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1. Въведение

1.1. За какво служи тази методика?

Настоящата методика е част от националната методологична рамка за картиране и оценка 
на състоянието на екосистемите и услугите, които те предоставят. Методиката има за цел да 
оптимизира процеса за идентифициране, биофизична оценка и картиране на  екосистемите в 
България. Методиката не цели да завърши целия цикъл за оценка на екосистемните услуги и 
докладване. Тя дава практически насоки, стъпка по стъпка, за процеса по:

1. Оценка състоянието на зЕМЕДЕлсКИТЕ екосистеми
2. Оценка потенциала на зЕМЕДЕлсКИТЕ екосистеми да предоставят екосистемни услу-

ги (биофизична оценка).

Методиката се отнася за екосистеми от земеделски тип на цялата територия на България, 
въпреки че прилагането й ще се различава между зоните от НАТУРА 2000 и тези извън НАТУРА 
2000 поради наличието на различни данни, разлики в земеползването и пространственото 
разпределение на екосистемите. Тя ще представлява част от по-широка национална мето-
дологична рамка (в процес на разработка) на базта на екосистемния подход, която съдържа 
подробна теоретична основа, както и необходимите стъпки, които да се предприемат за 
изпълнението на Дейност 5 от цел 2 „Поддържане и възстановяване на екосистемите и техни-
те услуги“ от Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие 2020.

1.2. За кого е предназначена тази методика?

Тази методика е предназначена за:

• Организации и учени, които извършват оценка на състоянието на екосистемите и био-
физична оценка на екосистемните услуги. Такива организации се очаква да включват 
бенефициенти/партньори по програми, с финансиране и участие в националния про-
цес по оценка и картиране на екосистемите – за НАТУРА 2000, Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.“ и извън НАТУРА 2000 – програма BG03 „Биоразнообразие 
и екосистемни услуги 2009-2014“;

• Национални или местни администрации, които биха искали да участват и да пре-
доставят данни за Българската информационна система за биоразнообразие;

• Инициатори и партньори по проекти, включително научноизследователски органи-
зации, неправителствени организации, развойни и проучвателни компании, както и 
доброволци  които биха искали да:

– допринесат за постигане на резултатите на националната оценка с данни, 
информация, експертиза и „know-how“ от техни минали или текущи проекти и 
инициативи, целящи изцяло или частично подобряване на биофизичната оценка 
на екосистемите и екосистемните услуги на регионално или местно ниво;

– планират, инициират и участват в бъдещи проекти за допълване и осъвременя-
ване на националната оценка и последващото остойностяванет на екосистемни-
те услуги;

• Потребителите на данни, които желаят да разберат процеса за оценка състоянието 
на екосистемите и методите за набиране на данни, както и, но не само, организации, 
свързани с докладване по околната среда, регионални и местни власти, екологично 
отговорни компании, НПО и други заинтересовани страни.
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1.3. Как да се използва тази методика?

Методологичната рамка представлява комбинация от дейности, източници на информа-
ция, и насоки за анализи и оброботка на данни във връзка с процеса за оценка състоянието 
на екосистемите които могат да представляват интерес за по-широк кръг от заинтересовани 
страни, докато настоящата методика включва по-конкретни насоки за оценка на състоянието 
на екосистемите и екосистемните услуги (включително събиране и верификация на данни, 
както и насоки за картиране), базирани и по-тясна експертна оценка. 

По-обширните уводни части е по-вероятно да бъдат от интерес за политиците и широ-
ката общественост. По-целенасочената употреба, определена в настоящата методика, ще 
бъде необходима най-вече за специалисти, въвлечени в процеса по национално картиране 
и оценка.

2. Типология на екосистемите в България

2.1. Типология на земеделските екосистеми в България

Земеделските екосистеми са резултат от управлението на природните и биологични ре-
сурси от човека. Ето защо, земеделските екосистеми представляват интегриране на социални-
те и екологични системи и могат да се разглеждат от различни гледни точки (социална, ико-
номическа, екологична), както и на няколко различни нива на организация (култури, ферми, 
общественост и вододели ICRA (2015).

Земеделските екосистеми включват земите, използвани за производство на култури, като 
зърнени култури, зеленчуци и овошки, технически култури, които са култивирани култури, 
или земеделски продукти, добивани от хората и ползвани от хора или животни за храна, 
производство на влакна, масла, като източник на енергия, животновъдни услуги за отглежда-
не на животни и други.

Земеделската екосистема включва също така и динамичните връзки между култури, паси-
ща, добитък, флора и фауна, почви, води и атмосфера и др.

Селскостопанските системи или земеделските екосистеми отговарят стриктно на дефи-
ницията за екосистема (Maes et al., 2011). От перспективата на тези системи е важно да се 
разглеждат не само компонентите на интересуващата ни система, но и взаимодействията 
между компоненти като: (i) земеделско-екологични ниши (напр. видове почви, видове расти-
телност, култури, гори, водни източници и др.); (ii) земеделска инфраструктура (пътища, кла-
денци, ферми и др.); и (iii) социални единици (различни заинтересовани лица, социални гру-
пи, видове фермери, пазари и др.).

Предлаганата типология на „земеделска земя“ отговаря на класификацията на екосистема 
в MAES (2013), комбинирана с типовете класификация на хабитати/местообитания по Евро-
пейската информационна система за природата (EUNIS). Свързана е и с някои от класовете 
земно покритие (CLC) на CORINE. Типологията на екосистемите по MAES разграничава две 
нива, където: ниво 2 на MAES отговаря на ниво 1 на EUNIS. Нивото 2 на EUNIS ще бъде базата 
за картиране и оценка.
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Таблица 1. Типология на земеделските екосистеми в България

2.2. Детайлна типология на земеделските екосистеми в България

За да бъде достатъчно правдоподобна и реалистична, оценката на екосистемните услуги 
трябва да създаде достатъчно цялостна и ясна структура и типология на екосистемите и на 
индикаторите, които ще се оценяват.

Предложените класификация и индикатори на земеделски екосистеми са избрани така, че 
да се постигне горепосоченото, както и за да бъдат спазени следните основополагащи усло-
вия:

– да предоставят информация относно текущото състояние и протичащите промени в 
условията на средата в земеделските земи;

– да уловят основните положителни и отрицателни ефекти от земеделието върху 
околната среда;

– да бъдат лесно измерими;
– да проследяват въздействието на земеделието върху околната среда;
– да бъдат сравними със съществуващи класификации на екосистеми;
– да бъдат лесно обобщавани;
– да оценяват влиянието на политиките в областта на земеделието и околната среда  

върху екологичното и устойчиво управление на фермите;
– да информират взимащите решения при планиране, приемане и прилагане на земе-

делските и екологичните политики;
– да илюстрират разбираемо връзките земеделие-околна среда за широката обществе-

ност.

Класификацията на земеделските екосистеми се базира на предложените в EUNIS (I.1, 
I.1.1,I.1.11/12 и 13 напр.) типове земеделски територии, както и предложението за типология 
на екосистема на работната група MAES. Предложените в класификацията типове земеделски 
екосистеми са съобразени както с наличието на данни, информация за тях и възможността за 
картирането им, така и с тяхната съвместимост с други национални и европейски методи за 
картиране на състояние и услуги на екосистемите.

Описания и връзки към други класификационни системи на предложените подтипове зе-
меделски екосистеми са представени в таблица 2.
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Таблица 2. Типология на земеделските екосистеми (ниво 3)
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3. Наличност на данни

3.1. Съществуващи източници, пропуски, несигурност на данните

Най-важният етап за картиране и оценка на състоянието на земеделските екосистеми и 
услуги е наличието и осигуреността с данни. В този раздел правим кратък преглед на данни-
те, използвани за картиране и оценка на състоянието на земеделските екосистеми и услуги 
в по-малък мащаб. С цел да се определят данните, използвани за количествена оценка на ЕС, 
се фокусираме върху параметрите и информацията която те носят и които в последствие са 
използвани като база за предложените основни и избираеми индикатори за оценка. За всеки 
параметър определихме подходящите за директна употреба данни и тези които ползване 
изисква групиране на видовете входни данни (напр. карти на земното покритие, карти на имо-
ти, кадастър, статистика). Наличните пространствени и количествени бази данни за земеделс-
ки територии могат да бъдат намерени с различно ниво на достъп в зависимост от вида им 
и администрацията която ги администрира - безплатно или след специално запитване към 
заинтересованите лица.

Източниците на данни включват точкови/конкретни данни (директни наблюдения и ре-
зултати от научни доклади), регионални данни (информация и доклади от проекти включващи 
територии на регионално ниво) и данни с национален и европейски обхват. За параметрите и 
индикаторите от последния тип, при извършване на оценката може да се приложи моделира-
не на данните, ако подходите и моделите са валидирани за конкретната екосистема.

Най-често използваните данни за описание на състоянието на екосистемата и индикатори-
те за услугите са картите за земеползването и земното покритие, данни от национални ста-
тистики (регионални, кадастрални, земеделски, демографски), данни за почвата, атмосфера-
та и растителността и др. Тези източници на данни включват широка гама от типове данни, 
включително хидроложки карти, характеристики на почвата, данни за замърсяване, брой и 
структура на посетители, но също така и местни карти на земното покритие и статистики за 
стоки и продукти. Някои данни на европейско ниво могат да се приложат в национален ма-
щаб, там където са открити пропуски и такива на национално ниво не са открити или не са 
продуцирани. Данните за земното покритие и растителността, получени от сателитни снимки, 
са общодостъпни и често са безплатни.

Националните статистики са обединени по отрасли от националната база данни подържа-
на от НСИ, която е с широк национален обхват. Наличността на тези данни също така е отразе-
на и в някои екосистемни услуги, картирани на регионално ниво. Местните данни са нужни за 
определяне на регулиращите и културните ЕСУ. Културните услуги, като духовно или естетично 
изживяване, притежават твърде локален характер (т.е. отразяват уникалността на конкретен 
ландшафт, редки видове, традиционни дейности или историческо наследство) с разлика при 
отделните лица и културните групи, и затова в повечето случаи могат да се използват като 
източници на данни. Регулиращите услуги картирани по отношение пригодността на хабита-
тите/местообитанията, често използват данни за разпространение на видове на национално 
ниво и консервационни индекси.

В предложените по-долу таблици и раздели е предложен списък с параметри за основни 
(задължителни) индикатори осигурени с налични данни и препоръчителни индикатори за 
които няма данни и са необходими допълнителни проучвания и/или пилотни проекти. По-
вечето от тях зависят от конкретния случай и могат да бъдат получени от няколко проучвани 
групи. 

Както е посочено по-рано, за няколко индикатори и техните параметри липсват събрани 
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и обработени данни, но е нужно тяхното допълнително набавяне поради важността им при 
настоящите оценки. Опрашването е такъв конкретен случай, за който не са открити съществу-
ващи национални данни, въпреки че съществува експертен потенциал и разработени модели 
на Европейско ниво (InVest, ESTIPMAP - JRC). Ето защо отчитайки важността му за земеделски-
те екосистеми и за всички нас, опрашването е предложено, като задължителен важен инди-
катор.

Наличните източници на данни на национално ниво, които осигуряват информацията, 
нужна за определянето на предлаганите индикатори и параметри, са: Национални планове 
и Стратегии, Планове за развитие на общини, Национална концепция за регионално разви-
тие, картиране на хабитати/местообитания по НАТУРА 2000, научни публикации, източници 
на данни от ЕС, национални данни (МОСВ, МЗХГ, МИ, МРРБ), национална статистика и други 
ресурси.

Таблица 3. Източници на пространствена и количествена/качествена база данни.
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4. Картиране на типовете екосистеми

4.1. Описание на процедурата по картиране

Работният процес по картиране на типовете екосистеми включва няколко основни стъпки:

– създаване на векторни данни с полигонова геометрия, които в атрибутивната си 
таблица да съдържат информация за тип екосистема на ниво 3. Във връзка с осо-
беностите на представяните обекти при сладководните или други екосистеми, гео-
метрията на векторните данни може да бъде и линейна и точкова;

– интегриране на продукта в схемата на  геобазата данни, представена в Приложение 9 
(Приложение 9.00_EcosystemDatabase_Schema);   

– валидиране на точността на продукта, описан в точка 4.6. на тази методология;
– изготвяне на цифрови карти на типовете екосистеми;
– създаване на метаданни.

Спецификациите на крайния продукт трябва да следват изискванията, описани в този 
раздел. Тъй като резултатите от всеки картиращ проект ще се използват за изготвяне на на-
ционална база данни на екосистемите на ниво 3, задължително е да се следва всяко изисква-
не, описано по-долу.

4.2. Формат на данните

Изходните данни трябва да бъдат предоставени в ГИС векторен формат, съвместим 
сгеопространствените стандарти на OGC и INSPIRE.

Векторните данни трябва да бъдат топологично коректни, което се изразява в:

– Всеки тип екосистема трябва да бъде представена в един общ слой. В повечето слу-
чаи трябва да се използва полигонов графичен примитив, но в тези при които не е 
така, а се използват точкови и линейни обекти, важи същото правило – един слой за 
всеки екосистемен тип. Следователно крайният продукт следва да включва до три 
слоя – един с точкова, един с линейна и един с полигонова геометрия.

– Векторните слоеве трябва да бъдат топологично верни. Топологичните правила, на 
които задължително трябва да отговарят обектите в слоевете са следните:

• за слоеве с полигонова геометрия: Must Be Larger Than Cluster Tolerance, Must Not 
Overlap;

• за слоеве с линейна геометрия: Must Be Larger Than Cluster Tolerance, Must Not 
Overlap, Must Not Intersect, Must Not Self-Overlap, Must Not Self-Intersect

• за слоеве с точкова геометрия - Must Be Disjoint

Могат да се приложат и други топологични правила в зависимост от спецификата на 
представяните обекти. Повече за топологичните правила може да бъде намерено тук:  http://
desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/editing-topology/geodatabase-topology-rules-
and-topology-error-fixes.htm По отношение на атрибутивната валидация на данните, задължи-
телно условие е обектите представящи конкретен екосистемен тип да имат уникален иденти-
фикационен номер, който да не се повтаря. За повече информация относно мястото, на което 
се записва този код, вижте т.4.5 Схема/Структура на базата данни в настоящия документ.
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4.3. Географска проекция / Референтна система

Векторният слой трябва да бъде в координатна система ETRS89-LAEA (EPSG: 3035). Описа-
нието и определението на ETRS89 се основава на ISO19111 г., стандарт за „Spatial referencing 
by coordinates ”. За по-подробна информация за ETRS89 вижте:

– ht tp:// inspire. j rc .ec .europa.eu/document s/Data _ Spec i f icat ions/ INSPIRE _
DataSpecification_RS_v3.2.pdf и

– http://www.eionet.eu.int/gis

4.4. Геометрична точност – мащаб и минимални единици за картиране

Входните данни, които ще бъдат използвани за картиране на типовете екосистеми, варират 
по отношение на геометрична точност, както и нивото на детайлизация на различни типове 
екосистеми. Следователно изходните векторни данни, съдържащи графичното представяне 
на типовете екосистеми, следва да бъдат представени в мащаб между 1:10 000 и 1:25 000 в 
зависимост от:

– използвания източник на данни;
– типа екосистема от ниво 3.

Минималната картируема единица трябва да бъде между 0,1 и 0,25 ха и също зависи от 
използваните източници на данни и картирания тип екосистема. Същото се прилага и за ми-
нималната ширина за картиране на изобразените линейни обекти: минимум 10 и максимум 
30 метра.

4.5. Схема/Структура на базата данни

Структурата на данните трябва да следва представената в Приложение 9.00 – както по 
отношение на броя на векторните слоеве и таблиците, така и по отношение на тяхната схема 
и номенклатурни таблици.  Схемата на базата данни в Приложение 9.00 е представена във 
формати XML и Personal geodatabase (.mdb) – OCG и INSPIRE съвместими.

Схемата на базата данни за видовете екосистеми е следната: 

Подробно техническо описание на класовете и таблиците на базата данни (общо за всички 
екосистемни типове) е дадено в Приложение 9.01_Schema_Report_ES_Database / 9.01_1_
Schema_Report_ES_Database.htm.

Основните стъпки в генерирането на геобазата данни са следните:

– Обектен клас EcoUnit: Това е векторен слой, който съдържа информация за типа на 
екосистемите от ниво 3. Атрибутивните полета, които трябва да бъдат попълнени, са 
следните:
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– EEcoUnit_ID: уникален идентификационен код., Това поле се използва за свърз-
ване на всички таблици в базата данни. Задължително стойностите в това поле 
не трябва да се дублират;

– EcosystemType_Code: трицифрен код на типа екосистема на ниво 3. Стойността 
на кода за екосистемите трябва да се вземе от номенклатурна таблица N_
EcosystemType/EcosystemType_Code от Приложение 9.02_NOMENCLATURES_XLS. 

В случаите, при които за представяне на даден екосистемен тип се използват различни гра-
фични примитиви (точка, линия, полигон), това трябва да бъде отразено в наименованието на 
обектен клас EcoUnit по следния начин:

– EcoUnit_pnt: за обекти с точкова геометрия;
– EcoUnit_pln: за обекти с линейна геометрия;
– EcoUnit_pgn: за обекти с полигонова геометрия.

Структурата на атрибутивната таблица на трите слоя е еднаква и следва написаното 
по-горе.

 Важно е при наличие на повече от един слоеве (с разлчина геометрия) за предста-
вяне на един екосистемен тип, в поле EcoUnit_ID да няма дублиране в уникални-
те идентификационни кодове, както между обектите в един слой, така и между 
разлчините слоеве.

– Таблица N_EcosystemType:  номенклатурна таблица за типовете екосистеми на нива 2 
и 3. Тази таблица не трябва да се променя. Тя има следната структура:

– EcosystemType_Code: трицифрени кодове за екосистемни типове на ниво 2 и 3;
– EcosystemType_Name_BG: наименования на екосистемни типовена български 

език на ниво 2 и 3;
– EcosystemType_Name_EN: наименования на екосистемни типове на английски 

език на ниво 2 и 3;
– EcosystemType_Level: ниво на екосистемните типове, спрямо общата структура 

на екосистемите.

– Таблица EcosystemType_Metadata:  източници на данни, използвани при определяне-
то на типа екосистема за всеки обект от слой EcoUnit:

– EcoUnit_ID: уникален идентификационен код и свързващо поле със слой EcoUnit;
– EcosystemType_Code: трицифрени кодове за екосистемни типове на ниво 3;
– Source: свободно описание на източника на данни, използван за картиране на 

конкретния тип екосистема, за всеки обект;
– Source_Date: дата на източника, използван за картиране на специфичния тип 

екосистема, за всеки обект;

– Таблица EcosystemType_Validation: предоставя информация за работата, извършена 
по валидиране на тематичната точност за крайния продукт:

– EcoUnit_ID: уникален идентификационен код и свързващо поле със слой EcoUnit;
– EcosystemType_Code_M: трицифрени кодове за екосистемни типове наниво 3 на 

крайния продукт;
– EcosystemType_Code_V: трицифрени кодове за екосистемни типове на ниво 3, по-

лучени в процеса на валидиране;
– Source_V: свободно описание на източника, използван за валидиране типа еко-

система;
– Source_Date_V: дата на източника, използван при валидирането.
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4.6. Тематична точност и валидиране

Общата тематична точност за всички типове екосистеми трябва да бъде > = 85%. 

Валидирането трябва да се базира на научно обоснован подход, който ще се използва за 
проверка на тематичната точност на крайния продукт.

Освен предоставянето на информация в таблица EcosystemType_Validation, валидирането 
трябва да е придружено от доклади за качествен контрол / проверка на качеството за всеки 
тип екосистема.

4.7. Цифрови карти за типове екосистеми

За всеки тип екосистема трябва да се изготвят карти в мащаб 1:125 000, размер на картен 
лист А2 и PDF формат. Картите могат да се принтират на картен лист в същия размер.

Пространствения обхват на картните листове съвпада с обхвата на клетките от референтния 
грид на EEA (European Environment Agency) с размер на страната 50 км. В тази връзка за тери-
торията на цялата страна следва да бъдат създадени по 77 карти за всеки екосистемен тип. В 
случай, че в рамките на дадена клетка от този грид, не попада нито един обект от съответния 
екосистемен тип, за тази клетка не трябва да се създава отделна карта. Следователно броя на 
картите зависи от броя на клетките от грида, в които подадат обекти от съответния екосисте-
мен тип (слой EcoUnit).

Референтният грид на EEA е наличен тук:  http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/
eea-reference-grids/

Цветовата схема за визуализация на типовете екосистеми на ниво 3 трябва да бъде в 
съответствие с тази, използвана в Европейската карта на типовете екосистеми:

http://biodiversity.europa.eu/maes/mapping-ecosystems/map-of-european-ecosystem-types

Техническите подробности за картата, както и цветови кодове са достъпни на адрес:

http://projects.eionet.europa.eu/eea-ecosystem-assessments/library/draft-ecosystem-map-
europe/

Типовете екосистеми в Европейската карта на типовете екосистеми се определят въз осно-
ва на класификацията EUNIS. Следователно не всички типове на ниво 3, определени за Бълга-
рия, ще отговарят на европейските. В този случай, трябва да се използват цветови кодове, 
които са сходни с тези на класовете на EUNIS. При генериране на тези цветови кодове, трябва 
да се използва документацията на EEAЕАОС, която можете да намерите тук:

http://www.eionet.europa.eu/gis/docs/EEA%20Corporate%20identity%20manual%20Map%20
colour%20guide.pdf

Картографското оформление на картите на типовете екосистеми трябва да следва насоки-
те на EEA:

http://www.eionet.europa.eu/gis/docs/GISguide_v4_EEA_Layout_for_map_production.pdf

4.8. Mетаданни

Попълнената база данни за всеки тип екосистема, в т.ч. всеки обектен клас и таблица в нея, 
трябва да бъдат документирани с метаданни, покривайки минимум задължителната описа-
телна информация според INSPIRE. Попълването им може да бъде направено с онлайн ре-
дактора за метаданни INSPIRE MetadataEditor, достъпен оттук:

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/editor/



15

5. Оценка на състоянието на земеделските екосистеми

5.1. Оценка на състоянието на екосистемата (земеделска земя)

стъпка 1: В повечето случаи е видно, че индикаторите са групи и подгрупи от много 
възможни атрибути, които могат да бъдат комбинирани или директно използвани за коли-
чествено определяне на състоянието на даден ландшафт, водосбор или екосистема (Walker, 
2002). В тази връзка индикаторите за земеделска земя покриват: а) променливите в земе-
делието и селските райони; б) променливите в селскостопанската политика; в) земеделски 
входни данни и информацията за околна среда; г) земеделското производство и търговията 
със земеделски продукти (Harris, 2011). Влиянието на земеделието и селскостопанската поли-
тика върху околната среда, както вредно така и полезно, е основен проблем. Разглеждайки 
разработването на агро-екологични индикатори в общия контекст, ще послужи за определяне 
на нуждите от осигуряване на съгласуваност между политиките по околна среда и земеделие 
(OECD, 1999).

Изборът на индикатори трябва да се разглежда не само от гледна точка на необходимостта 
от пространствена визуализация и картиране, но е важно впоследствие те да бъдат използ-
вани за оценка на екосистемите и услугите, които предоставят. В тази връзка индикаторите 
трябва да бъдат в състояние да:

• предоставят информация на политиците и широката общественост за текущото 
състояние и промените в условията на земеделската среда;

• подпомагат политиците да разберат по-добре връзките между причините и ефектите 
от въздействието на земеделието и селскостопанската политика върху околната сре-
да, и да подпомогнат техните ответните ответни действия към промените в условията 
на околната среда;

• допринесат за мониторинга и оценката на ефективността на политиките за насърча-
ване на устойчиво земеделие.

Основното предизвикателство е предоставянето на сигурна концептуална и методоло-
гична основа за насърчаване емпиричния анализ на агро-екологичните връзки, особено по 
отношение на количествената оценка на влиянието на земеделието върху околната среда.

Сред специфичните характеристики на земеделието по отношение на връзките и влияние-
то му върху околната среда по-долу са представени основните, с които сме се собразили и 
които са с особена важност:

• земеделските дейности оказват широка гама от вредни и полезни влияния върху ка-
чеството на околната среда. Фермерството води до влошаване качеството на почвите, 
водата и въздуха и загуба на хабитати/местообитания и биоразнообразие. Но земе-
делските дейности прилагани правилно, могат да допринесат и за някои екологични 
ползи, като спомагат за поглъщането на парникови газове (редуцирани почвообра-
ботки), опазват и повишават биоразнообразието и ландшафта (прилагайки зелени 
мерки), и предотвратяват наводнения и свлачища (прилагайки противоерозионни 
агротехники).

• връзката между земеделските дейности и околната среда често е сложна, тя е строго 
специфична за отделната територията и често е нелинейна. Земеделските дейности 
могат да влияят върху околната среда, като влиянието се определя от различните 
агро-екологични системи и физичните свойства на земята, преобладаващите иконо-
мически условия и технология на производство, както и практиките за управление на 
фермерите по отношение на природните условия.
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• земеделският сектор се характеризира от политики, предоставящи високо ниво на 
подкрепа и намеса от правителството. Поведението на фермерите може да бъде 
значително засегнато от тези политики, така че те да влияят върху типа отглеждани 
култури и животни, нивото на земеделска продукция, местоположението й и използ-
ваните фермерски практики и системи за управление. Също така, промените в ка-
чеството на околната среда ускорят пазарните и обществени реакции, които в отго-
вор да повлияят върху решенията за земеделска и екологична политика (ОИСР, 1999).

Налични са голям брой потенциални индикатори, които могат да бъдат развити, за да 
се подпомогне определянето на различните компоненти и връзките между земеделието 
и околната среда. За да подпомогнем избора на работен набор от индикатори включени в 
настоящата рамка, всеки един от предложените индикатори трябва да отговаря на четири 
основни критерия:

• съответствие с политиките – критерият за съответствие на индикаторите с полити-
ките е свързан с тези определени агро-екологични параметри, които са от значение 
за взимащите решения и политиците. Списъкът с параметри и индикатори се разви-
ва и трябва да бъде гъвкав, така че да позволява включване на нови и/или да има 
възможност за изключване някои стари. 

• аналитична стабилност – критерият за аналитична стабилност се отнася в частност 
до степента, в която индикаторът може да установи дадени връзки между земеделс-
ките дейности и състоянието на околната среда, и се отнася по-специално до атри-
бутите, които предоставят база за измерване на индикатора. Също така трябва да 
бъде възможно индикаторът да опише връзката между земеделските дености и еко-
логичните проблеми, която лесно да може да се интерпретира и приложи за широк 
набор от фермерски системи. Индикаторът, също така, трябва да бъде в състояние 
да покаже тенденции и диапазон на развитие във времето, които биха могли да се 
интегрират или да допълват национално определени цели и стратегии;

• принос и измеримост на основните данни – критерият за измеримост се отнася до на-
личните подходящи данни за измерване на индикатора. Индикаторът трябва да бъде 
разработен и да се базира на утвърдени национални или регионални данни, научни 
данни и публикации, данни от други база-данни от трети страни, за предпочитане с 
помощта на експертни и дългосрочни редици от данни, когато това е възможно, и 
като се вземе предвид и дългия период от време необходим за много от екологични-
те ефекти да станат видими. Настоящата задача показа, че въпреки съществуването 
на значителна база данни на национално ниво, от която да се изчислят индикаторите, 
все още остават някои препятствия за напредъка на работата по някои индикатори, 
като например: проблеми със събирането и предоставянето на данни, дефиниции, 
качество, редовност на събирането на данни и методите за измерване на индикато-
рите. В усилията за преодоляване на някои от тези трудности, е започнала дискусия за 
разработването на подходи и методи за обмен на данни и предоставянето им между 
държавните органи;

• ниво на агрегиране на данните – критерият за нивото на агрегиране цели да определи 
на какво ниво (т.е. фермерско, секторно, регионално, национално) индикаторът може 
да се прилага пълноценно и достоверно за целите на политиката, и до колко точно-
то ниво на агрегираност ще „маскира“ повече информация, отколкото да разкрива. 
Този критерий подчертава проблема с капсуловане на пространственото и време-
во разнообразие на околната среда и географския размер на различни екологични 
проблеми, вариращи от единичната ферма (прилаганите земеделски дейности) до 
проблеми от глобален мащаб (промените в климата на пример). В много случаи на-
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ционалните земеделски данни често се събират на базата на политически и/или адми-
нистративни единици, като поднационално ниво (региони, области, общини). Няма 
единен начин за справяне с проблема за агрегирането за всеки индикатор и най-е-
фективно е прагматичното справяне с него, на база държава по държава, проблем 
по проблем и индикатор по индикатор. Въпреки това, методите за предоставяне на 
индикаторите на национално ниво, които да отчитат пространственото разнообра-
зие, трябва да бъдат оценени и разработени на базата на пространствени бази данни, 
налични на национално и европейско ниво (CORINE, GMES), както и за да се осигури 
сравнимост на международно ниво.

За представяне и оценка състоянието на екосистемата на земеделските екосистеми са взе-
ти предвид следните компоненти: (i) структура на екосистемата – биотично разнообразие, 
абиотична хетерогенност, разнообразие на хабитата/местообитанието и (ii) функциониране 
на екосистемата  – енергиен, воден и материален баланс. Дефинирали сме и сме опреде-
лили количествено 23 индикатора, които се характеризират състоянието на земеделските 
екосистеми. Индикаторите представят екосистемната структура и екосистемните процеси на 
подтиповете земеделски екосистеми. 

Таблица 4. Обосновка на индикаторите за състоянието на екосистемите
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стъпка 2:  Определяне параметрите на всеки индикатор

За набора от индикатори, описващи състоянието на земеделските екосистеми, са предло-
жени различни параметри за оценка. Избраните параметри са лесно измерими и за повече-
то от индикаторите, съответните параметри са налични в различни национални бази данни 
(земно покритие, биоразнообразие, почвени условия и др.) и са представени в следващите 
раздели.

стъпка 3:  Събиране на данни – национални бази-данни

Като се има предвид широкия спектър от научни дисциплини, покриващи концепцията за 
екосистемни услуги, пълната оценка на влиянието на движещите сили и натиска върху пре-
доставянето на ЕСУ изисква наличие на методи за комбиниране на данни от няколко различни 
дисциплини. Изисква се също така свързване на обемисти набори от екологични данни или 
дори комбинация от много сложни модели, симулиращи процеси в атмосферата, водосбори-
те, почвите, с модели симулиращи социално-икономическите връзки в земеделската систе-
ма, имащи тясна връзка с последствията от динамиките на използване на земните и океански 
ресурси. Резултата от такав интегриран подход трябва да бъде превърнат в подходящи инди-
катори отчитащи функциите и услугите на земеделските екосистеми и впоследствие в оценки 
за ползите от тези услуги. Очевидно такова развитие изисква силно научно сътрудничество и 
значителни усилия в ИТ (например вж. Schröter et al. 2005; Metzger et al. 2008).

Събирането на данни трябва да се осигурява с два главни подхода: (i) събиране на данни и 
придобиване от национални статистически набори от данни, (ii) получаване на данни от евро-
пейски статистически източници, модели за прилагане и проекти за картиране на европейско 
ниво и (iii) придобиване на реални данни in-situ на терен.

Има ясен потенциал за разработване на връзки, верификация и надграждане на наличните 
държавни и национални източници на данни с измерените и отчетени индикатори. За някои 
от разработените индикатори, в процеса на оценка може да бъде предвидено и да се прило-
жи предварително събиране на данни и измерване.

Някои от посочените данни са от голямо значение за създаването на индикатори и са на-
пълно достатъчни (статистика, доклади, дистанционни методи, национални и бази данни, 
данни на ЕС), но също така трябва непрекъснато да се търсят алтернативни възмоности и 
източници на други данни, включително и допълнителни измервания.

• МЗХГ – национални годишни агростатистически доклади, агростатистически про-
учвания – БАНСИК, СЗСИ, LUCAS

• Държавен фонд „Земеделие“ – Българска разплащателна агенция – ИСАК и СИЗП.
• МОСВ – ИАОС – проектът CORINE, национални бази данни
• Научни публикации
• In-situ данни
• Допълнителни данни от дистанционни методи
• Източници на данни в ЕС

стъпка 4:  Как да се извършва оценката

Определените индикатори трябва да се разглеждат като интегриран предварителен набор 
от остойностени и параметрирани данни, които самостоятелно биха били лесно интерпре-
тирани, но в комбинация и ползвани за оценка на тенденции трябва да дъдат допълнително 
анализирани, главно  поради няколко причини, описани по-долу.
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• Дефинициите и методите за изчисляване на индикаторите в в повечето случаи са 
стандартизирани и сравнително лесно биха послужили за директна оценка (напр. де-
финиция на баланса за използване на азот), но това не е така с всички (напр. дефини-
циите на органично земеделие варират). Също така, изчисляването на индикатори-
те става в различни етапи на развитие, стадии н асъбиране и наличност на данните, 
като работата в някои области е с по-дълга история на проучване (като наличност и 
използване на хранителни вещества, и качество на почвата), докато за други области 
като биоразнообразие, хабитати на диви животни и ландшафт, работата е в значи-
телно по-ранен етап.

• Качеството и сравнимостта на данните са изразени, доколкото е възможно, по отно-
шение на съответствието, свързаността и хармонизацията на данни при различни-
те индикатори, но остават дефицити, като липсата на серии от данни (времеви про-
пуски), вариации в пространственото покритие на данните (лакално, регионално и 
национално нива) и въпроси, свързани с източниците на данни (достъп, начин н апо-
лучаване, достоверност).

• Пространственото агрегиране на индикаторите е на национално ниво и резултатите 
трябва да бъдат представени във връзка с ппоказателите описани в т.4.4. Геометрична 
точност – мащаб и минимални единици за картиране. Тъй като осреднените или 
агрегирани национални стойности могат да замаскират значителни вариации на ре-
гионално ниво, докладът подчертава възможността където е възможно да бъдат 
ползвани или ако е необходимо и разработени регионално категоризирани индика-
тори.

• Тенденциите и обхвата на индикаторите са важни за сравнителни цели по-скоро на 
национално ниво, докато точните и обектно ориентирани стойности и нива за мно-
го индикатори, са значими на локално и регионално ниво, особено когато местните, 
конкретни за обекта условия варират значително във и между регионите, държавите.

• Участието на земеделието в конкретни екологични влияния понякога е трудно да се 
изолира, особено за проблеми като качеството на почвата и водата, където влияние-
то на други икономически дейности също е значително (напр. промишленост) или 
естественото състояние на самата среда допринася за натоварване със замърсители 
(напр. водата може да съдържа високи нива на естествено възникващи соли).

• Посоката на промените в индикаторите е недвусмислена по отношение на влиянието 
върху околната среда и се отчита с повишаването или намаляването на стойността на 
конкретния индикатор (напр. промени в земеделските емисии на парникови газове). 
Въпреки това, за някои индикатори не винаги е ясно какво представлява екологично 
подобрение или влошаване (напр. промени в индикаторите за ландшафт), Органи-
зация за икономическо сътрудничество и развитие, 1999 г. За това в не малко от слу-
чаите не е удачно параметрите да бъдат директно интерпретирани и приравнямани с 
индикаторите, а е нежно те да бъдат комбинирани, анализирани и моделирани, така 
че полученият резултат да бъде недвусмислен и лесно интерпретируем.

Честите въпроси (какво? как? кога? къде?), свързани с оценката на всяко събитие, могат да 
се приложат със сигурност и в подхода за оценка на индикатори (ОИСР, 1999).

Какво?

Идентифицирането и оценката на основните агро-екологични връзки разчитат едновре-
менно на теоретичното разбиране и анализ, и на наличието на данни. Теоретичното разбира-
не е нежно за да ни подпомогне при избора кои променливи да се измерват и начина, по кой-
то да се измерват. За реалното изпълнение и съставяне на даден индикатор са необходими 



22

данни, произтичащи от емпирични измервания. С продължаващия напредък на теоретичното 
разбиране на земеделските екосистеми (напр. Jakeman et al., 1995) информираността за тяхна-
та сложност се задълбочава. Например проучването на циклите за хранителните вещества, 
хидрологичните цикли и взаимодействията с пазара на стоки продължава да вълнува учените 
и информира политиците относно относителната важност на и връзката между различните 
компоненти на агро-екологичните системи (ОИСР, 1999).

Как?

В допълнение към наученото върху кои променливи да се фокусира, теоретичното разби-
ране също ни насочва как да се измерват променливите. Тоест агро-екологичните променли-
ви са по-скоро векторни, отколкото скаларни мерки с няколко измерения. В частност, трябва 
да се вземе предвид количествените и качествени аспектите, плюс вътрешновремевите и 
пространствените измерения.

Докато е възможно просто да се запише наличието или отсъствието на променлива, по-
често се среща количественото определяне на степента й. Оттам например наличието на 
ландшафтни характеристики като езера и храсталаци обикновено е подкрепено с измерване 
на броя или дължината им. По същия начин използването на даден пестицид обикновено се 
определя количествено, вместо просто да се посочи „използва се“ или „не се използва“.

Такова просто определяне на количеството може обаче да не предава важна информация 
относно състоянието на променливата. Например езерата могат да са стари или нови, плитки 
или дълбоки, застояли или пресни. Храсталаците могат да са стари или нови, разпокъсани 
или плътни, едновидови или от различни видове. Прилагането на пестициди може да бъде 
чрез пръскане или контактно. Такива количествени разлики могат да имат значителни агро-е-
кологични влияния. Тук вероятно може да се направи аналогия с данните за икономическата 
заетост, където видът работа (напр. пълен или почасов работен ден, постоянна или временна) 
се счита за полезна информация допълнена към броя на заетите работни места.

Кога?

Земеделските екосистеми се променят с времето, особено в отговор на сезонните колеба-
ния, а в настоящия момент и състояние на ОСП и в зависимост от рамката зададена от ОСП. 
Това означава, че стойностите за измерване в един момент от годината или в течение на годи-
ните, може да не са директно сравними със или толкова значими като стойностите, получени 
в друг момент от годината. Например, съдържанието на вода в почвата варира през годината 
в отговор на променящите се нива на валежи и растителната покривка. Зимните измервания 
не са сравними с летните по отношение например на описване на стреса върху растенията 
и последващата нужда от напояване. Друг пример е състоянието на биоразнообразието и 
хабитатите, ако дадено измерване и параметър са получени в минал период на прилагане на 
дейности от ОСП, а следващото измерване е извършено в настоящия момент (след прилагане 
на екологично насочени мерки и политики), то биха се наблюдавали разлики в обсолйтните 
стойности на параметъра. 

По подобен начин нивото на излужвне на нитрати от дадено приложение на тор ще зависи 
не само от приложеното количество, но също и от времето на прилагане и преобладаващите 
метеорологични условия: използването на ср. годишни данни за валежи ще даде различна 
картина от използването на средно дневни данни.

Трябва да се обмисли също времевата рамка, в която се променят променливите. Някои 
може да се променят относително бавно, например почвения тип, докато други относително 
бързо, например съдържанието на влага в почвата. Също трябва да се внимава с разгранича-
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ването на истинската тенденция в системата от случайна вариация. Тоест видима промяна в 
стойността на дадена променлива всъщност може да е в обичайните й граници на промяна. 
Например средните температури могат да варират значително през годините без задължи-
телно да се показва дългосрочна промяна.

Къде?

Накрая, поради широкия пространствен обхват на земеделска територия и пространстве-
ната хетерогенност на земеделието и основната му екологична база от ресурси, агро-еколо-
гичните променливи имат пространствено измерение. Това означава, че те трябва да бъдат 
изразени в подходяща пространствена мерна единица. Това може да е хектар, водосбор, 
агро-екологична зона, търговски блок или друга единица, в зависимост от интересуващата ни 
променлива.

Например, броя добитък на хектар е индикатор за интензивност на паша, а така също и за 
общата употреба на тор в един водосбор, което би богло да бъде и индикатор за степентта на 
нитратното насищане на близко стоящо водно тяло. Изборът на пространствена единица ста-
ва по-сложен от обстоятелството, че агро-екологичните системи притежават пространствена 
връзка. Това се дължи например на общите хидрологични системи, разпространението на 
растения и животни или движението на фермерска продукция.

Следователно теоретичното разбиране на агро-екологичните системи предлага насоки 
за това кои променливи са важни и как трябва да се измерват, и в кои точки от времето и 
пространството. Изборът на променлива(и)/параметър/и и детайли за измерване за включва-
нето им в даден индикатор обаче, не се определя само от теоретични съображения. По-ско-
ро, изборът е ограничен от наличието на данни.
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Таблица 5. Индикатори за оценка на състоянието на земеделски екосистеми
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Удебелено – ключови индикатори, задължителни

Нормално – избираеми и препоръчителни индикатори в зависимост от наличието на данни

*„позеленяване на земеделието“ – „зелените“ директни плащания са 30% от бюджетите за 
директни плащания на държавите от ЕС. Фермерите, получаващи плащане на площ, трябва 
да използват различни ясни, недоговорни практики, които са от полза на околната среда и 
климата. Те изискват действие всяка година. Те включват:

• диверсификация на културите;
• поддържане на постоянни пасища;
• отделяне на 5% от обработваемата земя за екологично полезни елементи („еколо-

гично насочени площи“).

При новите правила фермерите получаващи плащане помагатза опазване на околната сре-
да и допринасят за справяне с емисиите на парникови газове като:

• правят почвата и екосистемите по-издържливи чрез отглеждане на по-голямо 
разнообразие от култури

• запазват въглерода в почвата и тревните хабитати/местообитания, свързани с 
постоянните пасища

• защитават водата и хабитатите/местообитанията, като създават „екологично насо-
чени площи“ (ЕНП). ЕНП означава, че фермерите с обработваеми площи над 15 ха. 
трябва да осигурят, поне 5% от тези площи са „екологично насочени площи“ посвете-
ни на екологично полезни елементи. Екологично насочените площи покриват широк 
диапазон от функции, включително такива, засягащи биоразнообразието:

– пряко, като: угарна земя, полеви граници, храсти и дървета, буферни бразди
– косвено, чрез спиране на употребата на земеделски средства или чрез по-добра 

защита на почвата (напр. в площи, покрити от улавящи култури (бързо растящи 
култури, отглеждани между насаждения от основни култури) или азото-фикси-
ращи култури).

Общият резултат за всеки индикатор се изчислява като среден от резултатите за всичките 
му параметри. Окончателната цифра трябва да е цяло число. 

Зависимата от вида оценка може да варира поради разнообразие на вида или типа. 

Стойностите на изчислените резултати на структурните и функционалните индикатори са 
представителни за състоянието на конкретния тип земеделска екосистема. Получената стой-
ност трябва да бъде закръглена до най-близкия първи десетичен знак, а зацелите на картира-
нето до цяло число.

Изброените по-горе индикатори са избрани с цел да служат за подробна оценка на състоя-
нието на този тип екосистема. Те трябва да се използват, както е описано в настоящата методи-
ка. В същото време, след използването на изброените по-горе индикатори екипът осъществя-
ващ практическата оценка, може да добави и тества в оценката и други нови индикатори, 
които наскоро са били разработени или са в процес на разработка на европейско и национално 
ниво или въз основа на добрите практики и практически опит, които експертите, участващи в 
оценката, сметнат за полезни, адекватни или по-подходящи за целите на задълбочена оценка 
на състоянието на екосистемата. Такива индикатори трябва да се използват по един и същ ме-
тодологичен начин – чрез определяне на параметрите, мерните единици и скалите за оценка 
и измерване от 1 до 5, и трябва да са в съответствие с изследователските дейности на МАЕS, 
насоки и доклади по европейската скала. Най-удобни индикатори за оценка състоянието на 
екосистемите, са тези отразяващи естествеността, пустошта, състоянието на представителни 
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видове или видовите групи и съобщества, райони с висока природна стойност, и т.н., които 
са съвместими с мрежата използвана за картиране. Повече информация относно усилията на 
европейско равнище за определяне на най-адекватни и подходящи индикатори за състоя-
нието на екосистемите може да бъде получена на интернет страниците на ангажираните 
институции и изследователски центрове, напр. http://projects.eionet.europa.eu/eea-ecosystem-
assessments/library, където може да се намерят публикации като „Развитие на концептуална 
рамка за картиране на екосистемите – част В. Картиране на състоянието на екосистемите 
(проект)“ и други свързани документи.

Такива нови индикатори, предложени и тествани в хода на практическата оценка, трябва 
да бъдат описани в окончателните доклади за изпълнението на задачите и да бъдат направе-
ни мотивирани предложения за използване на въпросните индикатори при бъдещи оценки. 
В същото време, коментарите и оценките по отношение на полезността и приложимостта на 
индикаторите, посочени в тази методика, трябва да бъдат направени въз основа на опита, 
придобит при тяхното използване.

Предложеният пример:

Таблица 6. Шаблон и изчисляване на оценката на индикаторите за състоянието на екосис-
темите – пример (регион Разград)
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Σni = 41; Σni(макс.) = 45; n = 9

IP = 41 /45 = 0,91

Обяснение:за всеки индикатор, според измерването на неговия параметър, се прави 
експертна оценка от 1 до 5 точки, съгласно скалата в таблица 5.

След това изчислените точки за всеки измерен индикатор се сумират (Σni).

Изчислява се индекс на производителност на екосистемата (ІР) като отношение на сумата 
от точките на индикаторите към максималната възможна сума на индикаторите: 
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IP = Σni/ Σni(макс.) и полученото число е в рамките между (0 и 1)

Където:

Σni – сума от оценка на параметрите 

Σni(макс.) – сума от максимума на оценка на индикаторите (например nх5)

IP е реално число със стойности между 0 и 1

Оценката на индекса IP се отчита за различно състояние на екосистемите, както следва: 

IP 0–0,2 – много лошо; 0,21–0,4 – лошо; 0,41–0,6 – умерено; 0,61–0,8 – добро; 0,81–1,0 – мно-
го добро.

Σni = 41; Σni(макс.) = 45; n = 9

IP = 41 /45 = 0,91

В нашият случай състоянието на екосистемата е 0,927 – много добро.

IP индексът не е задължителен, но е препоръчителен ако се изисква изпълнение на специ-
фични задачи при стратегии за развитие от заинтересовани лица.

5.2. Картиране на състоянието на екосистемите

5.2.1. Описание на процедурата по картиране

Работният процес по картиране на състоянието на екосистемите следва стъпките, описани 
в точка 5.1. Структурата на геобазата данни е представена  в точка 4 и следва да се приложи 
по същия начин и по отношение картирането на състоянието на екосистемите.

5.2.2. схема/структура на базата данни

Структурата на данните трябва да следва представената в Приложение 9.00.

Схемата на базата данни за състоянието на екосистемите е следната:

Подробно техническо описание на класовете и таблиците на базата данни за състояние-
то (общо за всички екосистемни типове) е дадено в Приложение 9.01_Schema_Report_ES_
Database / 9.01_1_Schema_Report_ES_Types_Database.htm.

Основните стъпки в генерирането на геобазата данни са описани в точка 5.1.
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– Таблица N_EcosystemCondition:  номенклатурна таблица на индикаторите за състоя-
ние на екосистемите. Тази таблица не трябва да се променя. Таблицата е налична в xls 
формат в Приложение 9.02_NOMENCLATURES_XLS / N_EcosystemState.xls. Таблицата 
има следните полета:

– EcosystemConditionIndicator_Code: уникални кодове на индикаторите за състоя-
ние;

– EcosystemConditionIndicator_Name_EN: наименование на индикаторите за 
състояние на английски език;

– ESSt_Level1_Name_EN: наименование на индикаторите за състояние на анг-
лийски език на ниво 1;

– ESSt_Level1_Code: код на индикаторите за състояние на ниво 1;
– ESSt_Level2_Name_EN: наименование на индикаторите за състояние на анг-

лийски език на ниво 2;
– ESSt_Level2_Code: код на индикаторите за състояние на ниво 2;

– Таблица N_EcosystemConditionIndicator_Parameters:  номенклатурна таблица на па-
раметрите, използвани за определяне на индикаторите за състояниена екосистеми-
те. Таблицата е налична в xls формат в Приложение 9.02_NOMENCLATURES_XLS /N_
EcosystemConditionIndicator_Parameter.xls. Тя има следните полета:

– EcosystemConditionIndicator_Code: кодове на индикаторите за състояние;
– ESSt_Parameter_Code: уникални кодове на параметрите, използвани за оценка 

на екосистемните индикатори;
– ESSt_Parameter_Name: наименование на параметрите, използвани за оценка на 

екосистемните индикатори;
– UnitOfMeasurement: мерна единица на параметър за състояние.

Тази номенклатурна таблица трябва да бъде генерирана с помощта на примерната табли-
ца в Приложение 9.02_NOMENCLATURES_XLS / N_EcosystemConditionIndicator_Parameter.xls, 
както и таблица 5. Индикатори за оценка на състоянието на XXX екосистеми.

– Таблица EcosystemConditionIndicator_Values: Тази таблица е резултат от оценката 
на индикаторите за състояние.  Начинът, по който се извършва оценката е описан в 
стъпка 4 в точка 5.1. Тя има следните полета:

– EcoUnit_ID: уникален идентификационен код и свързващо поле със слой EcoUnit;
– EcosystemType_Code: трицифрен код на екосистемен тип на ниво 3;
– EcosystemConditionIndicator_Code: код на индикатор за състояние;
– ESSt_Parameter_Code: код на параметър, използван за оценка на индикатор за 

състояние;
– ESSt_Parameter_Value: изчислена стойност за параметър, използван за оценка на 

индикатор за състояние;
– Validity_FromDate: начална дата на валидност на параметъра;
– Validity_ToDate: крайна дата на валидност на параметъра;
– ESSt_Parameter_Source: свободен текст, в който се описва източникът на данни, 

използван за изчисляване стойността на параметъра;
– EcosystemConditionScore_Results: оценка на параметъра в петстепенна скала (от 

1 до 5), направена според насоките, представени в таблица 5.

Тъй като тази таблица може да съдържа огромен брой записи, които някой GIS софтуер 
може да не поддържа, възможно е да бъде разделена на по-малки таблици. В този случай 
записите в таблицата трябва да бъдат отделени на основата на типовете екосистеми ниво 3. 



36

Наименованието на таблицата трябва да се прави по следния начин:

 EcosystemConditionIndicator_Values_XXX – където XXX е кодът на типа екосистема на 
ниво 3.

– Таблица EcosystemConditionIndicator_Score:  Тъй като за някои индикатори може да 
се избира повече от един параметър за измерване, изисква се допълнителна табли-
ца, която да представя общия резултат за всеки индикатор за състояние, изчислен 
от общия резултат на измерените параметри. Тъй като някои параметри могат да са 
по-важни от други, отговорност на експерта е да избере какъв ще е окончателният 
резултат на базата на стойностите на изчислените параметри:

– EcoUnit_ID: уникален идентификационен код и свързващо поле със слой EcoUnit;
– EcosystemType_Code: трицифрен код на екосистемен тип на ниво 3;
– EcosystemConditionIndicator_Code: код на индикатора за състояние;
– EcosystemConditionScore: оценка на индикатора за състояние в петстепенна ска-

ла (от 1 до 5), изчислен на база оценките на всички параметри, които се отнасят 
към него.

За да бъде базата данни по-информативна, трябва да се изготви по една таблица за всеки 
индикатор на състояние на ниво 3 и да се именува, както следва: EcosystemConditionIndicator_
Score_YYY – където YYY е кодът на индикаторите за състояние.

– Таблица EcosystemCondition_IP_Results:  Тази таблица дава общия резултат от оценка-
та на състоянието на екосистемите, наречен IP индекс. Начинът, по който се извършва 
оценката е описан в стъпка 4 в точка 5.1, а пример за това е даден в таблица 7 Оценка 
и изчисление на индикаторите за състоянието на екосистемата – пример. Табли-
цата има следните полета:

– EcoUnit_ID: уникален идентификационен код и свързващо поле със слой EcoUnit;
– IP_Index_TotalScore: стойност на IP индекса за всеки полигон (точка, линия).

5.2.3. Точност и валидиране

Валидирането трябва да се базира на научно обоснован подход, за да представи достигна-
тата точност за всеки параметър за състояние. Резултатите от всяка валидация трябва да бъ-
дат съпроводени с доклади, в които да са представени.

5.2.4. Цифрови карти за състоянието на екосистемите

За състоянието на всяка екосистема, представено чрез изчисления IP индекс , трябва да се 
изготвят карти в мащаб 1:125 000, размер на картен лист А2 и PDF формат. Картите могат да се 
принтират на картен лист в същия размер.

Пространствения обхват на картните листове съвпада с обхвата на клетките от референтния 
грид на EEA (European Environment Agency) с размер на страната 50 км. В тази връзка за тери-
торията на цялата страна следва да бъдат създадени по 77 карти за всеки екосистемен тип. В 
случай, че в рамките на дадена клетка от този грид, не попада нито един обект от съответния 
екосистемен тип, за тази клетка не трябва да се създава отделна карта. Следователно броя на 
картите зависи от броя на клетките от грида, в които подадат обекти от съответния екосисте-
мен тип (слой EcoUnit).

Референтният грид на EEA е наличен тук:  http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/
eea-reference-grids/
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За визуализация на IP индекса трябва да се използват цветове с нарастваща наситеност. 
Стойностите на IP индекса трябва да бъдат представени в пет класа: 1 – много лошо (стой-
ности > 0 до 0,20); 2 – лошо (стойности > 0,20 до 0,40); 3 – умерено (стойности > 0,40 до 0,60); 
4 – добро (стойности > 0,60 до 0,80); 5 – много добро (стойности > 0,80 до 1).

Цветовата гама трябва да включва следните цветова за различните класове:

• клас 1 – много лошо - син цвят (CMYK:50;100;5;30);
• клас 2 – лошо - виолетов цвят (CMYK:18;100;0;0);
• клас 3 – умерено - розов цвят (CMYK:0;70;40;0);
• клас 4 – добро - оранжев цвят (CMYK:0;30;100;0);
• клас 5 – много добро - зелен цвят (CMYK:40;5;100;0).

Картографското оформление на картите на състоянието на екосистемите трябва да следва 
насоките на EEA:

http://www.eionet.europa.eu/gis/docs/GISguide_v4_EEA_Layout_for_map_production.pdf

5.2.5. Mетаданни

Попълнената база данни за всеки тип екосистема, в т.ч. обектен клас и таблица в нея, трябва 
да бъдат документирани с метаданни, покривайки минимум задължителната описателна 
информация според INSPIRE. Попълването им може да бъде направено с онлайн редактора за 
метаданни INSPIRE MetadataEditor, достъпен оттук:

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/editor/

6. Оценка на земеделските екосистемни услуги

6.1. Основни типове услуги. Идентификация на индикатори, параметри, 
данни

Земеделските екосистеми по начина на тяхното съществуване предоставят материални, 
регулиращи/поддържащи и културни услуги на обществото. Тези услуги са силно свързани 
със социално-икономическото търсене при хората, като предоставят и задоволяват нашата 
основна нужда от храна. В повечето случаи, Земеделските екоситеми се разглеждат предим-
но като територии, свързани с отглеждането и производство на хранителни ресурси, като в 
по-малка степен се  разглежда тяхната екологичната структура, т.е. био-физичната структура 
и процесите, които се случват по време на земеделското производство. Индикаторите, пара-
метрите, размерите/единиците и наличието на данни са дадени в таблица 7. Индикатори за 
оценка и картиране на екосистемни услуги на земеделски екосистеми.

6.1.1. Материални услуги

Има значителни доказателства, че повечето интензивно управлявани земеделски системи 
предоставят услуги по неустойчив начин, в които ресурсите на природния капитал се изчерп-
ват прогресивно с бързо темпо и не се възстановяват. Например промените в природните 
хабитати/местообитания, които се дължат най-вече на интензивни системи за земеделско 
производство, са една от главните причини за загуба на биоразнообразие и намаляване ка-
чеството и количеството на ЕСУ. Освен това 30% от видовете са застрашени от свръхексплоа-
тация (Pérez-Soba et al., 2012). 
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Причинените промени в земеделските екосистеми представляват интегриращ елемент 
между икономическите, обществените и екологичните влияния върху земеделието. За по-
вечето държави земеделската земя заема близо 50% от общата земна площ, с известно на-
маление в площта през последните 10 години, основно чрез превръщане на земеделската 
земя в гори в някои гранични земеделски райони. Промяната на земеделската земя в друго 
земеползване е породила загриженост свързана с вредни социално-икономически влияния в 
някои държави, но в същото време промяната на тази територия може да подсили биоразно-
образието й и свързаните с него стойности като зони за отдих, ОИСР 2001, том 3.

Земеделието предоставя значителни ЕСУ, които водят до няколко ползи, които хората при-
добиват от природата. Настоящата методика разглежда количествената връзка между снаб-
дяващите земеделски екосистемни услуги по отношение на храна, фураж, влакна и гориво и 
екологичните портребности търсене на тези екосистеми.

Общите въпроси, с които трябва да се справим при оценка на земеделските екосистемни 
услуги, са следните:

• Как земеделската продукция се вписва в съществуващите концепции за екосистемни 
услуги?

• По-конкретно, как концепциите за ЕСУ се справят с снабдяващите/продоволствените 
услуги от земеделските екосистеми, като се има предвид фактът, че земеделската 
продукция е резултат от силно модифицирани екосистеми и по принцип се нуждае 
от подаване на външна антропогенна енергия, преди да може да предостави крайна 
продукция на биомаса;

• Как снабдяващите/продоволствените услуги от земеделските екосистеми, може да 
се оценят количествено? (Germer and Smith 2012).

6.1.2. Регулиращи и поддържащи услуги

Регулиращите услуги на екосистемите са по своята същност тясно свързани с екосистемни-
те структури, процеси и функции (Zhang et al., 2007). 

Структурата и плодородието на почвата играят голяма роля в определянето къде се 
случват различните видове земеделие и за количеството и качеството на земеделската про-
дукция. Земните червеи, макро- и микробезгръбначните подобряват почвената структура 
чрез тунели или натрупвания и повишават плодородието й чрез частично смилане и фраг-
ментиране на органичната материя в почвата (Edwards, 2004). Циклите на хранителните 
вещества поддържат плодородността на почвата. Микроорганизмите (бактерии, гъби, ак-
тиномицети) са критични посредници на тази екосистемна услуга. Например бактериите 
повишават наличието на азот чрез улавяне на азота от атмосферата. Това става най-често 
при растения, които имат симбиотична връзка с азот-фиксиращи бактерии, но свободно жи-
веещи в почвата бактерии също могат да улавят азота (Vitousek et al., 2002). Микрооргани-
змите също подобряват почвеното плодородие, като освобождават хранителни вещества 
от остатъчна органична материя  (напр. листа на растения) и задържат хранителнитe веще-
ства в своята биомаса, които иначе могат да се загубят по течението (Pauland Clark, 1996). 
Растения, които не са култури, също могат да са ключови за почвеното плодородие – те се 
използват за възстановяване на хранителните вещества в земеделската земя в периоди на 
угар (Ramakrishnan, 1992)или чрез т. нар. „ротационен ефект“ (Pierce and Rice, 1988). Докато 
процесите по-горе поддържат почвеното плодородие, задържането им на място в почва-
та е ключово за запазването на тези хранителни вещества на място и наличието им за кул-
турите. За да се постигне това, най вече в периодите когато земята е „гола“ между жътвата 
и последващото засяване, в земеделските екосистеми се ползват т.нар. покривни култури, 
които предпазват почвената покривка и намиращите се в тях хранителни вещества от загу-
ба или измиване (например от водна ерозия). Някои фермерски практики като механична 
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оран, подготовка на почвата, култивиране и добив могат да намалят рязко потока на почве-
но-базираните ЕСУ чрез увреждане на функциите на микробните общества в почвата. Кон-
сервационната оран, включително и земеделие без оран и минимална оран (Brown, 2003) са 
приложими методи за запазване на тези ЕСУ.

Насекомите предоставят съществени ЕСУ за земеделието, включително заравяне на тор, 
контрол върху вредителите и опрашване. Бръмбарите от семейство Scarabaeidae са особено 
ефективни в предоставянето на услуги за заравяне на тор (Ratcliffe, 1970). Те разграждат отпа-
дъците, генерирани от големи животни (потенциални ЕСУ от земеделие), с което рециклират 
азота, подобряват качествата на фуража и намаляват развитието на вредители, което води до 
значителна икономическа стойност за животновъдната индустрия (Losey and Vaughan, 2006).

Опрашването на културите е може би най-добре известната ЕСУ, извършвана от насеко-
мите (Losey and Vaughan, 2006). Производството на над 75% от най-важните култури на света, 
които хранят човечеството и 35% от произведената храна, зависят от животинското опраш¬ва-
не (Klein et al., 2007). Пчелите представляват доминиращият вид, предоставящ услуги по 
опрашване на културите, но птиците, прилепите, молците, мухите и други насекоми също мо-
гат да бъдат важни. Дивите опрашващи могат да гнездят в полетата (напр. гнездящи на земя-
та пчели) или да летят от гнезда в близки хабитати/местообитания, за да опрашат културите 
(Ricketts, 2004).

Има все повече доказателства, че опазването на опрашителите в хабитати/местообитания, 
съседни на земеделските, подобряват както нивото, така и стабилността на опрашването, 
което води до повишаване напродукцията и приходите (Klein et al., 2003a).

Естествен контрол на вредителите по растенията се предоставя от общи и специ-
фични хищници и паразитоиди, включително птици, паяци, калинки, богомолки, мухи и оси, 
както и ентомопатогенни гъби (Naylor and Ehrlich, 1997). Тази ЕСУ в краткосрочен план потискат 
увреждането от вредители и подобряват добива, докато в дългосрочен план поддържат еко-
логично равновесие, което предпазва от достигане до статус на вредители на тревопасните 
насекоми. Тази важна ЕСУ обаче, е все по-заплашена от загубата на биоразнообразие (Wilby 
and Thomas, 2002), модерните земеделски практики (Naylor and Ehrlich, 1997) и човешкото 
влияние в природните екосистеми. Например, използването на инсектициди в земеделието 
води до рязко намаляване на популации от естествени хищници, което често води до неу-
мишлени последствия от промяна в съотношението на насекомите и до нарастващи пробле-
ми с вредителите (Krishna et al., 2003).

За да могат да предоставят гореспомената директна ЕСУ на земеделието и фермите, по-
лезните насекоми, се нуждаят от наличието на няколко подържащи и регули¬ращи услуги. 
Например, хищниците и паразитоидите разчитат на разнообразието на растителни ресурси 
като нектар, полен, сок или семена (Wilkinson and Landis, 2005) като алтерна¬тивни храни-
телни източници за подхранване на летежа и възпроизвеждането на възрастните. Площи 
без култури могат да предоставят хабитат/местообитание, където полезните насекоми се 
чифтосват, възпроизвеждат и презимуват. Доказателства показват, че повишената сложност 
на ландшафта и поликултурите, което обикновено означава повишено наличие на хранителни 
източници и хабитат/местообитание за насекоми в сравнение с ландшафтите с една култура, 
е свързана с по високо разнообразие и богатство на популации от естествени врагове (Thies 
and Tscharntke, 1999), както и с подобрен контрол на вредителите (Thies et al., 2003). От друга 
страна, подобреното богатство и разнообразие на естествени врагове обаче, не винаги пре-
доставя подобрен контрол на вредителите, тъй като плътността на вредителите може също 
да зависи и реагира положително на по-добрите условия на сложния ландшафт (Thies et al., 
2005).

При дадени форми на земеделие и при наличие на доказателства за спад в популациите на 
полезните насекоми (Kremen et al., 2002) се повишава и интересът за управление на хабитати/
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местообитания за опазване и отглеждане на полезните видове. Съществува, например „Банка 
за Биологичен контрол“ на вредители по културите в полза на създаването на подходяща еко-
логична инфраструктура в земеделските ландшафти за предоставяне на ресурси като храна 
за възрастни естествени врагове, алтернативна плячка или гостоприемници и/или естествени 
убежища от неблагоприятни условия (Landis et al., 2000). За дивите опрашващи са предложе-
ни изграждането на кутии за гнездене, засаждане на местни видове растения с последова-
телно разцъфване и опазване на почвата (Vaughan et al., 2004), заедно с Интегрирани Практи-
ки за Управление на Вредителите, които намаляват използването на пестициди, токсични за 
опрашващите. Извън конкретните местни практики в защита на хабитата/местообитанието на 
полезни насекоми има увеличаващи се доказателства, че разнообразните ландшафти имат 
голям потенциал за опазва¬нето на биоразнообразието и поддържането на ЕСУ, извършвани 
от насекомите (Bianchi et al., 2006).

Осигуряването и пречистването на водата са важни предпоставки за достатъчно коли-
чество, време на ползване и чистота на водите нужни за отглеждането на земеделска про-
дукция. Растителното покритие нагоре по течението на водосбори може да повлияе на ко-
личеството, качеството и стабилността на водоснабдяването за земеделие. Не е ясно дали 
поддържането на горското покритие увеличава абсолютното количество вода, предоставяна 
на площите надолу по течението. Ясно е, че горите стабилизират водния поток и намалявант 
флуктуациите в потока между влажния и сухия сезон (напр. басейна на Яндзъ (Guo et al., 2000). 
Горите могат също да стабилизират почвата за намаляване на натоварването със седименти 
в реките. В Австралия дърветата подобряват проникването на вода в горите, намалявайки по-
върхностния воденотток и засоляването на почвата (Eldridge andFreudenberger, 2005). Мочури-
щата и крайречната растителност могат също да подобрят качеството на водата и да намалят 
наводненията (Houlahanand Findlay, 2004).

Генетичното разнообразие предоставя суровия материал за естествен подбор и за извърш-
ване на еволюционна адаптация. По същия начин развъдниците за култури и домашни живот-
ни използват съществуващата генетична разновидност за изкуствен подбор на желаните чер-
ти. Неуспехът прри поддържане на достатъчно генетично разнообразие при културите може 
да породи високи разходи (Hawtin, 2000). Например, ирландският картофен глад в края на 1830 
г. може да бъде приписан частично на факта, че е имало толкова малко различни генетични 
щамове картофи в страната, което е направило културата податлива на унищожителните по-
разяващи картофа гъби (Hawtin, 2000). Проблемът е бил решен чрез използване на сортове в 
Южна Америка, откъдето е дошъл картофът, резистентни на заболяването (Esquinas-Alcazar, 
2001). Генетичното разнообразие е не само важно за избягване на катастрофални загуби, но и 
за подобряване или поддържане на земеделската производителност. Много важни култури 
не могат да поддържат търговски статус без редовната генетична подкрепа на дивите им род-
нини (de Groot et al., 2002). Освен това в много системи на производство и при много култури, 
особено при овощни култури и производството на хибридни семена, е нужно огромно разно-
образие от сортове (генотипи) като първичен набор за производство на семена или плодове 
(Free, 1993; Delaplane and Mayer, 2000). Генетичното разнообразие на ниво видове може също 
да подобри продукцията на биомаса на единица площ чрез по-добро използване на храни-
телни вещества и намалени загуби причинени от вредители и заболявания (вж. Tilman, 1999 
за подробна дискусия).

В допълнение, земеделските екосистеми предоставят хабитати/местообитания и придру-
жаващи ресурси, като храна, вода, подслон, за много важни застрашени видове. Например, 
70% от световната популация на червеногуша гъска зимуват и се хранят в пшеничените полета 
в крайбрежна Добруджа. Други видове, които зависят от запазване значимостта на земедел-
ските екосистеми, обикновени или вредители за земеделието, са пъстрия и степен пор, пол-
ските мишки и други гризачи, зайци, яребици, фазани, пъдпъдъци, овесарки, чучулиги и мно-
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го други. Хабитатът/местообитанието предоставя поддържане на генетичното разнообразие, 
а за някои видове например са допълващи хабитати/местообитания.

6.1.3. Културни услуги

Оценката на културните екосистемни услуги (КЕСУ) остава една от най-трудните и най-
малко завършени задачи в изследванията на екосистемните услуги, заради тяхното немате-
риално естество и поради няколко методологични проблема. Затова, те рядко се отчитат на-
пълно при оценката на екосистемните услуги (Plieninger et al. 2013). Повечето от свързаните с 
тях количествени индикатори свеждат културните екосистемни услуги до пазарни услуги, като 
(еко)туризъм и развлечения (вж. прегледа на Hernandez-Morcillo et al. 2013). По-нематериални 
културни ЕСУ като ландшафтна естетика, духовен опит или системи за знания, се оценяват въз 
основа на интервюта, въпросници и хедонистични ценови модели. По-скорошни проучвания 
клонят към интегриране на инструменти за допълнителна оценка като измерване на ланд-
шафта за оценка на ландшафтната естетиката (Frank et al. 2013), Участващи GIS (PGIS, Palomo et 
al. 2013; Plieninger et al. 2013; Fagerholm et al. 2012) или Delphi проучвания (Scolozzi et al. 2012).

Ясно разграничаване между потенциалите и потоците не е типично в случая с културните 
ЕСУ. Schroter et al. (2014) оценява потенциала за услуги за отдих и забавление в жилищни зони, 
като очертава уместността на услугите предоставящи място за втори дом. Свързаните потоци 
на ЕСУ са посочени на базата на съществуващи хижи. Относно дефиницията на екосистемни 
услуги са разгледани съществуващи съоръжения като хижи, хотели или зони за отдих, както и 
случващи се събития като потенциализа екосистемни услуги (запаси). Nahuelhual et al. (2013) 
прилага сравнителен метод за да изчисли и картира потенциалите за отдих и екотуризъм спря-
мо възможностите за отдих и екотуризъм. Потенциалите са изчислени на базата на капаци-
тета на туристическите атракции за места с туристически съоръжения и природни атракции. 
Възможните интерпретации на остойностяване са във връзка с капацитета за посещаемост 
и туризма (максимален брой посетители в проучваната зона в зависимост от физическите и 
биологичните условия и управление). Капацитетът за поемане на посетители или потребите-
ли също може да се използва за оценка на потоците ЕСУ, свързани с потенциалите на няколко 
други културни екосистемни услуги. Тук трябва да се вземе предвид и капацитетът за биофи-
зичен принос, както и чувствителността/търпимостта на посетителите към максималния брой 
други посетители (Burkhard et al., 2014). Този факт, може да е от значение в гъсто населени 
зони или периоди (Brandt et al. 2013).

Lautenbach et al. (2011) оценява търсенето на услуги за отдих, като възможност хората да 
имат достъп до услугите. Достъпът обаче, не винаги е лесен за определяне за нематериални 
услуги, като естетика на ландшафта. Един метод за решаване на тази дилема е наличието на 
заслони по даден маршрут. Заслоните могат да осигуряват пряка видимост и свързване на 
пътеките между изходни пунктове (напр. характеристики на естетичния ландшафт) и места за 
използване от хора (зони за потенциално забавление; Bagstad et al. 2013b). Така едни на пръв 
поглед отдалечени места биха могли да бъдат виртуално, а и реално свързани помежду си, 
като периметъра на предлаганите от тях услуги, ще бъде значително разширен, като в него ще 
попаднат значителни територии. В тези случаи изчисленията и анализите се извършват главно 
с цифрови модели на релефна (DEM) в GIS среда.

Индикаторите и параметрите за оценка на екосистемните услуги на земеделските еко-
системи са посочени в таблица 7 по-долу.

Посочените по-долу индикатори за екосистемни услуги са избрани с цел да се оценят тези 
услуги, както е описано в Общата международна класификация на екосистемни услуги (CICES), 
схемата за класификация приета от инициативата MAES. Както е посочено по-горе относно 
индикаторите на състоянието на екосистемата, след използване на индикаторите за оценка 
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на екосистемните услуги, посочени в тази методика, експертите ангажирани с оценката може 
да предложат други нови индикатори за оценка на услугите, смятани от тях за по-полезни или 
адекватни, с цел изчерпателна оценка на екосистемните услуги, които предоставя този тип 
екосистема. Такива индикатори, ако ги има, трябва да се използват по същия методологичен 
начин, както е описано в тази методика и след изпитване трябва да бъдат описани и да бъдат 
направени мотивирани предложения за използването им при бъдещи оценки. В същото вре-
ме, коментарите и оценките отнасящи се до ползата и приложимостта на индикаторите, по-
сочени в тази методика, трябва да бъдат направени въз основа на експертния опит, придобит 
при тяхното реално прилагане, оценка и картиране.

Таблица 7. Индикатори за оценка и картиране на екосистемни услуги на земеделски еко-
системи
++много важен клас (протича изготвяне на данни)
+важен клас (с налични данни или може да се предостави експертна оценка)
-важни, но лошо наличие на данни или данните са частично налични за различни области или 
няма налични данни
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6.2. Оценка на екосистемните услуги

стъпка 1: Индикатори за оценка на екосистемните услуги за земеделски екосистеми

Успешни опити за дефиниране и категоризация на екосистемните услуги са предприети 
например от TEEB (2010), MA (2005) или CICES. Тук е използвана следната дефиниция на еко-
системни услуги: „Екосистемните услуги са приносът на екосистемната структура и функция 
– в комбинация с други ползи – отнесени към човешкото благосъстояние“ (Burkhard et al., 
2012). По-подробен поглед върху този постулат разкрива някои трудности в разграничаването 
между екосистемните структури, функции, запаси, реални потоци и бенефициенти (компо-
ненти на „системата от екосистемни услуги“; Haines-Young & Potschin 2010). Това включва 
идеята, че екосистемите предоставят определен потенциал за предоставяне на услуги на ба-
зата на функциите им (van Oudenhoven et al., 2012), а търсенето на тези потенциални услуги от 
обществото ги превръща в реални екосистемни услуги (Burkhard et al., 2014).

Услугите за снабдяване/продоволствие са едни от най-лесните за разбиране. Осигуря-
ването на храна е основна услуга, осигуряваща съществуването на човешкото общество. То 
включва растенията и техните плодовете, отглежданите животни и техните продукти, както 
и суровините получавани от диви животни и растения. Земеделските култури, както и все-
ки друг ресурс от растителен и животински произход може да се картира с използването на 
различни параметри, но за настоящата цел трябва да се приложи само един,в зависимост от 
наличните данни или обоснована комбинация от определен бой параметри водеща до полу-
чаването на желания измерим резултат. 

Подобно на проблемите с регулиращите екосистемните услуги, остават и проблеми с дела 
на естествените екосистемни продукти участващи в продоволствените ЕСУ предоставяни от 
земеделските екосистеми. Антропогенния принос е вероятно да буде повече при оценените 
потоци за продоволствените ЕСУ, отколкото в съответните потенциали за същата услуга. Този 
ефект може да се открие в много земеделски системи, съставени и изискващи значителна на-
меса. Предоставянето на други, повече природно ориентирани материални ЕСУ, като прясна 
вода например, може да е много трудно за правилно локализиране и оценка на базата само 
на данни за повърхността (като земно покритие). Ако водата не се получава от резервоарите 
на повърхността, а от подпочвените води, мястото на водоносния пласт трябва да се разглеж-
да като единица предоставяща услуга.

Освен местоположението, времевите аспекти са с голямо значение, при определяне на ко-
личеството снабдяващи ЕСУ. Единични събития като земеделски жътви, обикновено случва-
щи се само 1-3 пъти годишно (в зависимост от географските условия), могат определено да се 
нарекат горещи моменти в предоставянето на снабдяващи ЕСУ. В сезона на растеж потенциа-
лът на снабдяващите ЕСУ се увеличава постоянно, докато потоците временно остават повече 
или по-малко на нула до последната жътва.

Освен местоположението, времевите аспекти са с голямо значение, при определяне на ко-
личеството снабдяващи ЕСУ. Единични събития като земеделски жътви, обикновено случва-
щи се само 1-3 пъти годишно (в зависимост от географските условия), могат определено да се 
нарекат горещи моменти в предоставянето на снабдяващи ЕСУ. В сезона на растеж потенци-
алът на материалните ЕСУ се увеличава постоянно, докато потоците временно остават повече 
или по-малко на нула до последната жътва.

По време на жътва потенциалът спада драстично, затова селските земеделски ландшафти 
се характеризират с редовни фази на растеж и развитие на културите, и последваща жътва, 
отразени от свързаните промени в предлагане от тях ЕСУ (Burkhard et al., 2012).
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Разбира се, съществуват различни земеделски стратегии и култури с различни темпове на 
растеж и жътва. По-добрата и подробна информация за тези вариации е много важна за спе-
цифичното земеделско управление на всеки един обект, т.е. за оптимизиране на допълни-
телните потоци. Съответните сезонни вариации могат да се отразят на регулирщите услуги 
(напр. по време на бури или дъждовния сезон), културните услуги (напр. туристически се-
зон). Други снабдяващи ЕСУ, като дърводобива, показват много по-дълъг период на ротация, 
отнемащ няколко десетилетия за растеж, преди да достигнат до „внезапния“ добив. Следо-
вателно, избирането и дефинирането на подходящи скали за времева оценка трябва да се 
извърши много внимателно.

Регулиращите екосистемни услуги са по своето естество тясно свързани с екосистемните 
структури, процеси и функции. За някои регулиращи ЕСУ като потока на хранителни вещества, 
водния поток или регулирането на опада, препокриването с екосистемните функции като 
циклите на хранителните вещества или водата е очевидно в почти всички налични системи за 
категоризация на екосистемни услуги.

Земеделските екосистеми участват в процеса по регулиране и поддръжка като контрол 
на ерозията, предпазване на потоците от почва, вода, хан. елемент, потенциал за опрашване, 
поддържане на съществуването на конкретни видове и хабитати/местообитания. Оценката 
на тази група услуги трябва да се базира на карти или модели в национален и европейски ма-
щаб. В момента, има налични само оскъдни национални или регионални данни. Трябва да се 
изпълнят още проекти за допълнителни мерки и събиране на полеви данни.

Много регулиращи ЕСУ не се разглеждат като услуги от обществото, защото липсват ясни 
(преки) ползи за обществеността, въпреки че има напредък в оценката им (вж. Kumar & Wood 
2010). Вероятно най-изтъкнатият пример тук е опрашването, една от регулиращите еко-
системни услуги,оценявана и картирана често (Schulp et al. 2014; Lautenbach et al. 2011). Край-
ната продукция ще бъде плодът или цветето, които да се консумират или да им се наслажда-
ват, докато самият процес по опрашване (прехвърляне на полени) ще бъде междинна услуга 
(според Fisher et al. 2009) или, вероятно още по-добре, би бил третиран като екосистемна 
функция (Boyd and Banzhaf 2007). Количеството опрашвани растения след това се използва за 
показване на реалния поток на услугата по опрашване. Според Lautenbach et al. (2011) търсене-
то на услуги по опрашване се определя от решението на фермера да засади и подъжа култури 
или диви растения в зависимост от ползата, която получава от опрашването.

Земеделските ЕСУ са оценяват като доставчик на допълнителни антропогенни продукти 
за системата като тор, вода, енергия, технология, труд или знания, засягащи по-специално 
предлагането на регулиращи ЕСУ (напр., регулиране на хранителни вещества, ерозия, естестве-
ни опасности или водни потоци) (Burkhard et al., 2014).

Културните ЕСУ са трудни за оценка заради тяхното нематериално естество и поради ня-
колко методологични проблема. Ето защо, те рядко се отчитат напълно в оценката на еко-
системната услуга (Plieninger et al. 2013). Повечето от съответващите метрики на количества-
та и индикаторите превръщат и водят културните екосистемни услуги до пазарни услуги, 
като (еко)туризъм и отдих (вж. прегледа на Hernandez-Morcillo et al. 2013). Ние разгледаме 
съществуващи съоръжения във възка със земеделскот производство като хижи, хотели, ви-
нарски изби, замъци, биоферми, зони за свободна паша или зони за отдих, както и случващи 
се събития като потенциали на екосистемна услуга. Реалното използване на тези съоръжения 
или събития се използва за индикатор на културната ЕСУ.

Екосистемните услуги могат да се оценят на базата на капацитета на туристическите 
атракции изградени на места с туристически съоръжения и природни забележителности. 
Възможностите показват капацитета за поемане на туристи (максимален брой посетители в 
проучваната зона в зависимост от физическите и биологичните условия и управление). Капа-
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цитетът за поемане на посетители или потребители също може да се използва за оценка на 
потоците на ЕСУ, свързани с потенциала на няколко други културни екосистемни услуги. Тук 
трябва да се вземе предвид и капацитетът за биофизичен принос, както и чувствителността на 
посетителите към максималния брой други посетители. 

Информацията за потенциала за ЕСУ трябва да се използва за оценка на бъдещи опции 
за дългосрочно планиране на ландшафта и екологично управление по отношение на устой-
чивите потоци на екосистемни услуги. Картите на ЕСУ са полезни за взимане на устойчиви 
решения, например чрез откриване на несъответствия в търсене-предлагане н асъответни-
те ландшафти и промените им с времето. Те не трябва да се използват за засилване на чо-
вешката експлоатация на природните ресурси. Ето защо, трябва да се създадат подходящи 
институции за устойчиво управление на ЕСУ във времеви и пространствен мащаб, които да 
съответстват на мащаба на търсенето и предлагането на услугите.

стъпка 2: Събиране на данни – национални бази от данни – Приложение 5

Egohetal et al. (2012) подчертава, че основните данни водят до по-точно представяне на 
пространственото разпределение. В момента обаче, повечето от данните следва да бъдат 
набавени от съществуващите източници на данни на национално и локално ниво. Методи-
те, които могат да определят количествената несигурност, достоверноста и валидността на 
картите на екосистемите следва да бъдат проучени допълнително. 

Следва да бъдат разгледани следните източници на данни:

• МОСВ – ИАОС – проектът CORINE, национални бази данни
• МЗХГ – национални годишни агростатистически доклади, агростатистически про-

учвания – БАНСИК, СЗСИ, LUCAS
• Научни публикации
• In-situ данни
• Източници на данни в ЕС
• Допълнителни данни от дистанционниметоди

стъпка 3: Как се извършва оценката

Оценката на екосистемните услуги е следващата стъпка в целия процес на оценяване. Съ-
ществуват различни методи за оценка на екосистемните услуги, но общите стандарти изиск-
ват тя да може да се определи количествено, да е повтаряема и достъпна. Burkhard et al. (2012) 
предлагат обща матрица за нуждите и осигуряването на екосистемни услуги, включително за 
всички основни типове екосистеми. Тази матрица може да се приложи на национални или 
регионални нива за взимане на решения. За по-точна оценка, както и за оценка на иконо-
мическия потенциал, трябва да се има предвид, че всеки тип услуга зависи от два фактора: 
обхват на екосистемата и състояние. В повечето случаи, колкото е по-добро състоянието и е 
по-голям обхвата, толкова е по-висока стойността на услугата, която може да се предостави. 
В някои случаи, предоставяната екосистемна услуга не зависи стриктно от състоянието на 
екосистемата. Някои екосистеми, в относително лошо състояние, предоставят услуга с висока 
стойност. Не е удачно да се сравняват услуги, тъй като те са представени от различни измерва-
ния. 

По време на изпълнение на оценката, експертите трябва да съберат точни данни за всеки 
параметър и индикатор, който в последствие ще подлежи на оценка. Някои от индикаторите 
имат лесни и еднозначни параметри и техния екосистемен капацитет се базира на измерими 
данни. Един от резултатите от оценката трябва да бъде разработката на таблица с индиви-
дуални стойности за оценка на всяка ЕСУ. Пример за такава таблица може да се намери в 
Таблица 8.
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Оценката на ЕСУ се базира на реални параметри (измерими и налични) и представлява 
реалният (оценен от експерти) капацитет на ЕСУ. Зададените в таблица 8 параметри и инди-
каторе се базират на експертни оценки и могат да се разглеждат като научни хипотези, които 
следва да се изпитат и валидират с прилагането им в допълнителни проекти с налични реални 
данни от измервания, моделиране или допълнителни експертни предположения.

Таблица 8. Таблица с оценки за оценяване на екосистемни услуги
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1 = много нисък капацитет, 2 = нисък капацитет, 3 = среден капацитет, 4 = висок капаци-
тет и 5 = много висок капацитет.
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Резултатът от оценката на съответния клас екосистемни услуги е базата за следващо карти-
ране на реалния капацитет на земеделските екосистеми за предоставяне на специфични ЕС 
на национално ниво, както е показано в таблица 9.  

Таблица 9. Оценка земеделски ЕСУ

1 = много нисък капацитет, 2 = нисък капацитет, 3 = среден капацитет, 4 = висок капаци-
тет и 5 = много висок капацитет.

стъпка 4: Попълване на матрицата 

Шаблонът на матрицата с предлаганите подтипове е представен в таблица 10.
Екосистемната матрица на услуги на национално ниво се състои от съответни екосистемни 
услуги (в момента: 9 регулиращи, 7 материални и 2 културни услуги; съгласно таблица 9) хо-
ризонтално и всеки оценяван земеделски екосистемен под-тип (I1.xx до I2.xx) вертикално. В 
пресечните точки, различните подтипове реално предоставени екосистемни услуги следва 
да се оценят по скала от 0 (няма значително предоставяне) до 5 ( максимално значително 
предоставяне доставки). Резултатът (1 до 5), получен в Таблица 9, следва да се използва като 
база за дефиниране на резултатите на всяка екосистемна услуга и съответните подтипове еко-
системи и резултатите трябва да се попълнят в таблица 9. Всички услуги, определени като 
неприложими за съответния подтип Земеделска екосистема, ще имат резултат 0 в таблица 
9. За допълнително описание на метода виж Burkhard et al. (2009, 2012). Нормализирането на 
резултатите  към относителната скала от 0-5 цели да направи различните екосистемни услуги 
( измерени и оценени с различни индикатори и единици) сравними едни с други.

Таблица 10. Обобщени данни за подтиповете земеделски екосистеми на национално ниво 
(примерни стойности са дадени на първия ред).

Скалата за оценка представлява: 0 = няма капацитет за земеделския подтип, който да пре-
доставя тази конкретна екосистемна услуга, 1 = много нисък капацитет, 2 = нисък капацитет, 
3 = среден капацитет, 4 = висок капацитет и 5 = много висок капацитет. * ЕС не е подкрепена 
от данни на национално ниво и стойност 0 се приписва допълнително и показва липсата на 
данни.
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6.3. Картиране на екосистемните услуги

6.3.1. Описание на процедурата по картиране

Работният процес по картиране на екосистемните услуги следва стъпките, описани в точка 
6.2. Структурата на геобазата данни е представена  в точка 4 и следва да се приложи по същия 
начин и по отношение картирането на услугите предоставяни от екосистемите.

6.3.2. схема/структура на базата данни

Структурата на данните трябва да следва тази, представена в Приложение 9.00.

Схемата на базата данни за услугите предоставяни от екосистемните е следната:

Подробно техническо описание на обектните класове и таблиците на базата данни за услу-
гите предоставяни от екосистемите е дадено в Приложение 9.01_Schema_Report_ES_Database

/  9.01_1_Schema_Report_ES_Database.htm

Основните стъпки на генериране на геобазата данни са описани в точка 6.2.:

– Таблица N_EcosystemService: номенклатурна таблица на услугите предоставяни 
от екосистемите. Тази таблица не трябва да се променя. Таблицата е налична в xls 
формат в Приложение 9.02_NOMENCLATURES_XLS / N_EcosystemService.xls. Тя има 
следните полета:

– EcosystemService_Code: уникален код на услугите предоставяни от екосистеми-
те;

– EcosystemService_Name_EN: наименование на услугите предоставяни от еко-
системите на английски език;

– ESS_Level1_Name_EN: наименование на услугите предоставяни от екосистемите 
на английски език на ниво 1;

– ESS_Level1_Code: код на услугите предоставяни от екосистемите на ниво 1;
– ESS_Level2_Name_EN: наименование на услугите предоставяни от екосистемите 

на ниво 2;
– ESS_Level2_Code: код на услугите предоставяни от екосистемите на ниво 2;
– ESS_Level3_Name_EN: наименование на услугите предоставяни от екосистемите 

на ниво 3;
– ESS_Level3_Code: код на услугите предоставяни от екосистемите ниво 3;

– Таблица N_EcosystemService_Indicator: номенклатурна таблица на индикаторите, 
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използвани за определяне на услугите предоставяни от екосистемите. Таблицата е 
налична в xls формат в Приложение 9.02_NOMENCLATURES_XLS / N_EcosystemService_
Indicator.xls. Тя има следните полета:

– EcosystemService_Code: код на услугите предоставяни от екосистемите;
– ESS_Indicator_Code: уникален идентификационен код на индикаторите, използ-

вани за оценка на екосистемните услуги;
– ESS_Indicator_Name: наименование на индикаторите, използвани за оценка на 

екосистемните услуги;
– UnitOfMeasurement: мерна единица на индикатор за услуги.

Тази номенклатурна таблица трябва да бъде генерирана с помощта на примерната табли-
ца в Приложение 9.02_NOMENCLATURES_XLS / N_EcosystemService_Indicator.xls, както и табли-
ца 7 Допълнителни индикатори по избор, които биха могли да се прилагат за оценката и 
картирането на ЕСУ в XXX екосистеми от тази методология.

– Таблица EcosystemServiceIndicator_Values: Тази таблица е резултат от оценката на 
услугите предоставяни от екосистемите. Начинът, по който се извършва оценката е 
опи сана стъпка 3 в точка 6.2. Таблицата има следните полета:

– EcoUnit_ID: уникален идентификационен код и свързващо поле със слой EcoUnit;
– EcosystemType_Code: трицифрен код на екосистемен тип на ниво 3;
– EcosystemService_Code: код на услугите предоставяни от екосистемите;
– ESS_Indicator_Code: код на индикаторите, използвани за оценка на екосистемни-

те услуги;
– ESS_Indicator_Value: изчислена стойност индикатор, използван за за оценка на 

екосистемните услуги;
– Validity_FromDate: начална дата на валидност на данните за индикатора;
– Validity_ToDate: крайна дата на валидност на данните за индикатора;
– ESS_Indicator_Source: свободен текст, в който се описва източникът на данни, 

използван за изчисляване стойността на индикатора;
– ES_Capacity_Score: оценка на възможността за предоставяне на екосистемна 

услуга в петстепенна скала (от 1 до 5), направена според насоките в глава 6.2. / 
Стъпка 1;

Тъй като тази таблица може да съдържа огромен брой записи, които някой GIS софтуер 
може да не поддържа, възможно е да бъде разделена на по-малки таблици. В този случай 
записите в таблицата трябва да бъдат отделени на основата на типовете екосистеми ниво 3. 
Наименованието на таблицата трябва да се прави по следния начин:

 EcosystemServiceIndicator_Values_XXX – където XXX е кодът на типа екосистема от 
ниво 3.

– Таблица EcosystemServiceCapacity: За определяне на капацитета на дадена екосисте-
ма да предоставя конкретна услуга може да се използват един или повече на брой 
индикатори. За това е създадена таблица EcosystemServiceCapacity. В нея трябва да 
се попълни оценката на всяка екосистемна услуга да предоставя ползи, измерена в 
петстепенна скала (от 1 до 5). Начинът за изчисление на обща оценка за дадена услу-
га, при наличие на повече от един индикатори е отговорност на експертите. Таблица-
та има следните полета:

– EcoUnit_ID: уникален идентификационен код и свързващо поле със слой EcoUnit;
– EcosystemType_Code: трицифрен код на екосистемен тип на ниво 3;
– EcosystemService_Code: код на екосистемната услуга;
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– ESS_Capacity_Score: оценка на екосистемната услуга в петстепенна скала (от 1 до 
5), изчислена на база стойностите на всички индикатори, които се отнасят към 
нея. Когато се установи, че дадена екосистема няма капацитет за предоставяне 
на дадена услуга, получава стойност 0. 

За да бъде базата данни по-информативна, трябва да се изготви по една таблица за всяка 
екосистемна услуга и да се именува, както следва: EcosystemServiceCapacity_ZZZ, където ZZZ 
е кодът на услугата.

6.3.3. Точност и валидиране

Валидирането трябва да се базира на научно обоснован подход, за да представи достигна-
тата точност за всяка екосистемна услуга. Резултатите от всяка валидация трябва да бъдат 
съпроводени с доклади.

6.3.4. Цифрови карти за екосистемни услуги

За капацитета на екосистемите да предоставят екосистемни услуги, трябва да се изготвят 
карти в мащаб 1:125 000, размер на картен лист А2 и PDF формат. Картите могат да се принти-
рат на картен лист в същия размер.

Пространствения обхват на картните листове съвпада с обхвата на клетките от референтния 
грид на EEA (European Environment Agency) с размер на страната 50 км. В тази връзка за тери-
торията на цялата страна следва да бъдат създадени по 77 карти за всеки екосистемен тип. В 
случай, че в рамките на дадена клетка от този грид, не попада нито един обект от съответния 
екосистемен тип, за тази клетка не трябва да се създава отделна карта. Следователно броя на 
картите зависи от броя на клетките от грида, в които подадат обекти от съответния екосисте-
мен тип (слой EcoUnit).

Референтният грид на EEA е наличен тук:  http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/
eea-reference-grids/

За визуализация на капацитета на всяка екосистема да предоставя екосистемни услуги 
трябва да се използват цветове с нарастваща наситеност (таблица 10). Стойностите на капа-
цитета трябва да бъдат представени в шест класа: 0 – няма капацитет; 1 – нисък капацитет; 
2 – съответстващ капацитет; 3 – среден капацитет; 4 – висок капацитет; 5 – много висок капа-
цитет.

Картографското оформление на картите на състоянието на екосистемите трябва да следва 
насоките на EEA:

http://www.eionet.europa.eu/gis/docs/GISguide_v4_EEA_Layout_for_map_production.pdf

6.3.5. Mетаданни

Попълнената база данни за всеки тип екосистема, в т.ч. обектен клас и таблица в нея, трябва 
да бъдат документирани с метаданни, покривайки минимум задължителната описателна 
информация според INSPIRE. Попълването им може да бъде направено с онлайн редактора за 
метаданни INSPIRE MetadataEditor, достъпен оттук:

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/editor/
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7. Приложения

Приложение 1-Б2

Термини и определения
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Приложение 2-Б2

списък на съкращенията

БАНсИК Bulgarian poll monitoring agricultural and economic situation

ЕНП Екологично насочени площи

ECУ Екосистемни услуги

Ес Европейски Съюз

ИАОс Изпълнителна агенция по околна среда

ИТ Информационни технологии

сИзП Система за идентификация на земеделски парцели

сзсИ Система за земеделска счетоводна информация

МзХГ Министерство на земеделието, храните и горите

MИ Министерство на иконимиката

МОсВ Министерство на околната среда и водите

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НАТУРА2000 Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000

ОсП Обща селскостопанска политика

CICES Обща класификация на екосистемните услуги

CORINE Координация на информацията за околната среда

DEM Цифров модел на релефа

EEA Европейска агенция по околна среда

EUNIS Европейски университет за природни информационни системи

GIS  Географски информационни Системи

GMES Глобална програма за мониторинг на околна среда и сигурност 

IACS Интегрирана Система за Администрация и Контрол в Земеделието

ICRA Международен център за научни изследвания в селското стопанство

INSPIRE Инфраструктура за пространствена информация в европейската общност

JICA Японска агенция за международно 

LUCAS Статистическо проучване за промените в земното покритие и земеползването

MAES Картографиране и оценка на екосистемите и техните услуги

OECD Организация за икономическо сътрудничество и развитие

TEEB Икономиката на екосистемите и биоразнообразието
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Приложение 3-Б2

Таблица на екосистемните типове 
земеделски екосистеми
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Приложение 4-Б2

Карта на типовете екосистеми
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Приложение 5-Б2

Източници на данни
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Приложение 6-Б2

Таблица с индикатори за оценка на състоянието  
на земеделски екосистеми

Ориентир

Диви растения

Площ [хектара, брой или % 
от цялата земя] с диви 
растения, свързани с 
културите (буферни 

бразди, бразди от цветя в 
подкрепа на опрашването 

например)

Прогноза (сателитни 
изображения, 
наблюдение)

Да V на 2 години

Диви животни Брой

Брой животни или брой 
наблюдавани следи от 
животни под земята – 

червеи, къртици, 
насекоми и др.

Да V на 3 години

Площ на природни хабитати

Площ или съотношение [%] 
между земеделски и 

естествени земи. [текущият 
период на ОСП 2014 – 2020 

е подчертан като 
„екологизиране на 
земеделието*“ – 

естествени земи – зони с 
екологичен фокус, буферни 
бразди, граници на полета, 

храсти и дървета]

Например дистанционно 
наблюдение, запис от 

Държавния фонд 
„Земеделие“

Y V 2 years

Промени в земеползване/Взимане на 
земи

ha, ha/г, % Изчисляване Y V annual

Качество на почвата Поземлени имоти

Оценка по скала на 
състоянието на почвата 

(категория земя) спрямо 
свойствата на почвата

Да V на 3 години

Капацитет за влага в почвата %
Оценка по данни от 

почвата
Да V на 3 години

Напоявана площ ha/% култивирана земя
Брой на единица в 

мрежата от национални 
данни

Да V annual

Наличие на водни тела
наличие на водни тела на 

близко
разстояние, подход, Да V на 3 години

Аб
ио

ти
чн

а 
ра

зн
ор

од
но

ст

Наличие на инвазивни видове 
[вредители или плевели]

Съхранение на хранителни елементи 
за почвата (зависи от нутриентите и 

единиците почва – примерът е за К за 
черноземи)

Ж
ив

от
ин

ск
о 

ра
зн

оо
бр

аз
ие

Развъждани животни (зависи от вида)

Ха
би

та
тн

о 
ра

зн
оо

бр
аз

ие
Ра

ст
ит

ел
но

 р
аз

но
об

ра
зи

е
Хи

др
ол

ог
ич

на
 

ра
зн

ор
од

но
ст

И
нв

аз
ив

н
и 

ви
до

ве

Ст
ру

кт
ур

а 
на

 е
ко

си
ст

ем
ат

а

Растително разнообразие (годишни, 
многогодишни и смесени култури)

Растително разнообразие– покритие 
на почвата от растителност (годишни, 

многогодишни и смесени култури)

Индикатори за 
екологичното състояние

Тип/Група 

Параметър ( единици)
Налични 

данни    
(Да/Не)

Нужда от 
актуални 

данни 
(маркер"

V")

Периодич-
ност на 

иамеване

Да

Да V на 2 години

V ежегодно

ежегодно

наличие
Брой записи или общо 
количество приложени 

химикали

Да V

Да V ежегодно

По
чв

ен
а 

ра
зн

ор
од

но
ст

mg[K]/100g
Оценка по данни от 

почвата, измервания

Брой на единица площ/% 
[обикновено информация 

за видовете животни 
придружава информацията 
за броя животни във всяка 

ферма. Видът животно е 
важен по отношение на 

различните обеми и 
характеристики отпадъци, 

генерирани от фермата, 
различни видове структура 

и храна и др.]

Брой на единица в 
мрежата от национални 

данни

Брой или процент култура Прогноза

Съотношение/ Проценти Прогноза Да V ежегодно

Индикатор Методология

Би
от

ич
но

 р
аз

но
об

ра
зи

е

Приложението в електронен вариант е налично на:
http://www.metecosmap-sofia.org/methodological-framework/
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Наклон [%] или [градуси]
най-вече за трайни 

култури
Да

Експозиция (изложение/аспект)
Световни насоки [главни и 

междинни]
Скала в зависимост от 
култивираните култури

Да

Д
ру

ги
 и

нд
ик

ат
ор

и 
за

 
аб

ио
ти

чн
а 

ра
зн

ор
од

но
ст

Площ под защита от вятър Площ/%
Брой на единица в 

мрежата от национални 
данни

Да V на 3 години

Значително възникване на градушка 
или късна пролетна скреж или късна 

есенна скреж.

Записи или потопена площ 
или потопена продукция в 

тонове
[ha] или [t] Да V на 2 години

Степен на ерозия Скала t/ha/г Да V на 3 години

Пожари (причинени от изгаряне на 
стърнища например) 

Брой записи или изгорена 
площ [ha] (примерът е за 
изгорена площ с култури)

Прогноза, дистанционно 
наблюдение, държавни 

записи
Да V на 2 години

Вятър и бури (паднали посеви от 
градушка например)

Брой записи или увредена 
зона [ha] или загубена 

реколта [t, kg], или оценка 
по скала за уязвимост от 

градушка

Прогноза, дистанционно 
наблюдение, държавни 

записи
Да V на 2 години

Замърсени площи Замърсена площ [ha]
Прогноза, полеви 

измервания, държавни 
записи

Да V на 2 години

Солени, блатисти и киселинни зони Засегната площ [ha]
Прогноза, полеви 

измервания, държавни 
записи

Да V на 3 години

Ен
ер

ги
ен

 
ба

ла
нс

Съхранение на въглерод
Съхранение на въглерод в 

почвата [t/C/ha или %]
Скала за оценка Да V на 3 години

Интензивност на слънчевата радиация
kW/m2/г или по период на 

отглеждане
МГИК Да

Температурна сума

Температурна сума за 
период на вегетация 

[основно за трайни култури 
– лозя например]

Карти, оценка Да V

М
ат

ер
иа

ле
н 

ба
ла

нс
 (в

хо
д,

 
из

хо
д)

Загуба на нутриенти
Загуба от просмукване или 

ерозия
Да V ежегодно

Съдържание на органична материя в 
почвата

% или [g, kg/ha] Национален мащаб Да V ежегодно

Биомаса
Обем произведена 

биомаса [t]
Оценка Да V ежегодно

Во
де

н 
ба

ла
нс

 
(в

хо
д,

 и
зх

од
)

Изпарение от земята [mm] Да V 2 years

Валежи mm/г Да V ежегодно

Капацитет за съхранение на вода в 
почвата

Мащаб

Оценка в зависимост от 
вида почва (например 
съдържание на глина, 
свойства на наклона, 

експозиция), примерът е 
за съдържание на глина

Да V на 3 години

Аб
ио

ти
чн

а 
ра

зн
ор

од
но

ст

Пр
оц

ес
и 

в 
ек

ос
ит

ем
ат

а
Ст

ру
кт

ур
а 

на
 е

ко
си

ст
ем

ат
а

М
ет

аб
ол

ит
на

 
еф

ек
ти

вн
ос

т
Ре

ж
им

 н
а 

на
ру

ш
ен

ия
Ге

ом
ор

ф
ол

ог
ич

н
а 

ра
зн

ор
од

но
ст

М
ат

ер
иа

ле
н 

бю
дж

ет

М
ат

ер
иа

ле
н 

за
па

с

Во
де

н 
бю

дж
ет

Валежи или 
хидротермален 

коефициент за период на 
вегетация за различните 
култури (примерът е за 

соя)

По
то

к 
на

 е
не

рг
ия

та

Во
де

н 
за

па
с
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Приложение 7-Б2

Таблица с индикатори за оценка на екосистемни услуги  
от земеделски екосистеми

Раздел Подраздел Група Клас (CICES кодове)
Индикатор/Метод на 

измерване
Източници 
на данни

Р1. Култивирани култури 1111 

(вид, структура, процент)+
жътва като % от средното 
за страната, процент на 
вида

Да

P2. Отглеждани животни и 

тяхната продукция 1112 + животновъдство Да/Не

P3. Диви растения, водорасли и 

тяхната продукция 1113 -
използване на растителна 
биомаса

Да

P4. Диви животни и тяхната 

продукция 1114 -
използване на животинска 
биомаса

Да/Не

P5. Растения и водорасли от in-

situ аквакултура 1115 -
използване на растения и 
водорасли от in-situ 
аквакултура

Да/Не

P6. Животни от in-situ 

аквакултура 1116 -
използване на животни от 
in-situ аквакултура

Да/Не

Потребление на питейна 
вода по популации (PWS) 
по квартали, средно на 
глава от населението

Да

Обществено 
водоснабдяване

Да

P8. Подпочвени питейни води 

1122 +

Обществено 
водоснабдяване от 
подпочвени водни 
източници

Да

Потребление на суров 
материал на глава от 
населението

Да/Не

P121. Материали от растения, 
водорасли и животни за 

биохимикали и лекарства -
Производство на 
биохимикали, лекарства

Да/Не

13. Генетичен материал от 

цялата флора и фауна 1213 - Биоразнообразие Да

Общо брутна прясна вода 
от прясна подпочвена вода.        
Площ

Общо брутна прясна вода 
от прясна повърхностна 
вода.  Вид съоръжение.  
Площ

М
ат

ер
иа

лн
и

М
ат

ер
иа

ли

P10. Подпочвени непитейни 
води 1222 +

Входящ суров материал на 
глава от населението

Животински и растителни 
отпадъци (с изкл. на 
животински отпадъци от 
изготвяне на храна и 
продукти; и с изкл. на 
животински изпражнения, 
урина и тор)

Да/Не

kg/ha

брой видове

Да

Mill. m3/г., ha Да

Би
ом

ас
а

P11. Фибри и други материали 
от растения, водорасли и 

животни за директно 
използване или обработка 

1211 +

тон на глава 
от 

населението
Да/Не

тон на глава 
от 

населението

Р12. Материали от растения, 
водорасли и животни за 

земеделска употреба 1212 -
тонове

kg/ha

 kg/година

 kg/година

Во
да

P7. Подпочвени питейни води 

1221 +

L/ден/на 
глава от 

населението

Mill. m3/г.

Mill. m3/г.

P9. Повърхностни непитейни 

води 1221 + Mill. m3/г., ha

Параметри и 
мерни 

Хр
ан

а

Би
ом

ас
а

 %, тегло

брой/ha

kg/ha

Приложението в електронен вариант е налично на:
http://www.metecosmap-sofia.org/methodological-framework/
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Раздел Подраздел Група Клас (CICES кодове)
Индикатор/Метод на 

измерване
Източници 
на данни

М
ат

ер
иа

лн
и

Параметри и 
мерни 

Хр
ан

а

Би
ом

ас
а

 %, тегло
М

ин
ер

ал
ни

 
ре

су
рс

и

P17. Минерали, подлежащи на 
извличане близо до 

повърхността или над нея 
(напр. пясък за строителство, 

лигнит, злато, соли). +

Минерали, налични за 
извличане

Да

P18. Базирани на растения 

енергийни ресурси 1311 + kg/ha, ha Да/Не

P19. Базирани на животни 
ресурси 1321 -

kg/ глава 
население

не

Аб
ио

ти
чн

и 
ен

ер
ги

йн
и 

из
то

чн
иц

и P20. Абиотични енергийни 
източници, използвани за 

конвертиране – слънчеви+
kWh/годна, 

ha
Да

Зелена инфраструктура Да

Общ запас на въглерод 
(биомаса + почви)

Да/Не

Тип растително покритие Да

R2. Разреждане от 
атмосферата, сладката вода и 

морските екосистеми 2122 +
Общо емисии във въздуха Да

R3. Медиация на 
миризми/шум/визуални 

влияния 2123 -

Регистрирани нива на шум 
/по квартал и град/

Да/Не

R4. Стабилизиране на маса и 
контрол на процентите ерозия 

2211 +
Средна годишна загуба на 
почва от ерозия 

Да/Не

Средно годишно изливане 
от реки 

Да

Изливане на естествени 
подпочвени води

Да

R7. Защита от наводнения 2222 -
наводнения, причиняващи 
щети

Да/Не

Ре
гу

ли
ра

щ
и 

и 
по

дд
ър

ж
ащ

и

Общо брутна прясна вода 
от повърхностни води.                           
Вид съоръжение. Площ.

М
ат

ер
иа

лн
и

По
то

ци
 н

а 
те

чн
ос

ти R6. Поддръжка на 
хидрологичен цикъл и воден 

поток 2221 +

mm/година

l/s/km2

брой

По
то

ци
 н

а 
м

ас
а

m/ha/ година

R5. Буфериране и смекчаване 
на потоци маса 2212 -

места за възстановяване
брой/възстан
овена площ

Да/Не

М
ед

иа
ци

я 
на

 о
тп

ад
ъц

и,
 то

кс
ич

ни
 о

тп
ад

ъц
и 

и 
др

уг
и 

вр
ед

но
ст

и

М
ед

иа
ци

я 
от

 е
ко

си
ст

ем
и

R1. 
Филтриране/секвестиране/съх

ранение/натрупване от 

екосистеми 2112 +

процент от 
общата площ

t/ha

Процент 
растително 
покритие

тонове

децибели

t/ha

Ен
ер

ги
я

Ба
зи

ра
ни

 н
а 

би
ом

ас
а 

ен
ер

ги
йн

и 
из

то
чн

иц
и Биомаса на култури или 

растения с потенциална 
употреба като енергиен 
източник

 Животински продукти, 
използвани за енергия

потенциал за слънчева 
енергия, земед. земя, заета 
от фотоволтаици 

М
ат

ер
иа

ли

Во
да

P15. Повърхностни непитейни 

води 1221 +

P16. Подземни непитейни води 

1222 +
Общо брутна прясна вода 
от прясна подземни води.       
Площ

М
ед

иа
ци

я 
на

 п
от

оц
и
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Раздел Подраздел Група Клас (CICES кодове)
Индикатор/Метод на 

измерване
Източници 
на данни

М
ат

ер
иа

лн
и

Параметри и 
мерни 

Хр
ан

а

Би
ом

ас
а

 %, теглоR8. Защита от бури 2231 -
записани случаи на 
торнадо

Да/Не

R9. Проветрение и 

транспирация 2232 +
Транспирация/Изпарение 
от земята

Да

R10. Опрашване и 
разпръскване на семена 

2311++

Пчели, птици, прилепи, 
молци, мухи, вятър, 
нелетящи животни, 
допринасящи за пренасяне 
на прашеца и 
възпроизвеждане на 
растенията. Линейни 
функции, поддържащи 
опрашването.

защитени обекти/защитена 
площ

разсадникови плантации Да

R12. Контрол на вредителите 

2321 +
Плътност на вредителите, 
прилагане на ротация на 
културите.

N/A

R13. Контрол на заболяванията 

2322 -
средна възраст на 
популацията

Да/Не

R14. Процес по състаряване 

2331 - деградация на почвата Да/Не

R15. Разлагане и фиксиращи 

процеси 2332 +
Органична материя в 
почвата

Да

Съ
ст

оя
ни

е 
на

 в
од

ат
а

R16. Химическо състояние на 

сладките води 2341 +
Параметри за качество на 
водата

Да

Запас от органична материя Да

Площ със зелена 
инфраструктура

Да

R18. Регулиране на микро и 

регионалния климат 2352 -
човешки топлинен комфорт 
през януари/юни

Да/Не

C1. Експериментално 
използване на растения, 

животни и ландшафти/морски 
повърхности в различни 

екологични настройки 3111 -

земно покритие Да/Не

C2. Физическо използване на 
ландшафти/морски пейзажи в 

различни екологични 

настройки 3112 +

земеползване (селски 
туризъм, пътеки за ходене 
и колоездене и др.)

Да

Ре
гу

ли
ра

щ
и 

и 
по

дд
ър

ж
ащ

и

По
дд

ръ
ж

ка
 н

а 
ж

из
не

ни
я 

ци
къ

л,
 х

аб
ит

ат
а 

и 
за

щ
ит

а 
на

 ге
не

ти
чн

ия
 ф

он
д

ha, m, n.m.

Индекс за 
деградация 
на почвата

Ф
ор

м
ир

ан
е 

и 
съ

ст
ав

 н
а 

по
чв

ат
а

По
дд

ръ
ж

ка
 н

а 
ф

из
ич

ни
, х

им
ич

ни
, б

ио
ло

ги
чн

и 
съ

ст
оя

ни
я

Ф
из

ич
ес

ки
 и

 е
кс

пе
ри

м
ен

та
лн

и 
вз

аи
м

од
ей

ст
ви

я

Брой 
посетители 

Брой 
посетители 

%

 -

Ат
м

ос
ф

ер
ен

 съ
ст

ав
 и

 
ре

гу
ли

ра
не

 н
а 

кл
им

ат
а R17. Регулиране на глобалния 

климат чрез намаляване на 
концентрациите парникови 

газове 2351 +

общо t CO2 

eq/ha (t C/ha)

ha/глава от 
населението

Етапи

N/A [клас от 
висока 

важност – 
данните ще 
са налични 

през 
ESTIMAP 
модела и 

изпълнения 
NINA/IBER 

проект]R11. Поддържане на 
популациите за разсадници и 

хабитатите 2312 ++

брой/m2

брой/m2

Ко
нт

ро
л 

на
 

вр
ед

ит
ел

и 
и 

за
бо

ля
ва

ни
я брой/m2

години

По
то

ци
 н

а 
га

з/
въ

зд
ух брой

mm

Ку
лт

ур
ни

 Ф
из

ич
ес

ки
 и

 и
нт

ел
ек

ту
ал

ни
 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
я 

с ф
ло

ра
 и

 ф
ау

на
, 

ек
ос

ис
те

м
и 

и 
ла

нд
ш

аф
ти

/м
ор

ск
и 

по
въ

рх
но

ст
и 

(е
ко

ло
ги

чн
и 

на
ст

ро
йк

и)

М
ед

иа
ци

я 
на

 
по

то
ци
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Раздел Подраздел Група Клас (CICES кодове)
Индикатор/Метод на 

измерване
Източници 
на данни

М
ат

ер
иа

лн
и

Параметри и 
мерни 

Хр
ан

а

Би
ом

ас
а

 %, тегло
C3. Научни 3121-  научни изследвания на 

екосистеми
Да/Не

C4. Образователни 3122-
образователни дейности 
(фестивали, центрове за 
посещение, зелени 
училища и др.)

Да/Не

C5. Наследство, културно 3123 +
Земно покритие (културни 
монументи, ландшафти и 
др.)

 Да

C6. Развлечение 3124 + съоръжения за отдих и SPA Да

C8. Символични 3211 + емблематични места  Да

C9. Свещени и/ или религиозни 

3212 +
свещени и/или религиозни 
места

 Да

C10. Съществуване 3221+ значимост на опазването  Да

C11. Наследство 3222 + значимост на опазването  Да

Брой 
застрашени, 

защитени 
или редки 

видове или 
хабитати; 

брой 
посетители

Да/Не

С2
 –

 д
ух

ов
ни

, с
им

во
ли

чн
и 

и 
др

уг
и 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
я 

с ф
ло

ра
 и

 ф
ау

на
, 

ек
ос

ис
те

м
и 

и 
ла

нд
ш

аф
тн

и/
м

ор
ск

и 
по

въ
рх

но
ст

и 
(е

ко
ло

ги
чн

и 
на

ст
ро

йк
и)

Д
ух

ов
ни

 
и/

ил
и 

ем
бл

ем
ат

ич
н

и

брой 

брой

Д
ру

ги
 к

ул
ту

рн
и 

пр
од

ук
ти

 Ф
из

ич
ес

ки
 и

 и
нт

ел
ек

ту
ал

ни
 в

за
им

од
ей

ст
ви

я 
с ф

ло
ра

 и
 ф

ау
на

, е
ко

си
ст

ем
и 

и 
ла

нд
ш

аф
ти

/м
ор

ск
и 

по
въ

рх
но

ст
и 

(е
ко

ло
ги

чн
и 

на
ст

ро
йк

и)

Брой 
защитени 

зони на 
хектар 
Брой 

защитени 
видове/ 
дървета/ 
защитени 

зони

естественост           земно 
покритие          

И
нт

ел
ек

ту
ал

ни
 и

 п
ре

дс
та

ви
те

лн
и 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
я

Брой 
публикувани 

научни 
доклади

C7. Естетически 3125-

Брой 
обучени 

лица; брой 
дейности 
годишно

Брой 
посетители; 

брой 
културни 
атракцииБрой 

посетители 
или 

съоръжения; 
брой 

туристически 
атракции

Ку
лт

ур
ни
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Приложение 9-Б2

Шаблони на базата данни и номенклатурните таблици

Описаните в методическата част база данни и съдържащите се в нея таблици и векторни 
слоеве, както и номенклатурните таблици за типове екосистеми и индикатори за състояние и 
екосистемни услуги се съдържат в цифров формат към настоящата Методика.

Структурата и съдържанието на данните по Анекс 9 е следното:

1. Директория: 9.00_EcosystemDatabase_Schema

Съдържа шаблона на базата данни по насточщата методика в няколко различни формата:

– Ecosystem_DB_v07.diagram: структура на базата данни за преглед в ArcGIS Diagrammer – 
свободен софтуер за създаване, редактиране и анализиране на схеми на геобази данни

– Ecosystem_DB_v07.mdb: структура на базата данни в MDB формат;

– Ecosystem_DB_v07. xml: структура на базата данни в XML формат;

– Ecosystem_DB_v07. jpg: схема на базата данни в JPG формат.

2. Директория: 9.01_Schema_Report_ES_Database

Съдържа описателен документ на геобазата данни включващ спецификациите на всички 
таблици и векторни слоеве в нея, както и описание на всички атрибутивни полета в тях:

– 9.01_0_Schema_Report_ES_Database.htm: документ с описание на структурата на базата 
данни.

3. Директория: 9.02_NOMENCLATURES_XLS

Съдържа номенклатурни таблици за типове екосистеми и индикатори за състояние и еко-
системни услуги:

– N_EcosystemType.xls: таблица във формат за MS Excel съдържаща всички екосистемни ти-
пове на различни йерархични нива;

– N_EcosystemCondition.xls: таблица във формат за MS Excel съдържаща номенклатури за 
индикаторите за екосистемно състояние до ниво 3;

– N_EcosystemConditionIndicator_Parameter.xls: таблица във формат за MS Excel съдържаща 
информация за начина на създаването на таблица за параметрите за екосистемно състояние 
за всеки специфичен тип екосистема;

– N_EcosystemService.xls: таблица във формат за MS Excel съдържаща номенклатури за еко-
системните услуги до ниво 4

– N_EcosystemService_Indicator.xls: таблица във формат за MS Excel съдържаща информа-
ция за начина на създаването на таблица за индикаторите за екосистемни услуги за всеки 
специфичен тип екосистема;
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– Instruction_Nomenclature_Tables_ES_Condition_Services.docx: документ в MS Word формат 
съдържащ описание на последователността и спецификите за попълване на всички номен-
клатурни таблици по Методиката, както и за таблиците в базата данни при всеки специфичен 
тип екосистема.

4. Директория: 9.03_Data_Maps

Съдържа разграфката за Р България за референтния грид на EEA (European Environment 
Agency) с размер на страната 50 км.

Данните и документите по Анекс 9 са налични на електронен носител към настоящата Ме-
тодика, а така също са публикувани и на интернет адрес: 

http://www.metecosmap-sofia.org/methodological-framework/


