 

- Разработване на нови политически инструменти и инструменти, ако е уместно в някои 

случаи, така че да се запълнят ключови празноти в съществуващите рамки. Например, може да 

има нужди и възможности за развитие на нови пазари, данъчни стимули, споразумения за 

споделяне на ползите или структури на управление. Помислете за осъществимостта на тези 

промени. 

- Обърнете особено внимание на въпросите на разпределението и справедливостта: 

вземете предвид нуждите на бедните и уязвимите групи, когато идентифицирате и избирате 

потенциални политически варианти и инструменти. 

 

Най-често обаче извършването на относително малки промени в съществуващите 

политики (включително преодоляване на съществуващи изкривявания и провали) може да 

доведе до съществени подобрения в начина, по който пазарите, законите и институциите 

работят във връзка с екосистемните услуги. В почти всички случаи се изисква комбинация от 

политически инструменти, които са насочени към различни въпроси и групи от заинтересовани 

страни и работят заедно за постигане на определен набор от цели или желани резултати. 

Въпреки че някои от тези аспекти ще изискват технически преглед и анализ, голяма 

част от информацията, необходима за приоритизиране на политическите опции и входни точки 

при вземането на решения, може да бъде генерирана чрез диалог със заинтересованите страни. 

Особено важно е да се включат целевите групи, които са или ще бъдат засегнати от плана за 

развитие и предложените инструменти на политиката, и тези, които са отговорни за вземането 

на решенията, които ще позволят да бъдат предоставени избраните инструменти. 

След като бъде разработен списък на възможните политически варианти и точки за 

влизане във вземането на решения, е възможно да се оцени тяхната жизнеспособност и 

осъществимост. Това показва тяхното съответствие с местните условия и контекст, в който се 

очаква да работят, и с разглежданата инициатива за развитие. След това те могат да бъдат 

приоритизирани в кратък списък за действително изпълнение (6). Това е разгледано 

допълнително в Стъпка 6. 

Нужда от ресурси и подходящи методи и инструмент 
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- Удобства за организиране на срещи и/или семинар на заинтересованите страни, 

модератор. 

Експертиза в областта на политическите науки, публичната политика и свързаните с тях 
дисциплини; 

- Съгласуван списък с критерии за избор на опции за политика. 

- По избор: опит в икономическата и/или социална/културна оценка на екосистемните 
услуги. 

Следните публикации и уебсайтове предоставят ориентация и насоки: 
 
Ценности ‒ Интегриране на екосистемните услуги в политиката, планирането и практиката 

- Навигатор за методи 

http://www.aboutvalues.net/method_navigator/ 

- Увеличаване на въздействието върху политиката на оценките и оценките на екосистемните 

услуги - Прозрения от практиката (2016 г.): 

http://www.aboutvalues.net/data/about_values/increasing _impact_of _es_assessments.pdf 

Rode J. et al. (2015). Улавяне на възможности за екосистемни услуги: Практически ориентирана 

рамка за избор на икономически инструменти с цел подобряване на биоразнообразието и 

човешкия поминък. Документи за политиката на UFZ: 

https://www.ufz.de/export/data/global/65816_DP_03_2015_RodeEtal_ESOpportunities.pdf 

IPBES (2015): 

- Работа по инструменти и методологии за подкрепа на политиката: 

http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/IPBES-4-12_EN.pdf 

- Разнообразна концепция на множество ценности на природата и нейните ползи, включително 

биоразнообразие и екосистемни функции и услуги (предварително ръководство). 

http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/IPBES-4-INF-13_EN.pdf 
 
2.7. СТЪПКА 6: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА 
 
Стъпка 6 включва разработване на стратегия за операционализиране на препоръките за 

политиката, генерирани в стъпка 5. Тя включва изготвяне на работен план, както и ангажиране 

на заинтересованите страни и комуникационна стратегия за прилагане на конкретни мерки за 

интегриране на екосистемните услуги в плана за развитие. 

 
 

http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/IPBES-4-INF-13_EN.pdf
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Обосновка за тази стъпка, цели и очаквани резултати 
След идентифициране на политически отговори, които ще помогнат за управлението на 

зависимостите и въздействията на екосистемните услуги и улавяне на екосистемните 

възможности, последната стъпка в процеса на оценка на IES е да се създаде стратегия за 

прилагане. Това очертава процеса, ръководните принципи и планираните резултати за 

мерките на политиката. 

Разработва се оперативен работен план, който определя задачите, сроковете, 

отговорностите и участието на заинтересованите страни и показва финансовите ресурси и 

други ресурси, необходими за успешното изпълнение. Формулиран е и план за осигуряване 

на ефективна комуникация и ангажиране на заинтересованите страни. До края на стъпка 6 

трябва да сте готови да започнете прилагането на избраните опции на политиката. 

 

Цели 

 

Основната цел на Стъпка 6 е да вземе окончателните решения, които да позволят 

прилагането на конкретни мерки за интегриране на екосистемните услуги в разглеждания 

план за развитие. 

 

Очаквани резултати 

 

- Стратегия за изпълнение и оперативен работен план. 

- Стратегия за комуникация и ангажиране на заинтересованите страни, уточняваща целева 

аудитория, ключови послания и възможни шампиони и съюзници за насърчаване и 

оперативна реализация на необходимите промени 

 

Как да направите тази стъпка 

 

На първо място, полезно е да се преразгледат политическите мерки и входни точки, които 

бяха идентифицирани в стъпка 5, за да се уверите, че те са в съответствие с целите на плана 

за развитие и ще бъдат приемливи и приложими в местния контекст . Всяка политическа 

мярка в списъка трябва да бъде оценена, за да се провери дали е реалистична, постижима и 

приемлива. Имайте предвид, че това може да наложи сравняване на избраните инструменти 

и техните оперативни изисквания със съществуващите закони и политики, 
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институционални мандати и капацитет и наличност на ресурси. Понякога е необходимо 

също така да се извърши някакъв вид по-структурирано проучване за осъществимост или 

анализ на разходите и ползите, преди да продължите по-нататък. 

Може дори да са необходими официални процедури за оценка или одобрение, особено ако 

мярката трябва да се прилага от правителството. В почти всички случаи е необходим 

обширен процес на консултации със заинтересованите страни. Ако избраните политически 

мерки и инструменти не са приемливи за заинтересованите лица или ако лицата, вземащи 

решения, не се съгласят с тях, тогава те ще имат малък шанс за успех на практика. Това е 

така, дори ако те са били оценени положително по отношение на техническата, правната 

или финансовата осъществимост. След като бъде направен окончателният избор на 

политически мерки, може да се разработи стратегия за изпълнение и работен план. 

Предлага се голямо разнообразие от насоки за формулиране на стратегии и разработване 

на работни планове. 

Някои ключови точки, които трябва да включите и да имате предвид, са: 

 
- Участие и отговорности на заинтересованите страни: Установете кой има нужда (или 

иска) да участва в прилагането на политическите мерки и по какъв начин. Трябва да се 

разработи стратегия за ангажиране на заинтересованите страни. Също така е важно да има 

ясно и съгласувано разпределение на отговорностите, като се уточнява кой е отговорен и 

отговаря за доставянето на какво и кога. 

 
- Обхват: Комуникацията, образованието и обществената осведоменост са жизненоважни за 

успешното интегриране на екосистемните услуги в публичното и частното вземане на решения, 

така че да се прехвърля информация към заинтересованите страни и широката общественост. 

Комуникационната стратегия трябва също да съдържа активен план за учене от другите и за 

споделяне на уроци и опит. Помислете кои могат да бъдат партньорите в комуникацията и как 

могат да бъдат предоставени комуникационни стратегии, насърчаващи стойността на 

екосистемните услуги. 

 

- Ресурси: Идентифицирането на финансовите, материалните, човешките ресурси и 

институционалните нужди за изпълнение на избраните политически мерки ще бъде неразделна 

част от оперативния работен план. В много случаи тези ресурси може да не са налични веднага 

или ще бъдат достъпни само частично. Работният план може да се наложи да позволи 
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генерирането на допълнителни ресурси чрез дейности като обучение и изграждане на 

капацитет, разработване на нови финансови механизми, стратегия за набиране на средства или 

планове за организационна промяна. 

 
- Време: Изборът на подходящ момент за създаване на политически инструмент може 

да бъде важен. Основните обстоятелства, които могат да помогнат или да 

възпрепятстват този процес, включват: политическа стабилност, избори, времето за 

финансовата година, нови правителствени политики и стратегии или реорганизация на 

правителствени ведомства и институции. Търсете прозорците на възможностите. 

Времето, необходимо за започване или преразглеждане на план за развитие и 

политически инструменти, не трябва да се подценява, особено когато зависят от 

процеси на участие. В същото време е от съществено значение политическите мерки да 

могат да бъдат реализирани своевременно. Ако им отнеме твърде много време, за да 

започнат и ако екологичните, политическите, правните, социалните или 

икономическите условия са се променили през междинния период, те могат да станат 

излишни. 

 

- Адаптивно управление и учене: Почти неизбежно е да се наложат корекции в обхвата, 

целта и средствата за изпълнение на инструментите на политиката. Необходимите 

процеси на обучение, обратна връзка и адаптивни подходи трябва да бъдат вградени в 

процеса на прилагане. 

- Мониторинг: Ще бъде необходимо да се проследяват въздействията и ефективността 

на мерките на политиката спрямо договорените цели и показатели. Индикаторите за 

изпълнение трябва да бъдат „ИНТЕГРАТНИ“: специфични, измерими, постижими, 

подходящи и обвързани с времето. Мониторингът трябва да бъде вграден в работния 

план. 

 

- Информационни нужди и пропуски в знанията: Подходът на IES е инструмент за бърза 

оценка. В повечето случаи няма да се основава на дълго и подробно събиране на 

първични данни или да предоставя голям обем от документиран материал. Възможно е 

да останат пропуски в знанията, които може да се наложи да бъдат запълнени в хода на 

прилагане на политиката. Събирането и разпространението на информация трябва да 

бъде част от стратегията и оперативния план. 
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Нужда от ресурси и подходящи методи и инструмент 
- Удобства за организиране на срещи и/или семинар на заинтересованите страни, 

модератор. 

- Експертиза в областта на политическите науки, публичната политика и свързаните с тях 

дисциплини; 

- Съгласуван списък с критерии за избор на опции за политика. 

- По избор: опит в икономическата и/или социална/културна оценка на екосистемните 

услуги. 

 
Следните публикации и уебсайтове предоставят ориентация и насоки: 

Tools4dev. Практически инструменти за международно развитие: 

http://www.tools4dev.org/resources/policy-implementation-matrix-template/ 

Центърът за иновации в развитието на Wageningen UR. Портал за съвместно създаване 

на знания. Партньорства с множество заинтересовани страни 

http://www.mspguide.org/tools-and-methods 

 
3.Методология и дефиниране на района на изследване - Осоговска 
планина Анализ на планинската екосистема с акцент върху 
характеристиките и значението на произвежданите приоритетни и 
регулаторни екосистемни услуги в защитения район на Осоговска 
планина и възможността за тяхната валоризация и капитализация 

 
Спазвайки заглавието на този стратегически документ „Дългосрочна стратегия за 

подобряване и интегриране на екосистемна концепция в управлението на Осоговската 

планина” той акцентира върху района, за който е предназначен този документ, а това е 

територията на защитената Райони на Осоговска планина. 

матрица на Буркхард 
 

За оценка и картографиране на екосистемните услуги се използват различни методи. 

Един от предложените методи от Б. Буркхард (Burkxard and Maes 2017), който представлява 

методологията с използване на матрица, към която се въвеждат стойности за екосистемните 

услуги на базата на избрани индикатори, от които картирането продължава. Въпреки това, в 

много случаи качеството на данните за индикаторите е неудовлетворено или те са оскъдни, 

фрагментирани или не са публично достъпни. В такива случаи експертните мнения могат да 
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бъдат чудесен източник или помощник при оценката на екосистемните услуги (Campagne и 

Roche 2018). 

Обективна област 
 
Тази територия (Осоговска планина) се намира в североизточната част на Република 

Северна Македония, като една част от участъка им продължава в територията на източната ни 

съседка - Република България. Общата площ на Осоговската планина е 1.793,3 km2, от които 

¾ принадлежат на Република Северна Македония, а останалите на Република България. 

Осоговската планина може да се счита за висока, ако вземем предвид условията на Балканите. 

Най-високият връх е Руен, който се простира на 2.252 м надморска височина, редом с него има 

още девет (9) върха над 2.000 м, от които пет се намират в Република Северна Македония. 

Предходния период територията на Осоговска планина е обявена за защитен район, т.е. 

защитен ландшафт Осоговска планина. В тази връзка в продълженията на този документ, 

когато се споменава терминът Осоговска планина, трябва да знаем, че той се нарича защитен 

район Осоговска планина. 

Чрез проучване на валоризацията на защитения район Осоговска планина е определено 

местоположението. Предложената площ заема площ от 54 310,9 ха и се простира на теория на 

седем общини: Кочани, Крива Паланка, Кратово, Македонска Каменица, Пробищип, Виница и 

Чешиново-Облесево. 

Заслужава да се спомене, че на тази територия има около 70 населени места, четири от 

които са градски селища. Общият брой на жителите на обхванатата територия е 103 000 жители 

според преброяването от 2002 г. Докато директно на територията на Осоговска планина в 

населени места или селски или градски типове живеят половината от тези жители или 52 000 

конкретно. Структурата на собствеността на района е държавна и частна. Държавната земя 

заема около 70% от територията, а частната около 30%. Този процент се дължи на факта, че по-

голямата част от горите и пасищата са държавна собственост, в сравнение с горите и пасищата, 

които са в частна собственост, като в същото време тези площи заемат най-широката част от 

територията на Осоговската планина. . 
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Карта 1: Населени места в територията на защитения район Осоговска 

планина 
Тъй като сме дефинирали границите на изследователската област, трябва да отидем, за 

да определим методология, т.е. методи за данни за кетъринг. Като първа стъпка предоставихме 

и направихме: а) кабинетен анализ и б) анализ на съдържанието, които бяха направени в 

началото. Цялата налична литература, проучвания, изследвания, свързани с изработването на 

стратегически документи, свързани с екосистемните услуги на регионално (балканско), 

национално и местно ниво, бяха взети предвид и бяха обект на двата гореспоменати (начални) 

анализа. Целта на този анализ беше получаването на първи и основни данни и информация за 

проблемите, свързани с екосистемните услуги от екипа на проекта. Като следваща стъпка беше 

участието, т.е. включването на всички заинтересовани страни в този процес и при това 

внимателно отчитане на всички тях. 

 

Участието е от ключово значение, което помага да се гарантира, че при планирането ще 

вземем предвид и ще работим по начин, отразяващ приоритетите и интересите на всички 

заинтересовани страни, които ще бъдат посветени и ще дадат своя принос, като дават 
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предложения за определени планове и ще обърнат ги в действие. Предизвикателство, пред 

което е изправен екипът на проекта, е дефинирането на различните заинтересовани страни и 

начина, по който те комуникират, работата на всяка от тях. В началото взехме предвид вида на 

участие (от пасивно към активно). Като потенциален риск екипът взе предвид факта, че в 

определени случаи участието не е проведено правилно и това може да доведе до проблеми като 

конфронтация поради различни идеи и интереси. Така че целта на екипа беше да елиминира 

или сведе до минимум тази заплаха. Това беше постигнато благодарение на практикуването на 

принципите на ефективно участие, слушане, разбиране и компромис. 

Като заинтересовани лица бяха идентифицирани лица и организации, които се 

застъпват за правата и интересите на селското население, както и за начина на използване и 

стопанисване на природните ресурси на дадения район (Осоговска планина) и които работят 

по проблемите, свързани с екосистемата. услуги. Като основни заинтересовани страни бяха 

идентифицирани следните групи: 

Екологични, наруто-изследователски (NBO) и които представляват правата на 

предимно селските жители, които са зависими от екосистемите на дадения район в начина на 

производство на артикули и услуги, необходими за тяхното съществуване (например дърва за 

огрев, строителство материали, храни, лечебни растения и други подобни); 

Ръководители на дадена територия - ПП Национални гори (ПНГ), както и неговите 

дъщерни дружества в общините, разположени в защитен район Осоговска планина, ЧП Пасища 

чрез съответните дъщерни дружества. 

Местните власти и местната администрация, чиято дейност (политически, програми и 

средства), както и влиянието на функционирането на защитен район Осоговска планина 

 

За целта екипът на проекта проведе няколко семинара, на които бяха представени 

определени данни, свързани с екосистемните услуги, както и съдържанието на този документ, 

т.е. „Дългосрочна стратегия за подобряване и интегриране на екосистемна концепция в 

управлението на Осоговска планина“. Поради COVID 19 ситуацията и мерките за организиране 

на събитията, предложени от правителството на Република Северна Македония, както и най-

идеалният метод беше избран чрез дистанционно представяне, т.е. чрез платформата ZOOM. В 

частта на приложенията са предоставени снимки от организираните семинари с страните. В 

тези семинари участниците дадоха много солидни и интересни предложения, които екипът на 

проекта съответно датира и вмъква в документа. Освен това беше поискано и посочено, че след 
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направата на проучването то ще бъде предоставено за преразглеждане на всички 

заинтересовани страни и ако има някакви допълнителни коментари, те ще бъдат включени в 

окончателната версия на документа „Дългосрочна стратегия за подобряването и интегрирането 

на екосистемна концепция в управлението на Осоговска планина“. 

3.Анализ на характеристиките и значението на културните 

екосистемни услуги в Осоговската планина 
 

Може да се каже, че на територията на Осоговската планина има значително голямо 

взаимодействие между хората и природата. Това взаимодействие (симбиоза) с времето повлия 

на създаването на една невероятна зона, която излъчва много специфични характеристики. 

Тези характеристики в същото време имат значителна екологична, културна и ландшафтна 

стойност. На карта 2 живописно е показано покритието на земята според CORINE Land Cover, 

където се вижда, че горско-фермерските екосистеми са доминиращи. 

Това, което в момента може да се каже, е, че територията на защитения район Осоговска 

планина има изобилие от природни ресурси. В миналото в този най-важен икономически 

отрасъл беше минното дело. Наред с това добивът не работи с пълния си капацитет, както беше 

и в миналото, а днес е един от най-важните минни региони. Освен минното дело като един от 

най-важните икономически отрасли в района има и селското стопанство, където местните се 

занимават с животновъдство, градинарство, земеделие и овощарство. Като важен природен 

ресурс се явява гората, която освен дървесината, която в повечето случаи жителите използват 

като дърва за огрев, гората произвежда и други горски продукти. Други горски продукти са 

важни за местното-селско население, тъй като то е силно зависимо от тези продукти. Най-често 

те събират: 

Гъби (манатарки, лисички, сморчки и др.) - от които се продават високи проценти и крайната 

цел на тези продукти са страните от ЕС. 

- Плодове (боровинки, малини, къпини и др.) - които се продават най-често, но се използват и 

в домашната кухня за приготвяне на конфитюри, сокове и др. 

- Лечебни и ароматни билки (мащерка, пивна мъст, дива мента, планински чай, бял равнец и 

др.) - местните жители в по-голямата си част от тези продукти използват като естествено 

лекарство (народна и традиционна медицина), но има голямо количество от тези продукти, 

които се препродадени за износ или за фармацевтичната индустрия 
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Карта 2: Покритие на терена на територията на Осоговска планина 

От всичко казано по-горе можем да кажем, че доставящите и регулаторните 

екосистемни услуги са доста значими за района на Осоговска планина и заслужават внимание 

за своята капитализация и валоризация. В частта, която следва в тази глава, доставчиците и 

регулаторните екосистемни услуги ще бъдат описани специално и подробно с цел да се даде 

ясна картина на начина, по който те могат да бъдат валоризирани, а по-късно същите могат да 

бъдат капитализирани. 

 

4.1 Предоставяне на екосистемни услуги 
 
Предоставящите екосистемни услуги са тези услуги, които описват материалните или 

енергийните печалби от екосистемите. Те включват храна, вода и други ресурси: 

Обикновено предоставянето на екосистемни услуги може да включва допълнителни 

категории в: 
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• Храна: Екосистемите осигуряват условия за производство на храна. Храната идва 

главно от управлявани агроекосистеми, но морските и сладководни системи или горите също 

осигуряват храна за консумация от човека. Подчертавайки, че храната, която идва от горите, е 

предимно подценявана. 

 

• Суровини: Екосистемите предоставят голямо разнообразие от материали за 

строителство и гориво, включително дървесина, биогорива и масла на растителна основа, които 

са директно получени от диви и култивирани растения. 

 

• Прясна питейна вода: Екосистемите играят жизненоважна роля в глобалния 

хидроцикъл, защото регулират потока и пречистването на водата. Растителността и горите 

влияят на количеството вода, която е на разположение на местно ниво. 

 

• Медицински ресурси: Екосистемите и биоразнообразието осигуряват много растения, 

които се използват като традиционни лечебни средства, както и като суровини за 

фармацевтичната индустрия. Всички екосистеми са потенциални източници на медицински 

ресурси. 

 

В продължение на тази Стратегия ще представим примери за гореспоменатото предоставяне на 

екосистемни услуги, спазвайки почти всички горепосочени категории в съответствие с 

актуалните тенденции и значението за хората в предоставящата зона Осогово – Осоговска 

планина. 

4.1.1 Производство на мляко 

Производството на мляко се счита за доставяща екосистемна услуга, която може да 

бъде категоризирана в категорията Производство на храни – подкатегория Хранителни 

продукти от животински произход: добитък, месо, мляко, яйца и мед. Съгласно CICES V.5.1 

производството на мляко има код 1.1.3.1 с кратко описание на животински произход и прираст 

на млякото. Необходимите данни за оценка на производството на мляко като екосистемна 

услуга представляват датата за цялото млекопроизводство в района на Осоговска планина и 

които могат да бъдат получени от официални статистически отчети, данни на публичното 

дружество, наблюдаващо пасищата в Република Северна Македония. - ЧП Пасища и данни от 

регистрирани стопанства. 
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Първите данни могат да послужат за броя на животните (овце, крави, кози), които могат 

да бъдат намерени от ветеринарните станции от всички общини, до които достига Осоговската 

планина. Като следващи входни данни могат да служат данните за дадените лицензи под 

юрисдикцията на ЧП Пасища. Заслужава да се спомене също, че с кабинетния анализ видяхме, 

че капацитетът за говедовъдство, овцевъдство и козевъдство в района на Осоговска планина 

има екстензивен характер, с традиционни земеделски практики, независимо от отраженията на 

преместване на високопланинските пасища (полуномадски) или с пасището на селските олтари 

и собствените им ливади (стационирани). Датата на проучването за валоризация показва, че 

говедовъдството преобладава в метиса на местната буша и цялото количество говеда в района 

е 14 000 глави. 

 

4.1.2  Производство на месо 
Производството на месо, както и предишната доставяща екосистемна услуга могат да 

бъдат категоризирани в Производство на храни - подкатегория Хранителни продукти от 

животински произход: добитък, месо, мляко, яйца и мед. Съгласно CICES V.5.1 производството 

на месо има същия код 1.1.3.1, както и месото с кратко описание животински произход и 

производство на месо. Необходимата дата за оценка на производството на месо като 

екосистемна услуга, представлява данни за цялото месопроизводство в района на Осоговска 

планина, които могат да бъдат намерени от официални статистически отчети, данни от ДП за 

управление на пасищата в Република Север. Македония - ЧП Пасища, както и ветеринарните 

станции във всички общини, до които достига Осоговска планина. 

 

4.1.3 Производство на мед 

Производството на мед също като мляко и месо могат да бъдат категориите в категорията 

Производство на храни - подкатегория Хранителни продукти от животински произход: 

добитък, месо, мляко, яйца и мед. Съгласно CICES V.5.1 производството на мед има код 1.1.3.1 

- 1.1.5.2. Необходимите данни за оценка на производството на мед като екосистемна услуга 

представляват данни за целия брой пчелни семейства и броя на майките и рояците. С 

кабинетния анализ се установи, че пчеларството в общините и региона обхваща 700-750 пчелни 

семейства и производствен капацитет от 4000 майки. 
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4.1.4 Дърводобив 

 
Производството на дървесина се разглежда като доставяща екосистемна услуга, 

класифицирана като източници на енергия на базата на биомаса – ресурси на основата на 

растения. Съгласно CICES V.5.1 производството на дървесина има код 1.1.5.2. Описанието на 

тази услуга е обемът на дървесината в m3 събирана годишно. 

Потенциалът на горите и производството на дървесина е устойчив начин и е оценен от Евростат 

като нетно годишен прираст на нарастващите запаси. Което показва, че е приложимо само за 

гори, които имат такова предназначение (дървопроизводство). Според Евростат всички 

резултати за тази екосистемна услуга са за този тип гора. С използването на нетния годишен 

прираст като предпоставка за потенциала за осигуряване на дървесина, като се приеме, въз 

основа на правилото на Eichhorn (Eichhorn, 1904), че услугата на човешкия принос е 

незначителна по отношение на влиянието на крайната маса на сечта. Важно е да се отбележи, 

че при оценката на тази екосистемна услуга предоставянето на дървесина от горските 

екосистеми чрез анализ не вземаме предвид обема на дървесината, която се внася. 

 

Необходимите данни за оценка на производството на дървесина като екосистемна услуга са 

данни, които имат възможност за намиране на плановете за управление на горите (ПГП) на ПП 

Национални гори, с нотификацията на района на Осоговска планина има гори държавна и 

частна собственост. С гората в държавна собственост кореспондентите общински дружества на 

ПП Национални гори. Горите в частна собственост стопанисват собствени гори. Частните гори 

в Осоговската планина са предимно с малки и разпръснати парцели и като такива са 

интегрирани в рамките на ФМП в съответните дъщерни дружества на ПП Национални гори. 

Съгласно документния анализ Осоговската планина със своята площ заема площи под гори на 

пет дъщерни дружества (Горски стопанства -ГС) на ПУ "Национални гори" и тези: СХС 

Осогова - Крива Паланка, СХС Кратово - Кратово, ДГС Осогово - Кочани, СХС Виница – 

Виница и СХС Голак – Делчево, които са регламентирани с 11 горскостопански плана. С 

плановете за управление е обхваната площ от приблизително 60 000 ха. 

4.1.5 Не дървесни горски продукти 

Наред с продуктите от дървесина, гората допълнително осигурява бездървесни горски 

продукти (НДГП), които за разлика от дървесината са по-ценени от обществото. NWFP 

включват храни, като гъби, горски плодове, медицински и ароматни растения и ядки. Като част 
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от тези продукти се отчитат и продукти като смола, кора и шишарки. Използват се като украса, 

корк, коледни елхи и други подобни. Тези продукти представляват значителен източник на 

доходи, особено в някои селски райони. NWFP допринася за икономиката (TEEB) и техният 

принос към цялата икономическа стойност на горите се увеличава (Forest Europe,2011, 2015). 

Въпреки това, това, което представлява заплаха за тези продукти, е наличието на информация, 

свързана с тях. В много случаи ги няма или са оскъдни. Последните оценки на (FAO, 2010, 

2015) сочат, че стойността на НДПП в Европа е малко по-малко от 4,3 милиарда евро. Въпреки 

че тази стойност вероятно ще бъде подценена поради липсата на подходящи данни и 

информация. Подобно на меда, NWFP, съгласно класификацията CICES V.5.1, са интегрирани 

в кодовете 1.1.3.1 до 1.1.5.2. 

С направен анализ бяха идентифицирани няколко проекта, които ясно обхващаха 

проблемите около тези продукти. Най-често срещаните фуражи са по-възрастното поколение 

хора, където фуражирането е семейна традиция, значима за семейния бюджет. По-голямата 

част от населението в селските райони е тясно свързано с фуражните НППД.   

4.1.6 Диви животни 
 
Дивите животни са класифицирани под код 1.1.3.3 съгласно CICES V.5.1. За изчисляването на 

тази екосистемна услуга трябва да използваме малко данни. На първо място, трябва да вземем 

предвид цените на дивата природа съгласно ценоразписа за дивата природа (Официален 

вестник на РНМ бр.17/10). Като допълнителни изчисления трябва да се направи количество 

отстреляни диви животни на годишна база и да се умножи с цената на дивата природа. Второ, 

датата на фонда за диви животни (дива природа за отстрел + основен фонд) се умножава по 

цената според официалния ценоразпис. Имайте предвид, че малката дива природа не 

съществува между мъжки и женски единици, докато голямата дива природа има разлика и тази 

разлика е в цената за мъжки и женски екземпляри трябва да се вземе предвид. На територията 

на Осоговска планина в момента има 15 действащи ловно-търговски бази. 

4.1.7 Повърхностна (и подземна) питейна вода 
 
Питейната вода е една от първите екосистемни услуги, за които е направена 

икономическа валоризация. Като първа стъпка, която трябва да се направи, е анализ и 

сравнение с тенденциите в ЕС за потреблението на вода на жител в деня, когато то варира 

между 85 литра/ден в Литва, Естония 100 литра/ден, Белгия 115 литра/ден, Полша 118 л/ден, 
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Германия 122 л/ден, Унгария 150 л/ден, Австрия 159 л/ден, Франция 164 л/ден, Холандия 218 

л/ден и Испания 265 л/ден. Чрез това изчисление можем да заключим дали Осоговската 

планина има добър воден потенциал. 

Наред с това Световната здравна организация заявява: „Според оценките на исканията на 

кърмачки, които са регулирали физическата активност при температура над средната 

температура, минимум 7,5 литра на жител на ден ще задоволи изискванията на хората при 

повечето условия . Тази вода трябва да бъде с качество, което представлява приемливо ниво на 

риск. Между всичко, при спешни случаи са необходими минимум 15 литра. Необходимо е да 

се осигури по-голямо количество, около 20 литра на обитател дневно, за да бъдат спазени 

ежедневните хигиенни и хранителни изисквания. 

Статистическите данни показват, че водата е най-евтина в Гостивар 0,15 €/m3, Скопие 0,28 

€/m3 до 0,58 €/m3 в Щип. По-късно с умножаване на количеството прясна вода с цената на по 

прост начин можем да получим стойността на тази екосистемна услуга, която се изразява в 

парична стойност. Повърхностната (и подземната) питейна вода се класифицира с кодовото 

наименование 4.2.2.1 съгласно CICES V.5.1. 

4.2 Регулаторни екосистемни услуги 

Регулаторните услуги се определят като ползи от регулиране на процеса на екосистемата, в 

които са включени: поддържане на качеството на въздуха, регулиране на климата, регулиране 

и пречистване на водата, опрашване, контрол на ерозията и защита от екстремни 

метеорологични условия и климатични явления. 

В рамките на тази стратегия ще бъдат представени примери за следните регулаторни 

екосистемни услуги: съхранение на въглерод, пречистване на въздуха и ерозия на земята. 

Същите бяха установени с предишния анализ, че те ще бъдат от голямо значение за целия 

район на Осоговската планина и жителите на този район. 

4.2.1. Въглеродно свързване 

Свързването/съхранението на въглерода е процесът, по време на който въглеродният диоксид 

се съхранява/улавя по време на процеса на фотосинтеза по три. Съхранението на въглерод се 

счита за една от най-важните регулаторни услуги на екосистемата. Струва си да се спомене, че 

към този момент вече съществува пазарен механизъм. В тази дългосрочна стратегия фокусът е 

поставен върху свързания въглерод от горите. Струва си да се спомене, че горите са 
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единственият сектор, в който има секвестиране на емисиите на СО2, като горите помагат за 

намаляване на климатичните промени чрез процеса на свързване на въглерода в биомаса, с 

което намаляват концентрацията на парникови газове. Атмосферният въглерод се свързва и 

съхранява в растителността чрез процеса на осмоза и растеж на растенията (FAO,2001). 

 
C = [V ×D ×BEF] × (1 + R) × CF 

Където: 

 C = изчислен целия въглерод в биомаса 

            V = запас от дървесна маса, m3ha-1 

            D = основна плътност на дървесината в тонове, d.m.m-3 

D= 0,58 

            BEF = Коефициент на разширяване на биомасата за превръщане в обема на 

надземната дървесна биомаса, без размери 

BEF= 1,4 

           R = корелацията от корен до връх, без измерения 

R= 0,3 

           CF = въглерод като част от сухото вещество (стандарт = 0,5), тона C (tons.m)-1 

CF= 0,5 

4.2.2. Пречистване на въздуха 

Екосистемите имат голяма роля в извличането на химикалите от атмосферата, с което 

влияят положително на много аспекти на качеството на въздуха. Тройките абсорбират и 

разлагат вредните газове като SO2, NO2, както и други вредни газове чрез специалните органи 

и философските характеристики на растението. Замърсителите на въздуха се абсорбират от 

горите и същите се изчисляват като ключови в процеса на пречистване на въздуха. 

Пречистването на въздуха е класифицирано под кодовото име 2.2.6.2 съгласно CICES V5.1. 

Съгласно договорената методика след готовото резюме на литературата, стойностите, 
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използвани за оценка на услугите за отстраняване на замърсяването на въздуха на дърветата, 

храстите и пасищата на земята, е използвана следната класификация: 

 
 

Замърсител Дървета Пасища 

SO2 1.32 g/m2 per 

year 

0.65 g/m2 per 

year 

Трева 

NO2 2.54 g/m2 per 

year 

2.33 g/m2 per 

year 
 

Трева 

PM10 2.73 g/m2 per 

year 

1.12 g/m2  per 

year 

 

Трева 

O3 3.06 g/m2 per 

year 

    

CO 0.58 g/ per 

year 

    

Според McPhearson, T. и др., 2013 г 
 

По-нататък тази таблица е обобщена и според нея може да се използва за покритие на земята. 

Петте агента на замърсяването SO2, NO2, PM10, O3 и CO са взети като сбор за гора със 100% 

покритие (10,23 g/m2 годишно) и SO2, NO2, PM10 за пасища (4,1 g/m2 на година) . 

4.2.3. Ерозия на земята 
 

Ерозията на земята се класифицира под кодовото наименование 2.2.1.1 съгласно CICES b.5.1. 

Ерозията на почвата е изчислена по метода на ерозионния потенциал (Гаврилович, 1972). Този 

метод се използва в повечето балкански страни и с този метод са разработени всички карти на 

ерозия в бивша Югославия. Основната разработена калкулация за количеството утаяване и 

транспортиране на утайки, за отлагане на същите във водоемите. Отложената утайка се измерва 
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директно с батиметрия с еко-звукова машина и резултатите от моделирането на ерозията се 

потвърждават с директни измервания (Минчев,2015). 

W= T H Pi Z1.5  F[ m3/km2/year]    Z= γ Xa ( fi+ Jsr0.5)         
където: 

W – количеството произведена утайка,   

Z – коефициент на ерозия,  

γ- ерозия на повърхността, 

Xa - коефициент на покритие на земята и направените измервания срещу ерозия, 

fi - коефициент на видими процеси на ерозия, 

Jsr - среден наклон, 

T – средна температура,   

H - средно валежи,  

F - повърхност, 
 

Количеството произведена утайка е свързано с това колко земята и утаеният материал се 

отстраняват от местоположението и е реалният индикатор за загуба на продукцията на земята. 

Въз основа на направен анализ, за да може да се види целият потенциал на гората, трябва да се 

направят два модела, въз основа на които да се получат различни данни за отлагането, един с и 

един без гора. Количеството произведена утайка е свързано с това колко утайка и земния 

материал са отстранени от местоположението и това е истинският индикатор за загубата на 

продукцията на земята. Този подход ще осигури един сериозен подход за валоризиране на тази 

екосистемна услуга. 

 
4.3.Управление на горските екосистеми в Северна Македония и адаптиране 

на концепцията за екосистемните услуги 
 

За интегрирането на концепцията за екосистемни услуги в Република Северна Македония е 

показано текущото (традиционно) управление с горските екосистеми и възможността за 

бъдещи промени. В следващия текст са показани управлението (предимно заинтересовани 

страни) на горските екосистеми, пространствената организация (лесоуправлението) и 

настоящите принципи в управлението, с анализ на данните. 

 
4.3.1 Управление на горските екосистеми в Северна Македония 
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Правителството на Република Северна Македония управлява горските земи в държавна 

собственост чрез следните институции: Министерство на земеделието, горите и 

водоснабдяването (МЗХВ), Министерство на околната среда и териториалното 

устройство (МООСП), Публично дружество (ЧП) за управление на горите ''Национални 

гори'' - Скопие, Публични институции (СП) Национални паркове, ПУ за стопанисване на 

многофункционална територия ''Ясен'' - Скопие, звена на местната власт и др. 

Дейностите, свързани с управлението на горските екосистеми, са определени със Закона 

за горите („Народен вестник на Република Северна Македония“ № 64/2009, 24/11, 53/11, 

25/13, 79/13 , 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16) и Закона за опазване 

на природата („Народен вестник на Р. Северна Македония'' номер 67/2004, 14/2006; 

84/2007; 35/2010; 47/2011; 148/2011, 59/2012, 13/2013 и 63/16). 

Съгласно Закона за горите планирането на стопанисването и стопанисването с горите и 

горските земи се постига чрез: Специални планове за стопанисване на горите, Програма 

за стопанисване с гори и Годишни планове за стопанисване на горите. 

За горите в защитени територии се изготвят и утвърждават специални планове за 

отглеждане и опазване от Министерството на земеделието, горите и водоснабдяването и 

се дава становище от Министерството на околната среда и териториалното устройство. 

Съгласно Закона за опазване на природата и защитените територии се изготвят планове 

за управление на защитените територии, както и годишни програми, които се изготвят за 

изпълнение на плановете за управление на защитените територии. 

Частните собственици на гората стопанисват с частни гори. Горите, които са собственост 

на религиозни общности, имат характер на частна собственост и религиозните общности 

ги стопанисват съгласно Закона за горите. Тъй като повечето от горите са държавно 

владение, стопанисва ПУ „Национални гори”-Скопие, което чрез своите 30 дъщерни 

дружества е разпространено на цялата територия на Република Северна Македония и 

стопанисва около 90% от горските земи. 
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Всички дейности, свързани с отглеждане, опазване и използване на дивата природа и 

нейната част се уреждат от Закона за лова („Народен вестник на Република Северна 

Македония“ № 26/09, 82/09, 136/11, 1/12 , 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 

83/18). Правителството на Република Северна Македония съгласувано с Устройствения 

план на Република Северна Македония създава ловни площи и определя техните граници, 

площ и предназначение. Според предназначението си ловните земи могат да бъдат за 

буболечки и дребни диви животни. Дивите животни в ловните полета - на концесия на 

местни или чуждестранни юридически лица, които са регистрирани за извършване на 

ловна дейност, се предоставят от Правителството на Република Северна Македония по 

Публична обява. Голямата дива природа за ползване - концесия се дава за срок от 20 

години, а малката дива природа за срок от 10 години. За всяко ловно стопанство се 

установява специална ловна база на всеки 10 години, която се утвърждава от министъра 

на земеделието, горите и водоснабдяването”, в която се посочва отглеждането, грижите, 

опазването, лова и използването на дивата природа и нейните части. . 

4.3.2 Преглед на горскостопанските единици 
 
Горите на територията на Република Северна Македония от гледна точка на планиране и 

стопанисване са разделени на по-малки единици, наречени горскостопански единици. 

Съгласно Закона за горите горскостопанските единици представляват част от горската площ, 

която по правило се състои от площта на горите и горските земи и обхваща горски комплекси 

или една от нейните части. Той представлява основна единица на планиране и означава 

природно-стопанска единица, определена според ортографските и хидрографски 

характеристики, трафика и други природни и икономически условия за стопанисване на горите 

и горската инфраструктура. 

Горскостопанските единици са териториални единици от гори и горски земи и обхващат 

горските комплекси или част от тях. Това разделение е направено с цел те конкретно и 

навременно да планират и регистрират, както и по-ефективно, цялостно, планирано, постоянно 

и устойчиво стопанисване с гората. Звеното за управление на горите се състои от по-малки 

планирани единици, т.е. части и подчасти. Размерът на подчастта е потвърден от закона и при 

високи насаждения е 60 ха, а при къси насаждения е 100 ха. 

Лесоуправителните единици обхващат гори на един собственик или ползвател на площ от 100 

до 10 000 ха. По изключение, горскостопанската единица може да се формира от собственици 

на множество собственици и ползватели, ако всички заедно не притежават по-малко от 100 ха 
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гори и горски земи. В специални случаи площта на горскостопанската единица може да бъде 

над 10 000 ха, ако същата не може да бъде представена от една отделна географска единица, но 

не повече от 15% от законоустановената площ. На територията на страната имаме над 190 

горскостопански единици, които на всеки 10 години изготвят нови Специални планове за 

стопанисване на горите и съгласно Специалните планове за поддържане и опазване на горите 

съгласно Закона за горите и Правилника за горите. съдържание на съдържанието на 

Специалния план за управление на гората в частно владение над 30 ха, начина на 

изработването, приемането и утвърждаването им. 

4.3.3. Заключение: възможности за интегриране на концепцията за ЕСС в 
управлението на горите 
 
Концепцията за екосистемна услуга, която може да бъде включена и да моделира тяхното 

заплащане, е сравнително нов метод за управление на горското стопанство, преди всичко в 

горите за икономически цели. На Балкана. Северна Македония може би е в по-спокойна 

позиция по отношение на търсенето на дървесина, особено от индустрията. Не е така в други 

страни, където основният потенциал на горското стопанство е значително голям (в Хърватия 

индустрията е експортен отрасъл номер едно, в Босна и Херцеговина горското стопанство 

присъства с двуцифрено число в BDP, в Сърбия и България има сериозен експортен потенциал 

- над 50-100 пъти от износа, който прави Северна Македония). 

Допустима е вероятността концепцията за ЕСС при планирането на управлението на горите в 

ЧЕ и ЗЗ да е по-голяма, ако това е официалният процес, регламентиран в съответствие със 

закона. Трябва да се вземе предвид съществуващото отблъскване на ПП Национални гори по 

отношение на смяната на режима на управление и повече, когато ресурсите, които управляват, 

са заети от различен субект. Тайната на успеха на подкрепата за ЕСС е да се намери механизъм 

за заплащане на услугите на стопаните на района или собствениците на горите. Логично е, ако 

има широк интерес към правото на питейна вода, чист въздух, движение и т.н. 

В обобщение, прилагането на концепцията в горския сектор би било голямо предизвикателство 

в бъдеще, като се има предвид текущото управление на тези екосистеми. Трябва да направим 

по-обширен анализ по начина, по който страната може да регулира тези отношения и да 

предоставя подкрепа (субвенции от развитие на селските райони, подкрепа за други държавни 

фондове като зеления фонд в Хърватия и други подобни), но където частният сектор може да 

осигури подкрепа (билет за влизане в защитения район, сумата за плащане на редовните сметки 

за вода, билет за спорт, екотуризъм и др.). 



 

62 
 

3. Анализ на характеристиките и значението на културните 
екосистемни услуги на Осоговска планина 

 

Нематериалните ползи, които човек получава от екосистемите, се наричат "културни 

услуги". Те включват естетическо вдъхновение, културна идентичност, усещане за дом и 

духовно преживяване, свързано с природата. Обикновено възможностите за туризъм и отдих 

се разглеждат в рамките на групата. Културните услуги са дълбоко взаимосвързани и често са 

свързани с доставки и регулаторни услуги: Дребномащабният риболов е не само за храна и 

доходи, но и начин на живот на рибарите. В много ситуации културните услуги са сред най-

важните ценности, които хората свързват с природата – затова е от решаващо значение да ги 

разберем. Селското и горското стопанство са засегнати и засягат всички видове екосистемни 

услуги. По-долу ще разгледаме взаимодействието между различните производствени системи 

и видове екосистемни услуги според типологията на CICES. 

 Съгласно договорената методология и CICES, в рамките на този стратегически 

документ ще бъдат представени примери за културни екосистемни услуги. Целта на 

представянето на тези (културни) екосистемни услуги е да допринесе за по-доброто 

финансиране на новата защитена местност Осоговска планина, както и местните общности в 

тази зона, насърчаване на използването на културни екосистемни услуги на територията на 

Осоговска планина и повишаване на осведомеността на местните власти. и населението 

относно значението на културните екосистемни услуги. 

5.1 Културно наследство 
 
Културното наследство е класифицирано под кодовото име 3.1.2.3 съгласно CICES 

V.5.1. Едно от основните послания в Оценката на екосистемата на хилядолетието (MA), 

свързано с културните и комфортните услуги, е, че човешките култури, системите на знания, 

религиите, ценностите на наследството, социалните взаимодействия и свързаните с тях услуги 

за комфорт винаги са били засегнати и оформени от естеството на екосистемите и 

екосистемните условия, на които се основава културата. В същото време хората винаги са 

влияли и оформяли средата, за да повишат достъпността на определени услуги. УО признава, 

че е неестествено да се отделят тези услуги или тяхното комбинирано въздействие върху 

човешкото благосъстояние, но идентифицира допълнителни категории културни и удобни 

услуги, предоставяни от екосистеми и ландшафти, за да улесни оценката. (МА, 2005 г.). 
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Оценката на екосистемата на хилядолетието посочва, че значението на културните услуги и 

ценности понастоящем не са достатъчно признати и взети предвид при планирането и 

управлението на ландшафта. Тяхната интеграция може да донесе допълнителни ползи, като 

имат добро разбиране за това как обществата управляват екосистемите и след това ги свързват 

с културни, духовни и религиозни системи. УО също така заявява, че достъпът до екосистемата 

имплицитно признава важността на социално-екологичния систематичен подход и че 

формулировките на политиката трябва да позволят на местните хора да участват в 

управлението на природните ресурси като част от културния пейзаж, интегрирайки местните 

знания и институции (MA , 2005). За земните екосистеми най-важните преки двигатели на 

промените в екосистемните услуги през последните 50 години са промените в 

предназначението на земята и почвената покривка. Следователно подходите на ниво ландшафт 

за намаляване на загубата на екосистемни услуги и биоразнообразие стават все по-важни и 

значими (Sanderson et al., 2002). Например, Швеция и други европейски страни са въвели 

специфични форми на плащане за поддържане на пасища с високи стойности на културно и 

природно наследство (Hasund, 2009). Въпреки това местните и традиционните знания често се 

използват недостатъчно при вземането на решения за управление на ландшафта и 

екосистемите, което може да допринесе за загубата на наследство и ценности на културното 

наследство. (Wu & Petriello, 2011). 

 

Диаграма 4: Дефиниране на културното наследство според УО (2005) 
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Според някои проучвания се стига до заключението, че културните екосистемни услуги 

са оценени само незначително и поради това се предлага да се свържат изследванията на 

екосистемните услуги с културните изследвания, за да се запълнят пропуските в знанията 

(Schaich et al, 2010). Според това, екосистемните услуги и изследователите на културния 

ландшафт споделят общ интерес, към който хората имат изисквания, а от друга страна, 

произлизат от екосистемите и ландшафтите. Освен това културните ландшафти са свързани с 

природата и културата, материалното и нематериалното наследство, биологичното и 

културното разнообразие. 

Според Gee & Burkhard (2010) е показано също, че концепциите за зони (морски, в 

тяхното изследване) и пейзажи осигуряват полезен концептуален мост, който свързва 

резултатите от функционирането на екосистемата и културните ценности на екосистемата. Ако 

разгледаме усилията за оценяване и защита на екосистемните услуги, можем да заключим, че 

са необходими повече изследвания за разработване на непарични методи за оценяване на 

културните екосистемни услуги и включването им в инструмент, който ще бъде лесен за 

използване и използване (Daily et al. , 2009). Изключителният фокус на икономическата оценка 

на резултатите от екосистемите може наистина да представлява опасност от стесняване на 

дебата и възпрепятстване на развитието и прилагането на тази идея (Potschin & Haines-Young, 

2011). В Швеция Националният съвет по наследство наскоро анализира възможностите за 

парична и непарична оценка на културните услуги, но установи, че това изисква допълнителни 

емпирични изследвания (Soutukorva & Soderqvist, 2008). Въпреки това, има предложения за 

премахване на културните екосистемни услуги от рамката напълно (Fisher et al., 2009), като 

същевременно се признават културните и комфортните ценности и ползите от другите услуги. 

 

Специфичната концепция за екосистемните услуги се основава основно на парадигмите 

на природните науки, които затрудняват използването на концепцията за опазване на 

културните екосистемни услуги. Това може да се види от наличната литература за 

екосистемните услуги, където има силно пристрастие в проучванията, проведени от 

изследователи в областта на природните науки и икономиката. MA (2005) цитира пример, в 

който само два процента от общите страници на културните екосистемни услуги са посветени 

на обсъждане на техните нематериални културни ценности. Трите основни екосистемни 

услуги, доставка, регулаторна и културна, са взаимосвързани в концепцията на УО, но 

литературата показва ясни тенденции за разделяне на тези категории в специализирани 
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изследвания. Както е определено от УО, културните екосистемни услуги са една от трите 

основни категории услуги. Културните услуги обаче не могат да бъдат третирани 

самостоятелно и зависят от доставките и регулаторните услуги. Едновременно с изразяването 

на културни екосистемни услуги се влияе и върху начина, по който екосистемите се разглеждат 

и управляват (MA, 2005). Следователно са необходими интердисциплинарни подходи за 

подобряване на разбирането на културните екосистемни услуги, които отчитат динамичния 

характер на взаимодействията човек-околна среда и възможните синергии и обмен между 

културни, снабдителни и регулаторни екосистемни услуги. Доказано е, че перспективите за 

опазване и планиране и управление на наследството трябва да бъдат по-добре интегрирани в 

редовните процеси на планиране, вместо да работят самостоятелно като изолирани явления. 

 Това предполага тясно сътрудничество със съответните сектори на обществото, като 

социално, екологично и пространствено планиране (Engelbrektsson, 2008). Тъй като достъпът 

до екосистемни услуги (напр. Turner and Daily, 2008) се превръща в ключов инструмент в 

средата за вземане на решения, има нужда от специална дисциплина, посветена на опазването 

на културното наследство, и тя трябва да бъде включена и да повлияе на дискурса за 

екосистемата услуги. Настоящият международен инструмент за опазване и управление на 

културното наследство включва Конвенцията на ЮНЕСКО за защита на световното културно 

и природно наследство от 1972 г., която предвижда опазването на културните и природни 

обекти в света и идентифицирането и определянето на културни и природни характеристики с 

изключителна универсална стойност. Освен това Всеобщата декларация на ЮНЕСКО за 

културно многообразие (2001 г.), Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното 

културно наследство (ICH; 2003 г.) и Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на 

разнообразието от културни изрази (2005 г.) разкриват нарастващо признаване на наследството 

и културното многообразие в рамките на опазването и опазването на наследството. Тези 

конвенции имат за цел да подкрепят усилията за опазване, собствеността, правните рамки за 

защита и въпросите за автентичността и как глобалните инициативи могат да бъдат приложени 

на местно ниво, където се намират повечето. Неотдавнашната Европейска конвенция за 

ландшафта (ELC), създадена от Съвета на Европа през 2000 г., обхваща всички ландшафти и 

насърчава интегрирането на ландшафтите в културни, екологични, селскостопански, социални 

и икономически политики, като се използва подход на участие (Jones and Stenseke, 2011) . Това 

допълнително подчертава необходимостта от методи и инструменти за интегрирана оценка на 
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културните и екологични ценности в района, за да се осигури информирано изготвяне на 

политики. 

Достъпът до обекти на културното наследство (т.е. пейзажи, археологически обекти, 

манастири и др.) зависи от близостта им до пътната мрежа. При кабинетния анализ са 

идентифицирани редица сгради (църкви, археологически обекти, чешми, манастири, езера), 

които са важни и могат да играят основна роля за развитието на туризма в Осоговската 

планина. 

5.2. Фотография на природата 
    

Използвайки краудсорсинг изображения, те могат да открият културни екосистемни 

услуги. Като част от екологичните изследвания и управлението на околната среда, 

понастоящем се фокусира върху демонстрирането на връзките между човешкото благополучие 

и опазването на природата. В този контекст има ясен интерес към по-добро разбиране как и 

защо хората ценят определени места в сравнение с други. Културните предпочитания могат да 

бъдат оценени чрез изследване на потенциала на множество колекции от цифрови фотографии 

с географска референция в Интернет. 

 Използвайки екологичните и социалните съображения, използвани в този 

стратегически документ, той допринася за откриването на обекти, които предоставят културни 

екосистемни услуги. Степента на оценка на определено място се извлича от броя на хората, 

които правят снимки и споделят снимки на това място. Последователността от решения и 

действия, предприети за споделяне на цифрово изображение на определено място, включва 

усилията за пътуване до сайта, готовността за снимане, решението за геолокиране на 

изображението и действието за споделянето му през Интернет. Следователно социалната 

активност на споделянето на снимки оставя дигитални следи от пространствени 

предпочитания, като хората споделят конкретни снимки, като се има предвид, че показаното 

място не само „заслужава да се посети“, но и „заслужава да се споделя визуално“. Фотографите 

на природата са класифицирани с кодово име 6.1.1.1 съгласно CICES V.5.1. 

Много полезен и прост инструмент могат да бъдат функциите, предлагани от Google 

Earth Pro, считайки го за перфектен пример за комбинирана платформа с географска 

референция за споделяне на снимки с пространствени данни от сателитни изображения на 

Google. Google интегрира всички източници на изображения в този инструмент, включително 

бившия Panoramio в Google Maps / Photos. Google Earth Pro се интегрира с всички основни 
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източници на фото услуги в рамките на Google Maps / Photos. За такова приложение 

географското местоположение се изисква изрично за всяко изображение или е допълнителен 

етикет за колекцията от снимки. 

В исторически план Panoramio е създаден през 2005 г. и е изрично предназначен за 

споделяне на снимки от озеленяване. Google придоби услугата през 2007 г. и е основен 

доставчик на изображения за геолокация, показвани в услугите на Google Maps като Google 

Maps и Google Earth. Анализът на бюрото установи, че някои потребители са по-мотивирани от 

глобалната видимост на техните изображения. Най-често това е много активна общност от 

хора, която не само допринася за събирането на изображения, но и индиректно създава събития, 

чрез които може да се забележи определен състезателен дух. 

В този стратегически документ искаме да подчертаем определена идентификация на 

ключови географски особености, които имат висока културна стойност и се намират на 

територията на Осоговската планина. С този пример искаме да подчертаем възможността 

включването на географско съдържание, генерирано от конкретен потребител (доброволна 

географска информация), да може да се използва и често е много ефективно за справяне с някои 

от настоящите приоритети за опазване на екосистемата. И накрая, чрез откриване на повече 

такива ценени, оценени неградски зони, съоръженията могат да бъдат експлоатирани и да 

осигурят добра основа за по-добро приоритизиране, планиране и управление на културните 

екосистемни услуги. 

На снимка 1 са показани най-големите горещи точки в Осоговската планина. Според 

Gliozzo et al., 2016, най-популярните места са тези, където повече хора са направили и 

споделили снимки. На снимка 1 е представен метод за събиране на данни и служи като 

ориентировъчна база за идентифициране на горещи точки или горещи точки на територията на 

защитена местност Осоговска планина, които се използват като индикатор за определяне на 

културната екосистемна услуга – фотографи на природата. 
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4. Снимка 1: Снимки на природата/ направени снимки 
5. Стратегическа част (стратегически цели, общи и специфични 

цели) 

 

      През декември 2019 г. Европейската комисия предложи Европейския зелен договор (EU 

Green Deal - European Commission, 2019). Чрез него ЕС иска да постави Европа по пътя към 

климатична неутралност до 2050 г. и дефинира дейности за постигане на тази цел. Опазването 

и възстановяването на екосистемите е в основата на Европейското зелено споразумение. 

Западните Балкани са един от регионите в Европа, най-засегнати от последиците от 

изменението на климата. Според проучването температурите в Сърбия, Босна и Херцеговина, 

Черна гора, Северна Македония и Албания ще се повишат средно с 1,7 - 4,0°C и потенциално 

над 5,0°C до края на този век. Крайният резултат зависи от глобалното намаляване на емисиите 

на парникови газове и още повече от регионалните дейности в борбата срещу изменението на 

климата. Имайки предвид, че страните от Западните Балкани са кандидати, тоест потенциални 

кандидати за членство в Европейския съюз, Европейската комисия прие специален документ, 

който регламентира бъдещия път на страните от този регион и се отнася до опазването на 

околната среда. 
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Така на срещата на върха за Западните Балкани в София на 10 ноември 2020 г. страните 

подписаха Декларацията за „Зеления дневен ред за Западните Балкани“. С подписването на 

Декларацията страните от Западните Балкани се ангажираха да прилагат мерки в областта на 

изменението на климата и предотвратяването на замърсяването, развитието на енергетиката, 

трафика и кръговата икономика, както и развитието на биоразнообразието, устойчивото 

земеделие и производството на храни. 

Зеленият дневен ред за Западните Балкани е нова стратегия за растеж на региона, която 

ще премести региона от линеен и изкопаем модел към нов устойчив и кръгов модел, който е 

близък и в съответствие с природата, той също е в съответствие с Европейския зелен договор. 

Зелената програма за Западните Балкани също така включва Икономически-инвестиционен 

план, който подчертава потенциала за трансформация от линейна към кръгова и има за цел да 

насърчи дългосрочното възстановяване на Западните Балкани и икономическото им 

сближаване с ЕС. 

На 20 май 2020 г. Европейската комисия прие Стратегията на ЕС за биологичното 

разнообразие 2030 (Европейска комисия, 2020). Стратегията е амбициозна програма за 

намаляване на тенденцията към загуба на биологично разнообразие, със силен акцент върху 

регенерирането на екосистемите. Този подход към екосистемите се разглежда като решение не 

само за опазване и подобряване на биоразнообразието, но и за подобряване на улавянето на 

въглерод, което допринася за смекчаване на изменението на климата и също така осигурява 

значителни ползи за хората. , селско стопанство и икономики (Maes and Jacobs, 2017). ООН 

обяви това десетилетие за десетилетие на обновяване на екосистемите. Основна цел на 

Стратегията за биологично разнообразие до 2030 г. е създаването на план на ЕС за опазване на 

природата. Този план за опазване на природата предлага оценка на въздействието на правно 

обвързващите цели на ЕС за опазване на природата. Тези цели трябва да включват и вземат 

предвид всички основни данни и референтни нива на състоянието на екосистемата. 

В тази връзка основната цел и визия на този стратегически документ „Дългосрочна 

стратегия за популяризиране и интегриране на екосистемната концепция в управлението на 

Осоговска планина” е да се направи оценка за определяне на методологията за картиране, 

оценка и постигане на добри резултати. състоянието на екосистемите за тях могат да 

предоставят ползи - услуги като регулиране на климата, регулиране на водата, чиста и питейна 

вода, опазване на почвата, превенция и защита от бедствия и др. 
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Управлението на природните ресурси трябва да бъде насочено в контекста на 

използването на земята и качеството и стойността на екосистемните услуги, произтичащи от 

тези природни ресурси. Екосистемни услуги като производство на храна и питейна вода, 

природна красота, културни услуги, регулация и опазване на околната среда с желанието да се 

оставят здрави, функционални екосистеми, които ще продължат да са от полза за много бъдещи 

поколения. 

Чрез грижата за нашата околна среда (природа) ние се грижим и за екосистемните 

услуги, които получаваме от нея. В резултат на различното използване на земята, той 

допринася и ние имаме различни функции на екосистемни услуги. Например: миннодобивните 

компании и природозащитниците поставят различни стойности на различни аспекти, свързани 

с ландшафта и ценностите на ландшафта. Фермерите оценяват характеристиките на ландшафта 

по различен начин от жителите на крайградските райони. Като най-важни връзки в резултат на 

човешките действия към човешкото благосъстояние чрез екосистемите могат да бъдат 

отделени: 

(1) Въздействие върху околната среда, 

(2) Екологични производствени функции, и 

(3) Оценка на екосистемните услуги. 

Подходът на екосистемните услуги към политиката и управлението на околната среда 

е средство за убеждаване на обществеността, институциите и правителствата в стойността на 

природния свят. Той дава приоритет на логиката на икономическия и социалния личен интерес 

пред всички етични императиви на управлението на околната среда. 

 
Основна цел: като основна цел на този стратегически документ „Дългосрочна стратегия за 
насърчаване и интегриране на екосистемната концепция в управлението на Осоговска планина” 
е „насърчаване на реконструкцията на деградирали екосистеми, след което да се намали 
тенденцията на загуба на биоразнообразие и опит за регенериране (възстановяване) на 
загубеното биоразнообразие, с особен акцент върху възстановяването на екосистемите, 
възстановяването на свързаността, подобряването на устойчивостта на екосистемите, 
подобряването на предоставянето на екосистемни услуги, смекчаването и адаптирането към 
последиците от изменението на климата, борбата с опустиняването и деградацията на земите и 
подобряването на човешкото благосъстояние , като същевременно намалява рисковете за 
околната среда. 
Тази „Дългосрочна стратегия за подобряване и интегриране на екосистемна концепция в 
управлението на Осоговска планина“ има за цел да помогне на всички заинтересовани страни, 
както и на всички съответни организации и инициативи, включени в този стратегически 
документ, да идентифицират и подготвят дейности за възстановяване на екосистемата. За целта 
ще бъде изготвен План за действие, който ще помогне на всички заинтересовани страни да 
ускорят и увеличат дейностите по опазване, валоризиране и капитализиране на екосистемите. 
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Този стратегически документ (и план за действие) също има няколко конкретни цели, с които 
иска да подпомогне заинтересованите страни, както и съответните организации и инициативи 
в: 
 
(а) Насърчаване, подпомагане и ускоряване на дейностите по планирането, изпълнението и 

мониторинга на дейностите по възстановяване на екосистемите; 

(b) Идентифициране и формиране 

- Регионален (ТГС - Република България и Република Северна Македония), 

- Национални и 

- Местни цели, 

  което ще бъде придружено от подходящи политики и дейности за възстановяване на 

екосистемите; 

(в) Идентифицират и представят ползите от обновяването на екосистемите с цел повишаване 

на обществената осведоменост и гарантират тяхната подкрепа и участие. 

Въз основа на тази класификация бяха изготвени шест (6) конкретни цели, както следва: 

 
Специфична цел 1: Да съдейства за създаването на защитена местност Осоговска 

планина с цел подпомагане на доброто управление. 
Специфична цел 2: Осигуряване на възможности за адекватно финансиране на новата 

защитена местност Осоговска планина. 
Конкретна цел 3: Повишаване на информираността и подобряване на участието на 

всички заинтересовани страни с цел подобряване на опазването и капитализирането на 
екосистемните услуги на територията на Осоговска планина. 

Специфична цел 4: Предотвратяване на загубата на биоразнообразие и екосистемни 
услуги на територията на Осоговска планина. 

Специфична цел 5: Подобряване на познанията за екосистемите и техните услуги в 
общините, които са част от територията на защитена местност Осоговска планина. 

Специфична цел 6: Определяне на приоритети за обновяване и насърчаване на 
използването на културните екосистемни услуги на територията на Осоговска планина. 

 
6.Стратегия на ЕС за биологично разнообразие до 2020 г. и 

действие 5 
През 2011 г. ЕС прие Стратегия за биологично разнообразие 2020 (EC, 2011). Основната 

цел на Стратегията е да спре загубата на биоразнообразие и екосистемни услуги в рамките на 

ЕС, както и да подпомогне глобалната борба за предотвратяване на загубата на биологично 

разнообразие до 2020 г. Стратегията за биологичното разнообразие представя и поема 

задълженията, произтичащи от Международния Конвенция за биологичното разнообразие 

(CBD). Една от новостите на Стратегията за биоразнообразие е въвеждането на екосистемна 
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рамка в политиките за биологично разнообразие в рамките на нейната цел 2, която допълва 

усилията за опазване на застрашени местообитания и видове. Така че цел 2 казва „до 2020 г. 

екосистемите и техните услуги се поддържат и подобряват чрез създаване на зелена 

инфраструктура и възстановяване на поне 15% от влошените екосистеми“. 

Действие 5 от Стратегията за биологично разнообразие, или по-известно като 

Картиране и оценка на екосистемите и техните услуги (MAES), гласи: „Държавите-членки, със 

съдействието на Европейската комисия, трябва да картографират и оценят състоянието на 

екосистемите и техните услуги в рамките на своите територия (на национално ниво - на 

държавно ниво). „След това оценете икономическата стойност на такива услуги и насърчете 

интегрирането на тези ценности в системите за отчитане и счетоводство както в рамките на ЕС, 

така и на национално ниво до 2020 г. 22 септември 2011 г. официално се счита за начало на 

тази дейност. 

В миналото няколко държави започнаха национални оценки на екосистемите, 

използвайки рамката на Оценката на хилядолетието на екосистемните услуги (MAES, 2005) 

или Икономиката на екосистемите и биоразнообразието (TEEB, 2010). Също така е важно да се 

отбележи, че през 2012 г. беше създадена Междуправителствената научно-политическа 

платформа за биоразнообразие и екосистемни услуги (IPBES). 

През последния период MAES постигна повече резултати, но няколко се открояват като 

най-значими. Първият значителен резултат е разработването на поредица от 

доклади/документи, които са от помощ и полза както за държавите-членки на ЕС, така и за 

всички заинтересовани страни при извършването на национална оценка на екосистемата, 

заедно с първи преглед и преглед на натиска и условията, свързани със средносрочния преглед 

на Стратегията (ЕИП, 2016 г.). Други продукти (резултати) последваха в тази посока, като 

аналитична рамка, която включва стандарти и индикатори за картографиране на състоянието 

на екосистемите и техните услуги. От друга страна, концептуалната рамка свързва 

биоразнообразието с хората и се използва като обща интегрирана рамка за оценка на 

екосистемите. Стандартите включват типология на екосистемите и типология на 

екосистемните услуги, която позволява включването на екосистемите в натрупващи 

(валоризирани) рамки (т.е. CICES - Обща международна класификация на екосистемните 

услуги). Разработени са и са налични насоки за индикатори за оценка на състоянието на 

екосистемите и екосистемни услуги по тип екосистема. 
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Вторият важен резултат се счита за широкото прилагане на тези насоки във всички страни 

от ЕС, като се има предвид, че те са на доброволна основа. Изпълнението в страните от ЕС се 

наблюдава редовно, като се използва набор от 26 индикатора, които измерват напредъка в 

научното и политическото развитие на MAES на национално ниво (Европейска комисия, 2019 

г.). Струва си да се отбележи, че нивото на изпълнение на Действие 5, което беше измерено 

през септември 2019 г., беше над 70 процента. 

Трети важен резултат е насоките как да се интегрират знанията за екосистемите, събрани 

по действие 5 чрез и чрез различни политики както на ниво ЕС, така и на национално ниво. Или 

по-конкретно, разработени са насоки за включване на зелена инфраструктура и екосистемни 

услуги във вземането на решения (Европейска комисия, 2019 г.). 

Това, което може да се каже е, че все още липсва окончателна оценка на състоянието и 

тенденциите на екосистемите на агрегатно/агрегирано ниво на ЕС с помощта и използване на 

аналитичната рамка на MAES като метод за извършване на тази оценка. Това повдига ключовия 

въпрос: 

Как са се променили екосистемите през последните няколко десетилетия в отговор на натиска 

и как тези промени са засегнали хората чрез промененото предоставяне на тези екосистемни 

услуги. 

6.  Заключение с предложение за измервания за устойчиво 
управление с екосистемните услуги в Осоговската планина 

 

 Правете разлика между класическия и модерния модел на управление на защитените 

територии. В класическия модел защитените територии са наблюдавани / разглеждани като 

независими от заобикалящия ги ландшафт. Вместо да се разглеждат като част от и като 

интегриран и всеобхватен план за земеползване, защитените територии често се смятат за 

изолирани. Дълго време социалните ползи от защитените територии се смятаха за 

несъвместими с целите на защитените територии, а опитите за насочване на защитените 

територии към социални и икономически ползи до голяма степен се разглеждаха като 

компрометиращи цели за опазване на биологичното разнообразие. Защитените територии 

обикновено се управляват от държавата. 

С навлизането на „модерния“ модел на управление на защитените територии започва да се 

оформя нов поглед върху защитените територии. Така като основни теми в защитените 

територии се появиха ефективността на управлението, изграждането на мрежи и мрежата от 
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защитени територии, принципите на доброто управление и финансовата устойчивост. В новия 

модерен модел проектантите започнаха да признават важността на местните общности, да 

признават моделите на управление извън държавните национални паркове и да се справят с 

необходимостта от по-систематично и всеобхватно свързване в мрежа на защитените 

територии. 

Защитените територии станаха по-видими и управлявани, като се отчитат нуждите на 
местните общности, в партньорство с местните общности и учени. Така започнаха да се 
признават нови видове финансиране от много партньори, включително неправителствени 
организации. Двигателите на промяната зад съвременния модел на защитените територии 
включват повишена научна сложност и разбиране, по-голямо прилагане на принципите на 
добро управление, както и ролята на гражданското общество и технологичния напредък като 
географски информационни системи (ГИС), отдалечени данни и пространствени инструменти. 
моделиране. 

Нов набор от двигатели на промяната се появи с работната програма за защитените 
територии на Конвенцията за биологично разнообразие (CBD). Този набор от двигатели 
намекна за необходимостта от повторна трансформация на това какво представляват и трябва 
да направят защитените територии въз основа на изискванията и нуждите на обществото. 

Изменението на климата е първият двигател. Първо, изменението на климата се 
превърна в основен приоритет в дневния ред на политиката за околната среда и устойчивото 
развитие. Но сега въпросите, свързани с адаптирането и смекчаването на изменението на 
климата, са водещи и диктуват почти целия дискурс за опазване на биологичното разнообразие, 
включително дискурса за защитените територии. Приоритетите за финансиране също се 
промениха и усилията за смекчаване и адаптиране към изменението на климата получават 
значителни суми на финансиране и тук защитените територии трябва да видят своя шанс. От 
друга страна, разликата между нуждите на защитените територии и финансирането на 
защитените територии продължава да расте. 

Вторият основен двигател на промяната е ангажиментът за постигане и постигане на 
Целите на хилядолетието за развитие. Този набор от глобални цели за развитие има за цел, 
наред с други неща, да сложи край на бедността и глада, да осигури всеобщо образование и 
равенство между половете, да постигне екологична устойчивост и да насърчи глобалните 
партньорства, чиста вода и канализация и т.н. Тъй като тези цели стават важни, компромисите 
стават важни за осигуряване на дългосрочна защита на биологичното разнообразие. 
Възстановяването на загубата на биологично разнообразие е неразделна част от Целите на 
хилядолетието за развитие. Загубата на някои производствени услуги, като храна, 
допълнително изостри бедността и глада по света. Влошаването на регулаторните услуги, 
предоставяни от екосистемите, е засегнало здравето на милиони хора. Услугите за снабдяване 
също са намалели, тъй като обработваемата земя е станала свръхексплоатирана. Следователно 
деградацията и загубата на екосистемни услуги все повече се разглеждат като основна пречка 
за постигане на Целите на хилядолетието за развитие. 

Третият двигател е признанието, че природните ресурси на Земята не са неограничени. 
Много екологични бедствия по света са един от най-ясните признаци, че сме прекрачили 
определени екологични прагове и повратни точки и че сме поставени в ситуация, в която 
екосистемата се променя и преминава към ново състояние, което е придружено от значителна 
намаляване на биоразнообразието. 

Един от най-важните двигатели е повишената осведоменост на правителствата относно 
стойността на екосистемите и стойността на защитените територии за поддържане на 
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икономически важни екосистемни услуги, особено осигуряването на питейна вода и вода за 
селското стопанство. Според ООН всеки трети по големина град в света получава питейна вода 
от горските екосистеми. На неотдавнашна междуправителствена среща на водещи лидери те 
признаха "ползите от защитените територии и тяхното значение за националните и местните 
икономики, общественото здраве, опазването на културните ценности, устойчивото развитие и 
адаптирането и смекчаването на изменението на климата", наред с други ползи, и те подновиха 
своя ангажимент за оценка на пълния набор от предимства на защитените територии. В 
резултат на тази повишена осведоменост, оценката на екосистемните услуги започна да се 
интегрира в националните политики и оказва влияние върху бъдещото (устойчиво) използване 
на природните ресурси и при вземането на решения, свързани с този въпрос. Въз основа на 
посочените по-горе драйвери, които са важни за устойчивото управление на екосистемните 
услуги, можем да заключим, че всички те са от значение за защитена местност Осоговска 
планина. В тази връзка следващите предложения имат за цел да позволят устойчиво управление 
на екосистемните услуги в Осоговската планина. 

Първата стъпка е да се включат въпросите на климата (изменението на климата), 
подобряването на условията на живот на местното (селско) население и екосистемните услуги 
в проучването за валоризация на защитена местност Осоговска планина. В тази връзка, 
проектантите, които ще провеждат проучването за валоризация на защитена местност 
Осоговска планина, трябва да обмислят включването на въпроси и проблеми, свързани с 
изменението на климата, екосистемните услуги и устойчивия поминък на местното (селско) 
население като неразделна част от своите оценки. подготовката на изследването. По този начин 
тези допълнителни стойности ще служат като пример и ще покажат, че защитените територии 
в допълнение към екологичните функции предоставят набор от допълнителни стойности, които 
отговарят на по-широки обществени цели и нужди и предоставят ползи, които надвишават 
ползите в рамките на рамката за опазване на биологичното разнообразие. 

За да разгледат изцяло климата, екосистемните услуги и проблемите на препитанието 
в проучването на защитената територия на Осоговска планина, планиращите първо трябва да 
идентифицират набор от показатели, които ще им позволят да измерят приноса на тези ползи в 
икономически аспект и да ги сравнят. тези стойности с други видове използване на земята. 
Въпреки това разработването на показатели за количествено определяне на безопасността на 
храните, човешкото здраве, устойчивия поминък, намаляването на риска от бедствия и 
адаптирането към изменението на климата може да бъде трудно; количественото определяне 
на непреките ползи е често срещано и доста трудно предизвикателство при оценяването на 
защитените територии. Облекчение за планиращите е използването на прокси индикатори, 
които ще им помогнат да измерят количествено тези ползи. Този метод ще помогне и за 
насърчаване и укрепване на позициите пред политиците по отношение на пълните ползи, които 
се получават и могат да бъдат получени от защитена местност Осоговска планина. Следва 
пример със списък с индикатори, които могат да се използват за показване на една от 
стойностите на защитена местност Осоговска планина. 

Ние бихме възприели туризма като ценност като част от културните екосистемни 
услуги, които също са важни за развитието на селските райони в Осогово, след което 
гарантират съществуването и намаляването на бедността в този регион. Следните показатели 
могат да играят значителна роля при определянето на тази стойност. 

 
Индикатор 1: Общ брой на видовете продукти, добити в ЗМ „Осоговска планина“, както и 

количествата им, използвани от местното население. 
Индикатор 2: Общ брой домакинства, които са зависими от продукти от защитена 

местност Осоговска планина. 
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Показател 3: Среден доход в денари на домакинство от продукти от защитена местност 
Осоговска планина. За този показател може да се използва сравнението в проценти и процента 
на тези доходи спрямо постоянните доходи (заплата, пенсия и др.). 

Индикатор 4: Общ доход в денари от устойчиво използване на продукти от 
биоразнообразието 

Индикатор 5: Принос (в денари) за туризма на базата на защитена местност Осоговска 
планина. В брутния вътрешен продукт 

Индикатор 6: Брой работни места и доходи на домакинствата в денари от туризъм на база 
защитена местност Осоговска планина. 

Показател 7: Размер на приходите в денари от такси за влизане в защитена местност 
Осоговска планина. 

Показател 8: Размер на MKD от такси (напр. авторски права, изследвания, концесии, 
плащания за екосистемни услуги) 

Индикатор 9: Средна сума в денари, изразходвана на турист в Защитена местност 
Осоговска планина, дневно в околните райони 

Индикатор 10: Брой на хората, заети в дейности, свързани със защитена територия на 
Осоговска планина (напр. парков персонал, рейнджъри и други дейности (концесии и др.). 

7.Изготвяне на карти на избраните културни ОС и тяхното значение 
за развитието на рекреационните индустрии в защитен район 
Осоговска планина 
 

7.1. Културно наследство 
Достъпът до обекти на културното наследство (т.е. пейзажи, археологически обекти, манастири 
и др.) зависи от близостта им до пътната мрежа. При кабинетния анализ са идентифицирани 
редица сгради (църкви, археологически обекти, чешми, манастири, езера), които са важни и 
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могат да играят основна роля за развитието на туризма в Осоговската планина.

 
Карта номер 3 Културно наследство 

 
Достъпността и посещаемостта на обекти на културно наследство (т.е. пейзажи, 
църкви, манастири и др.) зависят от близостта им до пътната мрежа. В нашия 
анализ бяха разгледани 12 сгради (църкви, манастири). Анализът разкри, че 7 от 
анализираните съоръжения са много близо до пътната мрежа или ≤ 40m. Най-
отдалечената точка на културния обект от пътната мрежа е на около 6 км. 

Картата е създадена въз основа на съотношението на разстоянието на 
културното наследство (обект) до пътя, където 1 представлява най-близкото до 
пътищата, а 0 е индикатор за най-отдалеченото разстояние. Струва си да се 
отбележи, че за стойности, които са на повече от 1 km, те се считат за 
неподходящи и имат стойност нула. Отбелязвайки, че асфалтовата пътна мрежа 
е взета като пътна мрежа в този анализ. Ако за основа на пътна мрежа се вземат 
сухопътни пътища, тогава всички съоръжения ще бъдат категоризирани и 
отворени с пътна мрежа. 

9.2 Фотография на природата 
 

Използването на този метод помага да се идентифицират ключовите географски 
характеристики, които средният гражданин/посетител смята, че имат висока културна 
стойност. Анализът на тези данни подчертава факта, че включването на генерирано от 
потребителите географско съдържание, известно още като географска информация за 
доброволци, може да бъде много ефективно за справяне с някои от настоящите приоритети за 
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опазване. Всъщност откриването на най-ценните неградски райони може да се използва за по-
добро приоритизиране, планиране и управление. 

Ако анализираме данните, използвани за създаване на тази екосистемна услуга и 
илюстрирани на карта №. 4. ни посочи, че на тази платформа 25 фотографи са качили свои 
снимки/изображения или са качени общо 174 снимки/изображения. Интересно е, че трима 
фотографи са приложили 152 снимки/изображения заедно или 77, 45 и 30 изображения. На 
Карта 4 идентифицираните горещи точки са лесно забележими и тези места представляват 
добра основа за развитие на рекреационен туризъм в Осоговската планина. 

  
Карта 4: Снимки на природата 
Качественият анализ на изображенията показа, че най-големите горещи точки за 

фотографи на природата в границите на защитената територия са следните места: Пониква, по-

високи части на Осоговската планина, Калин камен, Лесново, както и манастири и църкви в 

този район ( Пантелейски манастир, Св. Йоаким Осоговски, Св. Архангел и Михаил и др.), 
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местността Куклица, Чука, водопадите на Станачка река и др. Те трябва да бъдат допълнително 

популяризирани, планирани и управлявани с цел популяризиране на туризма в общината. 

 

Снимка 2: Част от снимките, анализирани във фотографията на природата 

9.3 Значение на екосистемните услуги 
 

Както е посочено в уводната част, Оценката на екосистемата на хилядолетието (ОО) 
класифицира екосистемните услуги в три категории: производствени услуги, регулаторни 
услуги и културни услуги. Разликата между културните екосистемни услуги и другите 
екосистемни услуги е, че те се ръководят предимно от човешкия опит (вж. Таблица 1). Силната 
връзка между гражданите и културните екосистемни услуги може да предложи доста ценни 
възможности за повишаване на осведомеността за многофункционалността и 
взаимосвързаността на различните компоненти на екосистемата и тяхното значение за 
качеството на живот. При дефинирането на културните екосистемни услуги като 
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развлекателни, естетически и духовни ползи, които хората получават от екосистемите, 
Оценката на екосистемите на хилядолетието предаде ключов аспект на отношенията между 
природата и обществото. Разумно е обаче да се предположи, че този аспект може да бъде по-
уместен в контексти, в които хората се радват на повече свободно време, за да се любуват на 
пейзажа или да пресъздадат сред природата. 

 

 
Таблица 11: Примери за културни екосистемни услуги (Според TEEB) 

Културните и природни ценности в даден район често си взаимодействат и следователно се 
комбинират в различни форми на туризъм. Това се дължи на факта, че туристите, които се 
занимават с туризъм поради престоя си или интерес към/към природата и природната среда, 
също се интересуват от културата в тази област и обратно. Културните традиции, прояви и 
събития могат да представляват интерес за развитието на местния туризъм и трябва да бъдат 
отделно разработени и включени в по-специфични туристически предложения и да бъдат 
представени като набор от продукти, които ще предлагат различни видове туризъм. 
Въпреки че Осоговската планина се счита за дестинация, която си струва да се посети през 
цялата година, данните на статистическата служба показват, че най-голям брой туристи в 
Осоговската планина се наблюдава през зимата. Най-посещаваното място е местността 
Пониква, която предлага условия и услуги за каране на ски. Въпреки че някои съоръжения са 
остарели, като ски лифтовете, те все още показват голям брой инвестиции в ски туризъм въз 
основа на определени дейности и инициативи. Инвестициите са насочени към реанимация на 
съществуващата инфраструктура и услуги и изграждане на нова инфраструктура. Има 
подобрение и в услугите, обслужващи ски туризъм, като: 

Закупуване на снежни оръдия (държавна инвестиция) 
- Изграждане на нови места за настаняване (частни инвестиции) 
- Ремонт и изграждане на обслужващи ресторантьорски услуги (частни инвестиции). 

 
Двойният анализ (деск анализ и анализ на екосистемната услуга естествени фотографи) 

установи, че следните обекти в защитена местност Осоговска планина имат голям 
туристически потенциал: Царев врв с най-висок връх Руен, местността Пониква, дефилето на 
Злетовска река, което, след това Калин Камен (има инициатива за прерастване в ски център), 
Купа Лесново и кратер с останалата част от вулканичния релеф, разположени около Пробищип 
и Злетово, придружен от църкви и манастири, ловното поле Полаки, което изобилства с 
допълнителна висока планина особености на ландшафта и др. В района на Осоговска планина 
са регистрирани и наблюдавани голям брой видове и количества гъби (манатарки, напръстник, 
смърч, ливада и др.), лечебни и ароматни растения (мащерка, дива мента, бял равнец , жълт 
кантарион и др.), горски плодове (ягоди, боровинки, къпини, малини), които имат огромен 
потенциал за местно и селско развитие и с добро nning може да се използва за привличане на 
местни и чуждестранни туристи.  
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8.План за действие 

Много проучвания подчертават ролята на „екосистемните услуги“ в подкрепата и 
подобряването на човешкото здраве, благополучие и просперитет. С цел по-добра ефективност 
при осигуряване на здравословна природна среда, при изготвянето на предложените дейности 
от плана за действие като неразделна част от тази дългосрочна стратегия беше използван 
стратегически подход и интегрирана рамка при създаване на предложените дейности. С този 
план за действие искахме да зададем ясна визия и да подчертаем, че опазването на екосистемите 
е наша съвместна отговорност както на централната и местната власт, така и на други 
заинтересовани страни, публични предприятия/институции, НПО, бизнес сектора и местните 
жители. За да бъде предоставен и приложен този план за действие, са необходими 
допълнителни стъпки за включване на този план за действие, който се основава на 
екосистемния подход при създаването на нови политики на централно и местно ниво. Това е 
възможно, ако се основава на няколко основни принципа: 

• Приемане на холистичен подход към изработването и изпълнението на политиките, с 
фокус върху поддържането на здрави екосистеми и екосистемни услуги. 

• Гарантиране, че стойността на екосистемните услуги е напълно отразена при 
вземането на решения и вземането на решения. 

• Зачитане на определени екологични ограничения в контекста на устойчивото 
развитие, предвид функционирането на екосистемата 

• Насърчаване на адаптивното управление на природната среда, за да се отговори по 
подходящ начин на натиска, включително този, свързан с изменението на климата. 

 
Планът за действие идентифицира няколко дейности (изброени по-долу), които ще бъдат 
изпълнени основно през следващите десет (10) години и които представляват амбициозна и 
широка програма за новия управител на защитена територия, общините, НПО и тяхната мрежа, 
както и централната правителството и цялото население на тази област. По време на срещите 
със заинтересованите страни бяха идентифицирани редица ясни приоритетни области за 
действие, които смятаме, че ще бъдат от основно значение за успешното изпълнение на този 
план за действие. 
Планът за действие се състои от 5 (пет) основни цели (MG), необходими за подобряване на 
капитализирането на биоразнообразието, както следва: 
МГ_1: Идентифициране на основните /основни причини за намаляване на стойността на 
екосистемните услуги и загуба на биоразнообразие на територията на ЗМ Осоговска планина. 
 
MG_2: Намаляване на прекия и косвен натиск върху всички екосистеми (горски, 
селскостопански и др.). 
 
MG_3: Подобряване на статута и ролята на горите за увеличаване на ползите (продукти, услуги) 
от горите и екосистемните услуги. 
 
MG_4: Подобряване на обществената осведоменост за истинската стойност на екосистемните 
услуги и наличието на подходяща информация, свързана с икономическата стойност и ползите 
от екосистемите. 
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MG_5: Популяризиране на екосистемни услуги, които имат голям потенциал за селски / еко / 
туристически дейности, свързани с културни екосистемни услуги. 
Освен това основните цели ще бъдат доразвити чрез дейности, които са необходими за 

постигане на определените основни цели. Следва табличен преглед на всяка основна цел 

(поотделно), представена с придружаващ набор от допълнителни и свързани дейности. 
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Основна цел 1 

Идентифициране на основните/основни причини за понижаване на стойностите на екосистемните услуги и загуба на биологично 
разнообразие в защитен район Осоговска планина 

Номе
р 

Обяснение на стъпката на 
действие 

Отговорна организация Начална дата Крайна дата Желан резултат Източник 

1.1 

Изчисляване на 
потенциални разходи и 
многократни печалби от 
обновяването на 
екосистемите в 
Осоговската планина 

МЗХГ, МОСПО, ЧП ПА 
Осогово планина, местни 
самоуправления (общини), 
ПП Национални гори и 
съответните дъщерни 
дружества, собственици на 
частни гори, Асоциация на 
земеделските 
производители, ПП за 
управление на пасищата 

2022  2032 

Извършена е 
подходяща валоризация 

на екосистемите и са 
изготвени предложени 

мерки за 
капитализиране на 

същите екосистеми. 

Бюджет на 
РНМ, 

чуждестранн
и донори, 

еврофондове 

1.2 

Идентифицирайте опции 
за намаляване или 
премахване на 
двигателите на загубата 
на биологично 
разнообразие и 
деградацията на 
екосистемите 

МОСПО, Общини, ЧП ПА 
Осоговска планина, местни 
самоуправления (Общ. 

2024 2033  

Идентифицирани и 
изпълнени дейности за 
намаляване на загубата 

и деградацията на 
екосистемите. 

Чуждестран
ни донори, 
фондове на 

ЕС и 
бюджет на 

RNM, 
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1.3 

Анализ на 
съществуващите 
субсидии и 
предефиниране на 
субсидии, които 
противоречат на 
националните цели за 
поддържане на 
екосистемните услуги 

МОСПО, МЗХГ, ЧП ПА 
Осоговска планина, местни 
самоуправления (общини), 

2022 2027  

Идентифицирани 
субсидии, които имат 

отрицателно 
въздействие върху 

екосистемните услуги 

Бюджет на 
RNM, 

чуждестранн
и дарители 

1.4 

Насърчаване и 
подпомагане на субсидии 
в горския сектор, които са 
благоприятни за 
насърчаване и 
поддържане на 
екосистемни услуги 

МЗХГ, МОСПО, ЧП ПАО 
Согово планина, местни 
самоуправления (общини), 
ПП Народни гори и 
съответните дъщерни 
дружества, собственици на 
частни гори 

2024  2030 

Субсидиите в горския 
сектор са благоприятни 

за насърчаване и 
поддържане на 

екосистемните услуги 

Бюджет на 
RNM, 

чуждестранн
и дарители 

1.5  

Насърчаване на 
природосъобразни 
практики в управлението 
на горите с цел 
намаляване на 
деградацията на горските 
екосистеми 

МЗХГ, МОСПО, ЧП ПА 
Осоговска планина, местни 
самоуправления (общини), 
ПП Народни гори и 
съответните дъщерни 
дружества, собственици на 
частни гори 

2023  2030  

Приложени практики, 
близки до природата 
при управление на 

горите в защитената 
територия. 

Чуждестран
ни донори, 
Бюджет на 
фондовете 
на ЕС на 

RNM 

 
 

 

     

Основна цел 2 
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Намаляване на прекия и косвен натиск върху всички екосистеми (гори, селско стопанство и др.) 

Номе
р 

Обяснение на стъпката на 
действие 

Отговорна организация Начална дата  Крайна дата Желани резултзти  Източник 

2.1  
Изготвяне на интегриран 
план за управление на ЗЗ 
Осоговска планина 

МОЕПП местни 
самоуправления (общини), 

собственици на частни гори, 
ПП за управление на 

пасищата 

2022 2024 
Изготвен интегриран 
план за управление на 
ЗЗ Осоговска планина 

Чуждестран
ни донори, 

еврофондове 

2.2  

Идентифициране на най-
подходящите мерки за 
възстановяване на 
екосистемите в ЗЗ 
Осоговска планина 

МОСПО, ЧП ПА Осоговска 
планина, местни 

самоуправления (общини), 
2028 2032 

Списък на 
предложените мерки за 

възстановяване на 
екосистемите 

Чуждестран
ни донори, 

еврофондове
, бюджет на 

RNM 

2.3 

Намаляване на емисиите 
на CO2 в резултат на 
намаляване на 
незаконната сеч 

МОСПО, ЧП ПА Осоговска 
планина, местни 
самоуправления (общини), 
горска полиция 

2023  2030 
Брой регистрирани 
незаконни дейности 

Чуждестран
ни донори, 

еврофондове 

2.4 

Възможности за 
използване на недървесни 
горски продукти - 
установяване на 
устойчиви квоти 

МОСПО, ЧП ПА Осоговска 
планина, местни 
самоуправления (общини), 
собственици на частни гори, 
ПП за управление на 
пасищата 

2023  2027 
Установени са 
устойчиви квоти за най-
събраните НДПП. 

Чуждестран
ни донори, 

еврофондове 
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2.5 
Добри практики за 
събиране на недървесни 
горски продукти 

МОСОП, ЧП Планини, 
местни самоуправления 
(Общини), собственици на 
частни гори, ЧП за 
управление на пасищата 

2024  2030  

Брой организирани 
обучения за събиране 
на НДХП / Брой 
издадени 
удостоверения за 
устойчиво събиране 

Бюджет на 
РНМ, 

чуждестранн
и донори, 
еврофонд 

2.6. 

Намаляване на емисиите 
на CO2 чрез използване 
на практики, близки до 
природата НПО, МОЕПП, ЧП ПА 

Осоговска планина, СПШ 

2028  2032  

Брой прилагани 
практики, които са 
близки до природата 

Бюджет на 
RNM, 

чуждестранн
и донори, 

фондове на 
ЕС, 

  

 

 

 

 

  

 

Основна цел 3 

Подобряване на състоянието и ролята на горите за увеличаване на ползите (продукти, услуги) от горите и екосистемните услуги 

Номе
р 

Обяснение на стъпката на 
действие Отговорна организация Начална дата  Крайна дата Желани резултати  Източник 
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3.1 

Оценка и изготвяне на 
план за опазване на 

източниците на питейна 
вода 

МОСПО, ЧП ПА Осоговска 
планина, местни 

самоуправления (общини), 
собственици на частни гори, 

ПП за управление на 
пасищата 

2024 2030 

Изготвен план за 
опазване на всички 
водоизточници, на 
територията на ЗП 

Осоговска планина, 
Картиране на същите и 

интегрирането им в 
бъдеще План за 

интегрирано 
управление на 

Осоговска планина 

Чуждестран
ни грантове, 
еврофондове
, бюджет на 

RNM. 

3.2 

Идентифициране на 
механизми за 
финансиране на защитени 
територии чрез 
екосистемни услуги 

МОСПО, ЧП ПА Осоговска 
планина, местни 
самоуправления (общини), 
собственици на частни гори, 
висши учебни заведения, 
неправителствени 
организации и др. 

2022  2025  

Списък на 
потенциалните 
механизми за 

финансиране на ЗЗ 
Осоговска планина чрез 

насърчаване и 
валоризация на ЕС. 

Бюджет на 
RNM, 

чуждестранн
и дарители, 

3.3 

Иницииране на 
механизми за 
финансиране на защитени 
територии чрез 
екосистемни услуги 

МОСПО, ЧП ПА Осоговска 
планина, местни 

самоуправления (общини), 
висши учебни заведения, 

НПО и др. 

2023 2028  

Създаване на елемент 
за финансиране на 

екосистемни услуги в 
рамките на Фонда за 
зелена околна среда 

Бюджет на 
RNM, 

чуждестранн
и дарители, 



 

88 
 

3.4 
Разработване на карти за 
опасност от горски 
пожари 

МОСОП, ЧП ПА Осоговска 
планина, местни 
самоуправления (общини), 
собственици на частни гори, 
Вис. 

 

образователни институции, 
НПО и др. 

2024  2030  

Подготвени карти за 
чувствителност; 
използване на 

чувствителни карти в 
плановете за 

управление на горите и 
в различни сектори 

Бюджет на 
RNM, 

чуждестранн
и дарители, 

3.5 
Разработване на карти за 
опасност от ерозия на 
почвата и загуба на гори 

МОСПО, ЧП ПА.Осогово 
планина, местни 
самоуправления (общини), 
собственици на частни гори, 
висши учебни заведения, 
НПО и др. 

2023 2030 

Подготвени карти за 
чувствителност; 
използване на 

чувствителни карти в 
плановете за 

управление на горите и 
в различни сектори 

Бюджет на 
RNM, 

чуждестранн
и дарители, 

 

 

 

 

     

Основна цел 4 

Подобряване на обществената осведоменост за истинската стойност на екосистемните услуги и наличието на подходяща 
информация, свързана с икономическата стойност и ползите от екосистемите. 

Номе
р 

Обяснение на стъпката на 
действие 

Отговорна организация Начална дата  Крайна дата Желани резултати Източник 
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4.1 
Установяване нивото на 
познание и осъзнаване на 
ценностите на ЕС 

ЧП ПА Осоговска планина, 
местни самоуправления 

(общини) 
2023  2028  

Идентифицирана 
целева група, 

проведени изследвания 
и семинари, 

представителна извадка 

Бюджет на 
ПЗ 

Осоговска 
планина, 

Общински 
бюджет, 

Бюджет на 
РНМ, 

чуждестранн
и субсидии 

4.2 

Осъществяване на 
дейности за повишаване 
на обществената 
осведоменост сред 
конкретни целеви групи 
(земеделски 
производители, ПСШ, 
бизнес сектор и др.) 

ЧП ПА Осоговска планина, 
местни самоуправления 

(общини) 
2023 2028  

Организирани 
семинари, работилници 
и обучения с различни 
тематични теми според 
конкретната група 

Чуждестран
ни 

безвъзмездн
и средства 
Бюджет на 

ПЗ 
Осоговска 
планина, 

Общински 
бюджет, 

Бюджет на 
РНМ, 

4.3 
Насърчаване на 
ценностите на 
екосистемните услуги 

ЧП ПА Осоговска планина, 
местни самоуправления 

(общини) местни 
неправителствени 

организации 

2023  2032  
Брой реализирани 
дейности за 
популяризиране на ЕС 

Чуждестран
ни субсидии 
и субсидии 
за НПО, 
вътрешни 
бюджети 
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4.4 

Насърчаване на 
прилагането на фондове 
за развитие на селските 
райони, които се 
фокусират върху 
насърчаването на 
традиционните практики 

МЗХВ, МТСП, НПО, ЧП 
ПА Осоговска планина, 
местни самоуправления 
(общини) 

2023 2032 
Примери за 

популяризирани 
традиционни практики 

Бюджет на 
RNM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Основна цел 5 

Насърчаване на екосистемни услуги, които имат голям потенциал за селски / еко / туристически дейности, свързани с културни 
екосистемни услуги 

Номе
р  

Обяснение на стъпката на 
действие Отговорна организация Начална дата  Крайна дата Желани резултати  Източник 
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5.1 

Организиране на панаири 
за популяризиране на 
недървесни горски 
продукти и услуги и 
традиционни биологични 
храни (млечни продукти, 
месо, мармалади, мед) 

ЧП ПА Осоговска планина, 
местни самоуправления 

(общини) местни 
неправителствени 

организации 

2022  годишно 

Първоначална 
процедура за 

организиране на панаир 
за популяризиране на 
местни храни (млечни 

продукти (сирене) 
негорски продукти 

(гъби, горски плодове, 
мед, лечебни и 

ароматни растения) 

Бюджет на 
ПЗ 

Осоговска 
планина, 

Общински 
бюджет, 

Бюджет на 
РНМ, 

чуждестранн
и субсидии 

5.2 

Създаване на 
туристически пътеки и 
указателни табели, 
необходими за 
популяризиране на 
туристическите дейности 

ЧП ПА Осоговска планина, 
местни самоуправления 

(общини) местни 
неправителствени 

организации 

2022  
по 
предназначение 

Рехабилитация на 
пътища, използвани от 

планинари, 
велосипедисти, 
фотографи на 

природата 

Бюджет на 
РНМ, 

чуждестранн
и субсидии 

5.3 

Изработване на 
туристически 
карти/оферти/пътеводител
и за специфични и 
атрактивни места за 
популяризиране на 
културни екосистемни 
услуги 

ЧП ПА Осоговска планина, 
местни самоуправления 

(общини) местни 
неправителствени 

организации (катерачи за 
планинари, ловци) 

2024  2030  
Брой и разнообразяване 

на публикуваните 
карти, оферти 

Общински 
бюджет, 

Бюджет на 
РНМ, 

чуждестранн
и субсидии 
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5.4 

Насърчаване на мерки и 
практики за поддържане и 
подобряване на 
икономическите 
стойности на 
екосистемните услуги във 
връзка с културните 
услуги 

ЧП ПА Осоговска планина, 
местни самоуправления 

(Общини) местни 
неправителствени 

организации МЗШВ, 

2027  2032  
Брой въведени мерки и 

практики 

Общински 
бюджет, 

Бюджет на 
РНМ, 

чуждестранн
и грантове 

на ЕС 

5.5 

Идентифициране на 
възможностите за 
развитие на алтернативен 
туризъм в ЗЗ Осоговска 
планина 

ЧП ПА Осогово планина, 
местни самоуправления 
(общини) местни 
неправителствени 
организации, частен сектор, 
Агенция за насърчаване на 
туризма 

2022  2030  

Идентифицирани и 
реализирани 
алтернативни 
туристически 
възможности (лов, 
колоездене, туризъм, 
приключенски паркове 
и др.) 

Чуждестран
ни 
безвъзмездн
и средства, 
еврофондове
, инвестиции 
от частния 
сектор 

5.6 

Насърчаване на селския 
туризъм чрез 
популяризиране на храни 
от местни производители 

ЧП ПА Осогово планина, 
местни самоуправления 
(общини) местни 
неправителствени 
организации, частен сектор, 
Агенция за насърчаване на 
туризма 

2024  2030  

Брой местно селско 
население, предлагащо 

такива услуги, брой 
нощувки 

Бюджет на 
RNM, 

чуждестранн
и грантове, 

еврофондове
, бизнес 
сектор 
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5.7 

Разработване на 
промоционални 
материали за 
капитализиране на 
услугите на културната 
екосистема 

ЧП ПА Осогово планина, 
местни самоуправления 
(общини) местни 
неправителствени 
организации, частен сектор, 
Агенция за насърчаване на 
туризма 

2023  2028  

Изработени брошури, 
видеоклипове, 
листовки, билбордове, 
насочени към места с 
високи културни 
ценности на 
екосистемата. 

Чуждестран
ни грантове, 
еврофондове
, бизнес 
сектор 
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7. Заключения  
 
Това дългосрочно проучване идва в момент, когато политиките за биоразнообразие са в 

повратна точка. Проучването е изготвено по време, което бележи края на Стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие 2020 г., и по-специално нейното действие 5: съвместни усилия с 
държавите-членки на ЕС за картографиране и оценка на екосистемите и техните услуги. От друга 
страна, дългосрочното проучване съвпада с началото на Стратегията на ЕС за биологичното 
разнообразие 2030, приета от Европейската комисия. Една от целите на новата стратегия е 
укрепване на правната рамка на ЕС за опазване на природата. Понастоящем няма обвързващи цели 
за възстановяване. Ограниченото разбиране за състоянието на екосистемите и техните нива на 
деградация пречи на разработването на планове и приоритети за възстановяване на екосистемите. 
Това проучване иска да даде важен принос за идентифициране на значението на текущото състояние 
на екосистемите в новообявената защитена зона Осоговска планина. Бъдещият интегриран план за 
управление на защитена територия Осоговска планина трябва да се основава на последните 
констатации относно състоянието на опазване на местообитанията и част от дейностите на плана за 
действие в тази дългосрочна стратегия трябва да предостави пътна карта за подпомагане на 
екосистемните услуги и тяхното възстановяване в съответствие с международните и национална 
политическа рамка за опазване на природата (биоразнообразие, възстановяване, опазване на 
природата и др.). 

Добрата страна на това проучване е, че то анализира и трите типа екосистемни услуги по 
общоприет начин, като използва методология, която е лесно сравнима и се основава на наличието 
на информация и данни. Анализът на документите показва преглед на определени тенденции и 
натиск, свързани със състоянието на екосистемите. В това отношение например изменението на 
климата причинява повишаване на температурите, по-екстремни засушавания и промени в 
валежите. Инвазивните и алохтонни видове са по-застъпени във всички екосистеми и особено 
застрашаващи селските екосистеми и пасища. В горите и агроекосистемите, които покриват по-
голямата част от територията на защитена местност Осоговска планина, се наблюдава подобрение 
на структурното състояние в резултат на миграция на населението. Въпреки това, ключови 
биоиндикатори като повишено обезлистване в горите или ерозия на биоразнообразието на 
обработваемата земя показват деградация на екосистемата. 

Това, което липсва, е определянето на текущия потенциал на екосистемата за предоставяне 
на екосистемни услуги, тъй като това често се приема като индикатор за това дали има/не има 
деградация на екосистемата. Анализът също така установи пропуски в правната защита на 
екосистемите. Анализът в тази дългосрочна стратегия също така подчерта необходимостта от 
наличност на данни, необходими за валоризиране на екосистемите, които по-късно ще бъдат 
използвани за определяне на състоянието на екосистемата. Събраните данни за състоянието трябва 
да имат унифицирана форма. В тази посока са необходими референтни стойности, за да могат да се 
измерват индикаторите и да се зададе целева или гранична стойност между неблагоприятно и 
благоприятно състояние. Освен това, такъв модифициран индикатор може да определи или 
дефинира тенденциите на натиска и състоянието на екосистемата, което ще покаже състоянието на 
екосистемите (поне нарушени, непокътнати или естествени екосистеми). 

Установено е, че липсва таксономия за устойчиви дейности. В този контекст първата стъпка 
следва да бъде приемането на таксономия за устойчиви дейности в съответствие с Регламента за 
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таксономия на ЕС (2020/852). Този регламент определя доброто състояние на екосистемите, който 
гласи: „добро състояние означава, че екосистемата е в добро физическо, химично и биологично 
състояние или с добро физическо, химично и биологично качество със способност за 
самовъзпроизвеждане или самообновяване, при което Съставът на видовете, структурата на 
екосистемата и екологичните функции не се нарушават.” Така регламентът определя минималните 
критерии, на които екосистемите трябва да отговарят, за да постигнат добри условия. След това 
следващата стъпка е използването на унифицирани (основни данни и индикатори). След като тези 
критерии са дефинирани, следва принципът на пълно покритие. Който трябва да се разшири за 
всички екосистеми, за да приведе екосистемите в добро или благоприятно екосистемно състояние. 
По този начин ще покрием съществуващите законови пропуски, които не са запълнени от 
определени директиви. 

Националната политика трябва да се фокусира върху актуалните международни политически 

тенденции. А именно, биоразнообразието става все по-централно в стратегическите политики на 

ЕС, като Европейското зелено споразумение, рамката на ЕС за мониторинг на биологичното 

разнообразие и екосистемите, а от друга страна се съдържа в Зелената програма за Западните 

Балкани и в в тази посока националната до известна степен и местната политика трябва да бъдат 

фокусирани и проектирани, за да станат оперативни. 
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Прикачени файлове 

Приложение 1 – Мобилизиране на заинтересованите страни ПП 
Национални гори по отношение на екосистемните услуги в горските 
екосистеми 

Дата: 10.02.2022г 
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Приложение 2 – Мобилизиране на засегнати страни с фокус на екосистемни 
услуги за нуждите на местните общности 

Дата: 17.02.2022г
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Приложение 3 – Мобилизиране на засегнати страни (неправителствен сектор) 
с фокус върху възможностите за създаване на дългосрочна стратегия 

Дата: 17.02.2022г 
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Речник 

План за действие: Писмен план за изпълнение, в който обикновено има подробен график, фази, 
роли и/или отговорности на проектите по отношение на целите на стратегията 
 
Биологично разнообразие: съкращаване от биологичното разнообразие - което означава 
разнообразие на живота 
във всичките му форми – разнообразие от типове, генетични вариации на един тип и вариации на 
екосистеми. Значението на биологичното разнообразие за човечеството е трудно да се отбележи. 
Около 40% от световната икономика се основава на биологични продукти и процеси. Бедните, 
особено тези, които живеят в ниско селскостопанско производство, най-вече зависят от генетичното 
разнообразие на околната среда. 
 
Приемател (носител) на решения: Лице, чиито решения и дейности идват от тях и могат да 
повлияят на състоянието, процеса или предмета. 
 
Защита: Защита, грижа, управление и поддържане на екосистеми, местообитания, диви типове и 
популации в или извън тяхната естествена среда с цел опазване на природните условия за тяхното 
дългосрочно оцеляване. Защита ex situ. Опазване на компонентите на екосистемите и естествените 
местообитания и поддържане и поддържане на популации от типове в техните естествени 
местообитания и в случаите на опитомени и развъждани типове, в среди с развити характеристики. 
 
Зелена инфраструктура: Зелената инфраструктура (ZI) е в съответствие с естествени, 
полуестествени и неестествени мрежи на многофункционална екологична система в, около и между 
градските зони, на всички специални нива. Концепцията за зелена инфраструктура изтъква 
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качеството и количеството на градските и крайградските зелени площи, тяхната 
многофункционална роля и значението на взаимната връзка между местообитанията. ZI е 
стратегически планирана мрежа от естествени и полуестествени зони с други характеристики на 
околната среда, които са проектирани и управлявани да предоставят голямо разнообразие от 
екосистемни услуги. Те са включени в зелени зони (или сини, ако се отнася до водни екосистеми) и 
други физически характеристики в сушата (включително крайбрежните) и морските зони. На 
сушата ZI присъства както в селските, така и в градските райони. 
 
Интегриране: Въвеждане на конкретен въпрос, например устойчивото използване на екосистемите, 
в политиката и дейностите. 
 
Климатичните промени: Промените в климата отразяват всяка промяна, която настъпва с времето, 
независимо дали се дължи на естествена променливост или в резултат на човешка дейност. Тази 
употреба се различава от тази в Рамсарската конвенция на Организацията на обединените нации за 
изменението на климата, където „изменението на климата“ се дефинира като: „Промени на климата, 
които пряко или косвено се отразяват върху човешката дейност, които променят състава на 
глобалното атмосфера и е и допълнение на променливостта на естествения климат, която е 
забележима в сравними периоди от време." 
 
Потребители на екосистемни услуги: Който и да е човек, група или субект, който използва или 
вероятно ще използва ползите от природата, предоставени от управляващото звено. Примерите 
включват, но не се ограничават до хора, група хора или субекти, които се намират в квартала за 
управление. Крайните потребители, като потребителите или непреките потребители на 
намаляването на въглерода, не се считат за потребители. 
 
 
 
 
Културни екосистемни услуги: Нематериални ползи, които хората получават от екосистемите чрез 
духовно богатство, когнитивно развитие, размисъл, отдих и естетически опит, включително, 
например, системи от знания, социални отношения и естетически ценности. 
 
Устойчивост: Отнася се до подходящия подход, използване и управление на природните ресурси, 
за да се гарантира, че мъжете и жените от настоящите и бъдещите поколения могат да задоволят 
основните си нужди за непрекъснати основи. Модел на поведение, който гарантира на всяко 
следващо поколение възможност да се наслаждава, поне на същото ниво на благополучие, на което 
се е радвало предишното. Акцентът е върху равенството на развитието между поколенията. 
 
Устойчиво управление: Управление, чрез което постоянният потенциал на ресурсите се използва 
по най-добрия възможен начин и което не намалява наличността на ресурсите. 
 
Устойчиво използване: Използване на компонентите от биологичното разнообразие по начин и с 
темпове, които не предизвикват дългосрочно намаляване на биологичното разнообразие, при което 
се запазва потенциалът за задоволяване на нуждите и стремежите за бъдещите поколения. 
 
Устойчивост (екосистема): Устойчивост на екосистемата - способността на екосистемата да 
абсорбира смущенията и да се реорганизира и да поддържа подобна функция, структура и обратна 
връзка. В растителните и животинските общности тази характеристика е значително зависима от 
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адаптациите на специфичните типове срещу смущенията или стреса, с които са се сблъскали по 
време на революцията. 
 
Район (културен): Културни обекти, които представляват комбинирана дейност на хората и 
природата. 
 
Район (географски): Район, погледнат от гледна точка на хората, чиято природа е резултат от 
дейността и взаимодействието на природните и/или човешките фактори. От това следва, че 
терминът „зона“ се дефинира като зона или зона, гледана от гледна точка на местните жители или 
посетителите, чиито визуални характеристики и природа са резултат от дейността на природата 
и/или културните фактори. То потвърждава фактите, че районите се развиват своевременно и са 
резултат от природни и човешки дейности. Районът трябва да се разглежда като едно цяло – 
природните и културните компоненти са взети заедно, а не отделно. 
 
Регулаторни екосистемни услуги: Отнася се до регулирането на различни екологични процеси, 
които подпомагат функционирането на екосистемата. (Регламенти за климата и качеството на 
въздуха, съхранение на въглерод, контрол при природни бедствия, почистване на фекални води, 
защита от ерозия и поддържане на плодовита почва, опрашване, биологичен контрол) 
 
Ресурси (биологични): Генетичен ресурс или част от тях, популации или всеки друг биотичен 
компонент на екосистемите с реална или потенциална стойност или използване за хума. Подход: 
определя се като възможност за участие, използване и печалба 
 
Ресурси (природни): Природните ресурси често се класифицират на възобновяеми и 
невъзобновяеми ресурси. Възобновяемите ресурси обикновено са обичащи ресурси (например риба, 
кафе и гори), които могат да се възобновят, ако не се използват прекомерно. Възобновяемите 
ресурси могат да се самообновяват и могат да бъдат използвани безкрайно, ако се използват 
устойчиво. Когато възобновяемите ресурси се използват със скорост, по-висока от естествената им 
скорост на обновяване, доставките намаляват и могат да спрат. Степента на устойчиво използване 
на възобновяем източник се определя от обменния курс и количеството на запасите на дадения 
ресурс. Неживите възобновяеми ресурси включват почва, както и вода, вятър, прилив, ниско и 
слънчево сияние – в сравнение с възобновяемата енергия. Ресурсите могат да бъдат получени от 
животни и растения (т.е. от живия свят). Абиотичните ресурси се получават от неживия свят, 
например почва, вода, въздух. Минералите и енергийните ресурси също са абиотични ресурси, от 
които някои се получават от природата. Извличането на основния ресурс и преработката му в по-
чиста, пряко използваема форма (например метал, рафинирано масло) обикновено се считат за 
активен природен капитал, превърнат в производствен вход за инфраструктурни капиталови 
процеси. 
 
Предоставяне на екосистемни услуги: Отнася се до биомасата и други ресурси, получени от 
различни екосистеми, които задоволяват човешките нужди за ежедневния живот (храна, суровини, 
прясна вода, генетични ресурси, лекарства) 
 
Стратегия: Стратегията е дългосрочен план с определено съотношение, което определя: измерими 
цялости; ключови заинтересовани страни и целеви групи поради постигането на резултати в 
съгласие с изявената визия. 
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Смекчаване: Мерки, които позволяват дейност с отрицателно въздействие върху 
биоразнообразието, но намаляват въздействието върху обектите, като се вземат предвид промените 
в обхвата, дизайна, местоположението, процеса, реда, управлението и/или мониторинга на 
предложената дейност. Изисква съвместни усилия на проектанти, инженери, еколози, други 
експерти и често местни заинтересовани страни, за да се намери най-доброто решение за околната 
среда. Пример за това е неприемливото въздействие върху биоразнообразието от изграждането на 
определен път, което се смекчава чрез изграждането на естествен виадукт. 
 
 
Използване на земята: Използването на земята се отнася до начина, по който се използва 
определена част от земята: предназначение, нужда или използване (напр. селско стопанство, 
промишленост, жилищно или естествено). 
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