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1. Въведение 

1.1. Цели и обхват  

Еднократната оценка и картиране на екосистемите и екосистемните услуги (както е 

посочено в части Б и В на методологическата рамка) е важна предпоставка за създаване на 

изходна база за оценяване на настъпили промени в състоянието на екосистемите и 

осигуряваните от тях екосистемни услуги с течение на времето. Успешното екосистемно 

управление,, като част от политиките, плановете и проектите за развитие, свързани с 

благосъстоянието на хората (UNEP, 2014) , обаче, изисква идентифициране на дългосрочни 

тенденции на развитие на екосистемите в България. За територията на страната, 

намираща се извън екологичната мрежа НАТУРА 2000, тази изходна база беше създадена 

в референтната времева рамка на полевите сезони 2015-2016 посредством седем проекта, 

които извършиха картиране и оценка на девет основни типа екосистеми в рамките на 

програмата BG03 „Биоразнообразие и екосистемни услуги“, финансирана от финансовия 

механизъм на EИП.  

Непрекъснатото развитие на социо-екологичните системи в България обаче, изисква 

повече от една такава моментна оценка, за да се уловят коректно тенденциите в тяхното 

развитие и да се оценят промените във въздействията върху биоразнообразието и 

функционирането на екосистемите.  Дори ако през 2015 г. или 2016 г. една екосистема е 

била оценена в отлично състояние, с непокътнат интегритет и с максимарен капацитет за 

доставка на екосистемни услуги, природните фактори и човешката дейност в по-обшия 

контекст на социо-екологичната система могат да се променят и да повлияят 

неблагоприятно върху нея. В някои екосистеми това е обичайна ситуация - например в 

земеделските екосистеми при които техният състав и свойства може рязко да се променят 

ежегодно при ротация на културите, по начин, който не е обичаен за природните 

екосистеми; в процеса на урбанизация градските екосистеми имат тенденция да 

„поглъщат“ заобикалящата ги земя с малка до никаква връзка към целостта на наличните 

природните екосистеми върху нея (които в много случаи биват или фрагментирани или 

напълно разрушени); водните екосистеми - реки и езера със сладка вода и морски, са 

предмет на нарастващо замърсяване не само от относително регулирани точкови 

източници, но също така и от дифузни източници (като нитрати от земеделието) или нови 

замърсявания (напр. микро-пластмасови замълсители). Следователно, ако не се 

актуализира непрекъснато, оценката на „базовата линия“ ще остарее в кратък до среден 

срок, ще става все по-неадекватна за целите на устройство на териториите, устойчивото 

управление на екосистемите, взимането на устойчиви решения от всички заинтересовани 

страни и за други цели на политиката.  
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Освен това, без постоянно актуализиране на базовите данни, ние няма да сме в позицията 

да оценяваме резултатите от управлението на екосистемите и също така всеки успех, 

който бихме имали по отношение постигане на целите на Стратегията за биологично 

разнообразие до 2020 г. на ЕС. 

Целта на мониторинга на околната среда, базиран на екосистемите, трябва да включва 

освен организирано пряко наблюдаване на тенденциите в развитието на социо-

екологичните системи, така и систематичното използване на съществуващите данни, 

предоставени от други видове мониторинг, събиране на допълнителна информация и т.н. 

Понастоящем, това не е точно случаят поради редица фактори - сложността на такива 

системи, развитието на методите за мониторинг и нашето разбиране за екосистемите, 

актуализиране на основните цели на политиката.  

Настоящото Ръководство за мониторинг е част от структурата на националната 

методологическа рамка за картиране и биофизична оценка на екосистемите в България . 

Тя се състои от: уводна част, включваща информация и посочени осъществими стъпки за 

връзката с икономическата оценка, осчетоводяване на природен капитал и други 

последващи стъпки, девет методологии за картиране на конкретни екосистеми и 

екосистемни услуги, Ръководство за in-situ верификация, Ръководство за мониторинг (този 

документ).  

Това Ръководство цели да обо снове и посочи осъществимите стъпки за провеждане на 

съответстващ, вътрешноинституционален мониторинг на състоянието на екосистемите (ЕС) 

и екосистемните услуги (ЕСУ), предоставяни от тях, дори ако институционалната рамка за 

такъв мониторинг да не е напълно изградена по време на изготвянето на Ръководството. 

Нуждата от правни модификации е посочена в част А на Методологичната рамка и не е 

предмет на това ръководство. 

Мониторингът, описан в това ръководство, се отнася за осем основни екосистеми в 

България, вътре и извън защитените зони. Следващата таблица показва основните видове 

екосистеми, индентифицирани в България, предмет на картиране и оценка на 

методологиите и техните приложения. Това Ръководство н е описва подробно стъпките на 

оценка и картиране на екосистемите, но се основава на тях.   
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Таблица 1  Типове екосистеми в България 

Типове екосистеми   Части   Приложения към методологията  

Сухоземни/ Градска  

Сухоземни/ Обработваема земя 

Сухоземни/ Пасища 

Сухоземни/ Гориста местност и 

гори 

Сухоземни/Горска пустош и 

шубрак 

Сухоземни/ Земи с рядка 

растителност 

Сухоземни/ Влажни зони 

Сладководни / Реки и езера 

Морски / Морски 

B1  

B2  

B3  

B4  

B5  

B6  

B7  

B8  

B9  

1. Приложение № 6 към съответната 

методология на екосистемата: Показатели 

за оценка на състоянието на 

екосистемата;  

2. Приложение № 7 към съответната 

методология на екосистемата: Показатели 

за оценка на услугите, предоставени от 

екосистемата.  

 

Имайки предвид спецификата на всеки тип екосистема, настоящото Ръководство 

предоставя набор от индикатори за мониторинг и техни параметри за всеки тип 

екосистема, като установява обща процедура за идентифициране на движещите сили на 

промяна на екосистемите, както и за извеждане на индикатори за натиска върху 

екосистемите и за тяхното състояние, от индикаторите за мониторинг, които се отнасят за 

всички типове екосистеми в България.  

Настоящият Документ има цели да синхронизира екосистемния подход с мониторингът, 

осъществяван като част от прилагането на други релевантни политики, произтичащи от 

международни, европейски и национални правни разпоредби, с цел да се създаде 

максимална синергия между политиките и да се надграждат вече събраните знания. 

Целта на Ръководството е да предостави насоките за дългосрочно събиране, обработване 

и интерпретиране на данните за околната среда, предоставяни в рамките на екосистемния 

подход. По този начин мониторингът ще осигури проследяването на тенденциите в 

развитието на екосистемите, натискът на който са подложени и промените в състоянието 

им и количеството на предоставяните от тях екосистемни услуги. Документът е 

съсредоточен върху концепцията за екосистемните услуги и следователно разглежда 

мониторинга на тенденциите в промяната на състоянието на екосистемите като компонент 

на по-широкия мониторинг на тенденциите в увеличаването или намаляването на 

активите на екосистемите и потоците от екосистемни услуги, които о т своя страна 

формират компонентите на природния капитал на България. 
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1.2. Целева аудитория 

Този документ се отнася за всеки, който е:  

1. Изпълнител на дейности по мониторинг на екосистеми: длъжностно лице в 

администрацията, което отговаря за изпълнението, изцяло или частично, на 

мониторинга и оценката на екосистемите и екосистемните услуги. Най-

релевантните части за Вашата работа в това Ръководство са отбелязани със знака 

;  

2. Заинтересовано лице - потребител на резултатите от мониторинг:  Длъжностно 

лице на администрацията на потребител на данни, представител на научната 

общност, на местни органи или на други заинтересовани страни, участващи в 

национални или местни политики по взимане на решения. При такъв капацитет, 

може да сметнете за полезно да използвате резултатите от мониторинга или въз 

основа на Вашите институционални нужди, или да идентифицирате нуждата от 

подобряване/разширяване на мониторинга на конкретен тип/подтип екосистема. 

В това Ръководство, най-релевантните части за Вашата работа са отбелязани със 

знака ;  

3. Доброволец: Доброволец, който иска да подкрепи процеса на мониторинг на 

състоянието на екосистемите в България и екосистемните услуги, предоставени от 

тях. Най-релевантните части за Вашата работа в това Ръководство са отбелязани 

със знака . 

Лицата, участващи в провеждането на целия диапазон от процедури по мониторинг, се 

очаква да притежават необходимото образование и квалификация, 

професионални/специализирани знания и опит в сферата на екологията и опазване на 

биоразнообразието. По-подробни методологии за мониторинг на отделни екосистемни 

компоненти са налични от Националната система за мониторинг на околната среда 

(http://eea.government.bg/bg/nsmos). Този мониторингът понастоящем е организиран 

основно като мониторинг на отделни компоненти на околната среда, 

включително и на биоразнообразието, и няма характеристиките на 

екосистемен мониторинг в рамките на холистичния методологичен 

подход. Освен това, поради недостатъчния брой специалисти с 

необходимата квалификация, понастоящем наличният капацитет в 

България е под необходимия за изпълнението, редовно и в достътъчно 

широк мащаб, на целия обхват от дейности, посочени в това 

Ръководство. Затова, други заинтересовани лица и по-конкретно 

гражданското общество, са също призовани в подкрепа на усилието за 
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мониторинг на екосистемите и екосистемните услуги в България.  

В рамките на програмата BG03 „Биоразнообразие и екосистемни услуги“, ролята на 

участващите доброволци се оъществява чрез наличния формат на схемата за 

предоставяне и принос от наблюденията от доброволци на редица наземни и водни 

видове през полевите сезони 2015-2016, които са включени в Националната 

информационна система за биоразнообразие (НИСБ). Самата НИСБ от своя страна, се 

нуждае от значителни подобрения на интерфейса на обществения потребител, който да 

бъде подходящ и достатъчно удобен за събирането на доброволчески данни. Планира се 

да бъдат предоставени на разположение на доброволците безплатни приложения за 

смарт телефони за основните платформи (Android, iOS, Windows mobile), които да улеснят 

предоставянето на данни на НИСБ. Учени, НПО и заинтересовани страни вече са 

разработили приложения за наблюдаване на единични видове (например има няколко 

приложения за идентифициране на птици по глас, външен вид и проследяване, 

включително идентифициране на български птици и дневник SmartBirds). Екосистемата 

обаче е нещо повече от сумата от нейните части – живите организми (растения, животни и 

т.н) и тяхната нежива среда. С усилията на ЕС за развитието на „гражданската“ наука в 

Европа, доброволците получават все по-сложни инструменти и възможности за измерване 

на фактори, например морското замърсяване (използвайки съответното приложение на 

Европейската агенция по околна среда - Marine LitterWatch) или дори могат да участват в 

измерване на екосистемни услуги (като културните, например) чрез регистриране на 

дейностите по прост, но структуриран начин. 

Друго важно допълнение към НИСБ е планираният нов модул за 

екосистемни услуги. Той ще направи достъпни данните за биофизичната 

оценка на състоянието на екосистемите чрез проектите за оценка и 

картиране, извършени извън зоните от млежата НАТУРА 2000 с 

финансиране от програмата BG03, както и данните от бъдещи проекти за 

картиране и оценка на екосистемите и техните услуги в зоните от НЕМ НАТУРА 2000, които 

ще се финансират от ОП Околна среда. 

Ръководството съдържа информация и насоки за:  

 Ролята и мястото на мониторинга от гледна точка на съответните международни 

модели - каскаден модел за доставката на екосистемни услуги и логическата рамка 

ДНСВО (движещи сили-натиск-промяна-въздействие-отговор) на Европейската 

агенция по околна среда;  

 Съществуващата институционална рамка;  

 Процесът на мониторинг, в т.ч.: 
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o Подготвителни стъпки: обхват и съдържание на мониторинговата програма, избор 

на полигони за мониторинг;  

o Работа на терен: Времеви периоди на проучване, методи на събиране и доставка 

на данни; 

o Последваща работа: обработка, интерпрегация и докладване на резултатите и 

получените данни; за идентифициране на тенденции в промяната на състоянието 

на екосистемите и количеството на ЕСУ, предоставени от тях.  

1.3.  Предпоставки 

Място на Ръководството за мониторинг в Националната методологична рамка. Обхват и 
необходимост от развитие 

Мониторингът, в контекста на Националната методологична рамка, е текуща дейност, 

следваща след „базовата линия“ на картиране и оценка на екосистемните услуги, 

предоставяща информация за следващи стъпки в процеса по осчетоводяване на 

националния природен капитал, както е представено във Фигура 1:  

 

Фигура 1 Място на мониторинга в Националната методологична рамка 

Мониторингът е непрекъсната дейност, която трябва да се изпълнява от много участници, 

комбинирайки вътрешни и външни дейности, целяща: 

 Непрекъснато събиране на данни за развитие на екосистемите чрез използване на 

индикатори за мониторинг; 

• Развитие на сметките на 
националните 
екосистеми 

• Поддръжка на сметки 

• Връзка към развитие на 
сметките на 
националните 
екосистеми 

• Поддръжка на сметки 

• Подобряване на 
качеството на 
национален набор от 
данни 

• Решаване на 
несъответствия 

•Картиране и оценка 
на състоянието на 
екосистемите 

•Картиране и оценка 
на услугите на 
екосистемите 

Оценка на 
базова линия 

(Част Б) 

In situ 
верификация 

(Част В) 

Мониторинг на 
тенденции (Част 

Г) 

Осчетоводяване 
на природен 

капитал  

(Част Д) 
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 Идентифициране на промени в състоянието на екосистемите и съответстващата 

промяна в количеството на доставяните екосистемни услуги; 

 Обработка и интерпретация, чрез използване на експертни знания и модели, на 

настъпилите различия в състоянието на екосистемите между базовата линия и 

новото отчетено състояние, прилагайки индикатори за ДНСВО, които да 

индентифицират движещите сили на промяна на екосистемите, натискът (който 

води до новото състояние), въздействията (на човешките дейности) и резултата от 

отговора, който дават съществуващите политики; 

 Изработване и представяне на заинтересованите лица на обективни данни и 

научно обоснована основа за вземане на политически решения и коригиращи 

мерки - законодателни, институционални и практически; 

 Осигуряване на добре обоснована практическа база за създаване и поддръжка на 

национални екологични сметки; 

 Предоставяне на подкрепа за отчитането на България пред ЕС и международни 

организации, по отношение изпълнение на международни задължения, както и 

подпомагане на преговорни процеси за разпределение на ресурси. 

Посочените цели и съотнасянето им към съответните части на Ръководството, са 

представени на Фигура 2: 

 

Фигура 2  Структура на Ръководството за мониторинг и връзки между дейностите в него 

Ръководството за мониторинг представлява „жив“ документ. В настоящата си форма, то е 

фокусирано върху мониторинг на тенденциите в състоянието на екосистемите и 

установяване на тенденциите в капацитета на екосистемите за предоставяне на 

екосистемни услуги (т.е. биофизичната оценка). Паричната оценка на екосистемните 

услуги може да бъде предмет на мониторинг на по-късен етап в зависимост от наличните 

данни, прецизността на моделите, използвани за предвиждане на тяхната доставка и 

търсене, и други фактори. Поради това отговорът на политиката, въпреки че е извън 

Процес на 
мониторинг 

(Част 3) 

Специфика по 
типове 

екосистеми 

(Част 4) 

Работа на 
заинтересован

ите лица. 
Изходна 

информация 
за политика 

(Част 5) 
 

Изходна 
информация 

към 
осчетоводяван
е на природен 

капитал  

(Част 6) 

Приемане на 
политиката 

(извън 
Ръководството

) 
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обхвата на Националната методологична рамка, е важно съображение за по -нататъшното 

развитие на екосистемния мониторинг и съответните модификации на Ръководството за 

мониторинг. 

Разлики прилики между мониторинг и проверка на място, и допълнителни процедури  

Националната методологична рамка съдържа също и документ, наречен Ръководство за 

in situ верификация (Част Г)(Фигура 1). Ако се разгледа по-подробно това Ръководство, ще 

се види прилика между неговия подход и подходът, следван в настоящия документ. Все 

пак има значителни разлики по отношение целта, обхвата и предвидената целева 

аудитория от ползватели на Ръководството за In situ верификация и Ръководството за 

мониторинг, поради което те разчитат на различни методи „под похлупака“ (Фигура 3). 

 

Фигура 3 Сравнение между подходите за in situ верификация и мониторинг 

Освен това, прилагането на Ръководството за мониторинг ще изисква периодична in situ 

валидация, за да се направи оценка дали дадено място за провеждане на мониторинг е 

подходящо да се включи в програмата за мониторинг или точно обратното да бъде 

изключено, или използвано за мониторинг на друг тип екосистеми поради промяна в 

земеползването или типа екосистеми (т.е. екологична сукцесия). 

In situ верификация 

Цел: Да подобри качеството на 
данните в съществуващата база 

данни 

Обхват: Еднократно настоящо 
проучване с по-малък мащаб на 

несъответствията в данните и/или 
между източниците на данни 

Аудитория:  органи за изготвяне и 
поддръжка на данни, малък брой 
други заинтересовани лице (т.е. 

собственици на земя на конкретни 
имоти) 

Мониторинг 

Цел:  Да получи нови данни за 
идентифициране на тенденции в 

развитието на екосистемите 

Обхват: Периодична, непрекъсната 
извадка с национален мащаб, 

базиран на наблюдение на 
състоянието на екосистемите 

Аудитория:  Международни и ЕС 
органи, политици и взимащи 

решения на национално и местно 
ниво 
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2. Мониторингът на екосистемите в България в контекст - 

международно развитие и национална специфика 

2.1. Подходът „екосистемни услуги“ 

Екосистемите, от научна гледна точка, представляват общности от 

взаимодействащи си организми (растения, животни, микроорганизми и др.) 

и тяхната нежива физико-химична среда (напр. вода, минерали, почва, 

климат и т.н). Тези живи (биотични) и неживи (абиотични) компоненти са 

свързани зпомежду си чрез потоци от вещества и енергия, движещи се през 

хранителните мрежи (Одум, 1971). 

Екосистемите са дефинирани в Конвенцията по биологично разнообразие 

(КБР) като „динамичен комплекс от общности на растения, животни и 

микроорганизми и тяхната нежива околна среда, действаща като 

функционална единица“ (ООН, 1992). Екосистемите имат множество 

функции, като всяка екосистема осигурява набор услуги, допринасящи за 

благосъстоянието на човека, пряко (като доставка на храна, дървесина, гориво и др.), или 

по-малко пряко (напр. чрез осигуряване на чист въздух и сладка вода). В този смисъл, 

оценката на екосистемите представлява инструмент за структуриран и целеви анализ на 

промените в околната среда и тяхното въздействие върху благосъстоянието на човека. 

Структурните и функционалните компоненти на екосистемите са ключови входни точки за 

нашето разбиране относно това как видовете организми си взаимодействат помежду си и 

с тяхната абиотична среда, и как тези взаимодействия са засегнати от човешката дейност. 

Подходът на екосистемните услуги (ЕСУ) интегрира екологичните, социалните и 

икономическите измерения на управлението на природните ресурси (Cork, 2007),  и който 

може да се опише по следния начин: 

 Той помага да се идентифицират и класифицират ползите, които хората извличат от 
екосистемите. Той включва също пазарни и непазарни, използвани и неизползвани, 
материални и нематериални ползи. 

 Той обяснява на потребителите и производителите на ЕСУ необходимостта от 
поддръжката и подобряването на състоянието на екосистемите за осигуряване 
благосъстоянието на хората. 

 Той помага ползите, получавани от както от природните, така и от модифицираните 
от човека екосистеми, да се опишат и съобщят на широк кръг заинтересовани лица. 

2.2. Връзки между екосистеми, екосистемни услуги и социално-икономическо 
ползване:  каскаден модел и мястото на мониторинга 
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За да се определи обхватът на мониторинга е необходимо да се разбере 

социално-екологичната система, в която едновременно съществуват хората и 

екосистемите и взаимодействат в рамката на екосистемните услуги. От 

екологична гледна точка хората са видове, обитаващи повечето екосистеми. За 

разлика от други биологични видове обаче, ние сме разработили инструменти 

и механизми за производство, транспортиране и други дейности в планетарен 

мащаб, променяйки по тази причина местообитанията на други видове, често 

до степен на тяхното пряко унищожаване и на жизненото им пространството. 

Доставката и използването на екосистемни услуги в рамките на тази социо-екологична 

система е представено в каскадния модел (Haines-Young & Potschin, 2010), показан по-

долу във форма, която е адаптирана от Европейската агенция за околна среда (European 

Environment Agency, 2016)  и приета в Общата международна класификация на 

екосистемните услуги (CICES): 

 

Фигура 4 Каскаден модел на рамката за екосистемните услуги CICES 

Както може да се види от модела, някои от услугите предоставяни от екосистемите 

(крайни услуги), се ползват пряко от хората в зависимост от типа на услугата - например 

продоволствените услуги (стоки) имат приложение в производството на промишлените 

продукти и услуги; регулиращите екосистемни услуги често добавят външна стойност, 

което намалява определени разходи; продоволствените и културните услуги заедно, 

играят роля в живота на домакинствата извън формалната икономика, или с други думи, 

за устойчиво поддържане на благосъстоянието на хората. Консум ирането на тези услуги 

„изнася“ материя и енергия от екосистемите. От друга страна, остатъци и отпадъци от 

домакинствата и промишлеността (т.е. от производството на енергия, стоки и услуги, 
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транспорт и т.н.) са източник на натиск, който има неблагоприятно въздействиевърху 

екосистемите, а в някои случаи и ги разрушава.  

Представеният каскаден модел формира основата на настоящото Ръководство. В 

продължение на години е извършена значителна работа по мониторинг на различни 

компоненти на околната среда (въздух, вода, почва, биоразнообразие, някои екосистеми, 

особено горите, емисии, специфични замърсители и др.). Разработени са процедури за 

мониторинг за тези елементи и са предоставени редици от данни от определените за 

провеждане на мониторинг места, макар и не за цялата територия на България.  Въпреки 

това, тези данни не могат да покрият целия спектър от данни, необходими за мониторинг 

на екосистемно ниво. Очаква се извършваният досега мониторинг на отделните 

компоненти на екосистемите, заедно с данни, събрани от други източници (като 

устройство на териториите, земеделие, статистика, търговия и др.), както и извършеното 

моделиране, да допринесат за разбирането на антропогенния натиск, упражняван върху 

екосистемите. Мониторингът може да допринесе и за количественото оценяване на 

производството на екосистемните услуги в непарични стойности, като по този начин се 

улеснява разбирането на причинно-следствените връзки между натиска и резултатите от 

него, и се осигурява здрава основа за вземане на решения и приложение на специфични 

инструменти за управление. 

2.3.  Логическата рамка ДНСВО и нейното приложение в екосистемния 

мониторинг 

Картирането и оценката на състоянието на екосистемите и 

предоставяните от тях услуги, представлява инструмент, предвиден да 

получи моментна „снимка“ на съществуващото стояние към периода на 

картиране.  

Аналитичната рамка ДНСВО (движещи сили - натиск - състояние - 

въздействие – отговор) прилага холистичен подход за разбиране 

измененията (развитието) на екосистемите във времето и начините, по 

които човешката дейност въздейства върху тях. Взаимодействието 

между отделните елементи на подхода ДНСВО е представено в графичен 

формат (Фигура 5), както е предложен от Европейската агенция по околна среда. 
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Фигура 5 Рамка ДНСВО 

Както може да се види от Фигура 5, рамката ДНСВО не е изцяло екологична, а е по-скоро 

причинно-следствена логическа рамка за измерване на човешкото влияние върху 

околната среда и отговорът на мерките за управление. ДНСВО не е измислена специално 

за проучване на екосистеми и екосистемни услуги, но тъй като екосистемите са ключов 

елемент на нашата околна среда и тяхната цялост определя условията на услугите, 

съществени за качеството на живот на хората, адаптирането на ДНСВО към мониторинга 

на екосистемите е важна част от холистичния подход, възприет в Националната 

методологична рамка. 

Настоящото Ръководство също допринася за прилоението на логическата рамка ДНСВО. 

По-конкретно, за всеки тип екосистема са избрани и класифицирани подходящи 

индикатори за мониторинг. Използвайки тези индикатори, Ръководството цели да изведе 

ДНСВО индикатори, които да идентифицират промените в състоянието на екосистемата 

като въздействия и отнасянето им към специфични движещи сили и съответен натиск (в 

случай на влошаващо се състояние) или отговори (в случай на подобряване на 

състоянието, вследствие управленски и/или политически мерки). Трябва да се отбележи, 

че индикаторите за мониторинг не са идентични с ДНСВО индикаторите - ДНСВО 

индикаторите трябва да се изведат от измерването на индикаторите за мониторинг, както 

е описано в това Ръководство.  

2.4. Национална рамка за мониторинг на околната среда и други свързани 
източници на данни 

Задаването и функционирането на Националната система за мониторинг на 

околната среда е регламентирано в Закона за опазване на околната среда и 

неговите подзаконови актове. Някои от елементите за мониторинг се 

съдържат също и в специални закони, т.е. Закона за водите. Тази правна рамка 
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дефинира системата като набор от национални мрежи за мониторинг, които събират и 

обработват информация за всички елементи на околната среда, освен за градския шум. 

Нейните елементи включват системите за мониторинг на въздуха, валежите и 

повърхностните води, подпочвените води; морските води, геоложката среда, почвите, 

горите и защитените зони, биоразнообразието, радиологията, депата за отпадъци и стари 

замърсители. Мониторингът е организиран от Министъра на околната среда и водите и се 

изпълнява основно от Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС). ИАОС е 

отговорна и за методологичното ръководене и осигуряване на ресурси за мониторинг, 

както и широк диапазон на специфични дейности за мониторинг, събиране на данни, 

обработка, съхраняване, визуализация, поддръжка на карти и регистри, както и 

прогнозиране на състоянието на околната среда и екологичните рискове, осигуряване на 

информация за политици и вземащи решения, обществото като цяло, и докладване към 

системата за мониторинг на ЕС.  

Други институции, включени в събирането на данни и/или извършването на някои части от 

екологичния мониторинг включват: Националния статистически институт, (FDES 

статистика), Министерството на земеделието и храните и неговия фонд „Земеделие“, 

Министерство на здравеопазването, Регионалните инспекторати по околна среда и водите 

и басейнови дирекции, Изпълнителна агенция по горите, Изпълнителна агенция за 

проучване и поддържане на река Дунав, и два института на Българската академия на 

науките - Национален институт по метеорология и хидрология и Институт по океанология. 

Освен това редица институции, които не са пряко свързани с мониторинг на околната 

среда събират информация, отнасяща се до мониторинга на екосистемите. Тези 

институции включват напр. Министерството на земеделието и храните, Министерството на 

регионалното развитие и благоустройство, Кадастъра, общинските органи и др.  

Не на последно място, данни се събират в и рамката на различни проекти от научни 

организации за извършване на мониторинг (като Института по биоразнообразие и 

екосистемни изследвания, Института по горите към Българската академия на науките, 

университети и средни училища), както и от редица неправителствени организации, които 

систематично събират и организират времеви серии на данните за видовете - птици, 

прилепи, костенурки, делфини, някои растения и др. Тези данни може да формират ценен 

допълнителен източник на информация за увеличаване на законно възложения 

мониторинг. 
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3. Организация и реализация на мониторинга на екосистемите 

3.1.Източници на данни  

Началната база на данните за мониторинг включва наличните и събрани данни по време 

на картирането 2015/2016г. и биофизичната оценка на девет типа екосистеми в България и 

екосистемни услуги, предоставени от тях. Този набор от данни представлява „моментна 

оценка“ на състоянието на всяка екосистема и диапазона на екосистемните услуги, 

предоставяни от нея. Този набор от данни не е единственият в страната, източниците на 

данни за всеки даден тип екосистема трябва да бъдат увеличени с наличните данни, 

предоставени от компетентните в дадена област органи или други заинтересовани страни 

като доброволци, компании и др. 

В зависимост от типа екосистема и нейното управление, първоначалната информация, 

използвана за основа на мониторинга на екосистемите, ще варира. Подробен списък с 

източници на данни за всеки тип екосистема може да бъде намерен в част Б - 

Методология за картиране за съответната екосистема (вижте Error! Reference source not 

found.).  

3.2. Подготвителни дейности 

Мониторингът на екосистемите трябва да вземе предвид оптималните периоди за 

наблюдение по тип екосистема като периоди на вегетация, време за наблюдение на  

фенологията, сезони на размножаване, миграция и др., както и идентифициране на 

периодични нужди от мониторинг и ресурси налични в точното време през годината. 

Затова, в съответствие с правните и институционални процедури, подготовка за 

провеждане на мониторинг трябва да започне много преди да се изпълни действителният 

процес на мониторинг и съответно той да се организира редовно. Възможната 

последователност на дейностите по мониторинг включват определяне на 

последователност от действия и периодично провеждане на събиране на данни, съгласно 

графика, както е представена на Фигура 6 и 7 

Фигура 7 по-долу. Дългосрочните и средносрочните дейности са представени на Фигура 6. 

Тази организация на дейностите няма, разбира се, да бъде направена за „една нощ“ и при 

нейното отсъствие, по необходимост различни организационни и практически стъпки от 

мониторинговия процес на екосистемите ще бъдат ограничени по обхват и налични 

ресурси. Тъй като тези институционални промени няма вероятност да бъдат изпълнени в 

рамките на проект MetEcoSMap, такива дейности също са извън обхвата на настоящото 

Ръководство. 
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Фигура 6 Институционално задаване на мониторинг на екосистемите 

 

 

Доколкото обаче са засегнати само организационни, а не правни или 
бюджетни мерки, няма конкретни пречки за незабавно прилагане на 
принципите, посочени в Ръководството, до осъществимата си степен. Това 
например може да бъде случаят, когато дадена зона е посетена в рамката 
на различен тип мониторинг (като мониторинг на видовете организми) и 
експертите използват възможността да събират данни за един или повече 
индикатори от предварително зададените в Ръководство.  

 
За да се направи това, трябва да бъде установен набора от полигони за мониторинг, 

възоснова на следните съображения: 

1. Полигоните са установени като точки за екосистемен мониторинг, за други типове 
мониторинг (т.е. видове, местообитания) или като част от кампания за проект/ 
доброволец 

2. Полигоните съответстват на изискванията, зададени в това Ръководство и 
представляват интерес за мониторинг за един или повече типове екосистеми 

• Преглед и идентификация на затрудненията за комуникация  

• Идентифициране на правните пречки за споделяне на данни 

• Хармонизиране на политика и цели, задачи и финансиране на управление сред участниците  

• Изменяне на законодателството, както е необходимо 

Правна рамка 

• Осигуряване на оперативна съвместимост на наличните данни (вкл. данни от дистанционно 
наблюдение и данни за наблюдение на терен) в ЕС и в национален мащаб  

• Оценка на данни, оформяне на хипотези и определяне на точки за мониторинг 

• Приемане на Подробен календар за мониторинг 

Задаване на рамка за мониторинг 

• Идентифициране на финансови източници - бюджет, финансиращи програми и др. 

• Средносрочни дейности - планиране на бюджет три пъти в годината, приложения на проекта и 
др. 

• Годишно планиране и осигуряване на паричен поток съгласно процедурите на всеки източник 
(годишен бюджет, ангажираност на проекта и планиране на плащания и др.)  

Финансово планиране 

• Разработване на текущи процедури по мониторинг и осигуряване на персонал 

• Организиране на текущи дейности (оперативна съвместимост на информационните системи, 
цифровизация и управление на данни, оценка на входни данни и използването им за 
калибириране на модели) 

• Инструктиране на персонал за рутина на мониторинг 

• Допълнително оборудване на място и органи за мониторинг (т.е. лаборатории). 

Изграждане на институция и капацитет 
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3. Планираният мониторинг позволява разширение чрез лесни за изпълнение 
дейности на място, като преброяване на животински видове, прилагане на методи 
за пресичане за идентифициране на растителни видове, събиране на проби от 
почва, вода или тъкани от видовете за по-късна обработка. В случай на доброволни 
кампании, предвидените дейности трябва също така да бъдат лесни за изпълнение 
от доброволци с по-ниски умения и да бъдат лесни за проверка и обработка от 
експерти (т.е. фотографии на видове, GPS проследяване и др.)  

4. Планираният мониторинг ще бъде изпълнен през такъв период от годината, който е 
благоприятен и за допълнителни дейности по мониторинг (т.е. по време на 
фенологични интересни времеви интервали, сезони на вегетация или 
размножаване за видовете, които представляват интерес, и др.). 

Необходимите ресурси за изпълнение на периодичен мониторинг включват: специалисти 
по тип на експертност (например фитоценоза, микология, фауна, ГИС, статистика); 
оборудване за събиране и обработване на пространствени данни (включително 
компютърно оборудване за съхраняване и споделяне на данни и моделиране на 
компютърно оборудване), оборудване за събиране и измерване на биомаса (прецизност 
0,1 гр.), GPS, камера, унифициран полеви протокол. 

Необходимото финансиране за изпълнение на периодичен мониторинг на екосистемите 
включва: ежедневни режийни и настаняване за полеви пътувания, разходи за 
командировки, плащания за придобиване на данни, възнаграждение на персонала, 
наемане или купуване на оборудване (т.е. кораби и/или лодки за проучване на водни тела 
за прясна и солена вода, автономни превозни средства, костюми за гмуркане и предпазни 
костюми, друго специализирано оборудване). 

При повечето типове екосистеми, настоящата експертна оценка на разходите не е 
направена за цялата територия. Изключение са горските екосистеми, чиято оценка на 
разходите за периодичен мониторинг е 250 000 Евро.  

Досега не е правена оценка на ресурсите, необходими за провеждане на постоянен 
мониторинг на екосистемите (които в момента не са законово възложени и 
организирани). С напредване на пространствените наблюдения и технологии за 
мониторинг е много вероятно постоянният мониторинг да бъде осъществим и 
относително рентабилен в национален мащаб. 

Тези ресурси и финансиране трябва да бъдат пресметнати за предварителна и последваща 
обработка на данни за цялата територия на мониторинг, както и за осигуряване на полеви 
пътувания до всички зони на мониторинг, планирани да бъдат посетени през конкретната 
година. Също така трябва да бъде планиран достатъчен резерв за последващи посещения, 
ако трябва да бъде извършена in situ валидация или са необходими допълнителни 
наблюдения по друга причина (например ако бъдат открити инвазивни видове и трябва да 
бъдат включени експерти с друга област на експертиза). При оценка на нуждата от ресурси 
и сумата за непредвидени разходи, които трябва да бъдат планирани, действително 
възникналите разходи за картиране и оценка на съответния тип екосистема могат да бъдат 
използвани като референтен материал. 
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Независимо от конкретната мониторингова кампания за дадена година, следва да бъдат 
предприети редица практически стъпки за подготовка и провеждане на последващ 
мониторинг, както е представено по-долу: 

 

Фигура 7 Организация на кампании за мониторинг на екосистеми 

 

3.3.  Мониторингова кампания: подготовка, изпълнение, оценка 

 

Подготовката на кампанията за мониторинг включва редица практически 

стъпки, които зависят от организацията и задължително ще варират от една 

организация до друга. Такива стъпки включват набиране, обучение и 

инструктиране на персонал за мониторинг и подготовка на дежурствата за 

мониторинг в организацията. Обаче, за да се организира единен подход за 

провеждане на мониторинга, оценката и моделиране на екосистемите трябва 

да следват едни и същи процедури. По-конкретно те трябва да допринесат за една и също 

национално хармонизирана база данни, която е дефинирана в Част Б на Националната 

методологична рамка. Там, където се използва моделиране, то трябва да допринесе за 

общ набор от цели, както следва: 

1. Разграничаването на типовете и подтиповете екосистеми, включително 
разпознаване на модел, където има правилно увеличаване чрез многофакторен 
модел  

2. Идентифицирането на тенденциите за развитие на екосистемите, включително 
визуално разпознаване (като следване на преходи от земеделски към гори и 
горски екосистеми към гора в рамките на един и същ полигон или промяна на 

Подготовка на 
кампания за 
мониторинг 

Осигуряване на работна 
ръка (наемане, 

осигуряване, набиране на 
доброволци, ...). 
Инструктиране за 

мониторинг и безопасност 

Оценка и моделиране на 
тенденции за екосистеми 

въз основа на събрани 
данни 

Идентифициране на 
нуждите за промяна на 
точките на мониторинг; 

създаване на полеви форми 
и разписание на дежурства 

Провеждане 
на работа на 

терен 

Посещение и наблюдение 
на място (вижте Част III) 

Събиране и оценка на 
проби (вижте Част III) 

Цифровизация и 
георефериране на 

резултати от мониторинг 

Оценка на 
работа на 

терен 

Обработка на резултати за 
съвместимост между 
типовете екосистеми 

Оценка на качеството на 
данни, идентифициране на 

атипатичните стойности, 
провеждане на in situ 
верификация, както е 

необходимо 

Изчисляване на ЗНПВО 
показателите и осигуряване 

на информация за 
политици/заинтересовани 

лица 
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земеползването и разпознаване на нов тип екосистеми на даден полигон), както и 
разпознаване на състоянието на екосистемите (като фрагментация, промяна във 
фенологичните цикли, състав на видовете и инвазия на инвазивни чужди видове, 
граници на екосистемите) 

3. Моделиране на производствените функции на екосистемните услуги за валидация 
по време на мониторинг или in-situ верификация 

4. Прехвърляне на моделиране, например ретроактивно удължаване на (непълни) 
времеви интервали, екстраполиране на условията на екосистемите на различни 
места, включително вътре и извън НАТУРА 2000 (по -конкретно, ако са географски 
затворени). 

 
Поради факта, че мониторингът на екосистемите най-вероятно ще бъде въвеждан на 
етапи, съответствието между моделите, използвани от различни у частници също трябва 
да бъде осигурено, т.е. чрез интеркалибриране. Съответствието трябва да включва поне: 

1. получаване на подобни резултати от различни модели: когато се управляват с 
еднакви набори от данни, моделите трябва да предоставят статистически 
незначителни разлики; 

2. непрекъснатост сред границите на полигона и екосистемите: моделите трябва да 
предоставят едни и същи стойности на границите между зоните, където са 
проявени, например между гора и земеделска зона или в рамките на различни 
горски зони, моделирани с използването на два различни модела. 

 
Трябва да се отбележи, че на практика и двете базисни години , и циклите на мониторинг е 
вероятно да варират между различните местоположения поради редица съображения, 
като: 

 Разделянето на страна на зони за мониторинг през различни месеци или дори 
години;  

 Различни базови линии между зоните извън и в НАТУРА 2000 ; 

 Различни цикли на мониторинг за подтиповете екосистеми; 

 Различни базови години за получаване на огромно количество информация за 
целите на други политики (например чрез земеделска ортофотометрия или чрез 
инвентаризация в горските екосистеми, които ще бъдат изпълнени регионално); 

 Различни години на приемане на планове за управление, които включват обстойни 
проучвания и е вероятно да изискват мониторинг на състоянието за съответната 
времева рамка на плана. 

Затова, силно се препоръчва да бъде извършван непрекъснат междуинституционален 
обмен, а получената информация да се обработва без закъснение в приемните 
организации, за да информират тяхната собствена подготовка за мониторинг. 

Полевите формуляри, използвани в мониторинга на екосистемите не могат да бъдат 
определени с големи подробности поради разликите между типовете и подтиповете 
екосистеми и разнообразието от методи, използвани съгласно различно , вече 
съществуващо законодателство. Следните минимални изисквания, обаче, трябва да бъдат 
осигурени с цел съвместимост (освен ако е невъзможно поради правни ограничения):  
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A. Съвместимост на информацията: Информацията трябва да бъде съвместима със 

съответната методология от Раздел Б, за да бъде наблюдаван съответния тип 
екосистема. Това включва използването на едни и същи методи, едни и същи мерни 
единици и други параметри за мониторинг, така че резултатите от оценката и 
мониторинга да могат лесно да се сравняват помежду си. 

B. Минимално съдържание на информация: 

1 Идентификатор на полигона;  
2 Координати на полигона; 
3 Очаквани типове и подтип(ове) екосистеми - наименования и кодове, с квадратчета за 

отметки за тези, които се намират или не се намират по време на работата на терен;  
4 Показатели за мониторинг - тип (условия и състояние); 
5 Показатели за мониторинг - код и наименование; 
6 наблюдавани параметри за всеки показател - код и наименование; 
7 Таблица с констатации, съдържаща кодове на всички показатели и параметри, коит о 

трябва да бъдат измервани и наблюдавани; 
8 Резултати от мониторинга - текстови полета за коментари, структурирани от 

показатели, параметър; 
9 Забележки и наблюдения - текстово поле за коментари, свързани с полигона като 

цяло, т.е. фрагментация, наследяване, състояние и др.; 
10 Необходимост е спешно действие, за да бъде информирана институцията: поле, което 

съдържа всякакви констатации, изискващи незабавен отговор. 

C. Използваемост: Полевите формуляри трябва да съдържат инструкции за 
използваните методи. Докато простотата благоприят ства за подобряване на 
използваемостта, нивото на детайлност на такива инструкции трябва да съответства на 
опита и знанията на експертите, които ще извършват мониторинга. Трябва да бъдат 
осигурени достатъчно подробности през цялото време вместо референтни материали, 
като се има предвид, че експертите по мониторинг може да нямат необходимия 
хардуер и свързаност да виждат съдържащите се инструкции, например в  съответните 
наредби или други онлайн документи.  

D. Намаляване на грешките до минимум: Където е осъществимо, полевите формуляри 
трябва да бъдат таблични за лесна последваща обработка. Доколкото е възможно, 
въвеждането на данни трябва да бъде направено по електронен път, в следния ред на 
предимство: 

1 Достъп до бази данни чрез онлайн интерфейс и уеб услуги; 
2 Достъп до база(и) данни чрез приложения на смарт телефони; 
3 Достъп до подходящи таблични формуляри с подходяща валидация на данни, 

например CSV за последващо импортиране на база данни; 
4 Достъп до други типове файлове; 
5 Достъп до хартиени формуляри. 
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Организирането на кампаниите за мониторинг трябва да бъдат различни през всяка 
година на мониторинг поради най-малко следните причини: 
 

1. Не всички индикатори за екосистемите трябва да бъдат ежегодно наблюдавани. 
Затова някои дейности по мониторинг ще прескочат една или повече години преди 
да бъдат включени отново в списъка за мониторинг. 

2. При недостиг на констатации, работите на място може да бъдат 
намалени чрез изключване на някои от полигоните. Изключването може да 
бъде решено възоснова на следните съображения: 

a. Има добро дистанционно наблюдение и покритие на моделирането, 
позволяващи заключението, че не стават значителни промени в полигона от 
последното посещение за мониторинг; 

b. Полигонът е бил визуално променен на различен тип екосистема и 
този тип екосистема вече има достатъчно точки за мониторинг; не може да бъде 
направена незабавна смяна за полигона с друг от същия тип екосистема; 

c. Ресурсът е недостатъчен и полигонът не съдържа обекти за 
мониторинг с приоритет (т.е. редки видове, идентифициран натиск, необходим за 
измервания на въздействия и др.). 

 
Когато полигоните се изключват от списъка за някоя конкретна година, трябва да се 
внимава останалите полигони все още да съдържат достатъчно разнообразие на типовете 
и подтиповете екосистеми, за да се позволят окончателни резултати от мониторинг.  
 
Календарът за мониторинг, получен от идентифицираните нужди от мониторинг на всички 

екосистеми, е представен по-долу. Този календар обхваща частта с работа на терен (вижте 

т. 5. 

Фигура 7Специфика на мониторинг по типове екосистеми: Мониторинг на места и време, 
показатели, методи, ДНСВО съображения и оценка на риска), което по-конкретно е 
обвързано с твърдо определяне на времето, както е определено от жизнените цикли на 
популациите в екосистемите. За да се опрости таблицата, в вея са пропуснати подробности 
за спецификата на мониторинга на екосистемите по тип екосистема; обаче, при планиране 
на кампанията за мониторинг трябва да бъдат разгледани инструкциите за специфично 
определяне на времето за мониторинг по тип екосистема и в някои случаи също по подтип 
(вижте точка 5, която съдържа също референтни материали за законово определените 
методи за мониторинг, където е приложимо). 
 
Таблица 1  Календар за дейности по мониторинг за 2017-2027 години 
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включително 
възстановени 
площи от 
рудодобив, 
върнати за 
земеделско 
ползване 

годин
а 

година 

Биотична 
разнородност 

N/A   2020, 
2023, 
2026 

     Ежегодно 
(само 
растителното 
разнообразие) 

Абиотична 
разнородност, 
вкл. воден стълб 
/ дъно 

N/A  2018, 
2020, 
2023, 
2026 

2021      Ежегодно  

Материален 
запас / 
съхранение 

N/A  2018, 
2020, 
2023, 
2026 

2020, 
2023, 
2026 

     Ежегодно 

Хранене  N/A  2018, 
2020, 
2023, 
2026 

2020, 
2023, 
2026 

      

Материали   2018, 
2020, 
2023, 
2026 

2020, 
2023, 
2026 

      

Поддръжка на 
жизнен цикъл, 
опазване на 
хабитат и 
генофонд 

 2018, 
2020, 
2023, 
2026 

2020, 
2023, 
2026 

      

          
          
          

 

Въз основа на целите и степента на мониторинг, както и този календар, годишният списък 
на полигоните за посещение на полето и прецизните срокове за посещаването им трябва 
да бъде изготвено от организациите, включени в мониторинга през конкретната година. 
Полигоните трябва да бъдат избрани, а информацията за тях обработена, взимайки 
предвид спецификата на типовете екосистеми, изброени в следващия раздел.  
 
Календарът (Таблица 1) е зададен, приемайки, че 2016 е Година 0 и всички показатели по -
долу са измерени през тази година; за зони в НАТУРА 2000, календарът трябва да бъде 
разширен след като картирането и оценката са направени съгласно части Б на 
Националната методологична рамка и е известна годината на базовата линия. Дотогава 
събраната информация за екосистемите от НАТУРА 2000 следва да бъдат екстраполирани 
или моделирани на базата на наличната информация. Данните, получени от мониторинг 
на функциите или частите на единична екосистема (т.е. показателни видове, разнообразие 
на видове, мониторинг на хабитатите). 
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Забележка: Специфичното определяне на времето на мониторинг на екосистемите, 
дори за един и същ показател за мониторинг, варира от един до друг тип екосистема и 
в някои случаи дори между подтипове на екосистемата. Моля, вижте спецификата на 
мониторинг на екосистемите, както са описани в точка 5). 
 
Обърнете внимание, че този календар сам по себе си е показателен. Списъкът за 
мониторинг трябва да взема предвид информацията от този календар (разбира се по 
месеци и, където е необходимо, по седмици, съгласно графика за разпределяне на ресурс) 
и разпределянето на полигони да бъде посещавано всяка година.  
 
Оценката на работата на терен е набор от дейности непосредствено следващи 
кампанията на полето за съответната година. Освен в случаите на неотложност (например 
неизбежно унищожаване на ценна екосистема, хабитат или видове или идентифицирани 
високи рискове, изискващи незабавна реакция - като пожар или риск от наводнение), 
трябва да бъдат ограничени до получаване и систематизиране на данни (т.е. обработка на 
лабораторни проби) и въвеждане на новата информация в базата данни. По-нататъшното 
използване на данни е обсъдено подробно в Точка 6. 
 

Принос към осчетоводяване на природния капитал. Като цяло, то цели да отговори на 
въпроса „Какво се случва на терена от последната известна информация за тази зона?“.  
На този етап не трябва да се правят опити да се тълкуват резултатите по отношение на 
ДНСВО, тъй като правилното тълкуване може да включва приносът на допълнителна 
информация от заинтересованите лица. 
 
Дори в рамките на този обхват, оценката остава предизвикателна задача. Тя може да 
идентифицира зони на по-ранна неправилна идентификация на полигони или да включва 
допълнителна експертна работа, за да реши гранични случаи. Ако информацията 
предполага по-ранни грешки, може да се наложи да бъде извършена in situ верификация. 
Ако бъдат открити атипатични стойности, трябва да се използва анализ, използващ много 
източници на данни, за да се определи дали има грешка или наскорошна нова разработка, 
която трябва да бъде отразена в ДНСВО анализа.  
 
В някои случаи истината за терена ще бъде различна от прогнозите поради подобни 
визуални характеристики на наличните данни от дистанционно наблюдение (например 
изображенията на ортофотокарта на събрана реколта от земеделска земя и пасища лесно 
може да се сбърка). За да се подобри прогнозирането, може да се използват тези нови 
данни от мониторинг заедно с други налични данни (като данни от регистри за 
земеползване или информация от фенология на по-ниска резолюция), за да се калибрират 
отново всякакви използвани модели и да се подобри бъдещо разпознаване на модели за 
същия граничен случай в тази и други зони. 
 
Тази стъпка е завършена, когато: 

- събраните всички нови данни на участващите институции са подравнени със 
съществуващите данни; 
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- възможните несъответствия бъдат решени, ако е необходимо чрез in situ 
верификация или получаване на допълнителна информация и/или извършване на 
in situ верификация; 

- всякакви неструктурирани данни (като по-ранни публикации или други публични 
документи, като стари публични записи, свързани с въпросния полигон) са 
цифровизирани и геореферирани до възможната степен; 

- всички данни са въведени в базата данни на модула на екосистемите в 
Изпълнителната агенция по околната среда и/или други бази данни, предписани от 
закона; 

- увеличенията в показателите и параметрите, измерени по време на мониторинга, 
са изчислени, например редица видове намалени от 24 (базова линия) на 19 
(текущ мониторинг) в полигон, наблюдаван по време на мониторинга. 

 

3.4.  Извеждане на ДНСВО индикатори 

Както е споменато по-горе, „статичните“ условия на екосистемите и показатели на 
услугите не се превръщат автоматично в параметри на екосистемна динамика, която може 
да бъде оценена в рамката на ДНСВО. Връзките между тях са по-скоро разнообразни и се 
различават на нивата на условията на екосистемите и екосистемните услуги. Като цяло, 
приемането на подход за цялост на екосистемата изисква рамка за мониторинг, за да 
обмисли процесите в екосистемите. В този дух, опитът се прави, за да се получат ДНСВО 
показатели чрез обработка на „сурови“ данни от мониторинг. Това, обаче, е работа в ход, 
тъй като концептуалната основа - на научно и политическо ниво - все още е в процес на 
развитие.  
 
Функционалните взаимоотношения между мониторинг и ДНСВО показатели и възможния 
начин за тях да се преобразуват в осчетоводяване на природен капитал (ОПК) са 
представени на следната фигура: 
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Фигура 8 Връзки между мониторинг на индикатори за ДНСВО и примери на възможни връзки с 
ОПК 

 

Като цяло, дори с най-добрия мониторинг, който може да си представим, всичко с което 
разполагаме е информацията за минало развитие на екосистемите. Някои от връзките 
между тези промени в нови и стари стойности са относително прости за тълкуване по 
качествен начин. Ако представим всяка концептуална група с различен цвят шрифт, 

съответстващ на цветовете в Прозорец  

Фигура 81, в някои случаи можем да дадем съответстваща качествена оценка (вижте 
Прозорец 1). 

Превръща се в ОПК изходна информация 

Нова стойност (въглерод и 
биомаса) = Нов запас 

Нова-стара стойност 
(въглерод и биомаса) 

= Поток 

Увеличаване на сивата 
инфраструктура = (?) по-

малък капацитет на 
осигуряване 

По-малък капацитет на 
осигуряване = намаляване в 
наличност И/ИЛИ условие 

Тълкува се като ДНСВО ЕСУ показатели 

Спад в осигуряването + спад в 
състоянието = 

свръхексплоатация 

Повишаване в осигуряването + 
същото състояние = 

увеличение в търсенето 

Повишаване в осигуряването + 
подобрено състояние = 

увеличение в доставката 

Тълкува се като ДНСВО условни показатели 

Нова стойност = 
Състояние 

Разлики нови-стари = 
Натиск 

Повишаване/намаляв
ане на натиск= 
Въздействие 

(Подобрено) ново 
състояние = Отговор 

Показатели за процес на мониторинг 

Разлика между по-ранни и 
новоизмерени стойности 

Скорост на промяна 
Относителна важност на 

променящите се параметри 

Индикатори за мониторинг, както се наблюдават във времето 

Измервания на базовата линия 
Нови измервания по време на 

мониторинг 
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Дори такова опростено представяне обаче, показва някои проблеми, присъщи за 
прехвърлянето между статични/еднократни наблюдения на много показатели за 
мониторинг, тяхното тълкуване с използване на рамката на ДНСВО и окончателните 
резултати, които ще се получат по отношение на обективна оценка и остойностяване на 
природен капитал. Следва да се отбележи, че следните проблеми може да бъдат открити 
при тълкуването: 

1. Екосистемите може да имат много стабилно състояние и понякога достигайки и 
подминавайки една повратна точка между тях може да доведе до непоправими 
промени. В нашия пример, ако дърветата изискват минимална плътност от 40% 
покритие, за да оцелее, прекалената употреба на системата може да доведе до 
непоправима загуба на видове, дори ако повторното залесяване може да предотврати 
пълно обезлесяване. Връзките между намеса и реакция на системата най-вероятно е 
нелинейна, зависеща от много фактори и значителна промяна в един параметър за 
състояние (плътност на дървесната покривка) може неблагоприятно да повлияе върху 
функциите на производството на много, ако не всички, екосистемни услуги. 

2. Екосистемите са инерционни системи и последиците от задвижващите сили и 
въздействия може да бъдат наблюдавани със забавяне на времето. Тъй като това 
забавяне ще зависи от показателите на екосистемите (условия, издръжливост и др.) и 
естеството на задвижващата сила/въздействие, трябва да се очаква, че различните 
въздействия или отговори, причинени от задвижващите сили/въздействия ще се 
появят в различни моменти в бъдеще.  

3. Не всички елементи на процеса ДНСВО може да бъдат наблюдавани в контекста на 
екосистемите, освен ако хората също не са включени като един от видовете в 
екосистемата. В нашия пример, движещата сила за отстраняване на 90% от дърветата 
може да бъде увеличено търсене на дървесина; обаче няма начин да се установи тази 
корелация без да се включват допълнителни данни (като статистика, цифри за 
остойностяване на дървесина, търговски обеми и/или износ). Дори по-далечна от 
традиционния подход към екосистемите е икономическата обосновка зад 
повишаването на цените на дървесината (което може да се дължи например на два 
много различни процеса - колебание в цените за дървесината или цялостното 
намаляване на запасите от дървесина в резултат на прекомерен добив. Затова 

Прозорец 1 Пример за качествено описание на взаимоотношенията между състоянието на 

екосистемата, тенденциите на развитие, ДНСВО и ОПК 

Например добив на 90% от дървесината с пазарна стойност от X EUR/m
3
 в горска екосистема 

представлява огромен антропогенен натиск, който е вероятно да доведе до значително влошаване в 

състоянието на екосистемата (ново състояние с по-малка площ и/или дървесна популация), който от 

своя страна се превръща в спад на наличната дървесина и поток от услуги, предоставящи дървесина 

извън границата на производство. Тази ситуация очевидно би изисквала  управленски отговор 

(засаждане на дървета), и вероятно също така политически отговор (законови ограничения за добив на 

дървесина извън границата на издръжливост на екосистемата). Да се надяваме, че след този отговор в 

бъдещите дейности по мониторинг ще се отчита положително въздействие (възстановяване на 

състоянието и биомасата), а стойността на горския природен капитал ще се повиши отново. 
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намирането на правилен отговор също силно зависи от данните извън оценяваните 
при мониторинга. 

4. Напредъкът в новите технологии и нашите познания за екосистемите изискват 
подобряване на събраните данни за екосистемите. В случай на технологии, нови и 
повишаващи достъпни начини, които са отворени за събиране на данни, примери, 
включващи подобрения на технологиите за дистанционно наблюдение като Лидар 
(пренасяно по въздух и монтирано на дрон), диапазон от автономно оборудване (т.е. 
преносими NDVI сензори) и превозвачи да ги занесат до точките на мониторинг (т.е. 
дронове, автономни подводни превозни средства), както и безпрецедентно качество 
на сателитни изображения с нови сензори, които ще бъдат иднесени в пространството 
(т.е. мисия Sentinel 2 с подобрена резолюция и редица полезни сензори). В случай на  
промяна на политика, последните десетилетия са видели промяна в научното мислене 
от локално към холистично (видове към хабитат към екосистема към екосистемна 
услуга), която е превърната в политически промени (Aichi цели и Стратегията за 
биологично разнообразие до 2020 г. на ЕС). И двете развития, въпреки че самите те са 
много положителни, поставят научните общности и общностите за мониторинг в 
ситуация да отговарят на редица все по-фокусирани въпроси без съответстващи и 
достатъчно дълги времеви серии от данни. 

 
В настоящия етап, установяването на правилните функции за предоставяне на 
екосистемните услуги в зависимост от състоянието на екосистемите са недостатъчно 
проучени, с много малко изключения, основно включващи екосистемни услуги за 
осигуряване; в същото време са необходими неотложни отговори, наложени от 
ускорената загуба на биоразнообразие. Това налага постепенно нарастващ подход на 
използмаве на много смесени инструменти, което по наше мнение следва да включва: 
 

 
 

Фигура 9 Итеративен процес на усъвършенстване на мониторинга и неговото влияние върху политиките 

Подобрени 
изпълнявани от 
човек 
статистически 
свързани 
аргументи 
(например за 
въздействие на 
зелени субсидии 
за условията на 
екосистемите) 

Действащи при 
открити 
корелации, 
достатъчно добре 
обосновани 
(например 
изключване на 
всички, освен 
екологично най-
добре пасващите 
зелени субсидии и 
фокусирането им 
върху 
застрашените 
екосистеми) 

Постепенно подобряване на 
моделирането на мониторинга и 
изграждане на времеви серии от 
данни. Ревизиране на стари 
оценки за повторно 
потвърждаване и 
усъвършенстването им. 
Събиране на знания за 
функционирането на 
екосистемите и 
производствените функции на 
ЕСУ. Тълкуване на знания, 
отнасящи се за промени в 
политики (например измерване 
на подобрения в локално 
състояние на екосистеми, 
където са отпуснати зелени 
субсидии) 
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Този процес, разбира се, е ограничен от съществуващите институционална и правна рамк и 
и, където е възможно, трябва да се създава последователност  и съответствие. Във водните 
екосистеми (реки и езера, и морски екосистеми) обработката на резултати от дейности по 
мониторинг трябва да бъде направена съгласно съответното законодателство или 
подзаконови актове, които регламентират методологичните насоки за всеки от 
използваните параметри, както е описано в методологичните насоки за РДВ мониторинг и 
РДМС, чл. 11. Програма за мониторинг.  

5. Специфика на мониторинг по типове екосистеми: Мониторинг на 

места и време, показатели, методи, ДНСВО съображения и оценка 

на риска 

5.1.  Градски екосистеми 

5.1.1. Обхват и приложение 

Проектът за мониторинг на градските екосистеми имат за цел да гарантират съответствие 

между целите на MAES процеса и дейностите, изпълнявани, за да се постигнат.  

Целите на методологията за картиране и оценка на екосистемните услуги в градските 

екосистеми предоставят някои разграничения в географски и урбанизационен аспект. 

Мониторингът на градските екосистеми е дефиниран чрез редица проучвания, извършени 

на и за зоната за мониторинг и чрез редица наблюдавани обекта, обхванати от 

проучвания/наблюдения. При проектиране на мониторинга на градските екосистемни 

условия и екосистемни услуги, са взети предвид следните критерии: 

• Проект на мрежа: Мониторингът на градски екосистеми изисква данните да бъдат 

официално представени за всички подтипове на градските екосистеми на национално 

ниво. Взимайки предвид географския аспект, е необходим вероятностен избор, за да се 

позволи извод въз основа на проекта. Предвид нивото на урбанизационния аспект, 

обектът на мониторинг може да бъде разпределен според различни критерии 

(преднамерено наблюдение/въздействие).  

• Променливи, които да бъдат наблюдавани/измерени: Мониторингът на градските 

екосистеми, засегнати от състоянието и характеристиките (показатели, параметри и др.), 

които да бъдат наблюдавани/измерени, обикновено са онези, които могат да опишат 

състоянието на градските екосистеми. Оценка на тези променливи също е база за оценки с 

голям мащаб на състоянието на градските екосистеми и екосистемните услуги. Имайки 

предвид, че Ръководството за мониторинг цели също разбирането на насоките и 

тенденциите чрез включване на ДНСВО анализи и връзките между състоянието на 

градските екосистеми и техния капацитет за доставка на ЕСУ, изисква се 
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наблюдения/измервания за покриване на диапазон от показатели. Накратко, 

мониторингът на градските екосистеми предвижда голям брой наблюдения/измервания 

върху ограничен брой обекти и региони. 

Стратегията за зелена инфраструктура, приета от Комисията през 2013 г., прави случая 

такъв, че „ЗИ е успешно изпитан инструмент за осигуряване на екологични, икономични и 

социални ползи чрез природни решения“ (ЕС, 2013b). Той изяснява връзката между 

зелената инфраструктура и екосистемните услуги и изяснява важността на екосистемното 

картиране в подкрепа на предоставяне на зелена инфраструктура. Картирането на 

зелената инфраструктура в съответствие с този подход осигурява прозрачна и 

последователна база от знания за взимащите решения, помагайки им да приоритизират 

мерките чрез подкрепяне на стратегическата пространствена идентификация на хабитати, 

които трябва да бъдат възстановени. Допълнителните предизвикателства вменяват 

консолидиране на аналитични подходи за зелена инфраструктура, включваща интеграция 

на състоянието на екосистемата в картирането на зелената инфраструктура и оценка на 

функциониране на характеристиките към елементите на зелената инфраструктура по 

отношение на биоразнообразието и капацитет за осигуряване на услуги. Поради това, 

зелената инфраструктура в градските екосистеми ще бъде на фокуса на мониторинга.  

5.1.2. Подход за избор на градски региони и площадки за мониторинг  

5.1.2.1. Критерии за избор на площадки за мониторинг 

Следвайки „Методологията за оценка и картиране на градски екосистеми и тяхното състояние и 

услугите, които предоставят в България“, процедурата по мониторинг на градските екосистеми 

трябва да бъде обозначена съгласно Националната концепция за пространствено развитие на 

Република България за периода 2013-2025. Този документ се отнася за пространственото развитие 

на територията за последните три десетилетия, обхваща цялата зона на страната и е изготвен 

съгласно условията на възстановени права на собственост на земя и гори във всичките си 

модалности, повишен брой участници в процес на планиране и управление на територията. 

Моделът съдържа йерархическа система на основни градове, разширяващи влиянието си върху 

териториални зони с различни размери. Йерархическото подреждане на основните градове е 

направено чрез оценка на значимостта и ролята им според няколко критерия и показателя, 

свързани с динамиката на населението и степента на развитие на техните административни, 

икономически, транспортни функции и др. Моделът се състои от пет нива: 

 Ниво 1 - столицата София, център от европейска важност за националната територия; 

 Ниво 2 - големи градове, центрове от национална важност за територията на регионите - 
Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора; 

 Ниво 3 – средни градове, центрове от регионална важност за зоната на регионите - 
регионални центрове и други известни градове - Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, 
Велико Търново, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич - общо 28;  
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 Ниво 4 – малки градове от микрорегионална важност за територията – общо 90; 

 Ниво 5 – много малки градове и села, центрове от общинска важност за територията на 
съответните общини – общо 139 за страната. 

Дефиницията и формата на градския регион са административни граници на града или общината.  

Критериите за избор на мониторинг на градските региони са: 

- Различните нива на урбанизация трябва да бъдат представени - силно урбанизирани, 

средно урбанизирани, слабо урбанизирани градове/общини; 

- Различните географски региони на страната трябва да бъдат представени - континентални, 

крайбрежни, планински; 

- Обектите за мониторинг трябва да представят всички подтипове на градските екосистеми 

съгласно методологията за картиране и оценка на екосистемните услуги в България - J1, J2, 

J3 …J10. 

5.1.2.2. Подход за мониторинг  

 

В избрания градски район за мониторинг трябва да бъде използван мрежов подход. Това е 

валидно за показатели на мониторинг на обект (Таблица 2.2.1 и Таблица 2.2.2). Мрежата в силно 

урбанизирани и средно урбанизирани зони (нива едно, две и три) трябва да бъдат 3х3 км, докато в 

слабо урбанизираните зони 1,5 x 1,5 км (други нива). Всяка пресечна точка идентифицира 

наблюдавания полигон, съответстващ на определен подтип градска екосистема. Този обект е зона 

с определен размер и форма, които са същите като тези на дефинирания полигон. За специфични 

цели (напр. условие на дърветата в градски паркове, оценка на земната растителност) и за 

включване на всички подтипове на градски екосистеми, представени в градски регион за 

мониторинг, може да са необходими един или повече подобекти. Подобект е зона с дефиниран 

размер и форма според полигона, в който са направени оценка и измервания. За да бъдат 

представителни за тази зона, подобектите трябва да бъдат избрани съгласно статистически 

обоснована процедура. Ако не, оценката и измерванията, направени на подобекта, може да бъдат 

разглеждани като показателни за обекта, ако експертите предоставят необходимото становище.  

5.1.2.3. Показатели - задължителни и препоръчителни (по избор)  

 

Дефинирани са два основни набора показатели, наречени „задължителни“ или „препоръчителни“. 

Тази формулировка означава, че в рамките на съответните проучвания, задължителните 

показатели трябва да бъдат наблюдавани/измерени. От друга страна, „препоръчани“ 

идентифицира онези показатели или параметри, които може да бъдат или не може да бъдат 

измерени, но тяхната оценка е желателна и предоставя допълнителна информация за състоянието 

на градската екосистема и/или съответната екосистемна услуга. Това състояние не трябва да се 

бърка със задължението за оценка и представяне на данни съгласно предложените показа тели и 
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подтипове, които са база за модернизация в зависимост от бъдещи знания, придобити в MAES 

процеса. 

 

 

Таблица2 Задължителни показатели за условия на градски екосистеми 

Тип мониторинг  Индикатор/Параметър Мерна 

единица 

(размер) 

Включен 

в NEM 

(да/не) 

Други 

бази 

данни 

Наличие 

на данни 

Метод/референтна 

връзка  

Външни  Покритие от корони 

на дървета 

%  Не  Да Карти, сателитни 

изображения 

Външни  Запечатване на 

почвата 

% от 

общата 

площ 

Да/Не  Да Налични 

генерални 

планове, 

кадастрални 

карти, система за 

идентификация 

на поземлени 

парцели, 

сателитни 

изображения 

Външни  Площ на природни 

хабитати 

%  Да Натура 

2000 

Да Карти  

Външни/Вътрешни  Рекултивирани зони 

на сметища 

% от 

общата 

площ на 

зоната 

на 

сметища  

Да МОСВ  Да Карти, бази 

данни, 

наблюдение 

Външни  Качество на въздуха SOx, 

NOx, O 3 

(AOT40), 

PM10 

Да ИАОС  Да Измервания, база 

данни 

Външни  Климатична 

недостатъчност на 

потенциална 

влажност 

mm 

year−1 

Не НИМХ  Да База данни 
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Външни/Вътрешни  Пространствена 

структура на 

градските зони 

НП  Не  Да Карти, 

наблюдение, 

сателитни 

изображения 

Външни  Тенденция за общо 

емисии CO2 

CO 2 

милиона 

тона 

Да НСИ  Да Измервания 

Външни  общо суми 

температура (за 

периода на активен 

растеж) 

∑°C Да НИМХ  ежегодно Измервания, база 

данни 

Външни  Директно облъчване 

със слънчева 

енергия 

kWh/m2 Да НИМХ, 

МОС  

ежегодно Карти, бази 

данни 

НП - Не е приложимо 

 

Таблица 3 Препоръчани (по избор) показатели за условия на градски екосистеми (нови и/или 
неподдържани от данни) 

Тип мониторинг  Индикатор/Параметър  Мерна единица (размер) Обект за 

мониторинг  

Честота  Метод/референтна 

връзка  

Външни/Вътрешни  Тип растително 

покритие 

 J1, J2, J3, 

J4, J5  

ежегодно Ортофото карти  

Вътрешни  Тип общности от 

растения 

 J4, J5  ежегодно Наблюдения 

Вътрешни/Външни  Защитени видове 

растения 

брой J1, J2, J3, 

J4, J5  

ежегодно Наблюдения, 

карти, червен 

списък 

Вътрешни/Външни  Защитени видове 

животни 

брой J1, J2, J3, 

J4, J5  

ежегодно Наблюдения, 

карти, червен 

списък 

Външни  Геоморфологична 

разнородност 

(комплексен 

индикатор) 

НП  Всичко  ежегодно Карти, бази данни 

Външни  Разпокъсаност на ЗИ %  J4, J5  На всеки 5 години Карти, сателитни 

изображения, 

наблюдения 
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Вътрешни  Екзотични видове 

(растения, животни) 

брой J1, J2, J3, 

J4, J5  

ежегодно Наблюдения 

Вътрешни  Инвазивни 

(растения, животни) 

брой J1, J2, J3, 

J4, J5  

ежегодно Наблюдения 

Вътрешни  Здравен статус на 

дървесна 

растителност 

Обезцветяване/обезлистване/ 

Вредители и болести 

J1, J2, J3, 

J4, J5  

ежегодно Наблюдения 

Вътрешни/Външни  Разнообразие на 

видове 

съгласно „индекса за 

насищане на 

хабитата“  

Брой видове/ha J1, J2, J3, 

J4, J5  

ежегодно Наблюдения 

Външни/Вътрешни  Деградация на 

почвите в зелената 

инфраструктура 

Процент на увредена площ 

(% на почвено покритие)*  

J2, J4, J5  ежегодно наблюдение 

Външни  Плътност на 

източване 

km/km
2
 J1, J2, J3, 

J4, J5, J6  

По време на 

периодите на 

актуализация на 

градските 

благоустройствени 

планове 

Карти, доклади, 

информация на 

МОСВ, РИОСВ, 

ИАОС 

Външни/Вътрешни  Площ на езера наличие J1, J2, J3, 

J4, J5, J6  

ежегодно Карти, сателитни 

изображения, 

наблюдения 

Външни  Наклони ha / активен/пасивен Всичко  ежегодно Карти, регистър 

на наклони 

Външни  Наводнения % територия в риск  Всичко  ежегодно Карти, Басейнови 

дирекции 

Вътрешни/Външни  Постоянна биомаса tC/ha J4, J5  ежегодно Измервания на 

дървесна 

растителност 

Вътрешни/Външни  Общ ОМ запас (ДБ, 

ГЕ, Почва) 

tC/ha J4, J5  ежегодно Сума от въглерод, 

съхранен в 

компоненти на ЗИ 

Външни/Вътрешни  ОМ почва %C  J4, J5  ежегодно Измервания 

Вътрешни/Външни  

 

ПТЕ и замърсители в 

почвата ЕО) 

Концентрация в горния слой 

почва (0-20 cm)  

J5 ежегодно Измервания/набор 

от данни от 

ИАОС  
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Външни  Добив на седимент m3/ha/yr Всичко  ежегодно База данни 

Външни  Коефициент на 

градско изтичане 

Коефициент (0,1 до 0,8)* Всичко  ежегодно Карти  

Външни  Потенциал за 

естествени почвени 

води 

l/sec/km2 Всичко  ежегодно Карти, бази данни 

Външни  Риск за почвата и 

атмосферна суша 

ниво на риск Всичко  На всеки 5 години Карти, бази данни 

*за подробности, моля, вижте „Методология за оценка и картиране на градските екосистеми, 

състоянието им и услугите, които предоставят в България“ 

5.1.3. Вид наблюдения/измервания 

Дефинирани са две серии измервания: външни и вътрешни наблюдения/измервания. 

Външните измервания са онези, които - по дефиниция - са извършени извън градския обект на 

мониторинг. Те включват събиране на пространствени, количествени и качествени данни за 

задължителни и препоръчани показатели. 

Вътрешните наблюдения/измервания са всички онези измервания, които са извършени в рамките 

на дефинираните обекти за мониторинг (вижте 2.2.). Те се свързват с най-препоръчваните 

показатели: тип растителна общност, защитени растения и животински видове, екзотични видове, 

инвазивни видове, здравословно състояние на дърветата, постоянна общо съхранена органична 

материя, вероятни токсични елементи и замърсители в почвата.  

Комбинирани: Вътрешната верификацията на някои показатели, оценени външно, ако е 

препоръчано: пространствена структура на градски зони, тип растителна покривка, деградация на 

почвата на зелена инфраструктура. Външни измервания са осигурени за тези показатели, което 

изисква лабораторни анализи за верификация на събраната информация: ОМ в почва, общо 

съхранена ОМ, ПТЕ и замърсители в почвата.  

5.1.3.1. Наблюдения/Измервания 

Стандартните наблюдения/измервания на показателите на ниво обект трябва да се провеждат на 

всеки 5 години. Елементите на зелена инфраструктура (почва, дървесен етаж, растителни видове) 

в обектите за мониторинг трябва да се провеждат ежегодно. 

Измерванията и докладването трябва да включват следната информация: номер на обект, градски 

район, координати на обект, идентификация на обекта на полигона, подтип градска екосистема, 

площ на обекта, дата на монтиране, надморска височина, наклон, история на земеползване.  

5.1.3.2. Източници на данни, посочени за всеки показател/параметър   

Разнообразието от показатели изисква различни източници на информация. При събирането на 

данни за показателите, цялата перспектива за Осигуряване на качеството трябва да бъде 
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разработена и обмислена. В този раздел е предложена само цялостната рамка на събирането на 

данни. 

Външните наблюдения/измервания на показателите се основават на наличните източници на 

информация на национално ниво. Могат да се използват пространствени, количествени и 

качествени набори от данни. Препоръчват се само национално валидни данни от оторизирани 

институции/организации, собственици на данните. Трябва да се използват пространствени данни 

от кадастър, система за идентификация на поземлени парцели, планове за пространствено 

развитие, генерални планове, научни данни и др. Също така са приложими национални и 

европейски карти на качествени параметри и показатели. Количествени данни, получени от други 

системи за мониторинг, трябва да бъдат анализирани за периода между докладите от мониторинг 

(мин. 5 години). 

Вътрешните наблюдения/измервания трябва да следват стандартния проект за взимане на проби 

и стандартните методологии, одобрени на национално и европейско ниво. Всички допълнителни 

лабораторни анализи трябва да бъдат проведени съгласно стандартните методи.  

В докладите от мониторинг, всички източници на данни и използвани методи трябва да бъдат 

описани от посочените.  

5.1.3.3.  Сезонно разпределяне на дейностите по мониторинг през годините: 

Външните наблюдения/измервания - извън вегетационния период 

Вътрешните наблюдения/измервания - по време на вегетационния период 

5.1.4. Проследяване и анализ на промените на зоните, заети от градски екосистеми 

Проследяването на промените в градските условия на екосистемата изисква сложни анализи на 

екологични фактори.   Природните фактори трябва да бъдат анализирани въз основа на основните 

параметри, налични от националната база данни: метеорология (непрекъснато), ландшафт и 

геология (веднъж при инициализиране на площадката). Аналитичната рамка за оценка е свързана 

с рамката на ДНСВО (движещи сили, натиск, състояние, въздействие и отговор), за да се 

идентифицират тенденциите на промените. Тази рамка позволява разбиране на причинно -

следствената верига от връзки от човешките дейности до въздействията върху градската среда.  

Анализите на въздействията на състоянието на градските екосистеми с фокус върху зелената 

инфраструктура и капацитета за осигуряване на услуги, съществени за благосъстоянието на хората, 

са задължителна част от този мониторинг. Мониторингът на показателите в градските екосистеми 

и зелена инфраструктура на градските зони цели да анализира натиска и техните въздействия 

върху състоянието на екосистемите, така че политиците да могат да проектират подходящи 

отговори. Чрез тези анализи те ще могат да отговорят на въпроса „как да използваме наличната 

информация за връзката между натиск и биоразнообразие върху вероятни въздействия на картата 

на отделен натиск върху градските екосистеми и да проучваме методи на претегляне и сумиране 

на множество натиски върху единична карта за оценка на техния комбиниран ефект върху 

биоразнообразието, качеството на околната среда и предоставяне на екосистемна услуга“. ДНСВО 
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подходът за мониторинг на състоянието на градските екосистеми може да се използва за 

идентифициране на приоритетни зони за развитие на зелена инфраструктура, възстановяване и 

опазване на хабитат, докато в същото време се изпълнява случаят, в който подобряването и 

опазването на зелената инфраструктура има ползи сред сектори и политики на градско и 

пространствено планиране. 

5.1.5. Мониторинг на капацитета на градската екосистема към предоставяне на ЕСУ 

Подробна и разбираема информация на набора от показатели за състоянието на градската 

екосистема, биоразнообразието в градските райони, зелената инфраструктура и екосистемни 

услуги и капацитета за следене на промяна, е от съществено значение да се знае дали са 

постигнати политическите цели или не и дали са необходими допълнителни политически мерки 

или не. Мониторингът на промените в капацитета на градските екосистеми за предоставяне на ЕСУ 

се основава на информацията, получена за набора от задължителни и препоръчителни 

показатели, описващи състоянието на градските екосистеми на градската площадка за 

мониторинг. Желателно е за по-добра оценка на капацитета на градските екосистеми да 

предоставят ЕСУ, съответният набор от показатели да бъде включен в оценката (Таблица 4). 

Допълнителните показатели/параметри, използвани в алгоритми на избрани ЕСУ, трябва да бъдат 

достатъчно информативни, научно доказани и подкрепени с доказателства за тяхната връзка с ЕСУ. 

Събраната информация за тези показатели трябва да следва същите стъпки като показателите за 

условията. Сложните анализи на пространствени данни и подробна информация за зелена 

инфраструктура е желателно да бъдат правени ежегодно за мониторинг на промените в 

земеползването, динамиката на промените, състояние на зелена инфраструктура и нейната роля в 

предоставяне на ЕСУ в регионален мащаб.  

Тип показател  Индикатор  Параметър 

(единица) 

Включен 

в NEM 

(да/не) 

Други бази 

данни 

Наличие на 

данни 

Метод/ 

референтна 

връзка  

Препоръчан  Продуктивност на 

почвата 

класове Не Възстановена 

приоритетна 

карта 

Да/Не База данни, 

карти 

Препоръчан  Брой домашни 

животни 

Брой/ha Не Министерств

о на 

земеделието 

Да База данни  

Препоръчан  Валежи mm Не НИМХ  Да База данни, 

карти 

Препоръчан  Климатична 

недостатъчност на 

потенциална 

влажност 

mm.yr-1 Не НИМХ  Да База данни, 

карти 

Препоръчан  Експлоатационен 

показател за 

питейни води  

%  Не Басейнови 

дирекции за 

речни 

Да База данни 
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басейни 

Препоръчан  Брой планирани 

животни 

Брой/ha  Министерств

о на 

земеделието 

 База данни 

Препоръчан  Геология Тип скала  Не Национална 

изследовател

ска база 

данни 

Да Карти  

Препоръчан  Наклон Градус  Не Национална 

изследовател

ска база 

данни 

Да Карти  

Препоръчан  Климат Климатична 

зона 

Не Изследовател

ска база 

данни 

Да Карти  

Препоръчан  Брой пчелни 

кошери 

Брой/ha Не Министерств

о на 

земеделието 

Да База данни 

Препоръчан  Органичен 

въглерод в почвата 

t(C)/ha Не Изследовател

ска база 

данни 

Да База данни, 

карти 

И др.*       

*дефинирани от специалиста 

Таблица 4 Показатели за градски екосистемни услуги 

5.2.  Земеделски екосистеми 
Земеделски или аграрни екосистеми трябва да бъдат реализирани като основни зони за 

производство на храна, включващи интензивно управлявани екосистеми и многофункционални 
зони, поддържащи много полу-естествени и естествени видове заедно с производство на храна 
(управление на по-нисък интензитет). Това включва редовно или наскоро култивирани 
земеделски, градински и домашни хабитати и аграрни системи със значително покритие на 
естествената растителност (земеделска мозайка). 

5.2.1. Времеви периоди на наблюдение 

По време на вегетационния период (ако проучването включва зърнени култури - времето 
за мониторинг трябва да съответства с предварителната жътва или по време на периодите на 
жътва, ако има проучени трайни култури - периодът на наблюдение трябва да съответства на 
периодите или фенофазата от всякакъв вид).  

След период на жътва за всякакви данни, свързани с наличието на храна. 
 
Избор на периода на мониторинг трябва да бъде планиран в по-ранен период, за да се 

гарантира неговото провеждане в точното време в зависимост от избраната култура и избрания 
тип параметър/показател. 



42 
 

5.2.2. Избор на показател/параметър за мониторинг: 

 
Много е важно от целия набор показатели да се извлекат онези, които могат да се 

наблюдават на полето /на място/ и онези, получени извън полето /извън обекта/ (статистически 
книги за справка, изследователски документи, данни от литературата и др.).  

 
По време на разделяне на параметрите - параметрите, наблюдавани на полето и 

параметрите, базирани на данни от инвентаризация, има вероятност следните два сценария за 

параметри на данни от инвентаризация: 

Сценарий 1 

Ако бъде констатирано, че някой от източниците вече не съществуват или не предоставят 

данни в същата степен, мащаб и детайлност, и няма други свързани данни - оценката не е 

предмет на мониторинг. 

Сценарий 2 

Ако е установен нов източник на свързани данни и тези данни се докладват като вероятен 

източник на данни за бъдеща оценка. В този случай тези данни трябва да бъдат използвани 

в настоящия мониторинг по начин и преценка на експертите, провеждащи мониторинга. 

Наличието на нови съвместими данни и техните методи за използване са описани 

подробно от експертите, провеждащи мониторинга. 

Всички промени на данни (промени в характеристиките на данните - административно 
разделяне на мащаба, промяна в органа, който администрира данните и др.), използвани за 
оценка, трябва да бъдат отбелязани от експертите, провеждащи мониторинга. 

В зависимост от устойчивостта на времето, параметрите, които трябва да се наблюдават, се 

разделят на: 

Постоянни - параметри, свързани с местните условия на околната среда (характеристики 

на почвата, климатични условия и др.) - основно обхващат абиотичната разнородност, 

като: - качество на почвата; капацитет за влага в почвата; наличие на водни тела; наклон и 

експозиция; признаци за пожар и вятърни бури; следи от ерозия на почвата, и др. 

Променливи - свързани основно с културите и характеристиките на земеделските полета - 

(наличие или липса на тераси или полеви граници, наличие или липса на напояване, 

разлики в размера на полето и др.) - основно обхванати от биотична разнородност, като: - 

богатство на културата; покритие на почвата от растителност, площи и присъствие на диви 

растения и естествени хабитати; развъждани животни; промяна в земеползването, и др. 

5.2.3. Избор на полигони за мониторинг от всички типове EUNIS 

Всяка от избраните зони за мониторинг трябва да бъде в диапазона, дефиниран в 
методологията - представителни подтипове аграрни екосистеми. Поради различните условия на 
растеж за различните култури в страната, обектите за мониторинг трябва да отговарят на 
представените местни орографски, климатични и топографски характеристики. Обикновено в 
зависимост от условията на растеж, подтиповете на аграрните екосистеми са неравномерно 
разпределени в територията на страната (овощни стопанства, заемащи хълмове и подножия, 
зърнени култури - основно животновъдни стопанства може да бъдат алпийски и равнинни, и др.). 
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Следователно, за да може да се следи по най-точен и ефективен начин, много важно е да 
се избере такава аграрна екосистема, която ще бъде представителна и за двата посочени подтипа 
аграрна система и местните условия на околната среда. 

Не на последно място, различните проучени екосистеми трябва да бъдат избрани, за да 
се гарантира най-високият възможен брой и разнообразие от подтипове аграрни екосистеми на 
относително малка площ, така че логистиката между тях да бъде максимален тласък. 

Препоръчително е избраните за последващ мониторинг екосистеми да бъдат избрани 
близо до селото, където експертите на полето могат да получат допълнителна актуализирана 
информация за наблюдаваните зони. 

5.2.4. Подготовката на анализа на движещи сили - натиск - състояние - въздействие - 

отговор (ДНСВО) 

5.2.4.1. Натиск (аграрни екосистеми) 

 
Задвижващите сили пораждат натиск, който влияе върху здравето на аграрните 

екосистеми, състоянието на тяхното биоразнообразие и следователно екосистемните услуги, които 

осигуряват благосъстоянието на-хората в различни пространствени и времеви мащаби. Това 
усложнява тяхната оценка и тяхното управление. Климатичната промяна може да действа върху 
глобален или голям регионален пространствен мащаб; политическата промяна може да действа 

върху мащаб от национална или общинска област. Социално-културната промяна, предизвикваща 
промяна в натиска, обикновено се появява бавно във времеви мащаб от десетилетия - въпреки че 
понякога може да възникнат резки промени, т.е. в случай на войни или промени на политическия 
режим, докато икономическите промени имат тенденция да се появяват по-рядко. 
 
Например: 

Тип 
екосистема 

Голям натиск на про мяна в екосистемата  

Промени в 
хабитата 

Климатична 
промяна 

Инвазивни 
чужди видове 

Използване на 
земя/море или 
експлоатация 

Замърсяване и 
обогатяване с 
хранителни 

вещества 

Земеделски-
аграрни 

екосистеми 

Взимане 

на-земи, 

фрагментация 
на ландшафта, 

земеделска 
интензификац
ия (структурни 

промени) 

Промени в 
месечната 

температура и 
валежи, 

екстремни 
събития, пожари 

Разширяване 
на инвазивни 
чужди видове 

Земеделска 
интензификаци

я, загуба в 
земеделската 

производителн
ост, изоставяне 

Торове и 
пестициди, 

критични нива 
на озон, 

обогатяване с 
хранителни 

вещества 

5.2.5. Източници на данни 

Източниците на данни включват източници на пространствени и количествени/качествени бази 

данни, както са представени по-долу. 

Таблица 6 Източници на данни (количествени и качествени) и  основни заинтересовани лица за земеделски 

екосистеми 

Подтип Източници на БАЗА ДАННИ - основни заинтересовани лица 

Пространствена Качествена/Количествена 
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Годишни 

култури 

(основно 

зърнени) 

База данни - Държавен фонд "Земеделие" - 
Система за информация за земи и парцели 
(СИЗП) и Интегрираната система за 
администриране и контрол (ИСАК) 
База данни - Държавен фонд "Земеделие" - 
Държавна цифрова ортофото карта. 
МЗХ - Агростатистика - БАНСИК - 
статистически проучвания, проучвания за 
структурата на фермите, годишен бюлетин. 
Национален статистически институт 
МОСВ - ИАОС - проект JICA, Национална 
база данни за биоразнообразие, 
Национална мрежа за наблюдение а 
почвата. 
ЕВРОСТАТ - проект LUCAS - Land Use/Cover 
Area frame statistical Survey. (статистическо 
проучване за земеползване и земно 
покритие) 
GMES  - Global Monitoring for Environment 
and Security (Глобално наблюдение на 
околната среда и сигурността) 
Генерални планове, Планове за развитие 
на обекти, Държавен кадастър. 
Национална концепция за пространствено 
развитие 2013 - 2025 г. 
ИАОС - CORINE - Земно покритие. 
СИЦ - ESTIMAP - Модел на услуги по 
опрашване, MetEcoSMap - проект 
NINA/IBER. 
СИЦ - Карти на почвите и свойствата им.  

Генерални планове, Планове за развитие на 
обекти, карти на възстановени сгради, 
Планове за действие за защита на околната 
среда, Национална концепция за 
пространствено развитие 2013-2025 г., 
Национален статистически институт, Градски 
атлас (ИАОС, МОСВ), СИЦ, публикации, 
доклади от проекти, МИ, МРР, МЗХ - 
Държавен фонд "Земеделие". 
Професионални асоциации в 
промишлеността. Екологични НПО. Трети 
страни - включително частни фирми за 
проучване с високо ниво на надеждни данни 
(реални данни in situ и данни от модели с 
голяма точност са добре дошли). МОСВ - 
ИАОС - Планове за инвентаризация за 
складиране на пестициди. 

Многогодишни 

култури (овощни 

градини и лозя) 

Многогодишни 

култури 

(основно 

зеленчуци) 

Смесени 

земеделски 

земи 

Ферми за 

добитък за 

големи и малки 

животни, 

включително 

пчели. 

5.2.6. Избор на показател/параметър за мониторинг  

Изборът трябва да бъде направен съгласно специализацията на аграрните 
екосистеми и подразделението на аграрните екосистеми, споменати в методологията. 
Пример на типове параметри и възможни начини за получаване на полето: 
Таблица 5 Показатели за мониторинг (задължителни) за земеделски екосистеми  

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЕКОСИСТЕМИ  Мониторинг 

Показатели за 
екологично 
състояние 

Показател  Параметър  
(единици) 

Методология  

Тип  Група на 
индикато

ра 

Б
и

о
ти

чн
а

 
р

аз
н

о
р

о
д

н
о

ст
 

Б
и

о
ти

чн
а 

р
аз

н
о

р
о

д
н

о
ст

 

Богатство на 
земеделска 

култура 

Брой или процент 
култура 

Оценяване Видима оценка на богатство на 
културата (вид и брой различни 

култури)  

Богатство на 
земеделска 
култура - 

покритие на 

Съотношение/Проц
енти 

Оценяване Видима оценка на земя, покрита от 
култури (оценка, базирана на експерт, 
GPS или дистанционно наблюдение на 
покритите с култури зони или празни 
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почвата от 
растителност 

места/ако е по-лесния начин/) 

(годишни, 
многогодишн
и и смесени 

култури)  
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) 

Видима оценка на земя, покрита от 
диви растения или некултивирани 

площи (оценка, базирана на експерт, 
GPS или дистанционно наблюдение на 
покритите с диви растения площи или 
площи без видимост на култивиране)  

 

Промени в 
земеползване
/Взимане на 

земи 

ha, ha/г, % Видима полева оценка или проучване 
на дистанционно наблюдение на вид и 

площ на земя с промени. 

 

 

Площ на 
природни 
хабитати 

Площ или 
отношение (%)  

Прогноза 
(сателитни 

изображения, 
наблюдение) 

Видимо некултивирани места в 
земеделски площи. Полеви 

наблюдения и GPS измервания. Други 
външни данни в регистъра на 

защитени зони например.  

А
б

и
о

ти
чн

а 
р

а
зн

о
р

о
д

н
о

ст
 

П
о

чв
ен

а 
р

аз
н

о
р

о
д

н
о

ст
 

Качество на 
почвата 

Поземлени имоти Оценка по 
скала на 

състоянието на 
почвата 

(категория 
земя) спрямо 
свойствата на 

почвата 

Проучване на полето от експерт 

Капацитет за 
влага в 
почвата 

%  Оценка по 
данни от 
почвата 

Проучване на полето от експерт 

  
Съхранение 

на 

хранителни 

елементи за 

почвата 

mg[K]/100g. [%]  
 

 
Оценка по 

данни от 

почвата, 

измервания 

Полева оценка или измерване. 
Възможни източници от модел, 

базиран на ГИС данни от проучвания 
на почвата. 

Х
и

д
р

о
л

о
ги

чн
а 

р
аз

н
о

р
о

д
н

о
ст

 Напоителна 
площ/Наличи

е на водни 
тела 

ha/% култивирана 
земя 

Брой на 
единица от 
мрежа от 

национални 
данни 

Видима оценка за наличие на 
напоителни съоръжения (оценка, 

базирана на експерт или GPS на вид 
площ на съоръжението, напоявана от 

това съоръжение) 
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Ге
о

м
о

р
ф

о
л

о
г

и
чн

а 
р

аз
н

о
р

о
д

н
о

ст
 

Наклон и 
експозиция/А

спект 

[%] или [градуси]  най-вече за 
трайни 

култури  

Видима полева оценка или измерване 
или проучване на дистанционно 
наблюдение на % или градус на 

наклони 

Р
еж

и
м

 н
а 

ув
р

еж
д

ан
е 

Значително 
възникване 

на градушка 
или късна 
пролетна 

скреж или 
късна есенна 

скреж. 

Записи или 
увредена площ или 

увредена продукция 
в тонове 

[ha] или [t] Оценка извън обекта 

Степен на 
ерозия на 
почвата 

Скала или t/ha/г, 
площ 

Оценяване ГИС оценка, базирана на модела 
Комбинация от измервания на полеви 

данни, данни за почвата от проучвания 
на почвата и топография. 

Замърсени 
площи 

Замърсена площ 
[ha] 

Оценка, 
полеви 

измервания, 
държавни 

записи 

Оценка извън обекта 

  Солени, 
блатисти и 
киселинни 

зони 

Засегната площ [ha] Оценка, 
полеви 

измервания  

Оценка от експерт от полеви 
проучвания на почвата. Записи от 
данни на предишни проучвания на 

почвата. Пряко изразени полеви (на 
място) измервания. 

 

М
е

та
б

о
л

и
тн

а 
еф

ек
ти

вн
о

ст
 Температурн

а сума 
Температурна сума 

за период на 
вегетация [основно 
за трайни култури - 

лозя например] 

Карти, оценка Оценка извън обекта 

  

Интензивност 
на слънчевата 

радиация 

kW/m2/г или по 
период на 

отглеждане 
 

Карти, оценка, 
МГИК  

Оценка извън обекта, базирана на ГИС 
модели 

 

м
ат

ер
и

ал
е

н
 

за
п

ас
 

Съдържание 
на органична 

материя в 
почвата 

% или [g, kg/ha]  Национален 
мащаб 

Видима оценка на натрупване на 
органична материя или моделирани и 

картирани данни 

  

Биомаса Обем произведена 
биомаса [т] 

Оценка извън 
обекта 

Записи на годишен добив от 
агростатистична администрация, 
местни фермерски организации. 

 

В
о

д
ен

 
за

п
ас

 Воден баланс 
(вход, изход) 

Скорост на 
изпарение от земята 

Оценка извън 
обекта 

Оценка от експерт, базирана на данни 
за свойствата на почвата, тип култура, 

валежи, топография, и др. 

  

Воден запас Капацитет за 
съхранение на вода 

в почвата 

Пряка полева 
оценка и 

оценка извън 
обекта 

Оценка от експерт, базирана основно 
на данни за свойствата на почвата от 

полеви проучвания на почвата. 
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Таблица 6 Показатели за мониторинг (незадължителни) за земеделски екосистеми  

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЕКОСИСТЕМИ 

Показатели за 
екологично 
състояние Индикатор Параметър (мерни единици) Методология Мониторинг 

Тип 
Група на 

индикатора 

Б
и

о
ти

чн
а 

р
аз

н
о

р
о

д
н

о
ст

 

Б
и

о
ти

чн
а 

р
аз

н
о

р
о

д
н

о
ст

 

Диви 
животни 

Брой 
Карти и проучвания на 

място. 

 Проучване на полето 
от експерт. Оценка 
извън обекта, 
комбинирана с 
дистанционни 
наблюдения и записи 
от научни данни. 

 

Развъждани 
животни 

(зависи от 
вида) 

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.] 

Оценка извън обекта,  Данни от база данни 
от МЗХ, дирекция 
„Агростатика“ или 
местни организации 
за развъждане на 
животни. 

И
н

ва
зи

в
н

и
 в

и
д

о
ве

 

Наличие на 
инвазивни 

видове 
наличие Проучвания на място. 

 Брой записи, 
базирани на полево 
проучване или данни 
от записи на научни 
изследвания и 
проекти на Мрежата 
за инвазивни чужди 
видове в Югоизточна 
Европа (ESENIAS) 
например. 
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А
б

и
о

ти
чн

а 
р

аз
н

о
р

о
д

н
о

ст
 

Д
р

уг
и

 и
н

д
и

ка
то

р
и

 з
а 

аб
и

о
ти

чн
а 

р
аз

н
о

р
о

д
н

о
ст

 

Площ под 
защита от 

вятър 
Площ/% 

Брой на единица от 
мрежа от национални 

данни. Наличие - 
дължина на дървесни 
щитове и % защитена 

зона. 

 Оценка на 
дистанционни 
наблюдения и ГИС 
модели. Данни от 
местни държавни 
общински органи или 
държавна 
администрация по 
горите. 

  

Р
еж

и
м

 н
а 

ув
р

еж
д

ан
е

 

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 

 Оценка на 
дистанционни 
наблюдения и ГИС 
модели. Данни от 
местни държавни 
общински органи или 
записи от 
противопожарни 
служби. 

  

вятър и 
бури 

(паднали 
посеви от 
градушка 

например) 

Брой записи или увредена зона 
[ha] или загубена реколта [т, 
кг], или оценка по скала за 

уязвимост от градушка 

Прогноза 
 Данни от местни 
държавни общински 
органи или данни от 
местни фермерски 
организации. 

Ен
е

р
ги

е
н

 б
ал

а
н

с 

е
н

е
р

ги
е

н
 б

ал
ан

с 

Съхранение 
на въглерод 

Съхранение на въглерод в 
почвата [t/C/ha или %] 

Скала за оценка  

 Външна оценка от 
данни, получени от 
проучвания на 
почвата или пресни 
данни за почвата от 
проучвания на 
почвата. 

М
ат

е
р

и
ал

е
н

 з
а

п
ас

 

М
ат

е
р

и
ал

е
н

 

б
ал

ан
с 

 (
вх

о
д

, 

и
зх

о
д

) 

Загуба на 
нутриенти 

Загуба от просмукване или 
ерозия 

 Скала за оценка 

 Външни ГИС 
базирани модели. 

 

 

5.3.  Тревни екосистеми 
 

Основният критерий за избор на показатели за мониторинг за състоянието на 

екосистемите и услугите е тяхната способност да осигурят информация за промените и 
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тенденциите за състоянието на пасища и техния капацитет за осигуряване на екосистемни 

услуги. Списък с параметри за оценка на мониторинга на състоянието на екосистемата и 

предоставените услугите е представен в Таблица 1. Списъкът включва всички 

задължителни показатели за състоянието и услугите. Някои се използват за оценка на 

различни проблеми (напр. растителна биомаса).  

5.3.1. Източници на данни 

Началната база на данни за мониторинг включва наличните и събрани данни по време 

на картирането през 2016 и оценката на пасищните екосистеми в България и 

екосистемните услуги, предоставени от тях, което представлява „моментна стойност“ на 

състоянието на екосистемите и диапазона на предоставените екосистемни услуги.  

Следните източници на данни се използват по време на първия процес на картиране:  

- Специализирани бази данни за биоразнообразие 

- Данни от Националния мониторинг на околната среда (ИАОС)  

- Данни, предоставени от правителствени органи 

- Данни, предоставени от неправителствени органи 

5.3.2. Избор на показател/параметър за мониторинг 

 

Основният критерий за избор на показатели за мониторинг за състоянието на 

екосистемите и услугите е тяхната способност да осигурят информация за промените и 

тенденциите за състоянието на пасища и техния капацитет за осигуряване на екосистемни 

услуги. Списък с параметри за оценка на мониторинга на състоянието на екосистемата и 

предоставените услугите е представен в  
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Условие  Параметър Предоставя 

информация за 

Единица Източници на 

данни 

Периодичност Наличие на 

данни 

Биотична 

разнородност 

Растително 

покритие 

Структура на 

екосистемата 

%  Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Богатство 

растителни 

видове 

Биоразнообраз

ие 

брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Видове от 

Червената 

книга 

(растение) 

Естественост  брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Богатство на 

видове гъби 

Биоразнообраз

ие 

брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Богатство 

безгръбначни 

видове 

Биоразнообраз

ие 

брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Богатство  

земноводни 

видове 

Биоразнообраз

ие 

брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Богатство на 

видове влечуги 

Биоразнообраз

ие 

брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Богатство на 

видове птици 

Биоразнообраз

ие 

брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Богатство на 

видове 

бозайници 

Биоразнообраз

ие 

брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Видове от 

Червената 

книга 

(животно) 

Естественост  брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Наличие на 

чужди и 

инвазивни 

видове 

растения 

Увреждане брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Рудерализация Свръхексплоат

ация 

% 

покритие 

Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 
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Таблица 7 и съответно Таблица 8. Списъкът включва всички задължителни показатели за 

състоянието и услугите. Някои се използват за оценка на различни проблеми (напр. 

растителна биомаса).  

Абиотична 

разнородност 

Качество на 

почвата 

Тип на почвата  Тип на 

почвата 

Събиране на 

полето, карта на 

почвата 

Да не се 

наблюдава 

Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Органични 

вещества в 

почвата 

Плодородие на 

почвата 

% C  Събиране на 

полето 
5 години Данни от 

Националния 

мониторинг на 

околната среда 

Органични 

вещества в 

почвата 

Плодородие на 

почвата 

% N  Събиране на 

полето 
5 години Данни от 

Националния 

мониторинг на 

околната среда 

Риск от ерозия 

на почвата - 

ерозия от вода 

Физическо 

увреждане 

Резултат Анализи на данни 5 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

и данни от 

Националния 

мониторинг на 

околната среда 

Концентрация 

на замърсители 

в почвата от 

околни зони 

Замърсяване брой Събиране на 

полето 
5 години Данни от 

Националния 

мониторинг на 

околната среда 

Пожар Увреждане брой Събиране на 

полето 
5 години Данни, 

предоставени от 

правителствени 

органи 

Материален 

запас 

Материално 

складиране 

Функция на 

екосистемата 

Биомаса 

(суха) в 

t/ha 

Събиране на 

полето 
3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 
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Условие  Параметър Предоставя 

информация за 

Единица Източници на 

данни 

Периодичност Наличие на 

данни 

Биотична 

разнородност 

Растително 

покритие 

Структура на 

екосистемата 

%  Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Богатство 

растителни 

видове 

Биоразнообраз

ие 

брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Видове от 

Червената 

книга 

(растение) 

Естественост  брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Богатство на 

видове гъби 

Биоразнообраз

ие 

брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Богатство 

безгръбначни 

видове 

Биоразнообраз

ие 

брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Богатство  

земноводни 

видове 

Биоразнообраз

ие 

брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Богатство на 

видове влечуги 

Биоразнообраз

ие 

брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Богатство на 

видове птици 

Биоразнообраз

ие 

брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Богатство на 

видове 

бозайници 

Биоразнообраз

ие 

брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Видове от 

Червената 

книга 

(животно) 

Естественост  брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Наличие на 

чужди и 

инвазивни 

видове 

растения 

Увреждане брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Рудерализация Свръхексплоат

ация 

% 

покритие 

Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Абиотична 

разнородност 

Качество на 

почвата 

Тип на почвата  Тип на 

почвата 

Събиране на 

полето, карта на 

почвата 

Да не се 

наблюдава 

Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Органични 

вещества в 

Плодородие на 

почвата 

% C  Събиране на 

полето 
5 години Данни от 

Националния 

мониторинг на 
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Таблица 7 Параметри за мониторинг  на пасищни екосистеми - условие на екосистемите  

 

Таблица 8 Параметри за монитроинг на пасищни екосистеми - екосистемни услуги  

 

Услуги  

Параметър Предоставя 

информация 

за 

Единица Източници на 

данни 

Периодичност Наличие на данни 

Хранене  Отглеждани 

животни 

Отглеждани 

животни на 

община 

единици 

добитък/ha 

Агростатистик

а 

3 години Данни, 

предоставени от 

правителствени 

органи 

Основна 

продукция на 

биомаса от 

гъби за храна 

Производство 

от гъби за 

храна 

t/ha Събиране на 

полето 

3 години Няма 

съответстващи 

данни, 

Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Диви 

животни за 

лов 

Брой видове 

за лов 

видове/ha Събиране на 

полето, 

национална 

статистика  

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие, 

Данни, 

предоставени от 

правителствени 

почвата околната среда 

Органични 

вещества в 

почвата 

Плодородие на 

почвата 

% N  Събиране на 

полето 
5 години Данни от 

Националния 

мониторинг на 

околната среда 

Риск от ерозия 

на почвата - 

ерозия от вода 

Физическо 

увреждане 

Резултат Анализи на данни 5 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

и данни от 

Националния 

мониторинг на 

околната среда 

Концентрация 

на замърсители 

в почвата от 

околни зони 

Замърсяване брой Събиране на 

полето 
5 години Данни от 

Националния 

мониторинг на 

околната среда 

Пожар Увреждане брой Събиране на 

полето 
5 години Данни, 

предоставени от 

правителствени 

органи 

Материален 

запас 

Материално 

складиране 

Функция на 

екосистемата 

Биомаса 

(суха) в 

t/ha 

Събиране на 

полето 
3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 
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органи 

Материали  Производство 

на биомаса от 

медицински 

растения за 

материали 

Производство 

на 

медицински 

растения 

t/ha Събиране на 

полето 

3 години Няма 

съответстващи 

данни, 

Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Биомаса от 

растения за 

фураж 

Капацитет за 

фураж 

t/ha Събиране на 

полето 

3 години Няма 

съответстващи 

данни, 

Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие, 

Данни, 

предоставени от 

правителствени 

органи 

Регулиране на 

потоците  

Растително 

покритие/Кое

фициент на 

наклон 

Предотвратяв

ане на 

ерозията 

Скала ГИС анализ  5 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие, 

Данни, 

предоставени от 

правителствени 

органи 

Поддръжка на 

жизнен цикъл, 

опазване на  

хабитат и 

генофонд 

потенциал за 

опрашване 

Наличие на 

опрашители 

Скала Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Брой 

кумулативни 

видове 

Поддръжка 

на 

биоразнообра

зието 

Брой Анализи на 

данни 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Поддръжка на 

физични, 

химични, 

биологични 

състояния  

Индекс на 

минерализаци

я 

формиране на 

почвата 

Органичен 

C/N g/kg  

Анализи на 

данни 

3 години Данни от 

Националния 

мониторинг на 

околната среда 

Физични и 

интелектуални 

взаимодействи

я с биотата, 

екосистемите и 

ландшафтите  

Физични и 

интелектуалн

и 

взаимодейств

ия 

Отношение 

към 

пасищните 

екосистеми 

Брой събития Бази данни 3 години Няма 

съответстващи 

данни, Данни, 

предоставени от 

неправителствени 

органи 

Културни  

услуги:  
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Показатели/Параметри, за които няма данни в момента, но които трябва да бъдат събрани по 

време на последващ мониторинг: 

- Биомаса от растения за фураж - Има налични данни само за няколко полигона, 

останалата част от оценката е базирана на модел, пространствено варира до NUT2 региони.  

Параметърът е важен за оценка на състоянието на екосистемата и за капацитет за фураж.  

- Потенциал за опрашване – Наличните данни са базирани на оскъдни полеви проучвания 

и моделиране. Параметърът е от основно значение и се нуждае от подходящи данни.  

- Производство на биомаса от медицински растения за материали – Има налични данни 

само за няколко полигона. 

- Основна продукция на биомаса от гъби за храна – Няма полеви данни. 

5.3.3.  Периоди на мониторинг 
 

1. Периодичен мониторинг – Честотата на провеждане на мониторинг съгласно времевите 

периоди, посочени в  
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Условие  Параметър Предоставя 

информация за 

Единица Източници на 

данни 

Периодичност Наличие на 

данни 

Биотична 

разнородност 

Растително 

покритие 

Структура на 

екосистемата 

%  Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Богатство 

растителни 

видове 

Биоразнообраз

ие 

брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Видове от 

Червената 

книга 

(растение) 

Естественост  брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Богатство на 

видове гъби 

Биоразнообраз

ие 

брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Богатство 

безгръбначни 

видове 

Биоразнообраз

ие 

брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Богатство  

земноводни 

видове 

Биоразнообраз

ие 

брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Богатство на 

видове влечуги 

Биоразнообраз

ие 

брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Богатство на 

видове птици 

Биоразнообраз

ие 

брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Богатство на 

видове 

бозайници 

Биоразнообраз

ие 

брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Видове от 

Червената 

книга 

(животно) 

Естественост  брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Наличие на 

чужди и 

инвазивни 

видове 

растения 

Увреждане брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Рудерализация Свръхексплоат

ация 

% 

покритие 

Събиране на 

полето 

3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Абиотична 

разнородност 

Качество на 

почвата 

Тип на почвата  Тип на 

почвата 

Събиране на 

полето, карта на 

почвата 

Да не се 

наблюдава 

Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

Органични 

вещества в 

Плодородие на 

почвата 

% C  Събиране на 

полето 
5 години Данни от 

Националния 

мониторинг на 
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Таблица 7 и Таблица 8. 

Данни от Националния мониторинг на биоразнообразието и правителствените органи трябва да 

се използват, тъй като те са предоставени; 

Събирането на полето трябва да бъде в максимума на вегетацията, както следва: 

- Сухи пасища - от средата на юни до средата на юли; 

- Средно сухи пасища - през юли; 

- Сезонно влажни и влажни пасища - от средата на юли до средата на август; 

- Високопланински и подпланински пасища - през август; 

- Континентални солени морави - през август. 

2. Постоянен мониторинг: В момента не е приложим постоянен мониторинг на пасищните 

екосистеми. 

3. Извънреден мониторинг трябва да се изпълни в случай на бедствия, форс мажорни събития 

или обстоятелства (напр. пожар, наводнение, свлачища или инвестиционни намерения). Това е 

важно за оценка на степента на промяна и взимането на решение, ако има нужда от промяна на 

постоянния участък.  

5.3.4. Критерии за избор на зони за мониторинг  

Мониторингът на пасища е фокусиран върху обекта. Методологичната база е избор на 

участъци/полигони, систематично разпределени да покрият не по-малко от 10% от площта от 

всеки подтип пасище из страната. Трябва да бъдат приложени следните допълнителни 

критерии:  

почвата околната среда 

Органични 

вещества в 

почвата 

Плодородие на 

почвата 

% N  Събиране на 

полето 
5 години Данни от 

Националния 

мониторинг на 

околната среда 

Риск от ерозия 

на почвата - 

ерозия от вода 

Физическо 

увреждане 

Резултат Анализи на данни 5 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 

и данни от 

Националния 

мониторинг на 

околната среда 

Концентрация 

на замърсители 

в почвата от 

околни зони 

Замърсяване брой Събиране на 

полето 
5 години Данни от 

Националния 

мониторинг на 

околната среда 

Пожар Увреждане брой Събиране на 

полето 
5 години Данни, 

предоставени от 

правителствени 

органи 

Материален 

запас 

Материално 

складиране 

Функция на 

екосистемата 

Биомаса 

(суха) в 

t/ha 

Събиране на 

полето 
3 години Специализирани 

бази данни за 

биоразнообразие 
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- Площ на полигон - предварителна оценка в три класа по площ - малка, средна и голяма;  

- Резултат на IP индекс за състояние - предварителна оценка в три класа по резултат - 

малък, среден и голям; 

Предложеният избор осигурява възможност за дългосрочен мониторинг на представителни 

обекти и интерполация на данни на подобни обекти.  

Същият подход се прилага за всички подтипове пасища. 

Всяка промяна в площта и състоянието на екосистемата се отразява на предоставените услуги.  

5.3.5. Проследяване и анализ на промените на зоните, заети от пасищни екосистеми 

- без промяна на площта - устойчивост във времето 

- намаляване на площта - фрагментация и намаляване на осигуряването на услуги 

- увеличаване на площта - увеличаване на капацитета за осигуряване на екосистемата 

- намаляване на IP индекса - състоянието на екосистемата става по-лошо 

- увеличаване на IP индекса - състоянието на екосистемата става по-добро 

Природни цикли/наследявания в повечето пасища в страната води до горска растителност и 

храсти.  Този процес продължава с различна скорост в рамките на подтиповете пасища.  

Основни причини, различни от естествения цикъл на екосистемата, които трябва да бъдат взети 

предвид и проследени във времето, са: 

- Фрагментация 

- Унищожаване/оран 

- Изтощаване на пасища/рудерализация 

- Замърсяване 

- Изоставяне 

5.3.6. Анализ на движещи сили - натиск - състояние - въздействие - отговор (ДНСВО) в 

пасищни екосистеми 

5.3.6.1. Основните тенденции, които засягат пасищните екосистеми и 

техните услуги и които трябва да бъдат проследени във времето 

5.3.6.1.1. Промяна в хабитата 

- конвертиране от пасища в обработваеми и трайни култури 

- градско жилищно застрояване; застрояване на икономически площадки и 

инфраструктура 

- изоставяне 

Резултат от промяна на хабитат - фрагментация, загуба на хабитат, загуба на биоразнообразие, 

загуба на екосистемни услуги.  

5.3.6.1.2. Свръхексплоатация 

- свръхстъпкване 

- изтощаване на пасища 

Резултат от свръхексплоатация - загуба на биоразнообразие, намаляване на първична 

продукция, увеличаване на замърсители (торове, пестициди). 
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5.3.6.1.3. Разширяване на инвазивни чужди видове 

Резултати от разширяване на инвазивни видове - загуба на биоразнообразие, влошаване на 

качеството на услугите. 

5.3.6.1.4. Замърсяване на околната среда 

- органични химикали 

- тежки метали и металоиди 

Резултати от замърсяване на околната среда - загуба на биоразнообразие, влошаване на 

качеството на услугите, промяна на хабитата. 

Таблица 9 ДНСВО (Д вижещи сили - натиски - промяна на състояние - въздействие – отговор ) в 
пасища  

 Движещи 

сили 

Натиск  Промяна на 

състояние 

Въздействие Отговор 

Преки 

движещи 

сили 

Конвертиран

е на земя 

Промяна в 

хабитата 

Фрагментация Загуба на хабитат Политическо 

решение 

Биологическ

и инвазии 

Разширяване на 

инвазивни чужди 

видове 

Намаляване на 

качеството 

Загуба на 

биоразнообразие 

Контрол 

Климатична 

промяна и 

други 

природни 

явления 

Екстремни 

явления (пожари, 

наводнения) 

Промяна в 

хабитата 

Загуба на хабитат и 

биоразнообразие 

Смекчаване 

Земеделска 

интензифика

ция  

Торове и 

пестициди, 

свърхексплоатац

ия 

Намаляване на 

качеството на 

екосистемата 

Замърсяване, 

промяна в 

първична 

продукция 

Устойчиво 

управление 

Косвени 

движещи 

сили 

Демографски  Оран  Промяна на 

земеползване 

Загуба на хабитат  Разпоредба, 

традиционно 

управление 

Икономическ

и растеж 

Урбанизация Намаляване на 

пасищна площ 

Загуба на хабитат  Съответно 

законодателство 

Културни  Туризъм Намаляване на 

качеството на 

екосистемата 

Деградация, загуба 

на хабитат 

Устойчив 

туризъм 

Научен и 

технологиче

н 

Придобиване на 

нови знания 

Изпълнение на 

добри практики 

Увеличаване на 

качеството на 

екосистемата 

Намаляване на 

отрицателни 

тенденции 

 

Таблица 10 Оценка на риска в пасищни екосистеми  

 5 години    50 години 
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Натиск  Много 

висок 

Висок  Среден Нисък  Много 

нисък 

Много 

висок 

Висок  Среден Нисък  Много 

нисък 

Промяна в 

хабитата  

 X        X   

Разширяване на 

инвазивни 

чужди видове 

Климатични 

промени 

 X   

 

Х  

    

 

Х  

X  

 

 

  

Екстремни 

явления 

(пожари, 

наводнения) 

   X      X   

Торове и 

пестициди 

С връхексплоата

ция 

  X      X    

Урбанизация   X      X     

Туризъм     X      X   

5.4. Гори и горски екосистеми  

5.4.1. Източници на данни и организация на мониторинг на гори 

Използване на данни: Трябва да се използват описаните данни в методологията. Ако са налични 
нови данни, те трябва да бъдат официално и научно доказани. Използваните данни за оценка 
трябва да отговарят на данните в плановете за управление на горите и тези в информационната 
система на ИАГ, следвайки съответния алгоритъм. Източниците на данни са представени 
систематично в Таблица 11. 

 
Таблица 11. Източници на пространствена и качествена/количествена информация за 
горски екосистеми 

Подтип Източници на БАЗА ДАННИ - основни заинтересовани лица 

Пространствена Качествена/Количествена 

Високостъблени 

широколистни 

гори 

Планове за управление на горите  

МОСВ - ИАОС - ICP Forests, 
Национална база данни за 

биоразнообразие, Национална 
мрежа за наблюдение а почвата. 

Кадастър www.icadastre.bg 
Национална концепция за 

пространствено развитие за 
периода 2013 - 2025 г. 

Изпълнителна агенция по горите - 
информационна система за горите - 
данни от инвентаризация на горите  

Карти на възстановената 
собственост, Планове за действие за 
програми за опазване на околната 
среда, Национална концепция за 

пространствено развитие 2013-2025 
г., Национален статистически 

институт, СИЦ, публикации, доклади 
от проекти, екологични НПО 

Издънкови гори 

Иглолистни 
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ИАОС - CORINE - Земно покритие ФРА 2015/ФАО/ООН 

Гори Европа - Количествена оценка   

 

планиране на дейности, свързани с мониторинг  
Показатели, които трябва да се оценят:  

 Показатели за състояние на екосистемите, които трябва да се оценят, както са описани в 
методологията 

 Екосистемни услуги, които да бъдат оценени съгласно одобрените алгоритми за 
картиране и оценка на горски екосистеми 

 Петобалната скала, описана в методологията, трябва да се изпълнява 
 
Обработка на резултати от картиране и оценка / in situ верификация и подготовка за сравнение в 
полето 
 
Работа на поле  

 Определяне на типове екосистеми, представени в полето.  
 Избор на представителен полигон;  
 Представителност на полигона: 

o Разпространение на горски видове  
o EUNIS класификация  
o Надморска височина и биогеографски района на разпространение на 

горски насаждения 
o Г орските насаждения са достъпни за оценка на полето 
o Произход на насажденията; 
o Функционалност на екосистемата на насажденията; 

 Пълна оценка на състоянието на екосистемата (свързан полигон/насаждение) и 
предоставени екосистемни услуги, освен показателите и параметрите, които не 
може да бъдат измерени в полето.  

 Сравнение на оценка, базирана на съществуващи данни от инвентаризация на 
гори и оценка, направена в полето (състояние на екосистемата и услуги в 
свързания полигон).  

 

Обработка на резултатите  
Анализи на промените и тенденциите на състоянието на екосистемата и услугите и 

оценка на възникналия натиск.  

5.4.2. Избор на показател/параметър за мониторинг 

Изборът трябва да бъде съгласно функционалността на горите: 

i. Гори, предназначени за добив на дърва  
– Временни ЕС - всички параметри за оценка, налични на полето, трябва да бъдат 

избрани. 
– Разпоредба и културни ЕС - параметрите са избрани произволно от верификатора 

ii.  Специални и защитни гори:  
– Временни ЕС - параметрите са избрани произволно от верификатора. 
– Разпоредба и културни ЕС - всички параметри за оценка, налични на полето, трябва 

да бъдат избрани. 
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Забележка: За горски екосистеми, няма разграничаване между задължителни и 

препоръчани показатели/параметри. Всички показатели и параметри се смятат за 

задължителни. 

Показателите и параметрите са представени в следните таблици: 

Таблица 12. Показатели за състояние на горска екосистема 

Тип 

мониторинг 

Показател  Параметър 

(мерна 

единица) 

Точки на 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг  

Метод 

Връзка към 

източници 

Периодични/

извънредни  

Растително 

разнообраз

ие 

Тревна 

покривка

, % 

Горски 

насаждения 

(подотделение)  

На всеки 10 

години 

Емпиричен 

модел 

Животинско 

разнообраз

ие 

Видове в 

Червения 

списък 

10 km мрежа Веднъж  Емпиричен 

модел 

Разнообраз

ие на 

хабитатите 

Обем 

изсъхнали 

дървета 

Горски 

насаждения 

(подотделение)  

На всеки 10 

години 

Емпиричен 

модел 

 

Таблица 13. Показатели за горска екосистемна услуга 

Тип 

мониторинг 

Индикатор  Параметър 

(мерна 

единица) 

Точки на 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг  

Метод 

Връзка към 

източници 

Периодични/

извънредни 

Опрашване 

и 

разпръскван

е на семена 

Брой 

растения,  

брой 

опрашители 

Горски 

насаждения 

(подотделение)  

На всеки 10 

години 

косвен метод - 

алгоритъм 

Регулиране на 

микро и 

регионалния 

климат 

Комплексен 

параметър 

Горска единица На всеки 10 

години 

косвен метод - 

алгоритъм 

 Експерим

ентално 

използван

е на 

растения, 

животни и 

Цел на 

горите, 

посетител

и,  

Горски 

насаждения 

(подотделени

е) 

На всеки 

10 години, 

брой 

посетител

и на 

година 

косвен метод 

- алгоритъм  
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ландшафт

/морски 

пейзажи в 

различни 

околни 

среди 

Физическо 

използван

е на 

морски 

пейзажи в 

различни 

условия 

на околна 

среда 

Достъп до 

гората, 

посетител

и  

Горска 

единица 

На всеки 

10 години, 

брой 

посетител

и на 

година 

косвен метод 

- алгоритъм 

 Наследств

о, 

културно 

Цел на 

гората, 

културни 

паметниц

и 

Горска 

единица 

На всеки 

10 години 

косвен метод 

- алгоритъм 

Забавление/Ес

тетика 
брой 

посетители, 

брой ловци 

Горска единица На всеки 10 

години 

косвен метод - 

алгоритъм 

Символични Естетически 

ландшафти, 

брой жители  

Горска единица На всеки 10 

години 

косвен метод - 

алгоритъм 

 Съществув

ане 

Значимост 

на опазване, 

Брой места в 

защитени 

зони 

Горска 

единица 

На всеки 

10 години 

косвен метод 

- алгоритъм 

 Наследств

о 

Естетически 

ландшафти, 

брой жители 

Горска 

единица 

На всеки 

10 години 

косвен метод 

- алгоритъм 

 

5.4.3. Периоди на мониторинг 

Предложените периоди за провеждане на периодичен мониторинг са: 
Работа на бюро – извън вегетационния период; 
Работа на поле - през вегетационния период 

 

Постоянен мониторинг: В момента не е приложим постоянен мониторинг на горски екосистеми 

Извънреден мониторинг следва да се изпълни в случаи на бедствие и форс мажорни 

събития, когато интересът от използване на екосистемни услуги на дадена територия е 

деклариран, при промяна на земеползването или други извънредни обстоятелства.  
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5.4.4. Проследяване и анализ на промените на зоните, заети от пасищни екосистеми 

Различни от общите аргументи за избор на площадки за мониторинг, като осигуряване 

на представителен избор на всички подтипове екосистеми, промените в горските 

подотделения (полигони), промяна на земеползване; целта на гората трябва да бъде 

обмислена при взимането на решение за местоположението на обекти за мониторинг, 

така че промените в екосистемите, в резултат от социално-икономическите промени 

може да бъдат последвани съгласно концептуалния модел на ДНСВО . 

5.5.  Храстови и ерикоидни екосистеми  

5.5.1. Източници на данни. 

Началната база на данни за мониторинг включва наличните и събрани данни по време на 

картирането през 2016 и оценката на екосистеми от гори и горски екосистеми в България и 

екосистемните услуги, предоставени от тях и представляващи „моментна стойност“ на 

състоянието на екосистемите и диапазона на предоставените екосистемни услуги. 

Следните източници на данни се използват по време на първия процес на картиране и 

трябва също така да бъдат използвани за мониторинг, до възможната степен: 

- специализирани бази данни за биоразнообразие; 

- данни от Националния мониторинг на околната среда; 

- данни, предоставени от правителствени органи; 

- данни, предоставени от неправителствени органи; 

- данни от събиране на поле. 

5.5.2. Избор на показател/параметър за мониторинг. 

Основният критерий за избор на показатели за мониторинг за състоянието на 

екосистемите и услугите е тяхната способност да осигурят информация за промените и 

тенденциите за състоянието на екосистемите от гори и горски екосистеми и техния капацитет за 

осигуряване на екосистемни услуги. 

5.5.2.1. Основни/задължителни показатели. 

Задължителни показатели за мониторинг на състоянието на екосистемите от гори и 

горски екосистеми и услугите, които предоставят са изброени в Таблици 1 и 2. 

5.5.2.2. Препоръчани показатели. 

Изпълнителите на мониторинг може да предложат нови показатели за мониторинг на 

състоянието и услугите. Такива показатели са други биотични показатели за разнообразие 

(например естественост, разнообразие на хабитата и др.), хидрологична разнородност, 

геоморфологична разнородност, други показатели за абиотична разнородност, енергиен баланс 

(поглъщане, запас), метаболитна ефективност, материален баланс (вход, изход), концентрации 

на елементите (други променливи на материалния запас), мерки за ефикасност, воден баланс 

(вход, изход), воден запас, мерки за ефикасност и др. За подробности вижте МЕТОДОЛОГИЯ ЗА 

ОЦЕНКА И КАРТИРАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЕКОСИСТЕМИ ОТ ГОРИ И ГОРСКИ ЕКОСИСТЕМИ И 

ТЕХНИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ - Част В5. 

За показатели на група биотично разнообразие може да се използват събраните и 

докладвани данни съгласно член 17 от HD 92/43/EEC. 

Списък с параметри за оценка на състоянието на екосистемата и предоставените услугите е 

представен в Таблица 14 и Таблица 15. 
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Таблица 14 Показатели/параметри за състояние на екосистемата за мониторинг на Храстови и ерикоидни ЕС 

Индикатори за състояние на екосистемата 

Показатели Параметри Размери 
(мерни 
единици) 

Предоставя 
информация за 

Наличие на данни Периодичност на измерване  Значимост 

Покритие с 
етаж от 
храсти 

Растително 
покритие 

% Екосистемна 
структура 

Събирането на полето; Специализирани 
бази данни за биоразнообразие 

5 години задължително 

Растително 
разнообрази
е 

Богатство 
растителни 
видове 

Брой видове 
на примерна 
площ 

Биоразнообразие Събирането на полето; Специализирани 
бази данни за биоразнообразие 

5 години задължително 

Животинско 
разнообрази
е 

Богатство на 
видове животни 

брой видове Биоразнообразие Събирането на полето; Специализирани 
бази данни за биоразнообразие 

5 години задължително 

Видове в 
Червения 
списък 

Брой видове от 
Червената книга 
(растение/живот
но) 

брой видове Естественост Събирането на полето; Специализирани 
бази данни за биоразнообразие 

5 години задължително 

Наличие на 
чужди и 
инвазивни 
видове 

Брой видове на 
единица от 
мрежата 

брой видове Увреждане Събирането на полето; Специализирани 
бази данни за биоразнообразие 

5 години задължително 

Режим на 
увреждане 

Риск от ерозия 
на почвата 

резултат Увреждане Данни от Националния мониторинг на 
околната среда; Карти за ерозия 

5 години задължително 

Замърсяване Брой 
сметища 

Замърсяване Събирането на полето; Данни от 
Националния мониторинг на околната 
среда 

5 години задължително 

Материално 
складиране 

Биомаса t/ha Функция на 
екосистемата 

Събиране на полето 5 години задължително 

 

Таблица 15 Показатели/параметри на екосистемни услуги за мониторинг на Храстови и ерикоидни 
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Показатели за услугите на екосистемата 

Класови показатели Показатели Параметри и мерни 

единици 

Предоставя 

информация за 

Наличие на данни Периодичност на 

измерване 

Отглеждани животни и 

тяхната продукция 

Отглеждани животни единици добитък/ha Отглеждани 

животни на община 

Статистика; Данни, 

предоставени от 

правителствени 

органи 

3 години 

Диви растения, водорасли и 

тяхната продукция 

Основна продукция на биомаса за 

храна 

Продукти t/ha Продукция за храна Статистика; 

Събирането на полето 

3 години 

Диви животни и тяхната 

продукция 

Диви животни за лов Брой/ha Брой видове за лов Статистика; Оценка на 

състоянието на 

екосистемата; 

Специализирани бази 

данни за 

биоразнообразие 

3 години 

Фибри и други материали от 

растения, водорасли и 

животни за директно 

използване или обработка 

Реколта/Добив като % от средното за 

страната в зависимост от състоянието 

на екосистемата 

 

% от основната продукция на биомаса 

за храна 

 

Входящ суров материал на глава от 

населението 

 

Потребление на суров материал на 

глава от населението 

t/ha 

 

 

 

 

t/ha 

 

 

t на глава от населението 

 

 

t на глава от населението 

Производство на 

материали; 

Капацитет за фураж 

Статистика; Оценка на 

състояние на 

екосистемата; 

Събирането на 

полето; Данни, 

предоставени от 

правителствени 

органи 

3 години 

Стабилизиране на маса и 

контрол на процентите ерозия 

Растително покритие + риск от ерозия 

на почвата 

Площ [ha] Предотвратяване на 

ерозията 

Налични карти; 

Данни, предоставени 

от правителствени 

органи 

5 години 
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Буфериране и смекчаване на 

потоци маса 

Растително покритие Площ [ha] Предотвратяване на 

потоци земна маса 

Научни публикации; 

Събирането на полето 

5 години 

Опрашване и разпръскване на 

семена 

потенциал за опрашване Скала Наличие на 

опрашители 

Съвместен 

изследователски 

център - данни на IES; 

Събирането на полето 

3 години 

Поддържане на популациите 

за разсадници и хабитатите 

Поддръжка на биоразнообразие Общо богатство на 

видове; брой 

Поддръжка на 

биоразнообразието 

Специализирани бази 

данни за 

биоразнообразие 

5 години 

Процеси по стареене съдържания на органични вещества в 

почвата 

г/кг формиране на 

почвата 

ЕС; Данни от 

Националния 

мониторинг на 

околната среда 

5 години 

Разлагане и фиксиращи 

процеси 

съдържания на органични вещества в 

почвата 

г/кг формиране на 

почвата 

ЕС; Данни от 

Националния 

мониторинг на 

околната среда 

5 години 

Експериментално използване 

на растения, животни и 

ландшафт/морски пейзажи в 

различни околни среди 

Селски туризъм, посетители 

(наблюдатели на птици, растения и 

др.) 

Брой годишно Туризъм Национален набор 

данни 

5 години 

Физическо използване на 

морски пейзажи в различни 

условия на околна среда 

Посетители, селски туризъм, пътеки и 

вело алеи 

Брой годишно Туризъм Национален набор 

данни 

5 години 

Научни Количество научни доклади Брой публикувани 

доклади, брой проекти 

Научен интерес УЕБ, библиотеки 5 години 

Образователни Образователни дейности (фестивали, 

центрове за посещение, зелени 

училища и др.) 

Брой дейности на година Научен интерес; 

туризъм 

Национален набор 

данни 

5 години 

Наследство, културно Културни паметници, продукти от 

традиционно управление на 

Брой паметници/ 

продукти 

Туризъм Национален набор 

данни 

5 години 
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ландшафти 

Забавление Фестивали и други културни събития Брой дейности на година Туризъм Национален набор 

данни 

5 години 

Естетически Естетически ландшафти брой снимки, качени в 

Google Earth 

Туризъм УЕБ 3 години 

Символични Символични видове Брой видове Биоразнообразие Национален набор 

данни 

5 години 

Свещени и/или религиозни Манастири, църкви, места Брой  Религиозен туризъм Национален набор 

данни 

10 години 

Съществуване Значимост на опазване Брой обекти в защитени 

зони (напр. Натура 2000, 

биосферни резервати и 

др.) 

Поддръжка на 

биоразнообразието 

национални данни, 

МОСВ 

5 години 
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5.5.2.3. 3. Показатели/Параметри, за които няма данни в момента и които 

трябва да бъдат събрани по време на последващ мониторинг: 

- биомаса - параметърът е важен за оценката на състоянието и услугите на екосистемата. 

- потенциал за опрашване – наличните данни са базирани на оскъдни полеви проучвания 

и моделиране. Този параметър е от основно значение и се нуждае от събиране на 

подходящи данни. 

- основна продукция на биомаса за храна – няма полеви данни. 

5.5.3. Периоди на мониторинг. 

5.5.3.1. Периодичен мониторинг. 

Събирането на полето трябва да бъде в максимума на вегетацията на екосистемите от 

гори и горски екосистеми , както следва: 

- Арктически, алпийски и подалпийски храсти - от юли до август; 

- Умерени и средиземноморски планински храсти - от май до юни; 

- Крайречни и тресавищни храсти - от май до юни. 

Честотата на провеждане на мониторинг е съгласно времевите периоди, посочени в 

Таблици 1 и 2. Данни от Националния мониторинг на биоразнообразието и правителствените 

органи трябва да се използват, тъй като те са предоставени. 

5.5.3.2. Постоянен мониторинг. 

За екосистемите от гори и горски екосистеми не е приложим постоянен мониторинг. 

5.5.3.3. Извънреден мониторинг  

Извънреден мониторинг трябва да се изпълни в случай на бедствия, форс мажорни 

събития или обстоятелства (напр. пожар, наводнение, свлачища или инвестиционни намерения). 

Това е важно за оценка на степента на промяна и взимането на решение за промяна на уча стъка 

за мониторинг. 

5.5.4. Критерии за избор на зони за мониторинг. 

5.5.4.1.  Подход в избора на зони за мониторинг. 

Мониторингът на екосистеми от гори и горски екосистеми е фокусиран върху обекта. 

Методологичната база е избор на участъци/полигони, систематично разпределени да покрият не 

по-малко от 10% от площта на подтип екосистеми от умерени и средиземноморски планински 

храсти, 20% от подтип екосистеми от Арктически, алпийски и подалпийски храсти и 30% от 

подтип екосистеми от Крайречни и тресавищни храсти из страната. Трябва да бъдат приложени 

следните допълнителни критерии: 

- площ на полигон - предварителна оценка в три класа по площ - малки, средни и големи 

полигони; 

- резултат на IP индекс за състояние - предварителна оценка в три класа по резултат - 

нисък, среден и голям резултат на IP индекс; 

Предложеният избор осигурява възможност за дългосрочен мониторинг на 

представителни обекти и интерполация на данни на подобни обекти. Същият подход трябва да 

се прилага за всички подтипове екосистеми от гори и горски екосистеми. Всяка промяна в 

площта и състоянието на екосистемата се отразява на предоставените услуги. 
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5.5.4.2. Проследяване и анализ на промените на зоните, заети от екосистеми 

от гори и горски екосистеми. 

- без промяна на площта - устойчивост във времето; 

- намаляване на площта – снижаване на способността за осигуряване на услуги; 

- увеличаване на площта – увеличаване на способността за осигуряване на услуги; 

- намаляване на IP индекса - състоянието на екосистемата става по-лошо; 

- увеличаване на IP индекса - състоянието на екосистемата става по-добро. 

5.5.4.3. Проследяване на тенденциите за фрагментация на площите. 

Природни цикли/наследявания в много екосистеми от гори и горски екосистеми в 

страната водят до горска растителност. Този процес продължава с различна скорост и в 

зависимост от местната околна среда. Основни причини, различни от естествения цикъл на 

екосистемата, които трябва да бъдат взети предвид и проследени във времето, са: 

- фрагментация; 

- унищожаване; 

- изтощаване на пасища/рудерализация; 

- замърсяване; 

- изоставяне на земя/изоставяне на традиционни пасища; 

- промяна на земеползване; 

- взимане на земи. 

5.5.5. Анализ на движещи сили - натиск - състояние - въздействие - отговор (ДНСВО) в 

екосистемите от гори и горски екосистеми 

5.5.5.1. Основните тенденции, които засягат екосистемите от гори и горски 

екосистеми и техните услуги и които трябва да бъдат проследени във 

времето 

5.5.5.1.1. Промяна в хабитата. 

- промяна на земеползване/конвертиране от екосистеми от гори и горски екосистеми в 

обработваеми земи и трайни култури; 

- градско развитие; разпространение на икономически площадки и инфраструктура; 

- Земеделска интензификация; 

- изоставяне на земя/изоставяне на традиционни пасища; 

- взимане на земи; 

- пожари; 

- замърсяване. 

Резултати от промяна на хабитат: деградация на екосистемата, фрагментация, загуба на 

хабитат, загуба на биоразнообразие, загуба на екосистемни услуги. 

5.5.5.1.2. Свръхексплоатация. 

- свръхстъпкване; 

- изтощаване на пасища. 

Резултати от свръхексплоатация: загуба на биоразнообразие, намаляване на първична 

продукция, прекалено количество на хранителни вещества в почвата, обогатяване с азот, 

увеличаване на замърсители. 
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5.5.5.1.3. Инвазивни чужди видове. 

Резултати от разширяване на инвазивни видове: загуба на биоразнообразие, влошаване 

на качеството на услугите, промяна на хабитата. 

5.5.5.1.4. Замърсяване на околната среда. 

 - органични химикали; 

 - замърсяване от атмосферен азот; 

 - тежки метали и металоиди; 

Резултати от замърсяване на околната среда: промяна на pH в почвата, загуба на 

биоразнообразие, влошаване на качеството на услугите, промяна на хабитата. 

5.5.5.2. Типове натиск върху екосистемите от гори и горски екосистеми. 

Типовете натиск върху екосистемите от гори и горски екосистеми са изброени в Error! 

Reference source not found.. 

 

Таблица 14 ДНСВО (движещи сили - натиск - състояние - въздействие – отговор) в екосистемите гори и 

горски екосистеми 

 

 

Движещи 

сили 

Натиск Състояние Въздействие Отговор 

Преки 

движе

щи 

сили 

Промяна в 

хабитата 

Промяна на 

земеползване; 

изоставяне на 

земя; 

намалени 

пасища  

Намаляване на 

качеството на 

екосистемата 

Загуба на 

хабитат 

Политически 

мерки за 

намаляване на 

въздействията; 

Подходящо 

управление 

Биологически 

инвазии 

Чужди 

инвазивни 

видове; 

Намаляващи 

агенти 

Намаляване на 

качеството на 

екосистемата 

Загуба на 

биоразнообразие 

Контрол и 

превенция; 

Мерки за 

снижаване 

Климатична 

промяна и 

други 

природни 

явления 

Екстремни 

явления 

(пожари, 

наводнения) 

Деградация; 

Унищожаване; 

Намаляване на 

качеството на 

екосистемата 

Загуба на 

хабитат и 

биоразнообразие 

Контрол и 

превенция; 

Мерки за 

снижаване 

Свръхексплоа

тация  

Земеделска 

интензификаци

я; 

Замърсяване и 

обогатяване с 

хранителни 

вещества; 

Фрагментация 

Намаляване на 

качеството на 

екосистемата 

Загуба на 

биоразнообразие

промяна в 

първична 

продукция 

Устойчиво 

управление на 

земята; 

Намаляване на 

замърсяването 

Косвен

и 

движе

щи 

Демографски  Промяна на 

земеползване; 

изоставяне на 

земя; взимане 

Промяна в 

хабитата 

Загуба на 

хабитат 

Разпоредба; 

традиционно 

управление на 

земя 
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сили на земи 

Икономически 

растеж 

Урбанизация; 

фрагментация 

на ландшафта 

Намаляване на 

зони с гори и 

горски 

екосистеми 

Загуба на 

хабитат 

Съответно 

законодателств

о и управление 

Културни Туризъм; 

замърсяване; 

смущаване на 

развлечението 

Намаляване на 

качеството на 

екосистемата 

Деградация, 

загуба на 

хабитат; загуба 

на 

биоразнообразие 

Устойчив 

туризъм; 

намаляване на 

замърсяването 

Научен и 

технологичен 

Изпълнение на 

добри практики 

Увеличаване на 

качеството на 

екосистемата 

Увеличаване на 

способността за 

осигуряване на 

услуги 

Намаляване на 

отрицателни 

тенденции 

 

5.5.5.3. Рискове за състоянието на екосистемите от гори и горски 

екосистеми. 

Рисковете от промени в състоянието на екосистемите от гори и горски екосистеми 

са посочени в Error! Reference source not found. . 
Таблица 15 Оценка на риска - екосистеми от гори и горски екосистеми  

 5 години 50 години 

Натиск Много 

висок 

Висок Среден Нисък Много 

нисък 

Много 

висок 

Висок Среден Нисък Много 

нисък 

Промяна в 

хабитата 

  X     X   

Разширяване 

на инвазивни 

чужди видове 

 X     X    

Свръхексплоа

тация 

  X     X   

Промяна на 

земеползване 

 X     X    

Климатични 

промени 

  Х     Х   

Екстремни 

явления 

(пожари, 

наводнения) 

   X     X  

Торове и 

пестициди 

Свръхексплоа

тация 

   X     X  
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Урбанизация    X    X   

Туризъм    X     X  

5.6.  Сухоземни / Земи с рядка растителност 

5.6.1. Източници на данни:  

Следните основни източници на данни са използвани по време на първия процес на 

картиране и трябва също така да бъдат използвани отново, до възможната степен: 

- Данни, събрани на място 

- Специализирани бази данни и научни събирания за биоразнообразие 

- Данни от Националния мониторинг на околната среда 

- Данни, предоставени от правителствени органи 

- Данни, предоставени от неправителствени органи 

5.6.2. Избор на показатели/параметри за мониторинг на площ с рядка растителност:  

Основният критерий за избор на показатели за мониторинг за състоянието на екосистемите и 

услугите е тяхната способност да осигурят информация за промените и тенденциите за 

състоянието на екосистеми с площ с рядка растителност и техния капацитет за осигуряване на 

екосистемни услуги. 

5.6.2.1. Задължителни 

Задължителните показатели за мониторинг на състоянието и услугите, предоставяни от площи с 

рядка растителност, са избрани от списък с основни индикатори, които имат тенденция да се 

променят във времето.  

5.6.2.2. Препоръчителни (по избор) 

Като нов показател по избор за мониторинг на състоянието на площ с рядка растителност трябва 

да се използват данните, събрани и докладвани съгласно член 17 от HD 92/43/EEC за показателя 

на група биотично разнообразие. Вероятно трябва да бъдат избрани ново включени показатели 

за групи показатели на абиотична разнородност, както и енергиен баланс. В бъдеще трябва да се 

вземе предвид също и мониторинг на производството на медицински растения.  

5.6.2.3. Показатели/Параметри, за които няма данни в момента, но които 

трябва да бъдат събрани по време на последващ мониторинг 

В бъдеще трябва да се вземе предвид също и мониторинг на производството на медицински 

растения. 
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Таблица 16 Състояние на екосистемите - площи с рядка растителност 

 Група на 

индикатора 

Индикатор Предоставя 

информация 

за: 

Единица Включено в 

националния 

мониторинг на 

околната среда 

Други бази 

данни и 

източници на 

данни 

Наличие 

на 

данни 

Методи/ 

и реф. 

връзки 

Задълж 

Задължително  

Биотична 

разнородност 

Растително покритие Екосистемна 

структура  

%  № Събиране на 

полето  
? 

Растително разнообразие Биоразнообраз

ие 

брой Да Събиране на 

полето  
? 

Животинско разнообразие Биоразнообраз

ие 

брой Да Събиране на 

полето  
? 

Видове от Червената книга 

(растение/животно) 

Естественост  брой Да Събиране на 

полето  
? 

Наличие на чужди и 
инвазивни видове 

Естественост; 

увреждане 

брой Да Събиране на 

полето: Проект 

ESSENIAS  

 
? 

Абиотична 

разнородност 

Концентрация на 

замърсители от околни 

зони 

Замърсяване брой № Събиране на 

полето  
? 

Материален 

запас 

Материално складиране Функция на 

екосистемата 

Биомаса 

(суха) в 

t/ha 

№ Събиране на 

полето  

? 

По избор/Нов  Биотична 

разнородност 

Други показатели на 

биотично разнообразие 

(например, естественост, 

разнообразие на хабитати и 

др.) 

напр. статуса на опазване 

на природните хабитати 

съгласно HD 92/43/EEC 

или наличие на видове, 

включенив Приложения в 

HD 92/43/EEC  

Биоразнообраз

ие; 

естественост; 

увреждане  

 Да Събиране на 

полето  
? 

Абиотична 

разнородност 

Други индикатори за 

абиотична разнородност 

  № Събиране на 

полето   

? 

Енергиен 

баланс 

Енергиен баланс 

(поглъщане, запас) 

  № Събиране на 

полето; научни 

изследвания 
 

? 

 

Таблица 17 Екосистемни услуги - площи с рядка растителност 

 Раздел и 

подразделен

ие на 

услуги  

Услуга  Предоставя 

информаци

я за: 

Единица Включено в 

националния 

мониторинг на 

околната среда 

Бази данни 

и 

източници 

на данни 

Наличие на 

данни 

Методи/

референт

ни 

връзки 

Задължително  Осигуряване/

Храна 

Диви животни за 

лов 

Наличие и 

динамика на 

видове за лов 

видове/ha  Правителств

ени бази 

данни; 

събиране на 

полето; 

научни 
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изследвания  

Регулиране и 

поддръжка/П

оддръжка на 

жизнен 

цикъл, 

опазване на 

хабитат и 

генофонд 

потенциал за 

опрашване 

Капацитет на 

опрашване 

скала  Събиране на 

полето; 

научни 

изследвания 

 
 

Поддръжка на 

биоразнообразие 

Капацитет на 

поддръжка 

на 

биоразнообра

зието 

Брой 

видове 

 Събиране на 

полето; 

научни 

изследвания 

 
 

Културни  Физични и 

интелектуални 

взаимодействия 

Отношение 

към 

екосистемите 

Брой 

събития 

 Събиране на 

полето; 

обществено 

налична 

информация 

 
 

Нов  Осигуряване/

Материали 

Производство на 

биомаса от 

медицински 

растения за 

материали 

Източници и 

капацитет на 

медицински 

растения  

t/ha   
 

 

 

5.6.3. Периоди на мониторинг за земи с рядка растителност: 

5.6.3.1. Периодичен  

- Честотата на провеждане на мониторинг е съгласно времевите периоди, посочени в 

Анекс 6 и Анекс 7 към методологията и следващите Таблици 16:17.  

- Сезонно разпределяне на дейностите по мониторинг и събиране на полето през 

годините трябва да бъдат направени в максимума на вегетацията, както следва: 

o Крайбрежни дюни и песъчливи брегове: от средата на юни до средата на юли; 

o Крайбрежен чакъл: юли и август; 

o Крайбрежни скали, тераси и брегове, включително супралиторални: от средата на 

юни до средата на юли; 

o Сипеи: юли и август; 

o Континентални скали, скални плочи и оголени скали: юли и август;  

5.6.3.2. Постоянен мониторинг: N/A  

Постоянният мониторинг в момента не е приложим за площи с рядка 

растителност. 

5.6.3.3. Извънреден - в случай на бедствие, форс мажорно явление или 

обстоятелства  

Трябва да се изпълни в случай на бедствия, форс мажорни събития или 

обстоятелства (напр. пожар, наводнение, свлачища или инвестиционни 

намерения). Това е важно за оценка на степента на промяна и взимането на 

решение за промяна на постоянния участък. 
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Състояние на екосистемата 

 Група на индикатора Индикатор Единица Точки на 

мониторинг  

Периодичност Методи/ 

референтни връзки 

Периоди

чен 

монитор

инг  

Биотична разнородност Растително покритие %  Постоянен след 

първия избор 

3 години ? 

Растително разнообразие брой Постоянен след 

първия избор 
3 години ? 

Животинско разнообразие брой Постоянен след 

първия избор 
3 години ? 

Видове от Червената книга 

(растение/животно) 

брой Постоянен след 

първия избор 
3 години ? 

Наличие на чужди и 
инвазивни видове 

брой Постоянен след 

първия избор 
3 години ? 

Абиотична разнородност Концентрация на 

замърсители от околни 

зони 

брой Постоянен след 

първия избор 
5 години ? 

Материален запас Материално складиране Биомаса 

(суха) в t/ha 

Постоянен след 

първия избор 
3 години ? 

Биотична разнородност Други показатели на 

биотично разнообразие 

(например, естественост, 

разнообразие на хабитати и 

др.) 

напр. статуса на опазване 

на природните хабитати 

съгласно HD 92/43/EEC 

или наличие на видове, 

включенив Приложения в 

HD 92/43/EEC  

 Постоянен след 

първия избор 
3 години ? 

Абиотична разнородност Други индикатори за  Постоянен след 3 години ? 
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абиотична разнородност първия избор 

Енергиен баланс Енергиен баланс 

(поглъщане, запас) 

 Постоянен след 

първия избор 

3 години ? 

 

Екосистемни услуги  

 

 Раздел и 

подразделение на 

услуги  

Услуга  Единица Точки на 

мониторинг  

Периодичност Методи/референтни 

връзки 

Периодичен 

мониторинг  

Осигуряване/Храна Диви животни за лов видове/ha Постоянен след 

първия избор 

3 години  

Регулиране и 

поддръжка/Поддръ

жка на жизнен 

цикъл, опазване на 

хабитат и генофонд 

потенциал за опрашване скала Постоянен след 

първия избор 

3 години  

Поддръжка на 

биоразнообразие 

Брой видове Постоянен след 

първия избор 

3 години  

Културни  Физични и 

интелектуални 

взаимодействия 

Брой 

събития 

Постоянен след 

първия избор 

3 години  

Осигуряване/Матер

иали 

Производство на 

биомаса от медицински 

растения за материали 

t/ha Постоянен след 

първия избор 

3 години  

 

 



78 
 

5.6.4. IV. Критерии за избор на зони за мониторинг:  

5.6.4.1. Подход в избора на зони за мониторинг  

Мониторингът на площите с рядка растителност е фокусиран върху обекта. Методологичната база е избор на 

участъци/полигони, систематично разпределени да покрият не по-малко от 10% от площта на подтип Континентални скали, 

скални плочи и оголени скали из страната, както и не по-малко от 30% от площта на подтип Крайбрежни дюни и песъчливи 

брегове, Крайбрежни скали, тераси и брегове, включително супралиторални. Трябва да бъдат приложени следните 

допълнителни критерии:  

- Площ на полигон - предварителна оценка в три класа по площ - малка, средна и голяма;  

- Резултат на IP индекс за състояние - предварителна оценка в три класа по резултат - нисък, среден и голям. 

Същият подход е приложен на всички подтипове площи с рядка раст ителност 

Предложеният избор осигурява възможност за дългосрочен мониторинг на представителни обекти и интерполация на данни 

на подобни обекти. 

 

5.6.4.2. Проследяване и анализ на промените на зоните, заети от съответните екосистеми  

- без промяна на площта - устойчивост във времето 

- намаляване на площта - фрагментация и намаляване на осигуряването на услуги 

- увеличаване на площта - увеличаване на капацитета за осигуряване на екосистемата 

- намаляване на IP индекса - състоянието на екосистемата става по-лошо 

- увеличаване на IP индекса - състоянието на екосистемата става по-добро 

- Замърсяване 

- Унищожаване 

- Свръхексплоатация 



79 
 

5.6.5. Анализ на движещи сили - натиск - състояние - въздействие - отговор (ДНСВО) в площи с рядка растителност 

5.6.5.1. Основните тенденции, които засягат  площите с рядка растителност и техните услуги и които трябва 

да бъдат проследени във времето:  

5.6.5.1.1. Промяна в хабитата:  

- директно унищожаване от рудодобив, кариери, транспортна инфраструктура и други дейности;  

- биоразнообразие и всички промени на състоянието от спорт, развлекателни дейности, урбанизация, опасване от 

животновъдство, горска дейност, унищожаване от човека като стъпкване, хищничество от други видове като домашни животни 

(високо натиск за птици); 

5.6.5.1.2. Климатична промяна: 

- биоранообразие и промяна на всички условия; 

 

5.6.5.1.3. Свръхексплоатация:  

- директно унищожаване от рудодобив, кариери, транспортна инфраструктура и други дейности;  

- биоразнообразие и всички промени на състоянието от спорт, развлекателни дейности, урбанизация, опасване от 

животновъдство, горска дейност; 

5.6.5.1.4. Инвазивни чужди видове: 

Резултатите от разширяване на инвазивни видове са загуба на биоразнообразие, влошаване на качеството на 

услугите. 

5.6.5.1.5. Замърсяване и обогатяване с хранителни вещества 

Тъй като тези екосистеми често се намират на бедни на хранителни вещества терени, те са чувствителни и уязвими на 

въздействията на замърсяване и еутрофикация. Реакциите към повишените нива на хранителни вещества включват промени в 

растежа на растително, фенология и в състава на общности (загуба на чувствителни на хранителни вещества видове и 

разширяване на обичащи хранителни вещества видове). 
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5.6.5.2. Типове натиск върху екосистемите  

Основен 

натиск 

Показатели за 

състоянието на 

екосистемата, които са 

показателни 

Параметър Точки на 

мониторинг 

Периодично

ст 

Отговор  

Промяна в 

хабитата  
Растително 

разнообразие; 

животинско 

разнообразие; 

растително покритие, 

видове от червената 

книга; материален 

запас 

Загуба на 

типични видове; 

поява на 

нетипични 

видове; промяна 

в биомасата 

Постоянен 

след първия 

избор 

3 години Устойчива 

икономика; 

устойчив 

туризъм; 

контрол; 

съответно 

законодателс

тво 

Климатична 

промяна 
Растително 

разнообразие; 

животинско 

разнообразие; 

растително покритие, 

видове от червената 

книга; материален 

запас 

Загуба на 

типични видове; 

поява на 

нетипични 

видове; промяна 

в биомасата 

Постоянен 

след първия 

избор 

3 години активно 
споделяне на 
информация 
за 
състоянието, 
заплахи и 
техники на 
управление за 
консервиране 
и 
възстановява
не чрез 
членки на ЕС  

Инвазивни 

чужди видове 
Наличие на чужди и 

инвазивни видове 

Поява на 

промени в 

чуждите 

инвазивни 

видове 

Постоянен 

след първия 

избор 

3 години Устойчива 

икономика; 

устойчив 

туризъм; 

контрол; 

съответно 

законодателс

тво 
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Свръхекспло

атация  
Растително 

разнообразие; 

животинско 

разнообразие; 

растително покритие, 

видове от червената 

книга; материален 

запас; наличие на 

чужди и инвазивни 

видове 

Загуба на 

типични видове; 

поява на 

нетипични 

видове; промяна 

в биомасата; 

обогатяване с 

обичащи 

хранителни 

вещества видове; 

поява на 

промени в 

чуждите 

инвазивни 

видове 

Постоянен 

след първия 

избор 

3 години Устойчива 

икономика; 

устойчив 

туризъм; 

контрол; 

съответно 

законодателс

тво 

Замърсяване 

и обогатяване 

с хранителни 

вещества 

 

Концентрация на 

замърсители от околни 

зони; растително 

разнообразие; 

животинско 

разнообразие; 

растително покритие, 

видове от червената 

книга; материален 

запас  

Промени в 

нивата на 

замърсяване; 

загуба на 

типични видове; 

поява на 

нетипични 

видове; промяна 

в биомасата; 

обогатяване с 

обичащи 

хранителни 

вещества видове  

Постоя нен 

след първия 

избор 

3 години Устойчива 

икономика; 

устойчив 

туризъм; 

контрол; 

съответно 

законодателс

тво 

Таблица 17 Типове натиск за земи с рядка растителност 
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5.6.5.3. Рискове за състоянието на земи с рядка растителност 

 5 години 50 години 

Налягания  Много 

висок 

Висок  Среден Нисък  Много 

нисък 

Много 

висок 

Висок  Среден Нисък  Много 

нисък 

Промяна в 

хабитата  

 X       X    

Унищожава

не 

 X       X    

Разширяван

е на 

инвазивни 

чужди 

видове 

    X      X  

Климатични 

промени 

   X      X   

Екстремни 

явления  

(пожари, 

наводнения) 

   X      X   

Свръхекспл

оатация  

  X      X    

Замърсява

не и 

обогатяван

е с 

хранителн

и вещества 

  X       X   
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Урбанизаци

я 

    X     X   

Туризъм    X       X   

Таблица 18 Рискове за състоянието на площите с рядка растителност 

 

 

5.7. Екосистеми във влажни зони 

Основният критерий за избор на показатели за мониторинг за състоянието на екосистемите и услугите е тяхната способност 

да осигурят информация за промените и тенденциите за състоянието на влажни зони и техния капацитет за осигуряване на 

екосистемни услуги. Списък с параметри за оценка на състоянието на екосистемата и предоставените услугите е представен в 

Таблица 19 и Таблица 20. Списъкът комбинира всички задължителни показатели. Някои от тях се използват за оценка на 

различни проблеми (напр. растителна биомаса).  

Условие  Параметър Предоставя 

информация за 

Единица Източници на 

данни 

Периодичност Наличие на данни 

Биотична 

разнородност 

първична 

Покритие на 

екосистемния 

подтип в 

рамките на 

полигона 

Структура на 

екосистемата 

%  Събиране на 

полето 

3 години Специализирани бази данни 

за биоразнообразие 

Богатство 

растителни 

видове 

Биоразнообразие брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани бази данни 

за биоразнообразие 
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Богатство на 

видове диви 

животни 

Биоразнообразие брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани бази данни 

за биоразнообразие 

Наличие на 

чужди и 

инвазивни 

видове 

растения 

Увреждане брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани бази данни 

за биоразнообразие 

по избор 

Видове от 

Червената 

книга 

(растение/живо

тно) 

Естественост  брой Събиране на 

полето 

3 години Специализирани бази данни 

за биоразнообразие 

Абиотична 

разнородност 

първична 

Качество на 

почвата 

Тип на почвата  Тип на 

почвата 

Събиране на 

полето, карта на 

почвата 

Да не се 

наблюдава 

Специализирани бази данни 

за биоразнообразие 

Съотношение 

на органичен С 

(водород) и 

общ N (азот) в 

почвата 

Плодородие на 

почвата 

% C/N  Събиране на 

полето 

5 години Данни от Националния 

мониторинг на околната 

среда 

pH на почвата 

(за острици и 

тръстикови 

масиви) 

Плодородие на 

почвата 

брой Събиране на 

полето 

5 години Данни от Националния 

мониторинг на околната 

среда 

Обща химия на 

водата ( pH, 

Плодородие на Резултат Събиране на 5 години Данни от Националния 

мониторинг на околната 



85 
 

проводимост, 

разтворен 

кислород, 

амониев азот, 

нитратен азот, 

фосфат, БПК5)  

почвата полето среда 

Замърсяване Увреждане брой Събиране на 

полето 

5 години Данни от Националния 

мониторинг на околната 

среда 

Пожар Увреждане брой Събиране на 

полето 

5 години Данни, предоставени от 

правителствени органи 

Материален 

запас 

Материално 

складиране 

Функция на 

екосистемата 

Биомаса 

(суха) в  t/ha 

Събиране на 

полето 

3 години Специализирани бази данни 

за биоразнообразие 

Воден запас Воден баланс 

(вход, изход) 

Функция на 

екосистемата 

Количество 

за срок 

Събиране на 

полето 

3 години Данни, предоставени от 

правителствени органи 

 

Таблица 19. Показатели за състояние на екосистема - екосистеми във влажни зони 

 

 

Услуги  Параметър Предоставя 

информация за 

Единица Източници на 

данни 

Периодичност Наличие на данни 

Хранене  Консумация на 

подпочвени 

води 

Капацитет на 

вода и 

устойчивост на 

екосистемата 

L/ден/на 

глава от 

населението 

Национални 

статистики  

3 години Данни, предоставени от 

правителствени органи 
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Материали  Производство 

на биомаса от 

растения, гъби 

и животни за 

материали 

Продуктивност 

на екосистемата 

t/ha Събиране на 

полето 

3 години Няма съответстващи данни, 

Специализирани бази данни 

за биоразнообразие 

Общо брутна 

прясна вода от 

пресни 

повърхностни 

води. 

Водоснабдяване Mill. m3/г.  Национални 

статистики  

3 години Данни, предоставени от 

правителствени органи 

Общо брутна 

прясна вода от 

пресни 

подпочвени 

води. 

Водоснабдяване Mill. m3/г.  Национални 

статистики  

3 години Данни, предоставени от 

правителствени органи 

Регулиране на 

потоците  

Растително 

покритие/Коеф

ициент на 

наклон 

Предотвратяване 

на ерозията 

Скала ГИС анал из 5 години Специализирани бази данни 

за биоразнообразие, Данни, 

предоставени от 

правителствени органи 

Поддръжка на 

физични, 

химични, 

биологични 

състояния  

Поддръжка на 

биоразнообраз

ие 

Припокриване 

със защитени 

зони в проценти 

Скала ГИС анализ  5 години Данни, предоставени от 

правителствени органи 

Хранене  Индекс на 

минерализация 

Процеси на 

разлагане и 

фиксиране 

формиране на 

почвата 

Органичен 

C/N g/kg  

Анализи на данни 3 години Данни от Националния 

мониторинг на околната 

среда 
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Физични и 

интелектуални 

взаимодействи

я с биотата, 

екосистемите и 

ландшафтите  

Преживявания 

в дивата 

природа 

Отношение към 

влажните зони 

Брой събития Бази данни 3 години Няма съответстващи данни, 

Данни, предоставени от 

неправителствени органи 

 

Таблица 20. Показатели за екосистемни услуги - екосистеми във влажни зони 
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Показатели/Параметри, за които няма данни в момента, но които трябва да бъдат 

събрани по време на последващ мониторинг: 

- Биомаса от растения за фураж – Параметърът е важен за оценка на състоянието 

на екосистемата и за капацитет за фураж.  

- Хидроложки цикъл и поддържане на водните потоци – параметърът е важен за 

оценка на екосистемни услуги, свързани с наличието на вода и нуждите от подходящи 

данни.  

- Химично състояние на сладките води – Има налични данни само за реки и езера. 

Данните за влажни зони не са събирани систематично. 

5.8.  Сладководни екосистеми  

5.8.1. Периоди на мониторинг - реки и езера 

Честотата на извършване на мониторинга се съгласува с разпоредбите на Наредба № 1/2011 за 
мониторинг на водите (чл. 11) и типа на провеждания мониторинг. Желателно е мониторингът за 
определяне на състоянието на наблюдаваните речни и езерни ЕС (реки и езера/язовири) да 
бъде съгласуван и с този на общите физични и химични и на хидро-морфологичните елементи за 
качество, както и с програмите на Националната система за мониторинг на състоянието на 
биологичното разнообразие (вж. Практическото ръководство…, утвърдено със Заповед РД 20-
10/20.04.2016). 

Така, на пунктовете за контролен/наблюдателен мониторинг (периодичен) се прилагат 
минималните честоти, както следва: 

Биологични елементи за 

качество (БЕК)  

Реки Езера/Язовири  

Фитопланктон 6 месеца* 6 месеца 

Друга водна флора 3 години 3 години 

Макробезгръбначни 3 години 3 години 

Риби 3 години 3 години 

*Приложимо само за река Дунав 

Таблица 21 Честота на мониторинг на реки и езера 

За пунктовете в обхвата на програмите за оперативен (постоянен) мониторинг обектите се 
съгласуват такива честоти за мониторинг, които да осигуряват достатъчно данни за оценка на 
състоянието на съответните БЕК, по правило през интервали не по-големи от тези в горната 
таблица. 

За всички обекти, останали извън програмите за мониторинг оценка на екологичното състояние 
на водните тела и/или за мониторинг на биоразнообразието следва да се разработят програми 
за проучвателен (извънреден) мониторинг с цел придобиване на първоначална информация за 
състоянието на биологичните елементи за качество и на биоразнообразието като цяло с оглед 
извеждане на оценки за състоянието на съответните водни екосистеми – реки и езера/язовири. 

При разработването на програмите за мониторинг следва да се отчита специфичната фенология 
на отделните БЕК (периоди/моменти на излюпване, съзряване, размножаване, миграции и др.), 
свързани с хидрологичните цикли и климатичните особености на даден пункт или група 
пунктове. За лотичните ЕС (течащи води) е препоръчително наблюдения да се извършват в 
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период на ниски водни стоежи (лято-есен), докато за лентичните ЕС (стоящи води) е добре за 
има и пролетно-лятно наблюдение, характеризирано с високо видово разнообразие. 

Ресурсното осигуряване на дейността по мониторинга на състоянието на сладководните ЕС ще е 

в пряка връзка със степента на съгласуване на програмите за мониторинг на водите и за НСМБР. 

Това съгласуване е още по -наложително от обстоятелството, че част от пунктовете за мониторинг 

на екологичното състояние на сладководните тела/екосистеми, например, се намират в 

Националната екологична мрежа НАТУРА 2000, за която не са събирани данни в рамките на 

програма BG03, проект WEMA. 

5.8.2. Критерии за избор на зони за мониторинг - реки и езера 

В съответствие с горните препоръки, пунктовете за мониторинг на състоянието на сладководните 
екосистеми се съгласува и/или съответства на мрежата от пунктове, която обслужва 
мониторинга на екологичното състояние на водните тела по БЕК.  

Когато се касае до пунктовете за наблюдателен/контролен мониторинг, като базова се ползва 
мрежата от референтни мониторингови станции за всеки един от определените типове ПВТ (вж. 
Наредба Н-4/2013), респективно под-типове сладководни ЕС. Аналогично, пунктовете в мрежата 
за оперативен мониторинг се ползват за оценка на състоянието на сладководните ЕС, подложени 
на антропогенно въздействие.  

Подборът на пунктовете в програмите за контролен и оперативен мониторинг, вкл. на 
екологичното състояние на повърхностните водни тела (ПВТ), респ. на сладководните ЕС, се 
извършва в съответствие с национално приложени и одобрени “Критерии за избор на пунктове 
за мониторинг”, неразделна част от Ръководството за разработване на Програмите за 
мониторинг (вж. Раздел 4 на Актуализираните Планове за управление на речните басейни 2016-
2022 (ПУРБ).  

Съгласно Наредба Н-4/2013 (чл. 6, ал. 5), при определянето на специфични за под-типа ЕС 
биологични референтни условия се вземат предвид както пространствената и сезонната 
изменчивост на стойностите на биологичните елементи за качество, които съответстват на много 
добро екологично състояние за съответния тип ПВТ, така и методите за моде лиране на 
специфичните за типа биологични референтни условия.  

Що се отнася до пунктовете, обект на проучване/обследване (survey) във връзка със ситуации/ 
инциденти с неустановен произход или причинител, те стават мониторингови пунктове до 
изясняване/ установяване на причините и факторите, довели до инцидента. В зависимост от 
конкретния импакт и неговата продължителност/времедействие, такива пунктове по-късно 
могат да бъдат включени в програмите за оперативен мониторинг. 

Измененията в картираните сладководни ЕС следва да се отчитат в рамките на мониторинга на 
хидроморфологичните промени в реките и езерата/язовирите, свързани с изменения в речното 
корито и неговата непрекъснатост, на защитните съоръжения, на различни прегради (създаване/ 
разрушаване на баражи, язовирни стени, водовземни и/или изпускателни съоръжения и т.н.), се 
внасят в картите периодично, но не-по рядко от времедействието на един ПУРБ (6 години), 
съгласно Наредба № 1/2011.  

Методите за събиране и обработка на биологични и други материали за оценяване на 

състоянието на сладководните ЕС са описани подробно в приложенията към Наредба Н-4/2013. 

Следва да се изтъкне, че някои от тези методи са релевантни и към прилаганите по методиките 

за оценка на състоянието на биоразнообразието; съгласуването и на тези методи обаче се налага 

за изчистване на възможните неясноти и проблеми. 
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5.8.3. Анализ на Движещи сили - натиск - състояние - въздействие - отговор (ДНСВО) в 

екосистеми на реки и езера 

Движещи сили (Drivers), които засягат ЕС и ЕСУ и трябва да се проследяват във времето: 
Ползване (експлоатация) на биологични ресурси; Земеползване (земно покритие); 
Промишленост; Земеделие; Животновъдство, Рибарство и аквакултури; Горско стопанство; 
Урбанизация (населени места, селищна инфраструктура, плътност на населението); 
Хидроенергетика; Хидромелиоративно строителство (язовири, напоителни и отводнителни 
системи, водозащитни съоръжения); Туризъм (тип и брой обекти, брой туристи); 
Климатични промени; Природни бедствия (наводнения и засухи); Опазване на естествените 
природни територии/акватории. 
Видове натиск (Pressures) върху ЕС: като източник на натиск: Промишлено, битово, 
селскостопанско и друго замърсяване водите; Промени в хидрологичния режим (отнемане на 
води (water abstraction), пресъхване, изменения в сезонната динамика); Морфологични 
изменения (преграждане на течения, корекция на речни корита, промяна на типа ЕС (от 
лотични в лентични); Пряко изземване на биологични ресурси; като категория натиск: точков, 
дифузен, климатичен, хидроморфологичен.  

Основни тенденции, които засягат ЕС и ЕСУ: Прекомерно ползване (свръх-експлоатация) на 
ресурсите, както водни, така и биологични; Промишлено, битово, селскостопанско и друго 
замърсяване; Неустойчиво ползване и развитие на територията; Земеделие; 
Животновъдство, Рибарство и аквакултури; Урбанизация; Промишленост; Горско 
стопанство; Хидроенергетика; Транспорт/Пътна инфраструктура 

Значими рискове за състоянието (StateChange) на сладководните ЕС и предоставяните от тях ЕСУ 
(вж. таблицата по-долу): 

5.8.3.1. Рискове за състоянието на екосистемите на реки и езера 

На края на всеки мониторингов период да се представят/ демонстрират и анализират 

получените актуални резултати за въздействията на индикаторите (и техните 

параметри) и на положителните и отрицателните характеристики на настоящото 

състояние на съответната ЕС и услугите, които тя предоставя 

Групи/подтипове 

сладководни ЕС 

Рисков фактор Риск за 5 години Риск за 50 

години 

H S M L H S M L 

Лотични (проточни, 

речни) ЕС 

Риск от замърсяване на водите от 

промишлен, селскостопански и/или 

комунален произход 

*    *    

 Риск от промени в хидрологията и 

морфологията на потока поради инженерни 

проекти в пътно строителство, 

хидроенергетика 

 *       

 Риск от екстремни явления (наводнение, 

засуха) поради вредни горски практики 

(обезлесяване) и климатични промени  

 *   *    

 Риск от навлизане на инвазивни видове и 

промени в потоците на енергия и материя в 

ЕС, спадане на продуктивността и на само-

  *  *    
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пречиствателния потенциал 

 Риск от свръхексплоатация на водните и 

биологичните ресурси 
 *   *    

Лентични (стоящи, 

езерни) ЕС 

Риск от замърсяване на водите от 

промишлен, селскостопански и/или 

комунален произход 

*       * 
   

 Риск от повишена еутрофизация на водите 

от земеделски практики във водосбора и 

аквакултури, вкл. рибовъдство 

  *     * 
   

 Риск от екстремни явления (наводнение, 

засуха) поради вредни горски практики 

(обезлесяване) и климатични промени  

  *       
   

 Риск от навлизане на инвазивни видове и 

промени в потоците на енергия и материя в 

ЕС  

  *     * 
   

 Риск от свръхексплоатация на водните и 

биологичните ресурси 

  *     * 
   

Таблица 22 Оценка на риска и мониторинг на екосистеми на реки и езера 

5.9. Морски екосистеми  

5.9.1. Избор на показатели/параметри за морски мониторинг 

Изборът на показатели и параметри за мониторинг на състоянието на екосистемата се 

базира на наличните и изпълнените национални програми за мониторинг на морската 

екосистема в Черно море, а именно мониторинг на Рамковата директива за водите на 

екологичното състояние на крайбрежни води и Рамковата директива за морската стратегия, член 

11 от програмата за мониторинг на Доброто екологично състояние на морските екосистеми в 

териториалните води на България. Списък с основни и задължителни показатели за състоянието 

на морската екосистема и параметрите е предоставен по-долу.  

В момента няма разработена и изпълнена национална програма за мониторинг на 

екосистемните услуги, предоставени от морските екосистеми. Списък със задължителни и 

препоръчителни параметри за оценка на екосистемните услуги е на разположение в Таблица 8 

на „Методологията за оценка и картиране на състоянието на морските екосистеми и техните 

услуги в България“. 

5.9.1.1. Основни/задължителни показатели 

Тип  Показатели  Параметър 
(единица) 

Включе
н в 

NEM 
(да/не) 

Други 
бази 

данни 

Налич
ност на 
данни - 
оценка 

Методи и референтна 
връзка  
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Задължит
елно 

Растително 
разнообрази

е 

Брой 
фитопланктон 

през лятото 
(клетка/л.) 

не РДВ; 
РДМС  

да* Док. Не 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма 
за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msf
d_monitoring.html 

Макроалги и 
Покритосемен

ни EEI -C 
(EQR)  

не РДВ; 
РДМС  

да Док. Не 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма 
за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msf
d_monitoring.html 

Макрозообенто
с 

M-AMBI 
индекс 
(EQR)  

не РДВ; 
РДМС  

да Док. Не 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма 
за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msf
d_monitoring.html 

Разнороднос
т на водния 

стълб 

Прозрачност 
на водата 
(метър) 

не РДВ; 
РДМС  

да Док. Не 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма 
за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msf
d_monitoring.html 

TRIX индекс 
(Индекс мерни 

единици) 

не РДВ; 
РДМС  

да Док. Не 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма  
за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msf
d_monitoring.html 

P-PO4, лято 
(mg.l -1) 

не РДВ; 
РДМС  

да Док. №N-4/14.09.2012; 
РДМС Чл. 11 от програма 
за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msf
d_monitoring.html 

N-NH4, лято 
(mg.l -1) 

не РДВ; 
РДМС  

да Док. Не 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма 
за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msf
d_monitoring.html 
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N-NO3, лято 
(mg.l -1) 

не РДВ; 
РДМС  

да Док. Не 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма 
за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msf
d_monitoring.html 

N-NO2, лято 
(mg.l -1) 

не РДВ; 
РДМС  

да Док. Не 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма 
за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msf
d_monitoring.html 

BOD -5, лято 
(mg.l -1) 

не РДВ; 
РДМС  

да Док. Не 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма 
за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msf
d_monitoring.html 

Разнороднос
т на водния 

стълб 

O2 
концентрация 
лято (mg.l -1) 

не РДВ; 
РДМС  

да Док. Не 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма 
за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msf
d_monitoring.html 

Разнообрази
е на 
морското 
дъно 

02 насищане 
лято (%)  

не РДВ; 
РДМС  

да Док. №N-4/14.09.2012; 
РДМС Чл. 11 от програма 
за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msf
d_monitoring.html 

материален 
запас 

Фитопланктон 
биомаса (EQR)  

не РДВ; 
РДМС  

да Док. Не 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма 
за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msf
d_monitoring.html 

Хлорофил A 
(EQR)  

не РДВ; 
РДМС  

да Док. Не 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма 
за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msf
d_monitoring.html 
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     *http://
www.b
godc.io-
bas.bg/
Monitor
ing-
%D0%
9C%D0
%9E%
D0%A1
%D0%
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Таблица 23 Показатели и параметри за условия на екосистемата - Морски екосистеми 

5.9.2. Периоди на мониторинг. 

5.9.2.1. Периодичен мониторинг. 

Честотата на провеждане на мониторинг е съгласно времевите периоди, посочени в Анекс 6 и 

Анекс 7 към методологията. Повечето параметри, свързани със състоянието на морските 

екосистеми, се измерват ежегодно в подходящия сезон, определен за всеки от тези параметри 

(напр. лято за концентрация на хранителни вещества).  Програмите за мониторинг трябва да 

бъдат изпълнявани от отговорните национални власти (Министерство на околната среда и 

водите) в съответствие с приетите национални програми за мониторинг за Рамковата директива 

за водите (Нар. № N-4/14.09.2012) и член 11 РДМС Насоки на програма за мониторинг 

(http://www.bsbd.org/bg/msfd_monitoring.html ).  

Резултатите от настоящите дейности по мониторинг в крайбрежната зона на Черно море са на 

разположение в ежегодните доклади, публикувани от Басейновите дирекции и налични на IO-

BAS онлайн база данни: http://www.bgodc.io-bas.bg/Monitoring-

%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9 2  

Тип  Индикатор  Параметър 
(единица) 

Станции за 
мониторинг  

Честота  Методи 
Връзка към  
източници  

Периодичен Растително 
разнообразие 

Брой 
фитопланктон 

през лятото 
(клетка/л.) 

съгл. Нар. № 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 
от програма за 
мониторинг 

  Док. Не  
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msfd_monitoring.html 

Макроалги и 
Покритосеменни 

EEI -C (EQR)  

съгл. Нар. № 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 
от програма за 
мониторинг 

годишно, 
през лятото 

Док. Не  
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msfd_monitoring.html 

Макрозообентос 
M-AMBI индекс  

(EQR)  

съгл. Нар. № 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 
от програма за 
мониторинг 

годишно, 
през лятото 

Док. Не  
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msfd_monitoring.html 
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Разнородност 
на водния 

стълб 

Прозрачност на 
водата (метър) 

съгл. Нар. № 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 
от програма за 
мониторинг 

веднъж 
месечно, 
между 
април и 
септември  

Док. Не  
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msfd_monitoring.html 

TRIX индекс 
(Индекс мерни 

единици) 

съгл. Нар. № 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 
от програма за 
мониторинг 

веднъж 
месечно, 
между 
април и 
септември  

Док. Не  
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msfd_monitoring.html 

P-PO4, лято 
(mg.l-1) 

съгл. Нар. № 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 
от програма за 
мониторинг 

веднъж 
месечно, 
между 
април и 
септември  

Док. Не  
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msfd_monitoring.html 

N-NH4, лято 
(mg.l-1) 

съгл. Нар. № 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 
от програма за 
мониторинг 

веднъж 
месечно, 
между 
април и 
септември  

Док. Не  
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msfd_monitoring.html 

N-NO3, лято 
(mg.l-1) 

съгл. Нар. № 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 
от програма за 
мониторинг 

веднъж 
месечно, 
между 
април и 
септември  

Док. Не  
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msfd_monitoring.html 

N-NO2, лято 
(mg.l-1) 

съгл. Нар. №N-
4/14.09.2012; 
РДМС Чл. 11 
от програма за 
мониторинг 

веднъж 
месечно, 
между 
април и 
септември  

Док. №N-4/14.09.2012; РДМС Чл. 11 от 
програма за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msfd_monitoring.html 

BOD -5, лято 
(mg.l-1) 

съгл. Нар. № 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 
от програма за 
мониторинг 

веднъж 
месечно, 
между 
април и 
септември  

Док. Не  
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от  програма за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msfd_monitoring.html 

Разнородност 
на водния 

стълб 

O2 
концентрация 
лято (mg.l -1) 

съгл. Нар. № 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 
от програма за 
мониторинг 

веднъж 
месечно, 
между 
април и 
септември  

Док. Не  
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msfd_monitoring.html 

Разнообразие 
на морското 
дъно 

02 насищане 
лято (%)  

съгл. Нар. № 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 
от програма за 
мониторинг 

веднъж 
месечно, 
между 
април и 
септември  

Док. Не  
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msfd_monitoring.html 
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материален 
запас 

Фитопланктон 
биомаса (EQR)  

съгл. Нар. № 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 
от програма за 
мониторинг 

веднъж 
месечно, 
между 
април и 
септември  

Док. Не  
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msfd_monitoring.html 

Хлорофил A 
(EQR)  

съгл. Нар. № 
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 
от програма за 
мониторинг 

веднъж 
месечно, 
между 
април и 
септември  

Док. Не  
N-4/14.09.2012;  
РДМС Чл. 11 от програма за мониторинг; 
http://www.bsbd.org/bg/msfd_monitoring.html 

Таблица 24 Периоди на морски мониторинг 

5.9.2.2. Постоянен мониторинг. 

Поради специфичното естество на екосистемите, които се наблюдават в морската 

екосистема, не е възможен постоянен и непрекъснат мониторинг на някое от 

състоянията на ЕС. 

5.9.2.3. Извънреден мониторинг  

В случай на форс мажорно явление, бедствия и други непредвидени обстоятелства, 

водещи до значителни нарушения на морските екосистемни условия и предоставените 

екосистемни услуги, определени елементи от програмите за мониторинг може да бъдат 

провеждани, за да се направи оценка на въздействията на тези събития. Тези дейности 

по мониторинг трябва да бъдат планирани съгласно насоките за мониторинг и 

изпълнени от квалифицирани и упълномощени органи и научни организации. 

5.9.3. Критерии за избор на зони за мониторинг.  

Мониторингът на състоянието на ЕС в крайбрежните води на Черно море трябва да бъде 

изпълнен в станциите за постоянен мониторинг за всеки от биологични качествените елементи и 

химични елементи, които са включени в списъка с параметри на тази методология. 37 станции за 

мониторинг покриват всички 16 водни тела и взимат предвид пространственото разширение на 

основните въздействия в крайбрежна морска околна среда. Мрежата включва станции в зоните 

с добро екологично състояние, които може да служат като референтен материал (зона Кейп 

Маслен Нос), както и зони под тежък антропогенен натиск с влошено състояние на екосистемите 

(Варненски залив, Бургаски залив).  

Мониторингът на състоянието на екосистемите в шелф зоната и зоните на открито море трябва 

да използва мрежата на станции за мониторинг, развити в РДМС, чл. 11, програма за 

мониторинг. Мрежата се състои от 17 станции в шелф зоната и 9 станции в открито море, където 

се наблюдават основно параметрите, свързани със състоянието на пелагиала. 

5.9.4. Анализ на движещи сили - натиск - състояние - въздействие - отговор 

(ДНСВО) в морски екосистеми 

ДНСВО рамката е логическата рамка, в която е разработена, калибрирана и изпълнена 

програмата за мониторинг на РДМС. Тази програма за мониторинг е приета в национален мащаб 

и е пряко приложима за целите на настоящата методология. 
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5.9.4.1. Основните тенденции, които засягат морските екосистеми и 

техните услуги и които трябва да бъдат проследени във времето. 

Задвижващите фактори на промените в морската околна среда може да бъдат биологични или 

физически процеси, както и отделянето на вещества, боклуци и енергия. Тези движещи сили 

може да бъдат описани от редица антропогенни натиски, включително физически нарушения на 

животни, извличане и убиване на диви видове, физическо унищожаване и загуба на 

дълбоководни видове и хабитати, отделяне на хранителни вещества и вредни вещества от 

дифузни и точкови източници, отделяне на морски боклуци, отделяне на хранителни вещества, 

въвеждане на антропогенен шум и други форми на енергия. Въздействията от тези различни 

налягания и произтичащи промени в състоянието на елементите на морските екосистеми са 

описани подробно в доклада от първоначална оценка на РДМС (BSBD, 2013), подразделени в 

единадесет дескриптори на състоянието на екосистемите. Оценката на екологичното състояние, 

еквивалентно на „екологичното състояние“ на екосистемата, служи като база за програмите за 

мониторинг, които са изготвени в РДМС, чл. 11, документи от програма за мониторинг, и които 

трябва да се използват в настоящата методология за мониторинг.  

6. Използване на информацията от мониторинга от политици и 

заинтересовани лица 
Както беше разгледано по-горе, мониторингът на околната среда в България в момента е 

ограничен до екосистемни компоненти, а не екосистемни услуги; той е допълнително 

децентрализиран и в някои случаи има вероятност от некохерентност и дори спор за целите 

между единични агенции, отговорни за изпълнението на различни политики в една и съща 

екосистема. 

Необходим е преход от мониторинг на екосистемни компоненти към мониторинг на холистични 

екосистеми, за да се осигурят редица ползи от мащаб: 

1. Икономия на средства чрез оптимизиране на мониторинга. Работата на полето може да се 

планира така, че да се постигнат повече резултати с всяка мисия, ако заедно с мониторинга 

на видовете или хабитатите, се събират също и данни за нивото на екосистемите. 

2. По-добра информация за политици (всички съответни власи, по еднакъв начин), както и по-

широк кръг от заинтересовани лица, относно: 

2.1. Мониторинг на екосистемата и докладване на ЕС. Тази полза би подпомогнала 

повишеното качество на докладване чрез осигуряване на съгласувани данни сред 

политиките и от намалени административни разходи за докладване поради 

отстраняване на излишното докладване между властите.  

2.2. Справяне с информиран и аргументиран спор. Подобрен мониторинг на екосистемите 

може да подпомогне работата на властите при формирането на националната позиция 

на предложеното законодателство на ЕС и аргументите по цялостното въздействие 

върху околната среда в случай на нарушение срещу България на нарушаване на 

разпоредбите в единични политики за околната среда 

2.3. Възможни съвместни ползи за бизнеса от използване на екосистемни услуги. 

Развиването на нови технологии с повишена употреба на екосистемните услуги може да 

бъде използвано за намаляване на първоначалните инвестиции и разходи за поддръжка 
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за ключова градска инфраструктура, като пречистване на вода, обработка на 

канализация, инфраструктура за предпазване от отпадъци, наводнения и ерозия. 

2.4. Вероятни последици от компромиси. Това би подпомогнало взимащите решения от 

местен и регионален до национален мащаб, в случаи, в които ходът на действие по 

отношение на използване на земя и ресурс може да доведе до значителни негативни 

външни фактори за хората и околната среда. Осигуряването на систематична, достъпна и 

повишаваща надеждна информация въз основа на предсказуемо моделиране би 

позволило по-добре информирано обществено обсъждане на управлението на 

природния ресурс. От своя страна, по-добре информираното обсъждане може да 

рационализира процеса на взимане на решение в случаи като приемане на оценка на 

въздействието върху околната среда или планове за управление (често предмет на 

удължени процедури по обжалване). 

2.5. Вероятни последици и ефективни екологични разходи. Например по-добра 

информация относно въздействието на екосистемите върху субсидиите за околната 

среда биха подпомогнали канализирането на зелени субсидии на общата 

селскостопанска политика за постигане на по-добър ефект за възстановяване на 

екосистеми и следователно постигане на целите за консервация и възстановяване на 

екосистеми по по-рентабилен начин 

3. Своевременна информация на политици. В момента плановете за управление и 

разпоредбите са направени за средносрочен и дългосрочен хоризонт и обикновено се 

преглеждат само на всеки 10 години. Това оставя политиците с липса на ежедневна 

информация и впоследствие по-малко подготвени в случаи на извънредна ситуация, когато 

липсата на непрекъснати данни от непрекъснат мониторинг става особено забележим. 

Непрекъснато наблюдение и точна краткосрочна прогноза не само на отговор на единична 

екосистема (като обезлесяване, деградация и др.) може да подпомогне по-точна 

краткосрочна до средносрочна прогноза на бедствие и форс мажорни ситуации, причинени 

от деградация на екосистемите и подобрена готовност в случай на извънредни ситуации. 

С оглед постигане на тези цели са необходими национално управление на полу-централизирани 

данни и споделяща инфраструктура. Нейната архитектура може да се осигури от различни 

участници по начина, представен в Фигура 10.  
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Фигура 10 Структура на събиране, обработка и обмен на данни за мониторинг на 
екосистемите 

Създаването на такава инфраструктура вече е в ход поради нарастващите взаимосвързани 

политики на ЕС и създават нужда от докладване. В най-голям интерес за България е не само „да 

съответства на законодателството на ЕС“, но да направи този процес свой собствен, за да получи 

описаните по-горе ползи.  

4. Изходна информация към осчетоводяването на природен 

капитал 

Съгласно дефиницията, дадена от (European Environment Agency, 2016), осчетоводяване на 

природен капитал (ОПК) е инструмент за измерване на промените в наличността и състоянието 

на природния капитал при голямо разнообразие от мащаби и за интегриране на стойността на 

екосистемните услуги в системи за осчетоводяване и докладване. От ОПК може да се разработят 

макро показатели, които предоставят съответна информация, свързана с околната среда заедно 

с БВП и заетост. ОПК би било основен поток на биоразнообразието и екосистемите в 

икономическото взимане на решение и гарантира, че природният капитал продължава 

предоставянето на екосистемните услуги на нашата икономика и общество в дългосрочен план. 

Като цяло, то ще допринесе за по-добро управление на природния капитал на Съюза. 

За да се постигне тази цел, ИАОС предлага да се изгради общ басейн от референтни данни за 

екосистеми, за да информира за сметките на екосистемата, оценка на екосистемата и 
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политическа оценка. Основата на този басейн от референтни данни е съставена от източници на 

данни на ниво ЕС, като Коперник, данни за земно покритие на CORINE, събиране на данни от 

LUCAS и ESTAT, както и данни за биоразнообразие, видове и екосистеми (MAES).  

Сметките на екосистемите на ЕС може да бъдат съставени от или без активното участие на 

държавите членки. Поддържането на национално събиране на данни и споделяне на 

информация обаче, както е описано в предишната глава и представено в Фигура 10, ще може да 

подкрепи някои важни национални процеси между политиците на държавите членки, 

заинтересованите лица и населението като цяло например: 

1. По-добро разбиране на националния капитал на България и неговото изтичане ще осигури 

по-добри аргументи в международните преговори за осигуряване на финансиране за 

поддържане на този капитал и подходящото осигуряване на екосистемна услуга 

2. Разполагането с по-подробни и добре проучени данни за капитала на екосистемите ще 

позволи да отговори на запасите от национално ниво и потоците към осчетоводяване на 

единичните собственици, за да осигури плавен преход към национално осчетоводяване на 

екосистемата с минимум бюрокрация и червена лента, особено за бизнес с малък и среден 

размер. 

За да се постигнат тези съвместни ползи на своевременното създаване на сметки на 

националния капитал на България, необходима е проактивна позиция за разбиране на ползите 

от екосистемните услуги (обсъдени в предишната глава) и възможни загуби от загуба на 

биоразнообразие. В този контекст, развитието на пълно отглеждане и съгласувани показатели 

ДНСВО е необходимо да информираме за ролята на различни движещи сили и натиски на 

екосистемите, потенциалната загуба на състояние и други социални загуби в случай на 

влошаване на екосистемите и разпространение на загуби между лицата и организациите. В 

момента няма винаги пълна яснота за точната дефиниция на процесите на околната среда и 

където да се поставят различните компоненти в рамката на ДНСВО - това също зависи от обекти, 

които да бъдат разгледани. В някои случаи, натискът в контекста на специфична оценка на 

екосистемата, напр. сухоземна, трябва да бъде разгледана като състояние в различен контекст, 

напр. прясна вода или обратното. 

Във всеки случай, контекстуалните връзки трябва да бъдат видими и рамката на ДНСВО трябва 

да помогне да се сложат тези връзки на правилното място. В много случаи, знания и налични 

данни може да определят кой елемент от рамката на ДНСВО е използван да опише 

въздействията, които трябва да се проучат. Накрая, въздействието като цел на оценката (в нашия 

случай въздействията на промяната на околната среда на биоразнообразието) поставя началото 

на цялостния проект на оценката. (Търнър и др., 2010).  

Тези социално-икономически връзки в и извън България в двоен смисъл на ОПК и хабитата на 

човека като част от природата, са представени схематично на Фигура 11. Накланяйки баланса в 
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която и да е посока за сметка на другия би довело страната до далеч от печеливша ситуация на 

оптимална и устойчива употреба на екосистемни услуги.  

 

 
Фигура 11 Съображения, свързани със социално-екологичния баланс и ОПК принос за 
този баланс 

Докато в България все още не са зададени сметки на национални екосистеми, може да се 

предвиди, че тяхната структура трябва да бъде съвместима с методологията на ЕС за 

осчетоводяване на екосистеми, въз основа на АУЕР, ИАОС, което е вероятно да възникне в 

следващите години в съответствие със Стратегията за биологично разнообразие до 2020 г. на ЕС. 

Затова всякакво национално усилие на ОПК осигурява съвместимост с някаква обща оценка и 

метод за осигуряване на качеството.  

Това е задачата на екосистемите въз основа на мониторинг, за да се премине отвъд самите 

екосистеми въз основа на съображения и осигурява данни и модели, които позволяват преход 

към ОПК. 
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