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‘Да свържем опазването на 

природата с устойчивото развитие 

на селските райони 

Този проект се подкрепя финансово от правителството 

на Швейцария чрез Фонда за реформи, свързани с 

участието на гражданското общество 



 
 

 
 

 

Кои сме ние 

•WWF ( Ве-Ве-Ф – Световен фонд за дивата 

природа ) е най-голямата природозащитна 

организация в света, основана през 1961 г. 

 

• Над $ 500 млн. за природозащита годишно  

 

• 5 млн. сподвижници и членове по целия свят 

 

• Над 5000 постоянно ангажирани служители 

 

• 1800 проекта всяка година 

 

• Активни дейности в над 100 държави по 

всички континенти 



 
 

 
 

 

WWF – мисия 

Мисията на WWF е да спре деградацията на 

околната среда на планетата и да изгради 

бъдеще, в което хората живеят в хармония с 

природата 

 

посредством: 

 

Запазване биологичното разнообразие на 

света и осигуряване използването на 

възобновяемите природни ресурси по 

устойчив начин, както и насърчаване 

намаляване на замърсяването и 

разточителното човешко потребление. 
 



Екосистемни услуги – услугите на 

природата 

 
 

 

Биоразнообразието осигурява основата за съществуването 

на живота на земята, включително и на хората.  

Услугите, предоставяни от екосистемите, са онези продукти 

и услуги от природата, които хората оползотворяват за себе 

си.  

                                                     Често ние дори не си даваме 

                                              сметка за тяхното съществуване,  

                                               но икономистите отдавна търсят  

                                                               начини за изчисляване  

                                                                 на  техните стойности.   



  Какво и как сме склонни да 

опазваме? 

 
 

 

Натрупаният опит показва обаче, че човек цени и опазва 

само това, което: 

• познава добре и има за свое или свързано с него и начина 

му на живот; 

• дава възможност за извличане на определени ползи. 

 

В този смисъл от особена важност за опазването на 

природните ценности е въпроса за икономическите ползи от 

защитените територии и то основно за местната общност.   



  А как да го оценим ? 

 
 

 

Основен принцип в икономиката е, че икономическите 

дейности и ползи следва да подлежат на цифрова 

(парична) оценка.  

 

 За да се фокусира вниманието на правителствата и 

инвеститорите в днешния свят, е необходимо да се 

акцентира и демонстрира стопанската стойност, която 

биоразнообразието осигурява за  

социалното и икономическото 

 развитие на света.  

  

Как да оценим услугите,  

които природата ни предоставя?  



  Какво са екосистемните услуги?  

 
 

 

Това са всички ползи, които хората извличат от природата. 

Терминът е въведен от ООН през 2004 г., когато 1300 учени 

в продължение на 4 години са изготвяли Оценка на 

екосистемите за хилядолетието. В резултат на 

проучванията им според ОМКЕУ екосистемните услуги са 

разделени в 4 категории: 

•Материални; 

•Регулиращи; 

•Поддържащи; 

•Културни  

 

 

  



  Екосистемни услуги 

Класификация 

 
 

 

Материални услуги – отнасят се до продукцията добита от 

екосистемите и директно използвана в производството или 

за лична консумация от хората. Храната и питейната вода 

са две от жизнено важните материални услуги. 

Предоставянето на горива и суровини – напр. дървесина 

също е важна материална услуга. Материалните услуги 

само на горските екосистеми имат пряк принос към 

световната икономика, оценен на 1 % от световния брутен 

продукт и 3 % от световната търговия. 



  Екосистемни услуги 

Класификация 

 
 

 

Регулиращите услуги са по-трудни за разбиране и 

признаване. Те са свързани с капацитета на екосистемите 

да регулират важни природни процеси и живото-

поддържащи системи, чрез биогеохимични и биосферни 

цикли. Регулиращите услуги са с пряко или косвено 

въздействие върху човешкото благополучие, като например 

регулиране на климата, водите и ерозията, пречистването 

на водата, регулиране на природните бедствия, 

опрашването 



  Екосистемни услуги 

Класификация 

 
 

 

Поддържащи услуги – това са услугите на екосистемите, 

които създават условията необходими за предоставянето на 

всички други екосистемни услуги. Те се различават от тях по 

това, че тяхното действие върху хората е косвено или много 

бавно.  

 Такива услуги са например  кръговрата на водата и 

хранителните вещества, почвообразуването, което пряко 

въздейства върху производството на храни 



  Екосистемни услуги 

Класификация 

 
 

 

Културните услуги са нематериалните ползи, които хората 

извличат от екосистемите под формата на наслада от 

красивата природа, културно, интелектуално и духовно 

вдъхновение, чувство за принадлежност към определено 

място, удоволствието от рекреационни дейности и 

екотуризъм. 



 Какво представляват –Плащания за 

екосистемни услуги ( ПЕС)-Payment for 

ecosystem services 

 
 

 

 

Плащания за екосистемни услуги (ПЕС) 

 

Икономически стимули, които: 

 1. опазват екосистемите 

Например: опазване на пасищата чрез тяхното 

възстановяване и поддържане 

 

 2. калкулират стойността на ползите за природата в 

пари 

Например: стойността на редуцираните парникови газове от 

устойчиви земеделски практики 



 Какво представляват –Плащания за 

екосистемни услуги ( ПЕС)-Payment for 

ecosystem services 

 
 

 

За запазване на екосистемите все по-настойчиво в световен 

мащаб се утвърждава идеята за плащане за екосистемните 

услуги. Мярката се обсъжда в ЕС и ООН. Световният фонд за 

дивата природа (WWF) подкрепя този начин на справяне с 

влошаващото се състояние на околната среда.  

 

WWF дефинира идеята така: „Плащания за екосистемни услуги” 

са многообразие от мерки, с които ползвателите на услуги от 

околната среда възнаграждават със субсидии или пазарни 

плащания стопаните, чиито земи осигуряват съответно 

опазване на речните басейни и горите, отвеждане на 

въглерода и съхраняване красотата на пейзажа 



  Основни принципи на ПЕС 

 

 

 
 

 
Бенефициенти 

Земеползватели 

Плащания 

Услуги 

Бенефициенти, 
потребители, 
ползватели на ЕУ: 
заплащат за услугите, 
които получават 

Eкологична услуга 
предоставя сe от 
собственика/ ползвателя 
на природния ресурс, под 
формата на неговото 
опазване 

Земеползвателите 
опазват природните 
ресурси 



Да свържем опазването на природата с 

устойчивото развитие на селските райони 

 

 



Да свържем опазването на природата с 

устойчивото развитие на селските райони 

Проектът е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез 
Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.  
 
Общата му стойност е 4 790 000 швейцарски франка, от които 590 000 швейцарски 
франка е съ-финансирането от българските партньори.  
 
Продължителност – 4 години  
(септември 2012 – септември 2016 г.) 
 
 
 



Да свържем опазването на природата с 

устойчивото развитие на селските райони 

 
Район на действие на проекта: 

 

Девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина.  

 

Западен Балкан  

общините Своге, Годеч, Берковица,  

Г. Дамяново, Чипровци, Чупрене 

 

Централен Балкан  

общините Карлово, Троян  

 

Природен парк „Българка“ 

 

Природен парк “Врачански Балкан“ 

 

Национален парк “Централен Балкан 



Да свържем опазването на природата с 

устойчивото развитие на селските райони 

               Защо е избран точно този проект: 

 

Адресира двете основни цели залегнали в Българо-швейцарската 

програма: 

• Да допринесе за намаляване на икономическите и социалните 

различия между България и по-напредналите страни на разширения 

Европейски Съюз (ЕС)  

• Да допринесе в рамките на България за намаляване на 

икономическите и социалните различия между динамичните градски 

центрове и структурно слабите периферни региони 

 

Адресира три от определените теми на сътрудничество между 

България и Швейцария: 

• Околна среда с фокус върху опазване на биологичното разнообразие 

• Поощряване на частния сектор с фокус върху развитие на малките и 

средни предприятия 

• Човешко и социално развитие 
 



Да свържем опазването на природата с 

устойчивото развитие на селските райони 

 

Основна цел на проекта 

 

Да демонстрира връзката 

между опазването на 

биоразнообразието и 

икономическото развитие на 

селските райони в 

териториите с висока 

природна стойност чрез 

устойчиви пазарни механизми 

и засилено участие на 

обществеността. 
 
 
 



Да свържем опазването на природата с 

устойчивото развитие на селските райони 

     Проектът има три важни аспекта 

• Популяризиране и прилагане на  

„екосистемните услуги“  или каква е 

реалната „цена” на запазената природа; 

 

• Създаване на по-добра среда за развитие 

на фермерите и местните бизнеси, така че 

екологичните им продукти и услуги да 

получат по-висока цена чрез подобрено 

качество и маркетинг, а приходите им да 

нараснат с поне 15 %; 

 

• Подкрепа на гражданското общество за да 

се осигури ефективно, дългосрочно и 

устойчиво ползване на природните 

ресурси. 

 

 

 



Създаване на правни механизми и инструменти 

за устойчиво ползване и дългосрочно опазване 

на териториите с висока природна стойност 

                   Компонент  А 
 

Идентифициране на екосистемните 

услуги в трите пилотни района, 

ползвателите и доставчиците им и 

предложение за приоритетни за 

биоразнообразието ЕУ, за които да се 

разработят схеми за плащания за ЕУ.  

 

Анализ на законодателството 

относно приложимост и включване на 

ЕУ. Анализ на възможните 

финансови инструменти за 

повишаване на доходите от 

защитените територии, с добри 

международни примери и практики и 

приложимостта им в България.  

 



Създаване на правни механизми и инструменти 

за устойчиво ползване и дългосрочно опазване 

на териториите с висока природна стойност 

      Компонент  А 
 

Обучения и повишаване на 

капацитета на администрацията и 

другите заинтересовани страни 

относно ПЕС и популяризиране на 

ЕУ на национално и местно ниво.  



Създаване на правни механизми и инструменти 

за устойчиво ползване и дългосрочно опазване 

на териториите с висока природна стойност 

 Компонент  А- изпълнява се от:  

WWF България и Асоциация на парковете 

в България 

 
В периода 22-26 април 2013 г. в гр. Трявна 

Асоциацията на парковете в България 

проведе първото 5-дневно обучение за 

повишаване капацитета на служителите в 

администрациите, отговорни за опазване на 

защитените територии в района на Западна и 

Централна Стара планина. Бяха представени 

над 20 разнообразни теми, от опазване на 

конкретни видове, през туристическа 

инфраструктура, до регламенти за работа с 

био производители, фермер,  собственици на 

земеделска земя, донори и доброволци.  

 

 



Разработване на модели за устойчиво ползване на 

селските райони и подобряване на социално-

икономическия контекст чрез повишаване на 

доходите на местния бизнес и местните общности 

Компонент  В - изпълнява се от:  

БДЗП и ФБЗ’’ Биоселена’’ 

 

 
Работа с фермери 

 

404 фермери от седемте целеви общини бяха 

информирани за проекта, 156 участваха в 7 семинара, 

32 от тях заявиха интерес за участие в проекта,  

26 бяха посетени от проектния екип на място.  

 

12 проекта за преработка във фермата и директни 

продажби са в процес на подготовка:  

7 проекта за преработка на краве, овче, козе и 

биволско мляко  

3 проекта за преработка и пакетиране на  

биологичен пчелен мед  

1 проект за директна продажба на прясна риба  



Обучения по компонент В 

През месец февруари 2013 г. беше организирано обучение на 10 експерти от 

Българска агенция за безопасност на храните и Министерството на земеделието и 

храните по преработка във фермата и директни продажби в Швейцария . Посетени 

бяха малки общински кланици, малки месо – млекопреработвателни предприятия към 

фермите в Швейцария. Въведение в законодателството и практиките за регистрация и 

контрол на тези предприятия беше направено от официалните федерални власти и 

властите на Кантон Берн.   

 

29 български фермери и експерти бяха включени в обучение на тема биологично 

земеделие и преработка във фермата  с практическа обучение и посещение на обект 

за преработка на краве мляко, регистриран по Наредба 26 на МЗХ.  



ЛОБИРАНЕ ЗА ПРОМЯНА И АДАПТИРАНЕ НА  

ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО 

Екипът на проекта участва активно в 

разработването на мерките от Новата Програма за 

развитие на земеделието  селските райони 2014-

2020 г. Специално внимание е отделено на 

биологичното земеделие, земеделието в райони с 

висока природна стойност и на късите вериги на 

доставки.  

 

Национална стратегия за устойчиво развитие на 

земеделието и хранителната промишленост в 

България за периода 2014-2020 г. беше 

разработена и приета в рамките на Бизнес – 

научния съвет към Министъра на земеделието и 

храните. Биологичното земеделие и продуктите от 

райони с висока природна стойност бяха включени 

в Приоритет 1 на Стратегията. 

www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx 



Модели за поощряване на информираната 

обществена подкрепа за устойчиво развитие на 

селските райони 

Компонент С – изпълнява се от: 

Българска фондация Биоразнообразие и АПБ 

 

Успешното партньорство на БФБ с Община Габрово е 

основният фактор за избора на центъра УЗАНА в 

едноименната местност между двата парка – 

Централен Балкан и Българка като място за 

изграждане на Детската природна академия, която 

ще бъде създадена в рамките на проекта. 

 

Организирахме стратегическо планиране на 

Коалицията „ЗА да остане природа в България“, което  

й помогна да изготви визията и да определи 

стратегическите си цели. Фасилитирахме и редица 

срещи между членовете за решаване на важни 

природозащитни проблеми в България – Пирин, 

Иракли, Черноморското крайбрежие и др. 
 
 
 
 
 
 



Партньорството е водещо в нашия 

проект 

Както между 11-те 

български и швейцарски 

партньора в проекта, така 

и с всички, 

заинтересовани страни, с 

които работим – 

държавни институции, 

общини, фермери, 

студенти, медии и др. 



Защо ПЕС?  
• Екосистемните услуги имат значителен 

принос за качеството на живот на 

хората; 

•  Индиректните ползи са в пъти по-

големи от директните материални 

ползи от екосистемите; 

•  Всички видове стойност на природния 

капитал трябва да се включват в 

изчисляването на ползите и загубите от 

инвестиционни проекти; 

• Очаква се стойността на екосистемните 

услуги да нараства в бъдеще, главно 

поради загуба на екосистеми 



Защо да участвам в 

ПЕС ? 

• Запазване на дивата природа на ПП’’Българка’’, неоценим ресурс за  

бъдещето; 

• Чиста и здравословна околна среда, въздух и питейна вода и 

условия за производство на здравословни храни и суровини; 

• Добавена стойност към продукти и услуги, произведени по 

природосъобразен начин в границите на Парка; 

• Капитал от запазени природни ресурси, който ще увеличава 

многократно стойността си през следващите десетилетия; 

• Промотиране  на продукцията и дейността им и връзката с 

територията на Парка в България и чужбина; 

• Отговорна социална полиика и възможност за създаване на 

‘’зелени’’ работни места; 

• Предимство при кандидатстване за местна марка’’Парк Българка’’; 

• Уникален туристически продукт, който е основа за устойчив 

природосъобразен туризъм и отдих; 

 



Примерни стъпки при определяне на 

ПЕС 

Определяне на заплахите или проблема за 

екосистемите, които искаме да опазим 

Дефиниране на решение 

Определяне и работа с ползватели на ЕУ 

Определяне и работа с доставчиците на ЕУ 

Изграждане на добра институционална рамка 
Финансова стабилност 



ПЕС – „Осиновяване на стари гори“ 
Цел:опазване на биоразнообразието и съхраняване на естественото 

състояние  на горите във фаза на старост и преход на старост (над 

80г.), създаване на допълнителен стимулиращ механизъм за 

частните собственици/ползватели на гори за запазване на площта на 

природните местообитания, местообитания на видове и техните 

популации; 

  

Проблем: масово изсичане на стари гори, богати на 

биоразнообразие от собствениците - предимно частни лица, 

незаконен добив и бракониерство; 

  

Схема: годишни плащания към собствениците на стари гори за 

поемане на ангажимент за съхраняване на горите в период от 5-10 г. 

без външна намеса в тях. Осиновителите могат да бъдат частни 

компании и/или лица.  

  



ПЕС – „Осиновяване на стари гори“ 



ПЕС – „Съхраняване на водните 

екосистеми“ 

Цел: опазване на водните екосистеми, поддържане на количеството и 

качеството на водите чрез подпомагане поддръжката, опазването и/или 

възстановяването на горите във водоохранните зони, определени като такива в 

лесоустройствените проекти. 

 

Проблем: Намаляване на количествата на водите и влошаване на качеството, 

поради масово изсичане на частните гори и/или липса на финансови ресурси за 

поддръжката им. 

 

Схема: предлагаме  за големите  ползватели на води и каптажи – ВиК 

дружества и частни фирми, да се въведе т.нар. „ зелена такса”. Определен 

процент от своята печалба водните дружества и фирми  да даряват на 

Дирекцията на ПП, за дейности по залесяване с местни видове във 

водоохранните зони и допълнителни ангажименти по подръжка (поддържане на 

издънковите гори в долния пояс, поддържане на залесените територии, 

поддържане и направа на просеки и др. дейности във връзка с превенцията на 

пожари) поддържащи количеството и качеството на водите.  
 



ПЕС – Възстановяване на тревни 

хабитати с ВПС 

Цел: Възстановяване на тревни хабитати с висока природна стойност 

(алпийски тип и др.) чрез осигуряване на средства за почистване и 

поддръжка чрез паша и/или коситба. 

 

Проблем: Намаляване на населението в селските райони на България води 

до изоставяне на редица стопански дейности като традиционните паша на 

домашни животни и коситба на ливадите. Тревните местообитания 

губят/намаляват своята природна стойност и се превръщат в горски 

територии. 

 

Схема: привличане на средства от страна на частния бинес (ползватели на 

природния капитал – туристически фирми, дървопреработвателен и 

дърводобивен бизнес) в защитените територии, които ще се генерират във 

фонд, чиито средства ще се разходват целево за консервационни дейности 

за възстановяването и опазването на тревните хабитати с ВПС (пасища и 

ливади). 



ПЕС – Възстановяване и 

поддържане на характерния 

генофонд в защитените територии 

Цел: възстановяване и опазването на характерния за защитените територии 

генофонд – закупуване на застрашени от изчезване породи домашни 

животни, отглеждането и възпроизвеждането им, възстановяване на стари 

овощни градини и др. 

 

Проблем: Характерни растителни и животински видове традиционни за 

страната и определени защитени територии са застрашени от изчезване 

поради социално-икономически фактори и проблеми, като изоставяне на 

традиционни селскостопански дейности, обезлюдяване на селските райони и 

др. 

 

Схема: привличане на средства от страна на бизнеса (финансови 

институции и др.), които ще се генерират във фонд, чиито средства ще се 

разходват целево за дейности за възстановяване и опазването на 

характерния генофонд – закупуване на застрашени от изчезване породи 

домашни животни, възстановяване на стари овощни градини, дейности по 

поддържането и отглеждането им и др. 
 



  Примери на плащания за 

екосистемните услуги (ПЕС) 

 

Местоположение: Вител, малък град в североизточна Франция 

Население: 5,745; площ: 24,13 km2 

Основна икономическа дейност: земеделие и балнео-туризъм,  

Перие Вител, марка минерална вода, която използва извора Гранд Сурс 

във Вител, изтегляйки вода от 80 м под земята, водоносен хоризонт 6,000 

ха 

Проблемът: замърсяване на водите, които се използват за бутилиране 

Причини: Превръщане на пасищата в интензивни земеделски блокове 

Решение: след 4-годишно проучване Вител съставят схема на плащане за 

фермерите да възстановят пасищата и да не използват пестициди 

Разходи: над €24.25 милиона за първите 7 години = средно  €1.52 на m3 

бутилирана вода 

Ползи: Вител продължава своя бизнес съгласно изискванията на закона и 

стандарта на марката си ( 10 мг/л нитратни и без пестициди) 

 

 

Нестле, Франция 



  Примери на плащания за 

екосистемните услуги (ПЕС) 

 

Местоположение : Рошфорт, Белгия 

Проблем: Интензивно животновъдство, замърсяващо водите (42 жив. 

Ферми); прекомерно използване на пестициди и изкуствени торове (почти 

50 мг/л); карстов релеф, който предразполага усложняване на 

последствията  

Решение: спазване на земеделски практики за поддържане на земите в 

добро земеделско и екологично състояние; план за намаляване на 

замърсяването 

Оптимизирация на потреблението на оборска тор в пасищата и ливадите 

Биометанизация 

Разход: 150 euro/ ха платени на фермерите 

Ползи: Пивоварната продължава своята работа, като отговаря на 

стандартите на сектора за качество на водите за производството на бира - 

20 mg NO3 /l 

 

 

Пивоварна "Notre-Dame of Saint-Rémy“ (Нотр Дам на Сен Реми) 



  Умният бизнес 

 
 

 

  • Познава и цени екосистемните услуги; 

 

• Знае, че високо ниво на екосистемните    

  услуги води до много високо ниво на     

  добавена стойност; 

 

• Инвестира в природозащитата 



Благодаря! 
• www.panda.org/dcpo 


