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Необходимостта от изготвяне на стратегия за 
устойчиво използване на черноморските крайбреж-
ни екосистеми се обосновава, на първо място, от 
разглеждането на българското Черноморско край-

брежие като територия с висока природна, културна и социална ценност, която трябва да бъде опазвана, но 
която крие и огромен потенциал за устойчиво и „умно“ развитие1. Научните изследвания, анализите, оценките 
и прогнозите, залегнали в стратегически и правни документи, както и новините и личните впечатления на 
хората свидетелстват, че тази ценна територия е подложена на значителен натиск от различни сектори – 
туризъм, строителство, селско стопанство, урбанизация, транспорт и много други. Всички тези негативни 
процеси, наред с глобалната тенденция за изменение на климата, и свързаните с нея екстремни явления, носят 
рискове за настоящето и бъдещето на екосистемите по Черноморското крайбрежие, както и за хората, кои-
то живеят там. Тези заплахи и рискове са втората причина да се изготви стратегия за устойчиво използване 
на черноморските крайбрежни екосистеми, която да очертае рамките на цялостна политика за опазване и 
интегрирано управление на природните ресурси по Черноморието. 

Българското Черноморско крайбрежие е критична територия по отношение на опазването на биоло-
гичното разнообразие. Тя се нарежда сред областите с най-богато видово разнообразие, съдържа уникални 
съобщества, влажни зони и важни местообитания на прелетни птици. В същото време, крайбрежието е под-
ложено на тежки отрицателни антропогенни въздействия, водещи до замърсяване, както и до прекомерно 
използване на биологичните ресурси. Това налага спешен анализ на състоянието на екосистемите и натиска, 
които различните социално-икономически фактори упражняват върху него. Необходимо е по-строго налага-
не на нормативните разпоредби и забрани, засягащи напр. замърсяването, дънното тралене и прекомерното 
използване на рибните ресурси (Национална Стратегия за Опазване на Биологичното Разнообразие).

Настоящата стратегия въвежда в анализа на съществуващото състояние на черноморските крайбреж-
ни екосистеми, както и в определянето на стратегически цели и приоритетни мерки за устойчиво използва-
не на тези екосистеми, концепцията за екосистемните услуги (ЕСУ). Тази концепция е сравнително нов подход, 
който осигурява основа за интегриран анализ на системата човек-природна среда, като се фокусира върху 
динамичните и сложни взаимодействия между абиотичните и биотичните компоненти на околната среда, 
които със своите структури и функции осигуряват услугите, необходими за живота на Земята (Boumans et 
al., 2002, Limburg et al., 2002).

Стратегията за устойчиво използване на черноморските крайбрежни екосистеми (Стратегията) се ос-
новава на визията за превръщането на черноморското крайбрежие в по-привлекателно място със съхранена 
природа, повишено благосъстояние на хората, с развитие на устойчив бизнес, особено на туризма, земедели-
ето, местното производство и преработка на продукти, като се гарантира устойчиво ползване на екосис-
темите и предоставяне на качествени и разнообразни екосистемни услуги.

Стратегията се гради върху анализ на относимата стратегическа и правна рамка, на анализ на свързани 
с темата є проекти и друга литература2, на извършените от проекта SPECIES оценки на състоянието на 
черноморските крайбрежни екосистеми и на предоставяните от тях екосистемни услуги, включително и на 
въздействието на климатичните промени върху екосистемите, както и на консултации със заинтересова-
ните страни.

Стратегията следва логиката, заложена в основни аналитични документи на европейско ниво, според 
които изчерпателната и надеждна информация за състоянието на биоразнообразието, екосистемите и еко-
системните услуги, и капацитетът да се наблюдават промените, е решаващ за това дали целите на полити-
ката са постигнати или не, както и дали са необходими допълнителни мерки. Крайната цел е да се подпомогнат 
вземащите решения органи и институции да постигнат тези цели чрез разнообразни политики – с тяхната 
синергия и при небходимия компромис (MAES, 3rd Report)3. В тази връзка, Стратегията предлага конкретни 
стратегически цели и мерки, чрез които опазването и устойчивото използване на черноморските екосисте-
ми могат да се интегрират в планирането на общинско, областно, регионално и национално ниво и в различни 
сектори, като се предвидят механизми за насърчаване на местното развитие и съхранение на околната среда.

1. Въведение

1 „Биоразнообразието е не само природно богатство, но и потенциал за бъдещото развитие“ (НСРР 2012-2022).

2 Напр. за анализа на настоящата ситуация и на тенденциите в социално-икономическото развитие на района на Черноморското 
крайбрежие основен източник на информация са Регионалните планове за развитие на Югоизточния и Североизточния райони за 
периода 2014-2020 г., Областните стратегии за развитие на областите Добрич, Варна и Бургас, както и плановете за развитие на 
черноморските общини.

3 Трети доклад на Работната група за картиране и оценка на екосистемите и техните услуги (Mapping and Assessment of Ecosystems and 
their Services (MAES) http://catalogue.biodiversity.europa.eu/uploads/document/file/1328/3rdMAESReport_Condition.pdf.
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Територията, изследвана в проект SPECIES и обхваната от Стратегията, покрива 3-километровата 
брегова ивица от черноморското крайбрежие4, като включва зона A и В от Закона за устройството на черно-
морското крайбрежие, както и шелфовата зона на България – до 20 метра дълбочина навътре в морето. Счи-
та се, че в 3-километровата зона взаимодействието между морето и другите екосистемите е най-силно5. 

Черноморското крайбрежие ще се превърне в 
по-привлекателно място със съхранена природа, 
повишено благосъстояние на хората, с развитие на 
устойчив бизнес, особено на туризма, земеделието, 
местното производство и преработка на проду-
кти, като се гарантира устойчиво ползване на еко-
системите и предоставяне на качествени и разноо-
бразни екосистемни услуги. 

За реализирането на визията:
- Опазването и устойчивото използване на 

черноморските екосистеми ще се интегрира в планирането на общинско, областно, регионално и национал-
но ниво и в различни сектори, като се предвидят механизми и мерки за насърчаване на местното развитие и 
съхранение на околната среда. 

- Опазването на биоразнообразието, на защитените местообитания и видове, в рамките и извън На-
тура 2000, ще станат приоритет в планирането и изпълнението на програми и мерки от общините, бизне-
са, неправителствените организации и местните общности, като всички заинтересовани страни ще имат 
по-добро разбиране и участие в управлението на защитените територии и зони.

Българското черноморско крайбрежие е с дължина 
354 км, от които почти 200 км са плажна ивица. Три 
области (Добричка, Варненска и Бургаска) и 14 общи-
ни имат излаз на Черно море. На Черно море са раз-
положени два от най-големите градове в България 
– Варна и Бургас, които са и най-големите морски 
пристанища в страната, както и икономически, со-
циални и културни центрове за съответната об-

ласт. Разнообразният релеф, почви, климат, растителност, ползване на територията през вековете, както 
и специфичното местоположение са причина за наличието на много разнообразни екосистеми и свързаното с 
тях много богато биологично разнообразие. 

Черноморските екосистеми са повлияни значително от човешката дейност. След втората половина на 
XX век замърсяването, риболовът и нашествието на инвазивни видове водят до влошаване на състоянието 
на морските екосистеми. Много експерти считат, че процесите са необратими и водят до екологична де-
градация6, сравнима с екологична катастрофа. По отношение на останалите екосистеми в 3-километровата 
крайбрежна зона, най-сериозни промени се наблюдават след 2000 година, когато строителният бум води до 
урбанизиране на големи площи земеделски земи и тревни местообитания. 

След приемането на България за държава-членка на Европейския съюз и особено през последните 3-4 го-
дини се наблюдават нови тенденции. От една страна, България е задължена да постигне добро екологично 
състояние на екосистемите съгласно Директивата за местообитанията 92/43/ЕЕС, Директивата за птици-
те 2009/147/ЕС, Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС (РДВ), Рамковата директива за морска стратегия 

2. Визия за опазване и 
развитие на черноморските 
екосистеми и предоставяни-
те от тях услуги

3. Състояние на 
черноморските крайбрежни 
екосистеми, заплахи и рискове

4 Чл. 10. (1) Зона „А“ обхваща частта на акваторията на Черно море по чл. 3, т. 2, крайбрежната плажна ивица и част от територията, 
попадаща в ивица с широчина 100 м извън териториите на населените места, измерена по хоризонтала от границите на морския бряг 
или на морските плажове. Чл. 11. (1) Зона „Б“ обхваща териториите, попадащи в ивицата с широчина 2 км от границата на зона „А“, с 
изключение на урбанизираните територии на населените места, определени към датата на влизане в сила на закона.

5 https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/env/wfd/Library/working_groups/ecological_status/1sworkingsgroup/x29th%20meeting%20-%20
17-18%20March%202015/Documents/BQE_macroalgae_Black%20sea_Tecnical%20report.pdf.

6 O’Higgins, T., A. Farmer, G. Daskalov, S. Knudsen, and L. Mee. 2014. ‘Achieving good environmental status in the Black Sea: scale mismatches in envi-
ronmental management’. Ecology and Society 19(3): 54. http://dx.doi.org/10.5751/ES-06707-190354).
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2008/56/ЕО (РДМС). Например при черноморските крайбрежни води се наблюдава тенденция за подобряване 
на състоянието в посока от север на юг7. От друга страна, значителният финансов ресурс на европейските 
фондове създава допълнителни стимули за промяна в състоянието на екосистемите, в много случаи отри-
цателна – разораване на пасища за земеделски субсидии, поддържане на неустойчиви форми на риболов и т.н. 

През последните години значително се подобри знанието ни за природата в Черноморския район. Бяха 
осъществени множество проекти, свързани с четирите споменати по-горе директиви, чиито резултати са 
взети предвид при настоящия анализ на състоянието на черноморските екосистеми. Допълнителни данни от 
институции бяха поискани по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и съответно анализирани. 

Класификацията на екосистемите по българското Черноморие, разработена за проект SPECIES (Таблица 
1), която се използва и за целите на Стратегията, се базира на класификацията на екосистемите на ниво 2 от 
методиките, предоставени от МОСВ за картиране на екосистемни услуги за всеки отделен тип екосистеми 
по проект BG03.02 Ecosystem services mapping and assessment8. Тази класификация е комбинация от класификаци-
ята на CORINE земно покритие и класификацията на хабитатите EUNIS (European Nature Information System). За 
да се оптимизира представянето на екосистемите по българското Черноморие, са направени съответните 
изменения, които се съобразяват със специфичния териториален обхват на Стратегията (виж Приложение 
3.1.).

ЕКОСИСТЕМИ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ 

E1 Урбанизирани

E2 Земеделски

E3 Широколистни високостъблени гори

E4 Широколистни нискостъблени (издънкови) гори

E5 Иглолистни гори (вкл. смесени)

E6 Тревни

E7 Храсталачни и ерикоидни

E8 Реки, ручеи, потоци, канали

E9 Езера, блата и влажни зони (вкл. мочурища, тресавища, речни естуари, лимани, лагуни)

E10 Крайбрежни дюни и пясъчни брегове

E11 Крайбрежни чакълести и стръмни брегове, скали

E12 Шелфови (20 метра изобата)

Таблица 1: Типове и подтипове екосистеми 

За нуждите на настоящата Стратегия по проект SPECIES беше изготвена и карта на 12-те типа и под-
типа крайбрежни екосистеми (Графика 1). По-подробна карта на Черноморското крайбрежие може да бъдат 
намерена в Приложенията към Изследването на въздействието9. Картата е с актуални данни към 2016 година 
и има за цел да послужи при оценка на състоянието на екосистемите и на екосистемните услуги, които те 
предоставят в цялото Черноморско крайбрежие. Също така картата има за цел да представи промените в 
площите на екосистемите от 2000 година насам и да послужи за по-точно определяне на мерките в Страте-
гията10.

При оценката на състоянието на крайбрежните екосистеми е приложен модел, определящ екосистеми-
те в три типа според състоянието им: 10% – за екосистемите в най-лошо състояние, с най-висока степен 
на деградация; 10% – за екосистемите в най-добро състояние, с най-ниска степен на деградация и останалите 
80%, които са със средна степен на деградация. В допълнение са изследвани основните типове натиск върху 
екосистемите, както и рисковете в краткосрочен план – до 5 години, и в дългосрочен план – до 50 години. 

7 Открояват се морски тела с влошено състояние, които не се подчиняват на общата тенденция – това са двата по-големи залива – 
Варненски залив и вътрешността на Бургаски залив, както и акваторията пред устието на р. Камчия (НСРР, 2012-2022).

8 http://bg03.moew.government.bg/

9 http://species.bluelink.net/изследване-на-въздействие-2/

10 Картата не претендира за точност на ниво индивидуален физически блок. Към края на 2016 година се очаква да излязат резултатите 
от проектите за картиране и оценка на екосистемните услуги (по Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство), които ще представят по-точни карти.
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Графика 1: Извадка от карта на черноморските крайбрежни екосистеми 

В Таблица 2 са представени обобщени резултати за състоянието на екосистемите в резултат на извър-
шените изследвания по проект SPECIES и анализ на други източници.

Таблица 2: Състояние на черноморските крайбрежни екосистеми

Всеки от 12-те типа и подтипа екосистеми са оценени в 8 различни параметъра:
• състояние на десетте процента най-добри площи (много лошо/лошо/добро/много добро)
• състояние на десетте процента най-лоши площи (много лошо/лошо/добро/много добро)
• състояние на осемдесетте процента средни по качество площи (много лошо/лошо/добро/много 

добро)
• тенденция за десетте процента най-добри площи (подобрява се/стабилно/влошава се/неясно)
• тенденция за десетте процента най-лоши площи (подобрява се/стабилно/влошава се/неясно)
• тенденция за десетте процента средни по качество площи (подобрява се/стабилно/влошава се/
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неясно)
• сигурност по отношение оценката на състоянието (добри доказателства и високо ниво на консен-

сус/ограничени доказателства и слаб консенсус/доказателствата и консенсуса са недостатъчни, за 
да се направи оценка.

• сигурност по отношение оценката на тенденциите (добри доказателства и високо ниво на консен-
сус/ограничени доказателства и слаб консенсус/доказателствата и консенсуса са недостатъчни, за 
да се направи оценка.

По-долу следва описанието на състоянието и тенденциите в развитието на 12-те типа и подтипа край-
брежни екосистеми, което служи и за определяне на териториалните мерки и план за действие по екосисте-
ми, посочени в т.9 от тази Стратегия:

Е1: УРБАНИЗИРАНИ ЕКОСИСТЕМИ
Най-добри 10%: Балчик, курортен комплекс Албена
Най-лоши 10%: индустриалните зони на Бургас и Варна, курортен комплекс Слънчев бряг 
Средно състояние на екосистемата: лошо (между лошо и добро)
Тенденция: подобряване

Качеството на тази екосистема зависи от наличието на зелени площи и градини, от по-ниската интен-
зивност на застрояване и по-слабото замърсяване. Градското биоразнообразие, наличието на редки видове и 
добре запазените природни територии в непосредствена близост също са показатели за по-добро качество 
на екосистемата. Богатата природа в и около градове като Балчик, Каварна, Шабла и Царево с традиционни 
квартали с нискоетажно строителство, лозя и дворове, освен че осигурява дом за голямо разнообразие на 
редки видове животни, дава възможност за практикуване на разнообразни спортове и за пълноценен отдих. 
Ако в съответния град има работа, местните хора обикновено нямат желание да напускат. От всички ку-
рортни комплекси Албена най-добре управлява околната среда – запазени зелени площи, ограничаване на авто-
мобилния трафик, използване близостта до резерват „Балтата“.

Е2: ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 
Най-добри 10%: в Странджа и около гр. Бяла
Най-лоши 10%: големите блокове с монокултури около Каварна и Балчик 
Средно състояние на екосистемата: лошо (между много лошо и добро)
Тенденция: влошаване

Земеделските земи в добро състояние представляват малки по площ имоти с много естествени еле-
менти (дървета, оврази, синори) и с режим на ползване без изкуствени торове и препарати. Такива традицион-
но са ползвани около малките населени места и особено в Странджа, където все още може да се наблюдава 
мозайка от малки ниви, пасища и гори. Най-добрите площи земеделски земи са все повече се губят, заради две 
явни тенденции през последните години: все по-сериозна комасация и интензификация на земите в Добруджа 
и северно от Бургас, от една страна, и изоставянето на традиционните малки градини и лозя в близост 
до туристическите центрове и там където има чести кражби на земеделска продукция, от друга страна. 
Неправилното ползване на пестициди (пръскане от самолет, пръскане през деня, с неправилни препарати и 
количества) е причина за измиране на много пчели и диви животни. Биоразнообразието в големите блокове 
с монокултури е изключително бедно. При наличие на наводнения замърсителите влизат във влажните зони 
(след наводненията през 2014 година измират раците в Дуранкулашко и Шабленско езеро). Сериозен проблем 
е спазването на забраната за ползване на изкуствени торове и препрати в зона „А“ и зона „Б“ по Закона за ус-
тройство на черноморското крайбрежие. Вододайните зони (напр. около местност Болата) също са застра-
шени. На места има прекомерно ползване на вода за напояване, което създава екологични проблеми (Болата, 
Шабленско езеро).

Като цяло дребното и традиционно земеделие отмира поради:
- невъзможност да се продава директно на потребителите (липса на фермерски пазари);
- невъзможност да се опазят имотите от кражби (напр. гр. Царево);
- конкуренция от вносни стоки и едри производители (напр. с. Българево);
- изоставяне на земеделието в близост до туристическите курорти (напр. гр. Бяла);
- застрояване на нивите (напр. гр. Обзор).
Високите добиви от земеделските земи в Добруджа се дължат, както на климатичните и почвени ус-

ловия, така и на добре развитото пчеларство и полезащитните пояси. В района на гр. Царево добивите са 
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по-ниски, но продукцията – по-качествена и търсена. 
Последните години, с въвеждането на субсидиите за опазване на зимуващите гъски в Добруджа, състоя-

нието на някои земеделски земи по северното Черноморие се подобрява.

Е3: ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ ГОРИ 
Най-добри 10%: резерватите Балтата, Камчия, Ропотамо и някои гори в Странджа
Най-лоши 10%: тополови насаждения около Слънчев бряг и гори около курортите
Средно състояние на екосистемата: добро (между много лошо и добро)
Тенденция: влошаване

Високостъблените гори са малък дял от всички гори по крайбрежието. Повечето гори се стопанисват 
като нискостъблени. Там, където горите са запазени с минимална човешка намеса, съхраняват уникално био-
разнообразие. Това важи в особена степен за най-представителните лонгозни гори, но и за останалите висо-
костъблени гори. В Странджа най-ценните гори се намират извън 3-километровата зона. Няма достатъчно 
добра налична информация за състоянието на горите в природните резервати и в горската база данни се 
показват неправилно като нискостъблени. Някои гори са предвидени за застрояване или земеделие, което е 
проблем. В близост до големите курорти горите са в най-лошо състояние. С цел запазване на последните ста-
ри гори в района трябва да се сертифицират всички държавни гори и да се спазват мерките за стопанисване 
на гори в НАТУРА 2000.

Е4: ШИРОКОЛИСТНИ НИСКОСТЪБЛЕНИ ГОРИ 
Най-добри 10%: защитени местности Силистар, устието на Велека и Иракли, Отманли, северно от Кам-
чия около Близнаци, къмпинг Рай
Най-лоши 10%: близо до населени места
Средно състояние на екосистемата: добро (между лошо и добро)
Тенденция: стабилна

Много от тези гори имат защитна функция – опазват брега от ерозия, предпазват от свлачища и на-
воднения. Дърводобивът е от второстепенно значение. Особено ценни са деретата, като тези при Балчик и 
Каварна, които се оставят без човешка намеса и имат високо биоразнообразие. Те са подходящи и за гнездене 
на дневни грабливи птици (в т.ч. малък креслив орел). По скалистите терени голямо защитно значение имат 
горите от източен габър, които са единствените, които могат да виреят при тези условия. Преходните 
площи между широколистни гори и храсти също опазват редки видове – напр. сухоземни костенурки, голям 
маслинов присмехулник.

Е5: ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ 
Най-добри 10%: Странджа, Каблешково, Шкорпиловци 
Най-лоши 10%: повсеместно 
Средно състояние на екосистемата: лошо (между много лошо и лошо)
Тенденция: влошаване

Няма естествени иглолистни гори по Черноморието. Тази екосистема представлява изкуствени насаж-
дения от български или чужди видове. Състоянието не може да се оцени, както при естествените гори, 
затова за най-добри се приемат най-стабилните насаждения от черен бор, морски бор и кедър, но биоразноо-
бразието в тях е бедно. Почти по цялото Черноморие иглолистните гори умират и се заменят естествено 
с широколистни – процес, който не се възпрепятства от горските стопанства. Следователно това е вре-
менна екосистема и не трябва да се инвестира в нея. Поддържане на иглолистни гори трябва да се насърчава 
само, когато те имат специални защитни функции против ерозия и наводнения. 
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Е6: ТРЕВНИ ЕКОСИСТЕМИ 
Най-добри 10%: резерват Калиакра, Камен бряг, Тюленово, Шабла 
Най-лоши 10%: между с. Божурец и с. Топола, около ветрогенераторите в Добруджа
Средно състояние на екосистемата: добро (между много лошо и добро)
Тенденция: влошаване

По северното Черноморие са запазени малки площи от някога обширната Евроазиатска степ. Те съхраня-
ват уникална флора и фауна. По останалите части на Черноморието тревните местообитания са предимно 
с вторичен произход – в зависимост от ползването на земята през десетилетията те са разположени върху 
бивши гори или орни земи. По тази причина представляват по-малко значение за флората, но пък опазват ред-
ки видове животни като турилик, дебелоклюна чучулига и други. В Странджа до началото на XX век е имало 
огромни стада дребен рогат добитък, които са били отглеждани за пазара в Истанбул. След прекратяване на 
търговията постепенно тези стада изчезват и пасищата се охрастяват и тревните екосистеми намаляват. 
Животновъдството в крайбрежната зона в настоящия момент е много слабо развито. Това една от основ-
ните причини състоянието на тревните екосистеми да се влошава – както директно поради липса на под-
държане на пасищата, така и индиректно – другите начини на земеползване се гледат с приоритет пред паша-
та. Последните години огромни площи тревни екосистеми са загубени поради: строеж на ветрогенератори, 
голф игрища и места за настаняване, а в последните години и за усвояване на земеделски субсидии, които 
водят до разораването им. Много от тревните екосистеми в картата на физическите блокове са показани 
като урбанизирани територии, а не като постоянно затревени площи. Най-запазените тревни екосистеми 
са в резерват Калиакра, но голяма част от останалите има риск да се загубят в близко бъдеще – планираните 
голф игрища над кв. Момчил на Балчик и около Шабленско езеро, застрояването на много на брой малки частни 
имоти около с. Божурец и с. Топола, ваканционни селища около с. Тюленово са само някои от примерите. 

Е7: ХРАСТАЛАЧНИ И ЕРИКОИДНИ ЕКОСИСТЕМИ
Най-добри 10%: резерват Яйлата, местност Болата, около гр. Балчик, природен парк Странджа
Най-лоши 10%: западно от курортен комплекс Слънчев бряг, различни площи, изсечени заради субсидии
Средно състояние на екосистемата: лошо (между много лошо и добро)
Тенденция: влошаване

По крайбрежието няма ерикоидни съобщества и съответно редки храстови местообитания от НА-
ТУРА 2000 и Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие. Тази екосистема основно се състои от 
изоставени земеделски земи и пасища, обраснали с храсти. Границите на екосистемата трудно се определят 
и бързо се променят във времето, което затруднява изследването. Най-добрите площи са тези, обикновено 
по границата на гората, в които се срещат редки и защитени видове животни – двата вида сухоземни кос-
тенурки, голям маслинов присмехулник, различни видове коприварчета и др. Такива са храстите с драка и други 
храсти около Яйлата, Болата, гр. Балчик и природен парк Странджа. Най-деградиралите площи са с частично 
застрояване и замърсяване около курортите или такива, в които храстите се изсичат или изгарят заради ев-
ропейски субсидии. Особено критично е състоянието им, когато тези дейности се извършват през гнездовия 
период на птиците. 

Е8: РЕКИ, РУЧЕИ, ПОТОЦИ, КАНАЛИ 
Най-добри 10%: р. Велека, р. Силистар, р. Резовска, р. Дяволска, р. Хаджийска
Най-лоши 10%: р. Двойница, реки в населените места (Варна) 
Средно състояние на екосистемата: добро (между много лошо и много добро)
Тенденция: стабилна

Състоянието на реките е доста различно в зависимост от близостта им до населени места и други 
източници на замърсяване, водовземания, интензивно земеделие и от промените, предизвикани от човека в 
заливните тераси. Реките в Странджа са най-малко променени и съхраняват богато биоразнообразие, в т. ч. 
много редки видове риби и добре запазена крайречна растителност. По на север реките са ценни и заради ком-
плексите, които правят с други влажни зони (естуари, лимани, лагуни). Река Двойница е вероятно най-замърсе-
ната в района, а малките реки в границите на гр.Варна са напълно канализирани. Единствената по-голяма река 
в района е Камчия. Въпреки, че резерват Камчия опазва най-обширната лонгозна гора в България, самата река 
е значително повлияна от човешките дейности нагоре по течението: построени са няколко големи язовира, 
има значително водовземане и замърсяване. 
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Е9: ЕЗЕРА, БЛАТА И ВЛАЖНИ ЗОНИ
Най-добри 10%: Алепу, Вельов вир – Ропотамо, защитена местност Пода 
Най-лоши 10%: Варненско езеро, езеро Вая 
Средно състояние на екосистемата: добро (между лошо и добро)
Тенденция: стабилна

Влажните зони по Черноморието имат огромно значение за биоразнообразието. Над половината от све-
товната популация на червеногушата гъска често зимува на Дуранкулашкото езеро, а влажните зони около 
Бургас са сред местата с най-големи струпвания на птици в Европа. Повечето влажни зони от световно зна-
чение по Рамарската конвенция в България се намират по Черноморието (останалите са по р. Дунав и карстов 
комплекс Драгоманско блато). Най-деградиралите площи са замърсените от индустриални и битови води Вар-
ненско езеро и езеро Вая. Най-добрите са най-малко повлияните от човешките дейности. Традиционното 
производство на сол в Атанасовско и Поморийско езеро има благоприятно въздействие върху биоразнобра-
зието. Успешни проекти и дейности на неправителствени организации са подобрили състоянието на някои 
от влажните зони, за сметка на влошаването на други, заради замърсяване от земеделието.

Е10: КРАЙБРЕЖНИ ДЮНИ И ПЯСЪЧНИ БРЕГОВЕ 
Най-добри 10%: Аркутино, Камчийски пясъци, до Шабленска тузла
Най-лоши 10%: Градски плажове на Бургас, Варна, Созопол, курортен комплекс Албена 
Средно състояние на екосистемата: лошо (между много лошо и добро)
Тенденция: влошаване

Дюните и плажовете по цялото крайбрежие се използват за отдих и рекреация. На много места целите 
дюнни комплекси са изчезнали, заедно с характерните растения, като Eryngium maritimum. В най-деградиралите 
места дюните са изравнени и това възпрепятства възстановяването им – градските плажове на по-голе-
мите градове, курорт Албена и др. Нужно е да се ограничи достъпа на автомобили до дюните и утъпкването 
от хората, като плажуването, престоя и преминаването на хора трябва да се извършва на специално опре-
делени места (без растителност). Друг сериозен проблем е недобросъвестното стопанисване на плажовете 
от концесионерите и докато това не се реши, средното състояние на екосистемата ще остане лошо. Има 
административни проблеми и липса на координация между Министерството на туризма, което вече е ком-
петентно за договорите за концесия на плажовете и МОСВ, което трябва да осъществява контрол върху 
опазването на плажовете и дюните. Представители на МОСВ вече не са канени в комисиите за консецион-
ните договори. Най-добрите територии са тези с ограничен достъп на автомобили и без интензивно стро-
ителство в съседните територии. Някои от дюнните комплекси, вкл. в защитени територии до Несебър и 
Ропотамо, по документи се водят урбанизирана територия. 

E11: КРАЙБРЕЖНИ ЧАКЪЛЕСТИ И СТРЪМНИ БРЕГОВЕ, СКАЛИ 
Най-добри 10%: межди нос Калиакра и нос Шабла, между с. Синеморец и с. Резово 
Най-лоши 10%: около Созопол, защитена местност Колокита, нос Св. Тома, до градовете
Средно състояние на екосистемата: добро (между много лошо и много добро)
Тенденция: влошаване

Интересът към използване на тази екосистема е традиционно по-слаб през годините. Затова и не е тол-
кова сериозно засегната от строителството и интензивния туризъм. През последните години се наблюдава 
влошаване на състоянието поради все по-често използването на чакълестите брегове за отдих и рекреация 
(след пренасищането на плажовете). Около градовете (Варна и др.) екосистемата е значително увредена зара-
ди строителство на защитни съоръжения. Голям риск е изграждането на нови такива с приемането на Плана 
за управление на риска от наводнения. Най-засегнатите територии са тези около Созопол, особено в напъл-
но унищожената защитена местност „Колокита“ – всичките увредени от строителството на местата за 
настаняване.
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E12: ШЕЛФОВИ МОРСКИ ЕКОСИСТЕМИ
Най-добри 10%: срещу устието на р. Велека, между нос Калиакра и Камен бряг, около Маслен нос 
Най-лоши 10%: Бургаски и Варненски залив 
Средно състояние на екосистемата: лошо (между много лошо и добро)
Тенденция: подобряване

Най-деградиралите територии са Бургаски и Варненски залив заради индустриално замърсяване (от на-
стоящ и минал период), пристанищни дейности, акумулиране на битово и друго органично замърсяване. Бен-
тосните съобщества са много бедни. Курортният комплекс Слънчев бряг е голям източник на замърсяване, 
но канализацията се излива до Равда и се пренася към Бургаския залив. Като цяло мидените полета изчезват за-
ради траленето и нашествието на инвазивния рапан, който е внесен в Черно море с корабите. Най-добрите 
места имат достъп до открито море, което позволява обмен на по-чиста вода, и са по-малко урбанизирани 
(предимно малки населени места наблизо). Те съхраняват добри примери за типични морски местообитания 
и видове. Като цяло локалните натиски намаляват, особено що се отнася до замърсяване, но има цялостни 
проблеми на Черно море, които не могат да се контролират само от българската територия. Основно това 
е вливането на огромни количества замърсена вода от големите реки като Дунав, Днепър, Днестър. Все още 
свръхуловът на риба е голям проблем, в т.ч. от турските кораби. В открито море екосистемите влошават 
състоянието си, но то не е предмет на настоящото изследване и Стратегия. 

В Таблица 3 са представени най-значимите видове натиск, които имат влияние върху състоянието на 
екосистемите и които определят областите, в които приоритетно трябва да се предприемат мерки за 
опазване и възстановяване на екосистемите.

Таблица 3: Видове натиск върху екосистемите

В Таблица 4 са представени най-значимите рискове за състоянието на екосистемите, които също са 
взети предвид при избора на приоритетни мерки в Стратегията:

Таблица 4: Рискове за състоянието на екосистемите
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Показателни за състоянието и проблемите на опазването и устойчивото използване на черноморските 
крайбрежни екосистеми са тенденциите в промените на тези екосистеми в два основни периода на изследва-
не – между 2000 и 2006 г. и между 2006 и 2012 г. Площите на типовете и подтипове екосистеми и измененията 
между годините 2000, 2006 и 2012 са представени в Таблица 5.

Например между 2000 и 2006 г. урбанизираните територии са се увеличили с над 4% за сметка основно на 
земеделски земи и в по-малка степен – на тревни екосистеми. Основно са възникнали нови строителни пло-
щадки, голф игрища и сгради. Има застрояване и на 2 градски парка, както и нов полигон на пристанище, което 
отнема 25 ха морски площи. Загубени са 600 ха земеделски земи – основно орни и в по-малка степен лозя, овощ-
ни и други. Загубени са и 102 ха пасища и естествени тревни местообитания, превърнати в строителни пло-
щадки и спортни съоръжения (голф игрища). Широколистни гори са превърнати в храсти след гола сеч на обща 
площ 159 ха. В по-малка степен това се наблюдава при иглолистни гори. 15 ха иглолистни гори са застроени. 

Между 2006 и 2012 г. урбанизираните територии са се увеличили с 1,6% за сметка основно на орни земи, 
лозя, други земеделски земи, гори, храсти и тревни. Много от строителните площадки от предишния период 
са превърнати в спортни съоръжения (голф игрища). Загубени са 184 ха земеделски земи. Започва разораването 
на пасищата и естествените тревни екосистеми, заради усвояване на субсидии от Европейския съюз, но тъй 
като последното картиране е от 2012 година сравнително малка част от този процес е отчетен. След тази 
година площите са много по-големи.

Екосистеми по българското 
Черноморие

Площ 
(ха)

% от  
сухоземна

Изменение 
2000-6 (ха) % Изменение 

2006-12 (ха) % Изменение 
2000-12 (ха) %

Е1: Урбанизирани 18224 18,9 736 4,28 286 1,60 1023 5,95

Е2: Земеделски 24779 25,6 -594 -2,32 -184 -0,74 -779 -3,05

Е3: Широколистни 
високостъблени гори

2886 3,0 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Е4: Широколистни 
нискостъблени
(издънкови) гори

23342 24,2 -159 -0,67 -65 -0,28 -224 -0,95

Е5: Иглолистни гори
(вкл. смесени)

5866 6,1 -42 -0,71 -13 -0,22 -55 -0,93

Е6: Тревни 8675 9,0 -102 -1,16 -11 -0,13 -113 -1,28

Е7: Храсталачни и 
ерикоидни

4816 5,0 186 4,00 -13 -0,27 173 3,72

Е8: Реки, ручеи, потоци, 
канали

560 0,6 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Е9: Езера, блата и влажни 
зони (вкл. мочурища, 
тресавища, речни естуари, 
лимани, лагуни)

5390 5,6 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Е10: Крайбрежни дюни и 
пясъчни брегове

1275 1,3 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Е11: Крайбрежни чакълести 
и стръмни брегове, скали

800 0,8 0 0,00 0 0,00 0 0,00

ОБЩО СУХОЗЕМНИ 96614 100,0% 25 0,03 0 0,00 25 0,03

Е12: Шелфови
(20 метра изобата)

104009  -25 -0,02 0 0,00 -25 -0,02

Таблица 5: Площите на типовете и подтипове екосистеми и измененията между годините 2000, 2006 и 2012.

Основните тенденции, които засягат екосистемите и услуги, които те предоставят по Черномори-
ето, са прекомерното и хаотично застрояване на крайбрежието, проблемите с техническото състояние 
на ВиК инфраструктурата, наличие на свлачища и абразия. Необходимо е създаване на ефективна система за 
управление на отпадъците, рекултивация на замърсени терени, обновяване на градската среда и осъществя-
ване на мерки за енергийна ефективност и използване на ВЕИ (НСРР 2012-2020), и ограничаване на натиска от 
туризма, индустрията и земеделието.
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Други съществуващи проблеми, установени при анализа, са:

• Прекомерно ползване на морските ресурси, като риба и морски дарове – неправомерен
риболов, свръхулов и тралене;

• Прекомерно промишлено и битово замърсяване на водите;
• Неустойчиво ползване и развитие на територията;
• Силен антропогенен натиск и липса на адаптация към климатичните промени;
• Нужда от опазване на дюнните комплекси;
• Неспазване на законите и липса на контрол от страна на отговорните органи;
• Липса на широко обществено участие по въпросите на управление на черноморското

крайбрежие като обществен ресурс;
• Постоянни конфликти между заинтересованите страни.

Климатичните промени представляват значителна заплаха за селското и горското стопанство, произ-
водството на енергия и туристическото развитие и крият рискове от засушаване, пожари, брегова ерозия и 
наводнения. Като цяло страната ни е в регион с много висока степен на уязвимост. Най-чувствителните сек-
тори към климатичните изменения са селското стопанство, туризмът, управлението на водните ресурси и 
горският фонд. Адаптацията към климатичните промени е от съществено значение за цялостната политика 
за развитие на черноморското крайбрежие.

Екосистемните услуги са приносът на екосистемни-
те структури и функции, в комбинация с други еле-
менти, за човешкото благосъстояние (Burkhard et al., 
2012a, 2014). Концепцията за „екосистемни услуги“ е 
синоним на „екосистемни стоки и услуги“ (ecosystem 
goods and services: http://biodiversity.europa.eu/maes/
glossary-of-terms) (Burkhard et al., 2011), но за удобство 
е прието да се използва кратката версия на поняти-

ето. Най-широко разпространена е дефиницията, която гласи, че екосистемните услуги са „ползите, които 
хората получават от екосистемите“ (МА 2003).

Една от най-разпространените типологии е тази на МА (2003), която предлага четири основни групи 
екосистемни услуги – материални, регулиращи, културни и поддържащи. Поддържащите услуги са разгледани 
за целите на настоящата Стратегия, по-скоро като екосистемни функции (ecosystem functions), отколкото 
като услуги, и ще се използва типологията на Kandziora et al. (2013): 

• Регулиращите услуги (regulating services) допринасят за човешкото благосъстояние чрез регулиране 
на естествените процеси, например регулиране на климата или регулиране на хранителните веще-
ства. 

• Материалните услуги (provisioning services) са всички материали и продукти, които хората получа-
ват от природата и използват, например за храна и енергия. 

• Културните услуги (cultural services) са неимуществените, нематериални ползи, които хората полу-
чават от екосистемите, напр. отдих, духовни и религиозни преживявания, вдъхновение, образова-
ние. 

Като общ принцип, екосистемните услуги трябва да бъдат картирани в тяхната цялост въз основа на 
потенциала на екосистемите да доставят множество услуги, както и да бъде анализирана тяхната взаимоза-
висимост и потенциално възможните компромиси. 

Като базисна класификация на екосистемните услуги е използвана класификацията CICES11. Тя е препоръ-
чана за работа в областта на екосистемните услуги от Европейската комисия и програмата MAES12 (Mapping 
and Assessment of Ecosystems and their Services), както и е заложена в методиката на предефинирания проект 
BG03 – MatEcoSMap „Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ на 
МОСВ. За целите на устойчиво използване на черноморските крайбрежни екосистеми са подбрани само ЕСУ с 
ключова роля за Стратегията. Подборът на ЕСУ и тяхната категоризация по значимост е описана в Приложе-
ние 5.313 към изследването на въздействието, извършено по проект SPECIES. Подбраните екосистемни услуги 

4. Екосистемни услуги от 
черноморските крайбрежни 
екосистеми

11 http://cices.eu.

12 http://biodiversity.europa.eu/maes.

13 http://species.bluelink.net/predostavyane-na-ekosistemni-uslugi-ot-otdelnite-tipove-ekosistemi.
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са предефинирани, като често две и повече ЕСУ от класификацията CICES са обединени, като това е пояснено 
към описанието на новодефинираните екосистемни услуги. В Таблица 6 е представен списъкът на подбраните 
ЕСУ и как са групирани и предефинирани. В Таблица 7 е даден крайният списък с пояснение на всяка услуга.

ВИД Class CICES ЕСУ SPECIES

М
АТ

ЕР
И

А
Л

Н
И

Cultivated crops

Продукти от растениевъдствоFibers and other materials from plants, algae and animals for direct 
use or processing

Reared animals and their outputs

Продукти от животновъдствоFibers and other materials from plants, algae and animals for direct 
use or processing

Wild plants, algae and their outputs

Продукти от диви животни, растения, гъби, водорасли
Wild animals and their outputs

Fibers and other materials from plants, algae and animals for direct 
use or processing

Plants and animals from in-situ aquaculture

Продукти от аквакултуриFibers and other materials from plants, algae and animals for direct 
use or processing

Surface water for drinking

Осигуряване на питейна и непитейна вода
Ground water for drinking

Surface water for non-drinking purposes

Ground water for non-drinking purposes

Plant and animal based resources
Източници на енергия

Animal-based energy

РЕ
ГУ

Л
И

РА
Щ

И

Bio-remediation by microorganisms, algae, plants, and animals

Пречистване на въздуха и водите от замърсители
Filtration/sequestration/storage/accumulation by ecosystems

Mediation of smell/noise/visual impacts

Chemical condition of fresh and salt waters

Mass stabilization and control of erosion rates Стабилизиране на почвата и регулация на ерозионните 
процеси - защита от свлачища

Hydrological cycle and water flow maintenance Регулация на водния кръговрат - защита от наводнения и 
засушаванеFlood protection

Pollination and seed dispersal Осигуряване на местообитание на видовете и условия за 
продължаване на популациятаMaintaining nursery populations and habitats

Micro and regional climate regulation Регулация на микроклимата

К
УЛ

ТУ
РН

И

Experiential use of plants, animals and land-/seascapes in different 
environmental settings Преживяване на връзка с околната среда

Physical use of land-/seascapes in different environmental settings

Scientific, educational Провеждане на научни изследвания и образователни програми

Heritage, cultural
Историческо и културно наследство

Sacred and/or religious

Entertainment Oтдих и забавления

Aesthetic

Природно наследство
Symbolic

Existence and bequest

Bequest

Таблица 6: Списък на избрани ЕСУ от класификацията CICES и съответните предефинирани ЕСУ
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ТИП КОД ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ПОЯСНЕНИЕ

М
АТ

ЕР
И

А
Л

Н
И

M1 Продукти от растениевъдство Хранителни и нехранителни продукти

M2 Продукти от животновъдство Хранителни и нехранителни продукти

M3
Продукти от диви животни, растения, гъби, 
водорасли

Хранителни и нехранителни продукти

M4 Продукти от аквакултури Хранителни и нехранителни продукти

M5 Осигуряване на питейна и непитейна вода От повърхностни и подземни водоизточници

M6 Източници на енергия Възобновяеми (от биомаса) 

РЕ
ГУ

Л
И

РА
Щ

И

P1
Пречистване на въздуха и водите от 
замърсители

Филтрация, секвестрация, задържане, разреждане на концентрацията 
на замърсителите

P2
Стабилизиране на почвата и регулация на 
ерозионните процеси - защита от свлачища

Предотвратяване на загуби, в следствие на ерозия и свлачища

P3
Регулация на водния кръговрат - защита от 
наводнения и засушаване

Допринасят за намаляването на магнитуда на наводнения и 
засушавания, в следствие на което намаляват последващите загуби.

P4
Осигуряване на местообитание на видовете 
и условия за продължаване на популацията

Включително опрашване и разпръскване на семена при растенията

P5 Регулация на микроклимата
Регулация на сезонните изменения в климата, влажност на въздуха, 
средни температури и температурни амплитуди, вятър и валежи

К
УЛ

ТУ
РН

И

K1 Преживяване на връзка с околната среда
Пешеходен туризъм, катерене, водни спортове (каяк, сърф и т.н.), 
плажуване, наблюдение на птици и други видове (делфини), ловен и 
риболовен туризъм

K2
Провеждане на научни изследвания и 
образователни програми

Заснемане на филми, научни изследвания, провеждане на семинари и 
образователни курсове за училища и университети

K3 Историческо и културно наследство
Исторически, културни, религиозни паметници, етнографски 
фестивали и т.н.

K4 Отдих и забавления
Къмпинги, хотели, спа центрове, съоръжения за водни и други 
спортове

K5 Природно наследство
Запазване на биологичното разнообразие на видовете и хабитатите 
за следващите поколения, включително такива с емблематична 
стойност; удовлетвореност от контакта с околната среда

Таблица 7: Списък и описание на изследваните ЕСУ

Според резултатите от оценката на екосистемните услуги, осигурявани от различните видове еко-
системи в зависимост от тяхното състояние по Черноморското крайбрежие, извършена от експерти по 
проект SPECIES, могат да се направят следните изводи:

Земеделските (Е2), тревните (Е6) и горските (Е3, Е4, Е5) екосистеми са оценени с най-високо предоставя-
не на материални услуги, докато крайбрежните (Е10, Е11) екосистеми са оценени с най-ниско предоставяне на 
материални услуги. 

Горските (Е3, Е4, Е5) екосистеми имат отчетливо най-висока оценка за предоставяне на регулиращи ус-
луги и са с изключителна значимост за защита от природни бедствия като ерозия, свлачища, наводнения и 
засушавания.

Високите оценки на горските (Е3, Е4, Е5) екосистеми за осигуряване както на материални, така и на регу-
лиращи услуги, създава противоречие при взимането на управленски решения. Осигурените материални услуги 
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са в резултат на дърводобив, докато осигуряването на регулиращи услуги е възможно само при запазване на 
горите. Поради тази причина е необходимо да се намери баланс при управлението на горските екосистеми на 
територията, за да е възможно устойчивото ползване както на материални, така и на регулиращи услуги. Мо-
нетарната оценка на екосистемните услуги показва, че при горските екосистеми ползите от материалните 
услуги са по-малки от ползите от регулиращите услуги. 

Всички екосистеми са значими за предоставяне на културни услуги, но сладководните (Е8, Е9), крайбреж-
ните (Е10, Е11) и шелфовите (Е12) екосистеми са най-високо оценени.

При всички екосистеми се забелязва тенденцията, че 10% от екосистемите в най-добро състояние са 
оценени с по-високо предоставяне на материални услуги от 10% от екосистемите в най-лошо състояние, 
като стойностите за останалите 80% от екосистемите са със средни стойности.

Получените резултати ясно показват отчетлива правопропорционална връзка между горските (Е3, Е4, 
Е5) екосистеми и осигуряването на екосистемните услуги „Осигуряването на питейна и непитейна вода“ (М5) 
и „Пречистване на въздуха и водите от замърсители“ (Р1). Въпреки това, често тази връзка не се взима под 
внимание при управлението на тези ресурси и екосистеми.

Предоставянето на ЕСУ „Продукти от аквакултури“ (М4) може да се оптимизира, дори и за районите 
в най-добро състояние. Ниската научна и образователна активност (К2) в земеделските (Е2) екосистеми е 
притеснителна, поради изключително голямата значимост на задълбоченото разбиране на използваните зе-
меделски практики и тяхното въздействие върху околната среда и получената продукция.

Като цяло, оценката на осигуряването на ЕСУ „Историческо и културно наследство“ (К3) от екосисте-
мите по българското Черноморие е ниска. Това е притеснителен резултат, като се има предвид уникалното 
и високо оценено в международен план историческо и културно наследство на България14. Получените резул-
тати сочат, че тази услуга не е добре усвоена.

Районите в средно и лошо състояние от крайбрежните екосистеми (Е10, Е11) имат по-високи оценки за 
осигуряване на „Отдих и забавления“ (К4), отколкото тези в най-добро състояние. Това е свързано с факта, 
че често в районите, където е предоставена инфраструктура за отдих и забавления и крайбрежните тери-
тории са поддържани за комерсиални цели, екологичното състояние на екосистемите се нарушава, както и 
тяхната естествена природна цялост и интегритет. Ясно се вижда противоречие между изграждането на 
инфраструктура за отдих и забавления и запазването на доброто състояние на крайбрежните екосистеми.

Стратегията възприема принципната постановка, 
че „защитата на потока от услуги, предоставян 
от екосистемите може да допринесе за устойчи-
во, нисковъглеродно общество и да подпомогне на-
предъка към постигането на целите на Европа 2020 
по отношение на климата и енергията“ и че това 
„предполага поставянето на екосистемите и био-
разнообразието в центъра на секторните полити-

ки, интегрирайки ги в пространственото планиране на водата и земята, и подчертавайки ясно цената на 
деградацията на екосистемните услуги и загубата на биоразнообразие, както и ползите от съхраняване и 
устойчиво използване на природните ресурси“ (PEER Доклад, № 4, 2012. Испра: Партньорство за Европейски 
изследвания на околната среда).

Стратегическият план за биоразнообразие 2011-202015 към Конвенцията по биоразнообразието е осно-
вен документ, който допринася на глобално ниво чрез заявената си мисия и стратегически цели и резултати, 
(напр. т.н. „Цели от Аичи за биоразнообразието“), за спиране на загубата на биологично разнообразие, за да се 
гарантира до 2020 г. устойчивостта на екосистемите, които да продължат да предоставят жизненоважни 
услуги, осигурявайки по този начин разнообразието на живота на планетата и допринасяйки за благосъстоя-
нието на човечеството и премахването на бедността. Стратегическият план допринася за намаляване на 
натиска върху биоразнообразието, за да се възстановят екосистемите, а биологичните ресурси да се използ-
ват устойчиво, като едновременно се отчитат ценността на биоразнообразието и да се прилагат подхо-
дящи политики, а вземането на решения се основава на солидни научни изследвания и на превантивен подход. 

Екосистемният подход е основен принцип за действие по Конвенцията за биологичното разнообразие 

5. Стратегическа рамка за 
изготвяне на стратегията

14 България е на трето място в Европа - след Гърция и Италия - по брой и разнообразие на открити паметници на културата. (Регионален 
план за развитие на Югоизточен район за периода 2014-2020)

15 http://www3.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Kalina/Strategicheski_doc/1._STRATEGICHESKI_PLAN_2011-2020_-BG.doc
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(КБР) и е възприет от настоящата Стратегия. Той представлява стратегия за интегрирано управление на 
земята, водата и живите ресурси, което стимулира съхранението и целесъобразното използване. Екосистем-
ният подход отчита, че хората са един от съставните компоненти на много екосистеми. 

Стратегията за биологичното разнообразие на Европейския Съюз (ЕС) до 2020 г.16 е стратегически 
документ, който определя рамката за действията на ЕС за десет години за изпълнение на водещата цел за 
биоразнообразието. Стратегията се основава на шест взаимно свързани цели за въздействие, като отчита 
основните причини на загуба на биоразнообразие и се насочва към намаляване на ключовите видове отрица-
телни дейности върху природата и към екосистемните ползи. Стратегията се изпълнява посредством рам-
ка за нейното прилагане, включваща Европейската комисия и държавите-членки, в партньорство с ключови 
заинтересовани страни и с гражданското общество. Цел 2 определя, че до 2020 г. екосистемите и услугите 
и ползите, които предоставят, следва да се запазят и подобрят чрез създаване на зелена инфраструктура и 
възстановяване на поне 15% от нарушените екосистеми. В рамките на тази цел е Дейност 5: Подобряване 
познанията за екосистемите в ЕС и съответните услуги и ползи от тях. До 2014 г. държавите-членки би 
следвало, със съдействието на Комисията, да картографират и оценят състоянието на екосистемите на 
своята територия и съответните ползи от тях, да оценят икономическата стойност на тези ползи и до 
2020 г. да организират интегрирането на тази стойност в системите за отчитане и докладване на европей-
ско и национално ниво.

Особено важен стратегически документ на регионално ниво за Черноморския басейн е Стратегически-
ят план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море17 в рамките на Конвен-
цията от Букурещ по опазване на Черно море от замърсяване. Той определя визията за Черно море като 
„съхраняване на неговата екосистема като ценен природен дар на региона, като в същото време се осигурява 
опазването на неговите морски и крайбрежни живи ресурси, като условие за устойчиво развитие на черно-
морските държави, тяхното добруване, здраве и защита на населението“. Цел на управление № 13 на Плана е 
насочена към предприемане на задълбочено проучване на влиянието на промените в климата върху екосисте-
мата на Черно море и устойчиво развитие на крайбрежните популации, а Цел на управление № 14 е свързана 
с отчитане на необходимостта от създаване на нови и разширяване на съществуващите защитени зони, 
включвайки, където е необходимо, и трансгранични зони в съзвучие с съответните черноморски страни, със 
специално внимание към морските защитени зони.

Националната програма за развитие: България 202018 (НПР БГ2020) е водещият стратегически и про-
грамен документ на национално ниво, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната 
до 2020 г. Особено важен за настоящата Стратегия е Приоритет 3: Постигане на устойчиво интегрирано 
регионално развитие и използване на местния потенциал и съответно Подприоритет З.5 Създаване на 
условия за опазване и подобряване на околната среда в регионите, адаптиране към настъпващите клима-
тични промени и постигане на устойчиво и ефективно използване на природните ресурси. По този подпри-
оритет особено важни са следните области на въздействие:

• Предотвратяване и адаптиране към негативните последици от изменението на климата върху во-
дните ресурси и екосистемите; 

• Подобряване на околната среда на Черно море и българското Черноморско крайбрежие; 
• Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част от природния 

потенциал за устойчиво развитие на регионите, като към тази област на управление се предвижда 
мярката „въвеждане на концепцията за екосистемни услуги и тяхното устойчиво и социално поно-
симо управление“.

Националната програма за развитие България 2020 подчертава, че „Биологичното разнообразие е нашият 
природен капитал. Той е запас от природни ресурси, от които могат да бъдат получени екосистемни проду-
кти и услуги. Този капитал осигурява източниците на енергия, храна и материали; климата, водата и почвата, 
както и среда за живеене и отдих. Използването му често включва компромиси между различни екосистемни 
услуги и постигане на баланс между поддържането и използването на ресурсите. Опазването и рационалното 
използване на природния капитал има особено значение за нашата страна – съхранената природа на България и 
уникалното биологично разнообразие са предпоставка не само за осигуряване на благоприятна и здравословна 
жизнена среда, но и за развитието на перспективни екологични производства – устойчиви форми на туризъм 
(еко, балнео, спа и др.), биологично земеделие, опазване на земи с висока природна стойност и защитени зони, 
традиционно животновъдство, билкарство и др.“

16 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=URISERV:ev0029

17 http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Strategies/Strategy_Black_Sea.pdf

18 http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=2927
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Националната стратегия за регионално развитие 2012-202219

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г. е основният документ, 
който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво 
развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните разли-
чия/неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.

Два от приоритетите към Стратегическа цел 1 на НСРР са с особено значение за рамката на настоящата 
Стратегия:

Приоритет 1.2. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и творчески индустрии в 
районите и към него Специфична цел 1: Стимулиране на специфични за отделните райони видове туризъм, ба-
зирани на природно-ландшафтни и културни ценности и прояви и Специфична цел 3: Разработване, регионален 
маркетинг и реклама на регионални туристически продукти, основани на местния потенциал.

Приоритет 1.3. Развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда и към него Специфична 
цел 4: Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част от природния по-
тенциал за устойчиво развитие на районите.

Национална стратегия по околна среда
С решение на Министерски съвет от 31 май 2001 г. бе приета Национална стратегия за околна среда. 

Дългосрочната стратегическа цел за страната в областта на околната среда е подобряване качеството 
на живот на населението чрез осигуряване на благоприятна околна среда и запазване на богатата природа на 
основата на устойчиво управление на околната среда. 

Важно за прилагането на настоящата стратегия е да се отбележи, че ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще 
допринесе за изпълнението на Цел 4.1 Екосистемни услуги и Цел 4.2 Биоразнообразие чрез финансиране на 
инвестиции, заложени в приоритетна ос 3, насочени към подобряване на знанията за екосистемните услуги, 
както и чрез финансиране на редица мерки с принос към Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 
2020 г. По Цел 4.7 Морски ресурси ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ ще допринесе за изпълнението на тази цел 
чрез финансиране на инвестиции, заложени в приоритетна ос 3, насочени към опазването на видовете и мес-
тообитанията в защитени зони от Натура 2000 в акваторията на Черно море.

Стратегия за опазване на околната среда в морските води на Черно море (Морската стратегия) на 
Република България20

Стратегията се разработва на основание на Наредбата за опазване на околната среда в морските води 
за постигане на съгласуваност между различните политики, споразумения и законодателни мерки, чието въз-
действие е насочено върху морската околна среда и в които се включва опазването на отделните компо-
ненти на околната среда (Чл.1, ал.2 от Наредбата). Стратегията включва и Програма от мерки за поддържане 
или постигане на добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) в съответствие с чл.13 от Рамкова 
директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС).

Национална приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000 (НПРД)21

За да се гарантира по-добрата интеграция на инвестициите в НАТУРА 2000 в съответните национални 
политики и инструментите за тяхното финансиране и съгласно чл. 8 на Директива 92/43/ЕИО за опазване 
на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (т.нар. Директива за местообитанията), ЕС 
въведе единен стандарт за стратегическо планиране на дейностите по НАТУРА 2000, в изпълнение на който 
България е разработила такава рамка. Целта на НПРД е да се определят по-добре нуждите от финансиране и 
приоритетите за защитените зони от НАТУРА 2000 на национално и регионално ниво и с това да се улесни ин-
теграцията им в бъдещите програми за финансиране от различните европейските финансови инструменти. 
Мярка № 17 от НПРД е Подкрепа за развитие и управление на екосистемите и техните услуги.

Сред основните стратегически документи на регионално и местно ниво трябва да посочим Плана за 
управление на речните басейни в Черноморския район за басейново управление на водите (ПУРБ)22, регионал-
ните планове за развитие на Североизточния и Югоизточния район, областните стратегии за развитие на 
черноморските области (Добрич, Варна, Бургас), общинските планове за развитие, програмите по околна сре-
да и управление на отпадъците на черноморските общини, и общинските програми за развитие на туризма.

19 http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=2999

20 http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=28 (в процес на обсъждане)

21  http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Natura%202000/PAF_okonchatelen.zip

22 Вторият ПУРБ (2016-2021) е процес на обсъждане – http://www.bsbd.org/bg/index_bg_5493788.html
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Областната стратегия за развитие е основен инструмент за планиране на областно ниво, който опре-
деля обща стратегическа рамка за развитие на областта в средносрочен план, като формулира цели и прио-
ритети за интегрирано и устойчиво развитие. Тази стратегическа рамка се определя въз основа на иденти-
фицирания потенциал за развитие на областната социална и териториална общност. В същото време тя 
се съобразява с политиките, целите, приоритетите, залегнали в европейската и в националната система за 
планиране на регионалното развитие.

На общинско ниво най-важният стратегически документ за развитието на една община е планът за раз-
витие на общината. С него се определят целите и приоритетите за развитието на съответната община, 
като всяка година се приемат и годишни програми за реализация на Общинския план за развитие. Българските 
общини имат добре разработени планове за развитие, но в тях въпросите на устойчивото управление и 
използване на екосистемите на територията на общината все още не са добре анализирани и не са сред 
най-важните приоритети. Настоящата Стратегия може да послужи за рамка и стимул за бъдещето им ин-
тегриране в общинските планове.

Сред другите най-важни документи23, които определят стратегическата рамка на Стратегията и съ-
държат мерки, които допълват предложените в т.8 приоритетни мерки, са:

• Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България (2013-2022)24

• Програма за развитие на селските райони (2014-2020)25

• Програма за морско дело и рибарство (2014-2020)26

• Национална стратегия за устойчиво развитие на горския сектор в България (2013-2020)27

• Стратегически план за развитие на горския сектор (2014-2023)28

• План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016-
2021 г. (проект)29

• Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България (2014-2030)30

• Национална програма за действие (НПД) за устойчиво управление на земите и борба с опустиняване-
то в България (2014-2020)31

• Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата, предпазване на Дунавския и Чер-
номорския бряг от ерозия и абразия и предпазване на техническата инфраструктура и населените 
места от свлачищни процеси (2015-2020)32

• Трети национален план за действие по изменение на климата (НПДИК)33

• Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България (до 
2020 г.)34

• Програма за прилагане на Директива 91/271 ЕС за канализационни системи над 2000 е.ж. (до 2023 г.)35

• Национален план за управление на отпадъците (2014-2020)36

23 Виж по-подробното описание на тези документи в Приложение I.

24 http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Natura%202000/RAMSAR/plan18062014.pdf

25 http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/

26 http://oprsr.government.bg/?page_id=4155

27 http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=875

28 http://www.iag.bg/data/docs/strategicheski_plan_za_razvitie_na_gsektor.pdf

29 http://www.bsbd.org/bg/index_bg_5493788.html ( в процес на обсъждане)

30 http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/strategy-bulgaria-2030_25022014.pdf

31 http://www.moew.government.bg/files/file/Soil/Programi/NAP_2014-2020.pdf

32 http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=964

33 http://www3.moew.government.bg/files/file/Climate/Climate_Change_Policy_Directorate/Treti_nacionalen_plan_za_deistvie_po_izmene-
nie_na_klimata.pdf

34 http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=434

35 http://old.europe.bg/upload/docs/CONF_BG_02_03_ad10_01__BG.pdf

36 http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=172
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Анализът на силните и слабите страни, възмож-
ностите и заплахите (SWOT анализа) за устойчиво-
то използване на черноморските крайбрежни еко-
системи се основава на изследване на източниците 
на информация, събрана по проекта SPECIES: 

- преглед на литературата – стратегически и 
правни документи (напр. областни стратегии за раз-
витие, нормативни актове),

- доклади на експертите по проекта SPECIES,
- резултатите от срещите и консултациите със заинтересованите страни и експертния семинар, про-

ведени през 2016 г.

СИЛНИ СТРАНИ
• Приети са най-важните стратегически документи в областта на биоразнообразието, горите, сел-

ското стопанство и други важни сектори по Черноморското крайбрежие.
• Транспонирано законодателство на Европейския съюз в областта на биоразнообразието. 
• Богати природни и антропогенни рекреационно-туристически ресурси (морско крайбрежие, пясъчни 

плажове, минерални води, водни площи, богато културно наследство, богат културен живот) за раз-
витие на традиционен и алтернативен туризъм. 

• Наличие на сериозен туристически бизнес потенциал и организации и институции в туризма. Нали-
чие на туристически комплекси с добре развита материална база. 

• Прилагане на интегриран подход в управлението на отпадъците на регионално равнище. 
• Наличие на добър демографски потенциал с относително високо образователно равнище и добра 

професионална квалификация на кадрите. 
• Съхранена културна идентичност на областите (напр. Варненска област), наличие на широка мрежа 

от културни институции с трайни традиции в организирането на национални и международни кул-
турни събития. 

• Липса на големи замърсяващи производства, особено извън градските центрове, запазен район в еко-
логично отношение с уникални природни дадености. 

• Съхранена природна среда с характерни ландшафтни качества, богато биоразнообразие и богати 
рекреационни ресурси. 

• Развита мрежа от Натура 2000 зони. 
• Мораториум върху добива на шистов газ и върху изграждане на ветрогенератори.

СЛАБИ СТРАНИ
• Проблеми в състоянието на околната среда – замърсяване на въздуха, водите, почвите и аквато-

рията в промишлено-градски агломерации, проява на разрушителни свлачищни процеси и абразия по 
крайбрежието, ветрова ерозия в добруджанската територия, нарушения при открития добив на 
нерудни изкопаеми, недостиг на пресни води;

• Липса на достатъчна координация и обвързаност на секторните политики и секторните действия 
на територията на областта от гледна точка на постигането на синергичен ефект за комплексно-
то развитие; 

• Амортизирани сграден фонд и материално-техническа база на голяма част от културните обекти и 
недвижимите културни ценности, липса на действителен пазар на труда в културната сфера; 

• Ускорени и мащабни застроявания по Черноморското крайбрежие, които водят до свръхнатоваре-
ност на инфраструктурата;

• Концентрация на базата за туризъм и туристическите услуги по крайбрежието; не се забелязват 
тенденции за преодоляване на сезонността на морския туризъм и разнообразяване на туристиче-
ския продукт;

• Неустойчиви практики на тралене и нашествие на инвазивния рапан, свръхулов на риба;
• Остаряла инженерната инфраструктура в населените места и курортните комплекси;
• Висок риск по отношение на последиците от климатичните промени;
• Неправилно и прекомерно употреба на пестициди и хербициди в селското стопанство;
• Липса или недостатъчна информация за ползите от опазване на биоразнообразието и на екосисте-

мите на територията на Българското Черноморие;
• Застаряващо население, което не може да се включи активно в бизнес и граждански проекти за раз-

витие на устойчива икономика и опазване на околната среда;
• Недостатъчен контрол и ефикасно прилагане на законодателството (напр. по околна среда);
• Недостатъчно развити правила на местно ниво в наредби и правилници.

6. SWOT анализ
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ВЪЗМОЖНОСТИ
• Обогатяване на туристическото предлагане чрез развитие на алтернативни форми на туризъм – 

балнео, спа, здравен, познавателен, културен, селски. Активизиране на вътрешността на прилежаща-
та към БЧ територия за създаване на атрактивни регионални туристически продукти;

• Реализиране на проекти с финансов ресурс на ЕС за биоразнообразие и екоинфраструктура. Подобря-
ване характеристиките на крайбрежните морски води; 

• Прилагане на проекти и програми, финансирани от ЕС, за опазване на биоразнообразието и развитие 
на екосистемните услуги;

• Развитие на международен здравен туризъм;
• Развитие на биологично земеделие по европейски стандарти, което ще стимулира развитието на 

хранителната промишленост;
• Благоприятни климатични условия и природни дадености за развитие на селско стопанство и възмож-

ност за утвърждаване на областите като производител на биологични селскостопански продукти; 
• Богато културно-историческо наследство и природа, което създава условия за развитие на алтер-

нативни форми на туризъм и нови туристически продукти;
• Подкрепа от местната и централна власт – формиране на воля за опазване и подобряване на екосис-

темите и екосистемните услуги.

ЗАПЛАХИ
• Засилване на засушаванията в резултат на промени в климата, промени в статуса на влажните зони, 

намаляване на рибните запаси, увреждане на горските екосистеми
• Засилване на свлачищните процеси и поява на нови свлачища поради неизграденост на канализацион-

ната мрежа;
• Нарушаване на природното равновесие, изчерпване на природния туристически потенциал, неразум-

но инвестиционно поведение и превръщане на крайбрежието в непрекъсната урбанизирана ивица, 
отлив на туристи; 

• Недостатъчно финансови средства за реализиране на екологични проекти. Липса на терени, подхо-
дящи за депониране на драгажни маси. Нарастване на незаконните микросметища 

• Влошаване на показателите в зоните за водоползване на Черно море и еутрофикационни процеси по 
крайбрежието; 

• Продължаващата тенденция на изсичането на гори и унищожаването на горски масиви.
• Засилване на почвената и речната ерозия и морската абразия;
• Прекалено туристическо усвояване на природно-рекреационни ресурси и прекалено застрояване на 

крайбрежната ивица, водещо до поява на конфликти с околната среда;
• Замърсяване на въздуха, водите, почвите и акваторията в промишлено-градски агломерации (напр. 

Варна – Девня), проява на разрушителни свлачищни процеси и абразия по крайбрежието; 
• Засилване на зависимостта на района от климатичните промени, които могат да повлияят нега-

тивно на селското и горското стопанство, на развитието на туризма, на състоянието на водните 
ресурси и биоравновесието;

• Засилване на природните рискове в крайбрежните зони и влошаване екологичното състояние на 
Черно море, в резултат на лошо управление на околната среда и прекомерно туристическо нато-
варване на крайбрежната ивица;

• Прекалена експлотация на водните ресурси;
• Свръхуловът на риба да продължи и рибните запаси да се сринат;
• Продължаващо навлизане на инвазивни видове;
• Липса на или слабо активно гражданско общество, включено в процеса на вземане на решенията по 

развитието на общността, общината и областта. 
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Въз основа на резултатите от изследването на 
състоянието на черноморските екосистеми, ос-
новните заплахи и рискове за тях; отчитайки оцен-
ката на екосистемните услуги, предоставяни от 
екосистемите по Българското Черноморие, както и 
изводите от SWOT анализа, формулираме следните 
стратегически цели, които да насочват планиране-
то на устойчивото използване на черноморските 

крайбрежни екосистеми в рамките на Стратегията.

1. Създаване на условия за опазване и възстановяване на черноморските крайбрежни екосистеми и 
предоставяните от тях екосистемни услуги;

2. Развиване на интерес и познания у местните общности, местния бизнес, общинските власти и 
други заинтересовани страни за състоянието и ценността на черноморските крайбрежни екосистеми и 
насърчаване към конкретни действия за опазването им;

3. Създаване на условия за растежа на местната икономика и социално развитие при опазване и разви-
ване на потенциала на екосистемите и предоставяните от тях услуги;

4. Превръщане на опазването на черноморските екосистеми и развиването на предоставяните от 
тях екосистемни услуги в инструмент при планирането и развитието на черноморските общини и об-
ласти и при развитието на местната икономика и инфраструктура;

5. Съхраняване на природното и културното богатство на територията на черноморското край-
брежие;

6. Целево разходване на приходите от екосистемни услуги за опазване на биоразнообразието, ланд-
шафта и екосистемите;

7. Създаване на условия за развитие на устойчиви местни и регионални мрежи и структури за опазва-
не и устойчиво използване на черноморските крайбрежни екосистеми;

8. Развиване на международното сътрудничество с държавни, общински, научни и граждански ор-
ганизации и институции с интереси и опит в опазването и устойчивото използване на крайбрежните 
екосистеми.

Приоритетните мерки са разделени в пет основни 
категории по своя обхват (хоризонтални, секторни, 
общностни, финансови и мерки за адаптация на еко-
системите към измененията в климата), като под 
всяка категория са определени приоритети чрез 
конкретни мерки. Като отделна категория са обо-
собени териториални мерки, които представляват 
план за действие въз основа на изследването на със-

тоянието на черноморските крайбрежни екосистеми и обхваща мерки и дейности за пилотно прилагане за 
опазване на 10% екосистеми в най-добро състояние и за възстановяване на 10% екосистеми в най-лошо със-
тояние.

Предложените мерки са определени като приоритетни въз основа на експертен анализ, изследване на 
относимите стратегически и нормативни документи и консултации със заинтересованите страни. Тези 
мерки са концептуална и интегрирана рамка за планиране и действие от всички заинтересовани страни спо-
ред тяхната компетентност (напр. държавни органи и общини), или бизнес и обществен интерес (напр. ту-
ристически бизнес, неправителствени организации), като се вземат предвид конкретните природни, социал-
ни и икономически условия.

7. Стратегически цели

8. Приоритетни мерки
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ОБХВАТ 1 – ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ
Приоритет 1 – Създаване на правна рамка за въвеждане на екосистемните услуги в законодателство-

то и секторните политики
1. Дефиниране на понятието „екосистемни услуги“ в законодателството
2. Въвеждане на екосистемните услуги като критерий за оценка на значимостта на въздействието на 

планове и програми в рамките на процедурата по екологична оценка
3. Определяне на екосистемните услуги като национално богатство и поддържането и подобряването 

им като част от националната сигурност

Приоритет 2 – Създаване на институции за прилагане на Стратегията и устойчиво използване на 
черноморските крайбрежни екосистеми

4. Създаване на единен орган за управление на защитените територии и зони по Черноморското крайбре-
жие (напр. като регионално звено към НСЗП към МОСВ)

5. Създаване на Комитет по изпълнение и наблюдение за прилагане на Стратегията за устойчивото из-
ползване на черноморските крайбрежни екосистеми

Приоритет 3 – Създаване на механизми за планиране и информация за екосистемните услуги
6. Въвеждане на доброволно-договорни системи за плащания за ЕУ
7. Изготвяне на национална стратегия за развитие на екосистемните услуги
8. Включване на екосистемните услуги, тяхната оценка и развитие, в общински планове и програми на 

черноморските общини и области
9. Създаване на национална мрежа за фасилитиране и обмен на информация за екосистемни услуги 
10. Изготвяне на наръчник за зелени инвестиции и екосистемни услуги
11. Изготвяне на регистър на проекти и резултати от ежегодни проучвания/мониторинг, свързани с опаз-

ване на биоразнообразието и проекти в областта на туризма и други отрасли – за документиране и оценка на 
приноса им за Стратегията

Приоритет 4 – Научни изследвания и мониторинг за подобряване и актуализиране на знанието за би-
оразнообразието в морската и крайбрежна зона

12*. Изследвания на влиянието на основните заплахи за биоразнообразието: загуба на местообитания и 
обезлесяване, замърсяване, свръхексплоатация на природните ресурси, инвазивни видове и климатични проме-
ни, унищожаване на видове и безпокойство, вкл. и чрез разработване на специфични индикатори.38

13. Изследвания на влиянието на климатичните промени върху биоразнообразието по Черноморското 
крайбрежие (напр. върху физиологията на морските организми, размножаването, популационната структура 
и разпространението на видовете)

14. Насърчаване на интердисциплинарните изследвания на национално и международно ниво, свързани с 
черноморското крайбрежие и прилежащата акватория

15*. Мониторинг на екосистемните процеси (напр. въздействие на инвазивните видове, на патогените, 
на цъфтежите, на ефекта от заустването на отпадни води)39

16. Намаляване на антропогенното въздействие с цел намаляване на уязвимостта на крайбрежните еко-
системи към стресори като климатичните промени и инвазивни видове

Приоритет 5 – Опазване и възстановяване на екосистеми и местообитания, вкл. на емблематични 
видове и местообитания

17*. Приоритетно възстановяване на деградирали екосистеми и местообитания40

18. Ограничаване и забрана на лова на диви гъски във влажните зони в региона около Шабла и Дуранкулак 
при използване методологията на екосистемните услуги

19. Опазване на понтосарматските степи като тип местообитание срещащо се само по Черноморието 
– забрана за унищожаването и третирането им с химикали както в, така и извън Натура 2000

37 * Съществуваща или сходна мярка, открита в други стратегически документи.

38 За морската зона виж съществуващите мерки в Програмата от мерки (ПоМ) за поддържане или постигане на ДСМОС в 
съответствие с чл. 13 от Рамковата директива за Морска Стратегия (РДМС) (2008/56/ЕС) (в процес на обсъждане).

39 За морската зона мярката е съществуваща. От 2012 г. се провежда регулярен мониторинг на морската среда в крайбрежната зона до 
1 морска миля, съгласно Рамковата Директива за водите 2000/60/ЕС. Предстои регулярен мониторинг за изпълнение на изискванията на 
РДМС от 2017.

40 За морската зона виж Програмата от мерки (ПоМ) за поддържане или постигане на ДСМОС в съответствие с чл. 13 от РДМС (в процес 
на обсъждане) – Мерки за възстановяване и опазване на морските екосистеми, включително местообитания и видове.



[ 28 ] ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧЕРНОМОРСКИТЕ КРАЙБРЕЖНИ ЕКОСИСТЕМИ

20. Опазване на лонгозните гори (както в резерватите, така и в буферните им зони и в незащитените 
територии)

21. Ограничаване на лова в Бургаското езеро (Вая) в зимния период, за намаляване безпокойството върху 
тръноопашатата потапница

22. Поставяне на акустични репелентни устройства (пингъри) на риболовните съоръжения за стопански 
риболов в българската акватория на Черно море

Приоритет 6 – Международно сътрудничество за подобряване на познанието, опазването и възста-
новяването на екосистемите на Черно море и крайбрежната му зона

23. Сътрудничество със страните от Черноморския басейн и други европейски страни за опазване на 
Черно море от замърсяване (напр. чрез интегриране на резултатите от проекти и препоръки им в междуна-
родната политика)

24. Провеждане на международни научни изследвания по Черноморското крайбрежие (напр. изследвания на 
рибните запаси и на състоянието на сухоземните крайбрежни екосистеми)

ОБХВАТ 2 – СЕКТОРНИ МЕРКИ
Приоритет 7 – Въвеждане и прилагане на добри земеделски практики и опазване на традиционните 

селскостопански практики за опазване на биологичното разнообразие в земеделските земи41

25. Повишаване на информираността на заетите в селскостопанския сектор за опазване и устойчиво 
използване на биологичното разнообразие и за възможностите за прилагане на агро-екологични мерки

26. Идентифициране на местата с високо консервационно значение в селскостопанския фонд, които са 
застрашени от загуба на биологично разнообразие.

27. Въвеждане на схема за субсидиране на органично земеделие, стимулираща отказ от ползване на пести-
циди и азотни торове в 3 – километровата зона от брега

28. Схема за насърчаване на възстановяване и подобряване на деградирали трайни насаждения по приро-
досъобразен начин в 3 – километровата зона (напр. лозя, овощни дървета)

29. Контрол на прилагането на чл.10,ал.2,т.7 и чл.11,ал.2,т.3 от ЗУЧК
30*. Въвеждане на ограничение за употребата на торове и пестициди в селското стопанство42

31. Стимулиране на системи за икономично и ефективно използване на водите за поливни нужди
32. Насърчаване на поддържането на постоянно затревени площи – пасища, ливади, степи
33*. Въвеждане на нови практики за опазването, възстановяването и устойчивото ползване на почвите 

и техните функции43

Приоритет 8 – Разработване на национална политика за изграждане и управление на фермерски тър-
жища и пазари

34. Изграждане и управление на фермерски общински тържища и пазари във всяка черноморска община, на 
които фермерите да продават собствена продукция

35. Въвеждане на изискване селскостопанската продукция да е произведена на не повече от 100 км. раз-
стояние от тържището или пазара

36. Въвличане на местни общности в дейностите по организация и управление на тържищата и пазарите 
или делегирането им на тези дейности (напр. чрез насърчаване на създаването на кооперативи – производи-
телски или потребителски, които да поемат ролята на организатор/оператор) 

37. Стимулиране на участието на повече био производители (напр. чрез предимство при достъпа до 
местата за продажба, проверки за наличие на пестициди и нитрати) 

Приоритет 9 – Устойчиво управление на горите по Черноморското крайбрежие
38. FSC сертификация на всички черноморски горски стопанства
39. Проекти за оползотворяване на отпадната биомаса селското и горското стопанство в черномор-

ските общини за енергийни нужди и производство на органични торове
40. Преустановяване на стопанския дърводобив във високостъблените гори в 3 – километровата край-

брежна ивица
41. Инвентаризация на състоянието на растителната покривка в зоните, уязвими за свлачища, ерозия, 

41 Включен в Плана за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите (ПУРБ 2010-2015), както и и 
в проекта на втория ПУРБ (2016-2021).

42 Планирана като допълнителна мярка в проекта на втория ПУРБ (2016-2021) (в процес на обсъждане).

43 Сходна мярка в Национална програма за действие (НПД) за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в България (2014-
2020).



ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧЕРНОМОРСКИТЕ КРАЙБРЕЖНИ ЕКОСИСТЕМИ [ 29 ]

абразия и наводнения
42. Провеждане на залесителни мероприятия с местна растителност, устойчива на климатичните про-

мени или да се осигурява естественото възобновяване на растителността

Приоритет 10 – Устойчиво управление на рибните ресурси по Черноморското крайбрежие
43*. Забрана на траленето, вкл. бийм траленето, и въвеждане на технически мерки за подобряване на 

селективността (напр. сезонно редуване на местата за риболов)44

44. Ограничаване на количеството и състава на съпътстващите улова видове и предотвратяване на 
увреждането на бентоса

45*. Мониторинг на състоянието на рибните запаси, тяхната експлоатация и екологосъобразното раз-
витие на аквакултурите45

46*. Повишаване на информираността и стимулиране на участието на заинтересованите страни в об-
ластта на развитие на рибарството и аквакултурите46

47. Приемане на планове за изграждане на изкуствени рифове
48*. Мораториум върху улова на ключови видове като калкан и др.47

Приоритет 11 – Подобряване на зелената инфраструктура в населените места
49. Разработване на проекти за зелена инфраструктура в черноморските общини и нетно увеличение на 

съществуващата зелена инфраструктура

Приоритет 12 – Подобряване пречистването на водите от населени места и селищни образувание, 
в т.ч. курорти

50*. Приоритетно изграждане в черноморските градове на градски пречиствателни станции със затво-
рен цикъл48

51. Забрана за заустване на непречиствени води или води от пречиствателни станции в реки, езера и 
други естествени влажни зони.

52. Преустановяване на заустването на непречистени отпадни води в Черно море

Приоритет 13 – Създаване на нов имидж на туризма по Черноморското крайбрежие
53. Ребрандиране на националната реклама за морския туризъм: „Черно море – природа и наследство“
54. Създаване на регионална марка „Черно море“ за органични храни и напитки, произведени в черноморски-

те общини, или за улов от устойчив риболов и аквакултури
55. Изготвяне на общ туристически стил за отделни черноморски селища или курорти: въвеждане на 

архитектурен код за отделни курортни образувания и недопускане на „проектиране на парче“ с по-ефективен 
контрол по приемането и одобряването на проектите, вкл. и на устройствените планове.

56. Опазване на културното наследство на територията на черноморските общини
57. Опазване на пейзажите на територията на черноморските общини

Приоритет 14 – Създаване на мрежа от регионални туристически бизнес паркове за устойчиво из-
ползване на екосистемите

58. Определяне териториалното устройство и статута на туристическите бизнес паркове за устой-
чиво използване на екосистемите

59. Допълнение и изменение на законодателни и нормативни актове.
60. Въвеждане на доброволно-договорни системи за плащания за ЕУ
61. Създаване на регионална марка на парка за използване на регионални продукти в туристическото пред-

лагане за устойчиво използване на черноморските екосистеми

44 Сходна мярка е включена в Програмата от мерки за поддържане или постигане на ДСМОС в съответствие с чл.13 от РДМС (в процес 
на обсъждане).

45 Мярката е в изпълнение на преки задължения за мониторинг на текущото състояние на морската среда, в случая състоянието на 
рибните запаси, който се изпълнява от ИАРА, като предстои неговото интегриране и разширение на обхвата му чрез програмата за 
мониторинг по дискритори.

46 Сходна мярка е включена в Програмата от мерки за поддържане или постигане на ДСМОС в съответствие с чл.13 от РДМС (в процес 
на обсъждане).

47 Сходна мярка е включена в Програмата от мерки за поддържане или постигане на ДСМОС в съответствие с чл.13 от РДМС (в процес 
на обсъждане).

48 Прилагане на Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните 
води, зауствани във водни обекти.
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62. Създаване на модел за регионални сдружения за устойчиво развитие на черноморските екосистеми, 
опазване на пейзажите, на културното и природно наследство посредством подходящо управление на турис-
тическите бизнес паркове.

63. Осъвременяване и мониторинг за спазването на коефициенти като брой легла/плажна площ, брой 
легла/зелени площи и др. подобни дейности в курортните комплекси

64. Подобряване рекламната и комуникационна стратегия, свързана с популяризиране на ползата от 
устойчивото използване на екосистемите в черноморския регион за развитие на туристическия отрасъл.

65. Разработване на подробни карти за културен туризъм и карти за екологичен туризъм в региона по 
общини

66. Създаване на платформа „Устойчив бизнес на черноморските общини“ със стриктни критерии за 
вписване в него на частни земеделски стопани, производители, хотелиери и други

67. Регионална паралелна валута (пилотен проект в общините на Странджа или в Крайморска Добруджа)

Приоритет 15 – Развитие на селски туризъм по Черноморското крайбрежие
68. Развитие на селски туризъм, базирано на съществуваща селска инфраструктура и на стоки и услуги, 

предоставяни от местното население

Приоритет 16 – Интегриране на биоразнообразието в териториалното и регионалното планиране
69. Изготвяне на Регионална схема на Черноморското крайбрежие
70. Обявяване на природен парк или на биосферен парк по цялото или в части от Черноморското край-

брежие 
71. Въвеждане на допълнителни критерии за оценка на нови проекти за урбанизация
72. Въвеждане на научно обоснована и стриктно спазвана плътност на застрояване в крайбрежната зона 

и ниско застрояване (до 10 м.) при строеж на нови жилища или туристически обекти в крайбрежната зона
73. Изготвяне на комплексна експертиза при разрешение за смяна предназначението на ползване на земе-

делски земи или гори
74. Изграждане на дефрагментационни съоръжения около пътните артерии (насочващи съоръжения и 

съоръжения, предпазващи от преминаване на животни през пътното платно)
75. Въвеждане на стриктни критерии за избор на място за разполагане на соларни инсталации.

ОБХВАТ 3 – ОБЩНОСТНИ МЕРКИ
Приоритет 17 – Повишаване на информираността за екосистемните услуги и участието на общест-

веността
76. Образователни програми в училищата в региона относно характера и ценността на черноморските 

екосистеми
77. Кампании за залесяване на градски и крайградски територии под надслов „Всеки да засади/осинови свое 

дърво“ и за осиновяване на защитени територии
78. Обявяване на Ден на екосистемните услуги

ОБХВАТ 4 – ФИНАНСОВИ МЕРКИ
Приоритет 18 – Въвеждане на екосистемните услуги във финансовия баланс на държавата и на мест-

но ниво
79. Въвеждане на стойността на екосистемните услуги като перо в БВП. Баланс на екосистемните услу-

ги в държавата
80. Въвеждане на данъчни облекчения за инвестиции за опазване и възстановяване на екосистемите.
81. Изменения в ЗМДТ с възможност туристическите обекти да получават отстъпка, определена от 

Общинския съвет, в случай, че инвестират в опазване и възстановяване на екосистемите.
82. Изготвяне на баланс на екосистемните услуги на областно и общинско ниво.

ОБХВАТ 5 – МЕРКИ ЗА АДАПТАЦИЯ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ КЪМ ИЗМЕНЕНИЯТА В КЛИМАТА
Приоритет 19 – Адаптация на горските екосистеми към по-топъл и сух климат
83. Провеждане на детайлни научни проучвания върху способността на растящите в България дървесни и 

храстови видове и техните подвидове и генотипове да се адаптират, включително физиологично (транспи-
рация, фотосинтези, дефолиация и др.), към по-топъл и сух климат

84. Прилагане на предвидените мерки в програма от мерки за адаптиране на горите в Република Бълга-
рия и намаляване на негативното влияние на климатичните промени върху тях и особено тези, насочени към 
опазване на мезофилния характер на съществуващите съобщества, предпазване от изсветляване на склопа 
(с оглед да няма ксерофитизация), предпазване от намаляване на видовото и генетичното разнообразие на 
съобществата

85. Промени в законодателството относно, така нареченото, въвеждане на чужди видове. Видове, кои-
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то са от съседни на България територии, но от биогеографски райони, срещащи се у нас, не следва да се 
третират като „чужди”.

86. Създаване на опитни горски култури от средиземноморски видове в подходящите пояси и условия. 
Tакива култури да се създават на мястото на други култури и да не се унищожават естествени насаждения 
или култури, в които има перспектива за превръщане в естествени (наличие на естествен подраст). Мерки-
те да включват неинвазивно залесяване с такива видове – напр. създаване на ивици от „дървета или храсти 
на бъдещето“ покрай горски пътища, без да се уврежда естествената горска растителност.

87. Разработване на национално ниво на правилник или въвеждане в съществуващите правилници за лесо-
въдство на програма от мерки за неинвазивно „разширяване на ареала“ на дървесно-храстовите видове с цел 
адаптиране на горите към климатичните промени.

88. Ревизия на всички горско-стопански планове въз основа на подробно биоклиматично картиране на 
територията на държавното горско/ловно стопанство;

89. Повишаване на адаптационния капацитет на горските съобщества – инвентаризация на наличието 
на “дървета на бъдещето” (попадащи в подходящ потенциален биоклимат) във всеки отдел и подотдел и 
оценка на уязвимостта към климатичните промени

Приоритет 20 – Адаптация на езерните екосистеми към по-топъл и сух климат
90. Изготвяне на национална методика за адаптиране на езерните екосистеми към климатичните проме-

ни, отчитайки типа на езерната екосистема (трофичност, дълбочина, проточност и др.);
91. Създаване и приемане на индивидуални планове за адаптиране към климатичните промени на отделни-

те лагуни и лимани, отчитайки заплахите, свързани с повишаване на температурите
92. Картиране и приоритизиране на рискови крайбрежни територии – населени места, застрашени от 

заливане и засоляване; лимани и лагуни; застрашени от ерозия брегове; застрашени от заливане туристически 
ресурси; застрашени редки екосистеми

Приоритет 21 – Планиране на адаптацията на екосистемите към климатичните промени
93. Приемане на стратегически мерки за адаптиране към климатичните промени – опазване, приспосо-

бяване, изтегляне от увредената територия въз основа на приоритизацията и оценката на необходимите 
ресурси за предприемане на мерки за адаптиране

94. Планиране на земеползването, очертаване на рисковете и съобразяването му с климатичните проме-
ни (заливане, наводнения, щети от бури, преливане на морето, връщане на течението на реки)

95. Правила за строителство, адаптирани към климатичните промени (адаптиране на сгради към наво-
дняване)

96. Обновяване на отводнителните системи

1. Опазване и възстановяване на екосистемите Е1 
Урбанизирани екосистеми

Опазване на най-добрите 10% урбанизирани еко-
системи Е1 – напр. Балчик, курортен комплекс Албена, 
и възстановяване на състоянието на най-деградира-
лите 10% – напр. индустриалните зони на Бургас и Ва-
рна, курортен комплекс Слънчев бряг

Приоритетни дейности:
1.1. Опазване на зелените площи и естествените природни територии в и до гр. Балчик, гр. Каварна, гр. 

Шабла, гр. Ахтопол, курортен комплекс Албена и други населени места, засегнати в по-малка степен от стро-
ителния бум.

1.2. Териториално планиране, според което ново строителство да се извършва в границите или непо-
средствено до населените места, но извън защитените зони по Директивата за местообитанията – за ця-
лото Черноморие.

1.3. Стимулиране ремонта и реконструкцията на съществуващи сгради с цел туризъм, за сметка на ново 
строителство – цялото Черноморие

1.4. Промяна на начина на ползване на индустриални зони – за увеселителни мероприятия, артистични 
проекти и други – Бургас, Варна и др.

1.5. Увеличаване площта на зелените площи в Бургас и Варна.

2. Опазване и възстановяване на екосистемите Е2: Земеделски земи
Опазване на най-добри 10% – напр. в района на Странджа и около гр. Бяла, възстановяване на най-дегради-

ралите 10% – напр. големите блокове с монокултури около Каварна и Балчик.

9. Териториални мерки
и план за действие
по видове екосистеми 
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Приоритетни дейности:
2.1. Стимулиране дребното традиционно земеделие, в т.ч. чрез общински програми за намаляване посе-

гателствата и кражбите на земеделска продукция и директни продажби на земеделска продукция – общини 
Каварна, Балчик, Аврен, Бяла, Несебър, Царево.

2.2. Възстановяване земеделското биоразнообразие, стимулиране органичното земеделие и намаляване 
ползването на пестициди в досега интензивно отглеждани площи (особено в района на Добруджа).

2.3. Подкрепа на специални мерки за зимуването на гъските в Добруджа и около гр. Бургас.
2.4. Контрол на ползването на торове и препарати за растителна защита – особено около влажни зони, 

реки, НАТУРА 2000 места.
2.5. Програми за стимулиране на пчеларството и намаляване смъртността на пчелите в земеделските 

земи – Шабла, Каварна, Балчик, Приморско, Царево и други общини.

3. Опазване и възстановяване на екосистемите Е3: Широколистни високостъблени гори
Опазване на най-добри 10% – напр. резерватите Балтата, Камчия, Ропотамо и някои гори в Странджа и 

възстановяване на най-деградиралите 10% – напр. тополови насаждения около Слънчев бряг и гори около ку-
рортите.

Приоритетни дейности:
3.1. Разширяване границите на резерватите с най-запазените гори извън тях – Балтата, Камчия, Ропотамо
3.2. Премахване на изкуствени насаждения върху дюни и плажове и възстановяване на естествената рас-

тителност по начин, който не пречи на туризма в районите – Крапец, Слънчев бряг
3.3. Намаляване ползването и изборно стопанисване на високостъблени гори в зона „А“и „Б“ по ЗУЧК

4. Опазване и възстановяване на екосистеми Е4 Широколистни нискостъблени гори
Опазване на най-добрите 10% – напр. защитени местности Силистар, устието на Велека и Иракли, От-

манли, северно от Камчия около Близнаци, къмпинг Рай и възстановяване на най-деградиралите 10% – близо до 
населени места

Приоритетни дейности:
4.1. Запазване на горите от келяв габър като важни защитни гори – навсякъде по наклонени и сухи терени.
4.2. Намаляване ползването на най-ценните гори – всички дерета, които се вливат в морето, всички гори 

в зона „А“ от ЗУЧК, защитени местности Силистар, устието на Велека и Иракли, Отманли, северно от Камчия 
около Близнаци, къмпинг Рай.

4.3. Възстановяване най-деградиралите гори, в т.ч. превръщане им във високостъблени където е възмож-
но – близо до населени места.

5. Опазване и възстановяване на екосистеми Е5: Иглолистни гори
Опазване на най-добрите 10% – напр. Странджа, Каблешково, Шкорпиловци и възстановяване на най-де-

градиралите 10% – навсякъде по Черноморското крайбрежие
Приоритетни дейности:
5.1. Картиране на важните за опазване от ерозия, свлачища и наводнения иглолистни насаждения и из-

вършване на поддържащи мерки в тях.
5.2. Постепенно превръщане на останалите иглолистни гори в естествени широколистни.

6. Опазване и възстановяване на екосистеми Е6: Тревни екосистеми
Опазване на най-добрите 10% – напр. резерват Калиакра, Камен бряг, Тюленово, Шабла и възстановяване 

на най-деградиралите 10% – напр. между с. Божурец и с. Топола, около ветрогенераторите в Добруджа
Приоритетни дейности:
6.1. Обявяване на всички тревни местообитания, които са картирани като тревни местообитания от 

Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие, като постоянно затревени площи и забрана за тях-
ното застрояване, разораване, залесяване и превръщане в обработваеми земи – всички защитени зони от 
НАТУРА 2000

6.2. Стимулиране пасищното животновъдство – всички общини
6.3. Възстановяване деградирали степни местообитания – общини Балчик, Каварна и Шабла
6.4. Възстановяване популациите на тревопасни диви животни – общини Аврен, Долни Чифлик, Бяла, Не-

себър, Приморско, Царево.

7. Опазване и възстановяване на екосистеми Е7: Храсталачни и ерикоидни екосистеми
Опазване на най-добрите 10% – напр. резерват Яйлата, местност Болата, около гр. Балчик, природен парк 

Странджа, и възстановяване на най-деградиралите 10% – напр. западно от курортен комплекс Слънчев бряг, 
различни площи, изсечени заради субсидии

Приоритетни дейности:
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7.1. Законова защита за храстови съобщества около Болата, в Странджа.
7.2. Управление на ивиците от храстови съобщества между гората и земеделските площи, като ключови 

за поддържане на биоразнообразието: община Царево, Бяла, Несебър и др.
7.3. Изготвяне на план за управление на деградирали храстови съобщества – поддържане на тревни, 

храстови или горски екосистеми в зависимост от естествените процеси.
7.4. Забрана за изсичане на важни за биоразнообразието храсти заради земеделски субсидии: около с. Емона 

и други.

8. Опазване и възстановяване на екосистеми Е8: Реки, ручеи, потоци, канали
Опазване на най-добрите 10% – напр. р. Велека, р. Силистар, р. Резовска, р. Дяволска, и възстановяване на 

най-деградиралите 10% – напр. р. Двойница, реки в населените места (Варна)
Приоритетни дейности:
8.1. Възстановяване естественото корито на променени реки: устието на р. Резовска, участъци от р. 

Дяволска и р. Камчия, р. Двойница.
8.2. Намаляване притока на мръсни води в реките, които преминават през населени места (Варна и др.), в 

р. Двойница.
8.3. Намаляване притока на замърсители от селското стопанство в реките.
8.4. Възстановяване на естествената крайречна растителност около всички реки.

9. Опазване и възстановяване на екосистеми Е9: Езера, блата и влажни зони
Опазване на най-добрите 10% – напр. Алепу, Вельов вир – Ропотамо, ЗМ „Пода“ и възстановяване на 

най-деградиралите 10% – напр. Варненско езеро, езеро Вая
Приоритетни дейности:
9.1. Създаване органи за управление на най-важните влажни зони: Алепу и Вельов-вир – Ропотамо, Атана-

совско езеро, яз. Мандра, Поморийско езеро, Шабленски езера, Дуранкулашко езеро. Осигуряване на ресурс за 
функционирането им.

9.2. Възстановяване на водния режим и качеството на водата на деградирали влажни зони – около Слън-
чев бряг, заливни територии около Камчия, Караагач.

9.3. Изготвяне на план за дългосрочно възстановяване на живота във Варненско езеро и езеро Вая, в т.ч. 
чрез премахване на натрупано индустриално замърсяване.

10. Опазване и възстановяване на екосистеми Е10: Крайбрежни дюни и пясъчни брегове
Опазване на най-добрите 10% – напр. Аркутино, Камчийски пясъци, до Шабленска тузла и възстановяване 

на най-деградиралите 10% – напр. градски плажове на Бургас, Варна, Созопол, к.к. Албена
Приоритетни дейности:
10.1. Запазване на най-представителните дюнни съобщества, чрез законова защита и активни мерки, 

като поставяне на дървени скари за преминаване на плажуващите, ограничаване утъпкването и достъпа на 
автомобили до плажовете. Всички плажове в общините Шабла и Долни Чифлик, плаж Аркутино.

10.2. Възстановяване на деградирали плажове, чрез дългосрочни програми за връщане на релефа и расти-
телността на дюните. К.к. Албена, градски плажове, плажове в община Созопол.

11. Опазване и възстановяване на екосистеми E11: Крайбрежни чакълести и стръмни брегове, скали
Опазване на най-добрите 10% – напр. между нос Калиакра и нос Шабла, между с. Синеморец и с. Резово и 

възстановяване на най-деградиралите 10% – напр. около Созопол, защитена местност Колокита, нос Св. Тома, 
до градовете

Приоритетни дейности:
11.1. Законова защита, контрол и мониторинг на скалите и степите между нос Калиакра и нос Шабла, меж-

ду Резово и Синеморец, около Маслен нос.
11.2. Възстановяване на крайбрежните скали и чакълестите брегове около Созопол, нос Св. Тома и в насе-

лените места.

12. Опазване и възстановяване на екосистеми E12: Шелфови морски екосистеми
Опазване на най-добрите 10% – напр. срещу устието на р. Велека, между нос Калиакра и Камен бряг, около 

Маслен нос, и възстановяване на най-деградиралите 10% – напр. Бургаски и Варненски залив
Приоритетни дейности:
12.1. Създаване на морски защитени територии – срещу брега между н. Калиакра и с. Камен бряг, срещу 

резерват Ропотамо, срещу устието на р.Велека, срещу брега между с. Синеморец и Резово.
12.2. Активни мерки за намаляване натрупаното замърсяване в Бургаския и Варненския залив.
12.3. Международни мерки за намаляване притока на замърсители в Черно море и намаляване вредните 

риболовни практики.
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Прилагането на настоящата Стратегия в цялост 
или на отделни нейни мерки на местно или регионално 
ниво изисква процес на идентифициране и управление 
на екосистемните услуги. В този процес общият еле-
мент е активното включване на различни заинтере-
совани страни като общини, областни администра-
ции, бизнес, неправителствени организации. 

Участие на заинтересованите страни, като 
понятие се отнася до участието на групи по интереси (т.е. представители на местно засегнатите общ-
ности, национални или местни органи, политици, граждански организации и бизнеса) в планирането или процеса 
на вземане на решения. За да се определят «заинтересовани лица» в контекста на проект OpenNESS (2012-2017), 
авторите (Hauck et al., 2014), предлагат да се използва определението на Hein et al. (2006: 213), а именно „заинте-
ресована страна“ е „всяка група или физическо лице, което може да засегне или се влияе от услугите на екосис-
темата“. Могат да бъдат разграничени четири основни групи заинтересовани страни, които по различни на-
чини са свързани с биологичните или физически ресурси и техните екосистемни услуги (Demeyer & Turkelboom, 
2014): а) заинтересованите лица, които пряко се възползват (бенефициенти); б) заинтересованите лица, които 
са повлияни отрицателно (тежест); в) заинтересованите лица, които пряко въздействат на екосистемите 
(услуги) (например собственик на земя, мениджър на ресурсите); и г) участници, които косвено влияят върху 
екосистемите (услугите) (например участник в местна власт, обществена организация). В действителност, 
една екосистемна услуга обикновено е повлияна от повече от една от тези групи заинтересовани страни, 
както и една специфична група на заинтересованите страни може да изпълнява няколко от тези „роли“.

Нивата и формите на участие на заинтересованите страни, могат да бъдат разнообразни. Международ-
ната асоциация на участие на обществеността (IAP2), дефинира пет нива на ангажираност. Първото ниво 
на участие е да се поддържат информирани заинтересованите страни. На етапа на консултациите (второ 
ниво), се получава обратна връзка от страна на обществеността върху анализа, алтернативите и реше-
нията. На трето ниво, нивото на участие, идеята е да се работи директно със заинтересованите страни 
и да се вземе предвид техния принос в процеса на вземане на решения. На четвърто ниво, на нивото на съ-
трудничество, целта е процес, който дава възможност за ефективно партньорство и ангажиране по всички 
ключови дейности и решения. И накрая, но не на последно място, е петото ниво на овластяването, където 
обществеността прави информирано решение, което се осъществява от отговорния орган.

С цел да се идентифицират съответните заинтересовани страни, които трябва да бъдат включени 
в един процес може да бъде проведен анализ. Типология на методите за събиране на данни може да се намери 
в Reed et al. (2009). Създадена е работна група в рамките на проект OpenNESS, която е подготвила наръчник 
с различни методи на анализ на заинтересованите страни, които могат да бъдат използвани в контекста 
на процеса на вземане на решения за околната среда. Докато анализ на заинтересованите страни е особено 
важен в началото на проекта, може да е необходимо да се повтори по време на провеждане на транс-дисци-
плинарен процес на изследване. Практическите насоки дефинирани, например в наръчника Defra49 или IIED ръко-
водство за въвличане в ученето и действието50 могат да бъдат използвани, за да се изберат подходящите 
инструменти и/или практически съвети за въвличане на заинтересованите страни.

Заинтересованите страни притежават знание, което е от ключово значение за научните проекти, 
свързани с устойчивото управление на териториите. Когато икономическите анализи не могат да дадат 
необходимата информация, именно тяхното участие може да даде незаменими данни за остойностяването 
на услугите. Формата на участие на заинтересованите страни може да се променя във времето и между раз-
личните модули на проектите. Всяка форма на участие на заинтересовани лица дава различни ползи и налага 
компромиси, които е добре да бъдат отчетени предварително (Spangenberga et al., 2015).

За да се разглежда правилно значението на услугите и да информира коректно политическите решения 
е важно да се приема по-цялостен подход, който дезагрегира заинтересовани страни и отчита значението 
за различни обществени групи, чието взаимодействие със системите ще работи при различните мащаби 
(Brooks et al., 2014).

Основни заинтересовани страни у нас, свързани с управлението на екосистемите и екосистемните ус-
луги, тяхната оценка и анализ, са следните:

• Държавни институции: МОСВ (отговорни за провеждане на Националната политика по околна среда, 
или напр. за докладване по чл. 17 от Директивата за хабитатите, партньор в множество проекти и краен 
бенефициент на данни), ИАОС (управлява НСМБР); други министерства (напр. Министерството на туризма); 
областни администрации (Варна, Бургас); общини

10. Прилагане, управление
и оценка на изпълнението
на стратегията

49 http://randd.defra.gov.uk/Document.aspx?Document=NR0124_10262_FRP.pdf

50 http://pubs.iied.org/pdfs/6021IIED.pdf
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• Неправителствен сектор – СДП Балкани, основен бенефициент по проект SPECIES, включващ разра-
ботването на настоящата стратегия и предлагащ законодателни промени; WWF-България (проект PoliciES, 
който цели да подобри интегрирането в горското законодателство на съображенията за опазване на биораз-
нообразието, като това ще стане чрез експериментално тестване на две нови наредби); БФБ (бенефициент 
по проект „Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско 
езеро”, който е добър пример за ефективнo взаимодействие между природозащитни организации и бизнес, 
което води до ползи за всички заинтересовани страни и до подобряване на едни от най-ценните местооби-
тания по Черноморското крайбрежие) и др.

• Дирекции на природни и национални паркове с техните планове за управление и управленски капаци-
тет за опазване и управление на биоразнообразието; 

• Частни инвеститори (бизнес) напр. туристически бизнес;
• Обществени организации – туристически асоциации и други;
• Научни институти – Институт по океанология – БАН; Институт по биоразнообразие и екосистемни 

изследвания – БАН, Институтът по геофизика, геодезия и география – БАН, Институт по рибни ресурси и т.н.
• Университети.
Оценката на екосистемите и на индикаторите, които най-добре ги описват, както и реалистичният 

анализ на пропуските в данните за тях, са от ключово значение за коректното извършване на оценката на 
въздействието върху тях, така че тя да може максимално да послужи за разработването на сценарии и дина-
мични модели и мерки на управление и бъдещо планиране на дейностите в дадена територия.

Включването на заинтересованите страни във всички етапи на процеса по оценка и прилагане на концеп-
цията на ЕСУ е от изключителна важност, за да могат те да получат яснота и увереност в изходните данни 
и съответно в получените резултати и да ги припознаят като свои, което впоследствие улеснява процеса 
по интегрирането им в местните или национални управленчески политики.

Препоръчително е всяка заинтересована страна, след като се запознае със Стратегията, да иденти-
фицира според своите потребности първите последващи стъпки за реализацията й. Така ще се формира 
програма за пилотно прилагане според правомощията на съответните органи или според икономическите и 
обществени интереси на други прилагащи страни. Възможно е да не е необходимо създаване на нови институ-
ции за прилагане на Стратегията, но да използват съществуващите институции и структури, в работата на 
които да се вменят нови задължения и ясни отговорности. 

По проекта SPECIES ключов институционален партньор на местно ниво бе Община Бургас, като сътруд-
ничеството с общината показа богати възможности за работа на местно ниво за прилагане на Стратегията. 
По същия начин Стратегията, нейните цели и мерки могат да подпомогнат процеса на планиране и на други 
държавни и общински органи, на представителите на бизнеса и неправителствения сектор.

За прилагането на Стратегията е препоръчително да се създаде координиращ орган – напр. Комитет 
(Съвет) за наблюдение и прилагане на Стратегията, като се осигури държавен „патронаж“ за изпълнението ѝ. 
Най-логично е лидерството да бъде на МОСВ – като институция, която притежава правомощията по осъ-
ществяване на държавната политика на околната среда. Други участници в този комитет могат да бъдат 
представители на заинтересованите страни на местно ниво: общини и МИГ-ове, местен бизнес, на национал-
но ниво: министерства (МОСВ, МРРБ, МТ, МИ, МОН), агенции (Пътна инфраструктура, ИАГ, ИАРА), национални 
представителни организации в туризма, селското стопанство, строителството, пчелари, рибари и общини 
(НСОРБ, АБЧО), представители на регионалните съвети за развитие – секретариат на ЮИР и СИР; и НПО.

Стъпки за пилотно прилагане на местно ниво от черноморските общини и области
Въз основа на резултатите от изследване на въздействието на деградацията и фрагментацията и кли-

матичните промени върху черноморските крайбрежни екосистеми, както и други данни от проектите за кар-
тиране на екосистемните услуги, както и от собствени източници, предлагаме следните стъпки за пилотно 
прилагане от черноморските общини и области:

Стъпка 1 Описание на черноморските крайбрежни екосистеми на територията на общината или областта
Стъпка 2 Описание на площи на крайбрежните екосистеми и промените им през годините
Стъпка 3 Описание на състоянието на екосистемите по видове
Стъпка 4 Анализ на климатичните промени и въздействието им върху екосистемите в краткосрочен и 

дългосрочен план
Стъпка 5 Оценка на екосистемните услуги, които предоставят крайбрежните екосистеми на терито-

рията на общината или областта
Стъпка 6 Монетарна оценка на екосистемните услуги на черноморското крайбрежие на територията 

на общината или областта
Стъпка 7 Съставяне на водеща визия и стратегически цели
Стъпка 8 Определяне на приоритетни мерки 
Стъпка 9 Изготвяне на план за действие по видове екосистеми
Стъпка 10 Прилагане и оценка на изпълнението 
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Период и финасиране на изпълнението
Поради факта, че настоящата Стратегия е изготвена по проект SPECIES и официалното ѝ одобряване 

изисква допълнителни процедури на съгласуване от МОСВ и други държавни и общински органи, не можем да 
посочим конкретен период за изпълнение. 

Логиката, заложена в приоритетните мерки, изисква те да бъдат включени в местните и регионалните 
планове и стратегии със срок 2014-2020 г. възможно най-скоро, напр. при първа възможност в рамките на ак-
туализацията им. В тази връзка трябва да се има предвид и срокът, определен в Стратегията за биоразноо-
бразието на ЕС, „до 2020 г. екосистемите и техните услуги да бъдат поддържани и подобрени чрез включване 
на зелената инфраструктура в пространственото планиране и възстановяването на поне 15% от дегради-
ралите екосистеми“51. По същия начин териториалните мерки и планът за действие по видове екосистеми 
изискват спешна интеграция и актуализация в стратегическите документи на местно, регионално и нацио-
нално ниво. Там, където мерките от Стратегията съвпадат с мерки от секторни политики и стратегии, 
препоръката е тези мерки да бъдат реализирани с приоритет и чрез подходящи дейности и проекти.

По същата, гореизложена, причина Стратегията не определя бюджет за изпълнение на мерките, а само 
посочва приоритети и обхват на мерките, които да бъдат приложени от планиращите и изпълняващите ги 
органи и институции. Нашата препоръка е при актуализацията на съответните стратегически документи 
на местно, регионално и национално ниво да се предвиди съответния бюджет за дейностите в изпълнение на 
мерките въз основа на социално- икономически анализ.

Оценка на изпълнението
Оценката на изпълнението на цялостната стратегия или на отделни нейни мерки се определя от съ-

ответните количествени и качествени критерии и индикатори. Тази оценка може да се извършва ежегодно, 
заедно с отчитане на изпълнението на Стратегията, ако бъде официално приета или на плана, програмата или 
стратегията, която интегрира отделни мерки от Стратегията.

Пример за качествени критерии за изпълнение на Стратегията:
• Ангажиране на общински и областни администрации – обсъждане и приемане мерки за въвеждането на 

опазването и възстановяването на екосистемите и развитието на екосистемните услуги в съответните 
правни и стратегически документи (интеграция в съществуващи стратегически документи)

• Приемане на специални общински и областни стратегии за устойчиво използване на екосистеми
• Изпълнение на проекти по изпълнение на мерки от Стратегията 
• Изградени партньорства между местните власти и бизнеса за изпълнение на мерки от Стратегията 
• Осъществени срещи и проекти в международно сътрудничество по изпълнение на мерките от 

Стратегията.

МЕРКИ
СЪЩЕСТВУВАЩО 

ПОЛОЖЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВЕН ИЛИ 
КАЧЕСТВЕН ИНДИКАТОР 

ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

ИЗТОЧНИЦИ НА 
ИНФОРМАЦИЯ

РЕЗУЛТАТИ

1. Дефиниране 
на понятието 
„екосистемни 
услуги“ в 
законодателството

Липсва законова 
дефиниция на 
„екосистемни услуги“ 
в ЗООС

Законодателна 
промяна

Държавен 
вестник, правно-
информационни 
програми и сайтове

Приета 
законодателна 
промяна в ЗООС

2. ...

Таблица 8: Примерна таблица за оценка за изпълнение на мерки от Стратегията

51 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/target2/index_en.htm


