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абстракт: осигуряването на ефективно управление и обезпечаването с 
достатъчно финансови средства са от жизненоважно значение за защитените 
територии, за  да могат да изпълняват своята роля в опазването на биологичното 
разнообразие. Въпреки това, финансовите ресурси често са ограничаващ фактор, който 
обаче има важна роля при ефективното им управление. Често те се конкурират с 
нуждите от финансиране в други сектори, като образование, отбрана и здраве. По 
различни причини, обосноваването на държавните средствата, насочени към тези други 
сектори, често се оказват по-належащи от защитените територии. В резултатът, 
делът на публичното им финансиране е в критично ниски размери. Поради тези 
причини е необходимо прилагането на различни икономически инструменти на локално, 
национално и международно ниво с цел да се привлекат финансови средства, които да 
се използват за възстановяване, опазване и поддържане на природните (защитените) 
територии. на база направените проучвания, като е използвана авторска методика 
за оценка на икономическите инструменти, прилагани в защитените територии, и 
по-конкретно в природните паркове, са направени изводи и дадени препоръки.

Ключови думи: управление, защитени територии, икономически инструменти, 
финансови инструменти,

УВОД

Инструментите за устойчиво управление могат да бъдат 
разделени на три основни класа: законодателни; заповедни или 
контролни; икономически и доброволни методи (lopes rodrigues, 
2000).

Икономическият инструмент може да бъде дефиниран като: 
„Всеки инструмент, който има за цел да предизвика промяна в 
поведението на икономическите агенти чрез въвеждане на разходи 
за опазване на околната среда или чрез промяна в структурата на 
стимулите, с която се сблъскват тези агенти (вместо да налага 
стандарт или технология) се квалифицира като икономически 
инструмент“ (Panayotou, 1998).

anderson et. al. (2001) предлага и следното определение: 
„Икономически инструмент за управление на околната среда е 
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политика или комбинация от политики, които дават финансови и 
други стимули, така че ползвателите на природни ресурси да плащат 
за тази употреба“.

ефективността на икономическия инструмент, действайки 
като стимул за по-добро управление на околната среда, не се определя 
само от стойността на ползата (стимула). съществуват редица 
фактори, които ще повлияят на ефективността на даден инструмент 
в конкретен контекст, като ключови примери за него включват: 

- степента, до която инструментът съвпада или съответства 
на социалния, политическия и икономическия контекст;

- степента, до която се отнася стимулът към естеството на 
екологичното предизвикателство и причините за него;

- степента, до която инструментът се възприема като стимул 
от целевите агенти или институции, чието поведение или подход на 
управление се променя.

Икономическите инструменти също така може да се разделят 
на стимулиращи и санкциониращи (михова, 2002).

освен това, особено в развиващите се страни (към които спада 
и България), където финансовите ресурси обикновено са ограничени 
и има ограничен институционален капацитет, важни критерии за 
избор на най-добрите икономически инструменти включват:

- ефективност на разходите и административна осъществимост;
- съгласуваност с други цели за развитие;
- собственост, гъвкавост и прозрачност.
Икономическите инструменти могат да бъдат групирани в 

три категории: 
- инструменти, произлизащи от стойностни характеристики;
- инструменти, основаващи се на правото на собственост; 
- правни (принудителни) и доброволни инструменти, основани 

на конкретни данни.
Всяка от тези категории се състои от няколко групи. Пакетът 

от включените инструменти се фокусира върху онези, които най-
вероятно ще имат най-голямо значение като стимули за интегрирано 
управление на природните ресурси в контекста на целите на 
разработката.

според други дефиниции „Икономическият инструмент е един 
от инструментите за опазване на околната среда, които използват 
данъчни стимули (субсидии) и възпиращи мерки (данъци). също 
така се използват пазарни мерки, като разрешителни за търговия с 
емисии.“ (definitions.uslegal.com).

„средство, чрез което решенията или действията на 
правителството засягат поведението на производителите и 
потребителите, като предизвикват промени в цените, които трябва 
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да бъдат платени за тези дейности. екологичните данъци попадат в 
тази категория, както и директните такси за държавните екологични 
услуги.“ (stats.oecd.org).

концепцията за устойчиво развитие предвижда икономически 
растеж, който е в състояние да задоволи нуждите на съвременното 
общество от благосъстояние в дългосрочен план, без да лишава 
бъдещите поколения от възможността да задоволят своите нужди. 
По-конкретно, устойчивото развитие предполага да се избират 
и насърчават стратегии за икономическо развитие, съобразени 
с опазването и подобряването на околната среда и биологичното 
равновесие (Велушев, 2007). 

МаТериаЛи и МеТОДи

настоящото проучване предвижда оценка на икономическите 
инструменти, използвани на локално (областно),  национално ниво 
и международно ниво, в т.ч.: идентифициране на икономическите 
инструменти, прилагани в природните паркове (ПП) на трите 
нива; оценка на тези, прилагани в тях чрез точкова скала за оценка; 
картиране на икономическите инструменти върху природните 
паркове и изготвяне на комплексна оценка за прилагането им в 
ПП. Проучването е съобразено с някой от основните задачи на 
конвенцията за биологичното разнообразие и търси решение на основни 
въпроси. съгласно конвенцията държавите имат суверенните права 
върху собствените си биологични ресурси, потвърждавайки също, че 
държавите са отговорни за опазване на биологичното си разнообразие 
и за устойчивото използване на биологичните си ресурси, загрижени, 
че биологичното разнообразие е намаляло значително вследствие на 
някои човешки дейности, (конвенция за биологичното разнообразие).

Предмет на изследване е идентифициране и оценка на 
икономическите инструменти, прилагани в тях.

Цел на настоящото изследване е изготвяне на оценка чрез 
икономическите инструменти използвани на локално (областно), 
национално и международно ниво в трите ПП.

В съответствие с тази цел са поставени за решаване следните 
задачи:

да се изготви и приложи методика за оценка на икономическите 
инструменти, прилагани в защитените територии и по-конкретно 
в ПП;

да се идентифицират икономическите инструменти, прилагани 
в ПП на трите нива;

да се направи оценка на икономическите инструменти, прилагани  
в ПП чрез точкова скала за оценка;
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да се изготви комплексна оценка за прилагането на 
икономическите инструменти в ПП.

Изследването е направено по данни, предоставени от 
Изпълнителна агенция по горите (Иаг), министерство на околната 
среда и водите, както и информация от европейската агенция по 
околна среда, евростат и други литературни източници. 

за графичното и таблично представяне на резултатите е 
използван arcgis, gisexplorer, microsoft еХсеl 2010 и microsoft Word 
2010. 

направен е опит да се даде отговор на най-важните въпроси, 
без да се смята, че те са напълно изчерпани и разработени. 

МеТОДиКа на иЗСЛеДВанеТО

Определяне обекта на изследване
обект на изследване са ПП: „Врачански Балкан“, „Беласица“ и 

„златни пясъци“. основната причина, поради която са избрани тези 
три е, че те характеризират различен по състав ландшафт и са 
представители на голяма, средна и малка по площ защитена територия. 
с разглеждането на прилаганите икономически инструменти в тези 
територии може да се даде обективна и независима оценка в тях. 
географското им разположение и разликата в площта ще покажат 
дали тези фактори оказват допълнително влияние върху факторите, 
влияещи на икономическите инструменти. териториите, попадащи 
в границите на тези три ПП са сходни по собственост и участие.

Оценка на икономическите инструменти използвани на локално 
ниво (областно ниво),  национално ниво и международно ниво

настоящата методика е авторска и има за цел да определи, 
оцени и картира използваните икономически инструменти (ИИ), 
прилагани в ПП в България. за нейното изготвяне са използвани 
подходи, методи и модели за оценка от следните документи: наредба 
за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда; наредба за обхвата и методологията за извършване 
на оценка на въздействието и методология за оценка и картиране 
на състоянието на горите и горските екосистеми и екосистемните 
услуги в България и ръководство за ръководители на защитени 
територии „Финансиране на защитени територии“ на iucn. не са 
открити данни и източници на информация за наличието на методика 
за оценка на икономическите инструменти прилагани в природните 
паркове (или еквивалентни по категория територии), както на 
национално, така и на международно ниво. методологическата рамка 
предвижда комбинация от икономически инструменти, използвани на 
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локално (областно),  национално и международно ниво. Подходяща е 
за прилагане в защитени територии в цялата страна. 

Методиката за оценка на ии, използвани на локално (областно),  
национално и международно ниво включва следните етапи:

Идентифициране на ИИ, прилагани в ПП на трите нива;
оценка на ИИ, прилагани в ПП чрез точкова скала за оценка;
Изготвяне на комплексна оценка за прилагането на ИИ в ПП и 

картиране на ИИ, използвани в природните паркове.
При оценката е необходимо да се използват точни данни за 

всяко ниво на ИИ. Получените резултати трябва да са в интервала 
от 0 до 5, като се спазват следните уточнения:

0 - липса на ИИ;
1 -  най-ниска оценка за ИИ;
3 - средна оценка за ИИ;
5 - най-висока оценка за ИИ.
другите стойности от скалата 2 и 4 се определят според 

мнението на експерта, който прави оценката.

реЗУЛТаТи и ОБСъжДане

Стъпка 1: събиране на данни за идентифициране и определяне 
на ИИ, прилагани в ПП

данните се предоставят от отговорните административни 
структури за съответната защитена територия. за ПП се 
предоставят от дирекциите им. наборът от данни включва: 
информация с пояснения за възможните ИИ на съответните нива, 
осъществяване на дейности, финансиращия орган, отдел и подотдел 
за горски територии, землище за земеделските територии, населено 
място за урегулираните терени и данни за постъпилите средства в 
стойност (лева). 

ИИ, които могат да се прилагат при идентифициране и оценката 
на дейностите в ПП са обобщени и представени в таблица 1.

Стъпка 2: оценка на икономическите инструменти прилагани 
в природните паркове чрез точкова скала

Чрез точкова скала се прави оценка на прилаганите ИИ в ПП. 
оценката е свързана със степента на прилаганите ИИ върху ПП на 
локално, национално и международно ниво.

Стъпка 3: оценка на ИИ, прилагани в ПП
Идентифицирането на ИИ се извършва на базата на предоставени 

данни за нивото на използване на ИИ според таблица 1. При оценяването 
се прилага алгоритъм за степента на прилаганите ИИ върху ПП. за 
извършване на оценка се използват ИИ, които се прилагат при оценка 
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Таблица 1. ИИ за идентифициране и оценка на дейностите, осъществявани в ПП
Table 1. economic instruments for identifying and evaluating activities carried  

out in nature parks
Локално ниво 
(областно)
Local level
(district)

национално ниво
National level

Международно ниво
International level

Потребителски такси
user fees

данъци, такси, 
глоби и стимули

taxes, Fees, 
Penalties and 
incentives

многостранни банки
multilateral banks

маркетинг и продажби
marketing and sales

схеми за приспада-
не на данъци
tax deduction 

schemes

глобален екологичен фонд 
(геФ)

global environment facility
(geF)

осиновителни програми
adoption programs

субсидии от част-
ни фондации

grants from private 
foundations

Програми за двустранно съ-
трудничество и развитие
Bilateral development co-

operation agencies

корпоративни дарения
corporate donations

национални фон-
дове за околната 

среда
national 

environmental funds

Фондации с международен 
мандат

Foundations with international 
remit

Индивидуални дарения
individual donations

дългови замени
debt swaps

международни неправител-
ствени организации

international non-governmental 
organizations

Планирано дарителство
Planned giving

национални и реги-
онални лотарии

national and 
regional lotteries

алтернативни финансови 
механизми

alternative financial 
mechanisms

Привличане на членове и създа-
ване на приятелски схеми

site memberships and “friends” 
schemes

Плащания за 
публични услуги

Payments for public 
services

схеми за дарения 
от работното 

място
Workplace donations 

schemes 
средства от 
държавния 
бюджет

state budget
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на ПП и скалата за оценяване с точки. оценката се извършва въз основа 
на реални параметри (използвани ИИ), като са оценка в следствие от 
прилагането им в ПП, съгласно величините на параметрите.

Стъпка 4: Изчисляване и оценка на индекса на прилагане на ИИ  
и изготвяне на комплексна оценка за използването на ИИ в ПП

оценката се извършва на съответното ниво на оценка чрез 
прилагане на посочения алгоритъм като за всеки ИИ се дават от 0 
до 5 точки, съгласно приетата скала. 

Индексът на прилагане на ИИ (ind) се определя по формула, 
като отношение на сумата от точките на ИИ (∑ni), към тяхната 
максимално възможна сума ( ∑ inmax ), т.е.:




ni
in

Ind
max

 ,     (1)

IIndNIndLIndin ++=∑      (2),

където ind е индексът на прилаганите ИИ;
ni - броят на ИИ при различните нива на оценка; 
max ∑ni - максимално възможната сума от точки за ИИ;
ind L – индексът за оценка на ИИ на локално ниво;
ind n – индексът за оценка на ИИ на национално ниво;
ind i – индексът за оценка на ИИ на международно ниво.

 Индексът на прилагане на ИИ (ind) получава стойности в 
интервала от 0÷1 и се оценява за състоянието на използване и 
прилагане на ИИ в съответствие с таблица 2.

Таблица 2. оценка на индекса на прилагане на икономическите инструменти (ind)
Table 2. assessment of the index of the implementation of the economic instruments (ind)

Индексна граница (ind)/index limit (ind) скала за степенуване/grading scale
0,00-0,2 слабо/ weak
0,21-0,4 средно/average
0,41-0,6 добро/good
0,61-0,8 много добро/very good
0,81-1,0 отлично/excellent

за да се изготви комплексна оценка на прилаганите ИИ, е 
необходимо да се даде тежест на отделните ИИ. отчитат се 
както основните цели, заложени пред територията на ПП, така и 
посочените в таблица 3 тегла, и се представя математически чрез 
формула 3.
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метод за изчисляване на комплексна оценка:
index total  = ind l *0,5+ ind n *0,3+ ind i *0,2, (3)
където index total (ind total) е комплексната оценка на ИИ. 
ind total получава стойности в интервала от 0÷1.

Таблица 3. стойности на теглата, използвани при комплексната оценка 
Table 3. Values of weights used in the complex assessment

Икономически инструменти
economic instruments

означение
marking

тежест
Weight

локално ниво
local level ind l 0,5

национално ниво
national level ind n 0,3

международно ниво
international level ind i 0,2

тежестите, дадени на съответните групи ИИ в таблица 
3, са съобразени с основните цели на защитената територия и 
приоритетите, произлизащи от тях. резултатите от изготвените 
оценки се обобщават в таблица 4.

Таблица 4. таблица за обобщаване на оценките на прилаганите ИИ 
Table 4. table summarizing the assessments of applied economic instruments 

Природен парк (обект на изследване)
nature Park (object of study) ind l ind n ind i ind total

ПП Врачански балкан
nP Vrachanski Balkan

ПП Беласица
nP Belasitsa

ПП златни пясъци
nP Zlatni piasatsi

за по-доброто сравнение на получените комплексни оценки е 
добре да се направи и картиране на ИИ.

Картиране на ии в ПП
Върху картата се посочват обектите на изследване и се 

представя информация за прилагането на ИИ върху ПП. Изготвя 
се оценка на ИИ, прилагани в ПП. Изготвят се карти, отделно за 
всяка група ИИ. Представя се и карта, съдържаща информация за 
направената комплексна оценка на прилаганите ИИ в ПП.
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ПриЛаГане МеТОДиКаТа на иЗСЛеДВане

Обект I. ПП „Врачански Балкан“
разположен е в северозападна България във Врачанска планина и 

масива на лакатнишките скали. Врачанска планина се издига южно от 
Врачанското поле, като заема междинно място между Предбалкана 
и главната старопланинска верига. според физико-географското 
райониране на страната, паркът е разположен в Понорско-Врачански 
район на западно старопланинска подобласт на старопланинска 
област (http://www.vr-balkan.net). 

на територията на парка са разположени най-високите 
варовикови скали на Балканския полуостров (природна забележителност 
„Вратцата“), които със своите 400-метрови отвеси предлагат силни 
преживявания на скалните катерачи. заради карста в ПП се намират 
над 500 пещери. „леденика“” е първата благоустроена пещера в 
България. обширните букови гори и субалпийски тревни съобщества са 
характерни за парковата територия. сред многобройните паметници 
на културата се откроява Черепишкият манастир „успение 
Богородично“ със забележителни стенописи от ХІV век. той е и един 
от най-старите в България (http://www.vr-balkan.net/bg/home).

с промяна на статута на парка от национален парк в 
природен парк (заповед № рд-934 22.07.2003 г.) и съгласно закона за 
възстановяване и ползване на земеделски земи и закон за възстановяване 
на собствеността върху горите и земите от горския фонд (карта на 
възстановената собственост), от 2003 г. на територията на парка 
се установяват осем вида собственост - държавна, общинска, частна, 
собственост на обществени организации (други юридически лица), 
съсобственост, религиозна и временно стопанисвана от общината:.

държавната е 16 816 ha (58,4%). тя с най-голям дял, като в 
т.ч. са включени и 1464,8 ha изключителна държавна собственост 
на резерват „Врачански карст“ (Планове за управление на природни 
паркове);

общинската собственост е 3339 ha (11,6%), като в т.ч. са 1.6 
ha общинска публична на резерват „Врачански карст“;

Частната е 5568 ha (19,3%). тя е пръсната мозаечно в целия 
природен парк. По вид на трайно ползване на частната земи обхваща: 
горски насаждения, ливади, пасища, мери, трайни насаждения, лозя;

други юридически лица (обществени организации) - 710,5 ha 
(2,5%);. 

- Временно стопанисвана от общината са 2138,4 ha (7,4%);
- религиозна собственост – 223,1 ha ( 0,8%);
- друга съсобственост – 1334,2 ha ( 3,6%).
Извършената оценка съгласно методиката показва, че прилаганите 
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ИИ на територията на ПП „Врачански Балкан“ са в обхвата на 
всички методични нива. В прилагането им на локално ниво (областно) 
получената оценка е 15 точки, което показва проявяването на най-
висок капацитет сравнено с останалите нива. най-високи оценки са 
получени в следствие от прилагането на инструментите, свързани с 
„маркетинг и продажби“, „Програми за двустранно сътрудничество 
и развитие“ и „международни неправителствени организации“, като 
оценките са по 5 точки или проява на много висок капацитет. трябва 
да се отбележи, че са налице механизми за финансиране със средства 
от държавния бюджет, но предвидените средства за консервационни 
дейности са недостатъчни. Поради тази причина оценката е 4 точки. 
общо реализираните точки съгласно скалата за оценка са 39.

от приложената методика за идентифициране и оценка на ИИ 
прилагани в ПП се установи, че оценката тези, прилагани в ПП 
„Врачански Балкан“ е средна. това заключение показва, че държавната 
политика по отношение прилагане на ИИ трябва да се съсредоточи 
върху по-голям брой от възможните ИИ.  Въпреки дадената обща 
средна оценка трябва да се отчете факта, че за посочения период 
са натрупани финансови средства от ИИ в размер на  5 513 589  
лв. Правилното разпространение и реализиране на такъв финансов 
ресурс изисква наличие на административен капацитет, какъвто 
показва дПП „Врачански Балкан“ с прилагането на разнообразие от 
ИИ (таблица 5).

Таблица 5. Прилагани ИИ във ПП „Врачански Балкан“
Table 5. economic instruments applied in nP ‘Vrachanski Balkan’

Локално ниво
Local level

национално ниво
National level

Международно ниво
International level

Потребител-
ски такси
user fees

национални фондове за 
околната среда

national environmental funds

Програми за двустранно сътрудни-
чество и развитие

Bilateral development co-operation 
agencies

маркетинг и 
продажби

marketing and 
sales

средства от държавния 
бюджет

state budget

международни неправителствени 
организации

international non-governmental 
organizations

Обект II. ПП „Беласица“
това е най-новият в България. Планината се намира на 

територията на още две държави - на гърция и БЮр македония. 
Флората на Беласица е съставена от близо 1200 растителни вида, 
което е приблизително 1/3 от флората на България. голямо богатство 
са широколистните гори и особено питомният кестен, който расте 
предимно на север от главното било (Планове за управление на природни 
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паркове). допреди десетина година планината беше почти непозната 
заради трудния разрешителен режим за посещение. от 2001 г. насам през 
август се организира международен туристически поход за изкачването 
на връх тумба под мотото „Балкани без граници“.  макар и не най-
високият в Беласица, върхът се издига едновременно в три държави.

Планината на север граничи с долината на река струмешница, 
на изток с рупелското дефиле, на юг със сереското поле, а на запад 
с Валандовския проход. дължината й е 63 km, а средната ширина 
7-9 km. Понастоящем е поделена между гърция (около 45%), БЮр 
македония (около 35%) и България (около 20%).

Природният парк е разположен в най-югозападната част на 
България и обхваща северните склонове на планината Беласица. 
територията му граничи на запад с БЮр македония, а на юг с гърция.

Площта на ПП „Беласица“ в границите, определени съгласно 
заповед № рд-925/ 28.12.2007 г. на мосВ е 11 732,43 ha (Планове 
за управление на природни паркове). Видовете собственост на 
територията на ПП „ Беласица“ са разпределени както следва:

- държавна са 11521,2 ha (98,2%);
- на общината, физически и юридически лица, религиозни 

организации и други са 211,2 ha (1,8%).
Извършената оценка съгласно методиката показва, че 

прилаганите ИИ на територията на ПП „Беласица“ са от обхвата 
и на трите прилагани метода. най-висока оценка 5 точки (отличен 
капацитет) са получили инструменти, приложени на международно 
ниво, съответно „Програми за двустранно сътрудничество и 
развитие“ и „международни неправителствени организации“. 
средствата, реализирани от тези ИИ са значителни, като в по-
голямата си част са насочени за важни целеви дейности, свързани 
с консервация, опазване, инфраструктура, туризъм и т.н. трябва да 
се отбележи, че са налице механизми за финансиране от държавния 
бюджет, но предвидените средства за консервационни дейности 
са недостатъчни. Поради тази причина оценката е 4 точки. общо 
реализираните точки съгласно скалата за оценка са 33.

от приложената методика за идентифициране и оценка на 
ИИ, прилагани в ПП се установи, че въздействието на ИИ върху 
ПП „Беласица“ е средно. това показва, че държавната политика по 
отношение прилагане на ИИ трябва да се съсредоточи върху по-голям 
брой от възможните ИИ.  Въпреки дадената обща средна оценка 
трябва да се отчете факта, че за посочения период са натрупани 
финансови средства от ИИ, а сумата е в размер на  3 655 625  лв. 
Правилното разпределение и реализиране на такъв финансов ресурс 
изисква наличие на административен капацитет, какъвто показва 
дПП „Беласица“ с прилагането на разнообразие от ИИ.
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Таблица 6. отчетените финансови средства в ПП „Беласица“
Table 6. reported financial income in nP ‘Belasitsa’

Локално ниво
Local level

национално ниво
National level

Международно ниво
International level

Потребителски 
такси

user fees

средства от дър-
жавния бюджет

state budget

Програми за двустранно сътрудни-
чество и развитие

Bilateral development co-operation 
agencies

маркетинг и про-
дажби

marketing and sales

международни неправителствени 
организации

international non-governmental orga-
nizations

Обект III. Природен парк „златни пясъци“
според физикогеографското райониране на република България, 

ПП „златни пясъци” е разположен в северното Черноморско 
крайбрежие на Източната част на дунавската равнина, за релефа на 
която са характерни ниски плата, развити в областта на стъпалното 
пропадане към Варненското структурно понижение - крайните 
източни склонове на Франгенското плато, които стъпаловидно 
слизат до брега на Черно море.

Паркът е разположен на 17 km северно от Варна. естествените 
широколистни масиви следват крайбрежната линия и обграждат 
курортен комплекс „златни пясъци“. двестагодишният чинар със 
своите 23 м височина и 4-метрова обиколка на ствола впечатлява 
туристите. В югозападната част на парка се намира „аладжа манастир“ 
– средновековен скален манастир от ХІV век, чиито помещения са 
издълбани във високата 40-метрова отвесна варовикова скала.

Площта на ПП „златни пясъци“ съгласно заповед № 278 от 
10.04.1981 г. на коПс при мс е 1320,2 ha. Видовете собственост на 
територията на ПП „златни пясъци“ са разпределени както следва:

гори и земи – горски територии, които са публична държавна 
собственост са 1301,4 ha (98,2%);

- собственост на община аксаково: 1 ha;
- частна собственост на гори: 8,6 ha (0,9%);
- собственост на юридически лица: 7,4 ha ( 0,7%);
- собственост на религиозни организации: 2 ha (0,2%);
- временно стопанисвана от община аксаково: 0,1 ha.
Извършената оценка съгласно методиката показва, че 

прилаганите ИИ на територията на ПП „златни пясъци“ са от 
обхвата и на трите метода. 

В прилагането на методите на локално ниво са получени общо 
12 точки, като най-високо са оценени ИИ за „Привличане на членове 
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и създаване на приятелски схеми“ – получената оценка е максимална 
от 5 точки. Причината за това е наличието на програма „Приятели 
на парка“,  участие на доброволци и привлечени средства чрез тези 
програми.

В прилагането на методите на национално ниво са получени общо 
14 точки, като най-високо са оценени ИИ за „средства от държавния 
бюджет“ и  „национални фондове за околната среда“ – получената 
оценка е 4 точки поради факта, че предвидените дейности не са 
недостатъчно за покриване на нуждите, свързани с мероприятия за 
консервация и опазване на биологичното разнообразие.

В прилагането на методите на международно ниво са получени 
общо 10 точки, като най високо са оценени ИИ за „Програми 
за двустранно сътрудничество и развитие“ и „международни 
неправителствени организации“ – получената оценка е по 5 точки. 
Присъденият максимален брой точки е поради факта, че от програми 
са натрупани значителни средства, предвидени за покриване целите 
на парка, включващи консервация, опазване, инфраструктура и т.н. 
активната работа с „международни неправителствени организации“ 
е изключително важна и привличането на средства от такива 
организации показва значимостта на територията за обществото и 
заинтересованите страни.

от приложената методика за идентифициране и оценка на ИИ, 
прилагани в ПП се установи, че въздействието на ИИ върху ПП 
„златни пясъци“ е средно. това показва, че държавната политика 
по отношение прилагане на ИИ трябва да се съсредоточи върху по-
голям брой от възможните ИИ. Въпреки дадената обща средна оценка 
трябва да се отчете факта, че за посочения период са натрупани 
финансови средства от ИИ в размер на  3 116 259 лв. Правилното 
разпределиние и реализиране на такъв финансов ресурс изисква наличие 
на административен капацитет, какъвто показва дПП „златни 
пясъци“ с прилагането на разнообразие от ИИ (таблица 7).

Комплексна оценка на обектите на изследване
Въздействието на ИИ върху ПП има положителен характер. 

резултатите от комплексната оценка (таблица 8) показва, че оценката 
за прилаганите на ИИ е средна. това е показател, че ПП, обект на 
изследване се възползват от ИИ, но поради редица външни и вътрешни 
фактори прилагането им не е достатъчно добре развито. трябва да се 
отбележи, че прилагането на ИИ зависи изцяло от въведената държавна 
политика за финансиране на ПП. Влиянието на администрацията им 
върху привличането на средства от съответните ИИ е преди всичко 
свързано с процеса по усвояването на възможните средства, за да се 
реализират целите на защитената територия.
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Таблица 7. отчетени финансови средства в ПП „златни пясъци“
Table 7. reported financial income in nP ‘Zlatni piasatsi’

Локално ниво
Local level

национално ниво
National level

Международно ниво
International level

Потребителски 
такси

user fees

национални фондове за 
околната среда

national environmental 
funds

Програми за двустранно съ-
трудничество и развитие
Bilateral development co-

operation agencies

маркетинг и про-
дажби

marketing and sales

средства от държавния 
бюджет

state budget

международни неправител-
ствени организации

international non-governmental 
organizations

Привличане на чле-
нове и създаване на 
приятелски схеми

site memberships and 
friends schemes

Таблица 8. комплексна оценка за прилагането на ИИ
Table 8. complex assessment of economic instruments implementation  

Обект на изследване
Object of study

Ind 
L

Ind 
N Ind I

Комплексна оценка
Complex assessment

Ind Total
ПП „Врачански балкан“
nP ‘Vrachanski Balkan’ 0,42 0,31 0,33 0,36

ПП „Беласица“
nP ‘Belasitsa’ 0,37 0,22 0,33 0,30

ПП „златни пясъци“
nP ‘Zlatni piasatsi’ 0,34 0,31 0,33 0,32

за представяне на така направената комплексна оценка за всеки 
обект на изследване може да се изготви и картен материал, чрез 
който съпоставянето на получените оценки е по-лесно.

иЗВОДи

за целите на настоящото проучване са използвани защитени 
територии с относително различни по площ територии, като 
отношението е голяма, средна и малка по размери територия в 
сравнение със средната за ПП в България.

от направеното идентифициране, оценка и картиране на ИИ, 
прилагани в обектите на изследване за периода 2010–2017 г. се установи, 
че оценката за прилагането им в ПП „Врачански Балкан“, „Беласица“ 
и „златни пясъци“ е средна. най-високо е оценено прилагането на 
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ИИ на локално ниво, а най-високи приходи са постъпили от ИИ на 
национално и международно ниво.

Препоръчително е засилване участието на държавните органи 
по отношение на финансиране на дейностите и мероприятията в 
рамките на ПП. Понастоящем техните дейности се финансират 
изцяло със средства от европейския съюз, международни организации 
и други донори. трябва да се отбележи, че държавния бюджет осигурява 
всяка година целево финансиране за администрациите на ПП и някой 
ключови дейностите, изпълнявани в тях.

необходимо е засилване прилагането и планирането на действия, 
основаващи се и използващи ИИ. от направеното проучване се 
установи средно ниво на прилагане на множеството от възможни 
ИИ. Чрез внимателно анализиране на възможностите на защитените 
територии е възможно повишаване на приходната част в следствие 
на използването им.
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(SUMMARY)

ensuring effective management and provision with sufficient financial 
resources is vital for protected areas to be able to play their role in biodiversity 
conservation. however, financial resources are often a limiting factor, 
which plays an important role in the effective management of protected 
areas. Frequently protected areas compete with financing needs in other 
sectors, such as education, defence and health. For various reasons, the 
justification of state resources targeted at these other sectors is often more 
urgent than protected areas. as a result, the share of public funding for 
protected areas is critically low. For these reasons, it is necessary to apply 
various economic instruments at local, national and international level in 
order to attract financial resources to be used for restoration, preservation 
and maintenance of the natural (protected) territories. on the basis of 
the researches, conclusions and recommendations have been made and an 
author‘s methodology for assessing the economic instruments applied in 
protected areas and in particular in nature parks has been prepared.
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