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Увод 

В последните две десетилетия въпросите, свързани с разбирането, 
изучаването, оценката и управлението на „услугите“ на екосистемите са едни 
от най-актуалните в научните изследвания, политиката, бизнес и фермерската 
практика навсякъде по света. През последните години тези въпроси стават 
нарастващо актуални и в нашата страна. Засиленият интерес към 
екосистемните услуги е резултат на това, че тази новоразвиваща се концепция 
ни позволява да разберем по добре факторите и целите на устойчивото 
(аграрно) развитие. Освен това, навсякъде по света, включително и в ЕС и 
България, екосистемите и техните услуги постоянно деградират в резултат на 
многообразната човешка дейност (EEA, INRA, UN). Това налага обществена 
интервенция (мониторинг, регулации, подпомагане, оценка и т.н.), както и 
частни и колективни действия за тяхното съхраняване, възстановяване и 
подобряване.  

Аграрните екосистеми от различен тип и техните специфични 
(агроекосистемни) услуги са едни от най-широко разпространените по-света, 
а така също и в нашата страна (ИАОС; EEA; FAO). Добре известно е, че 
селскостопанското производство в значителна степен „допринася“ за 
съхраняването, възстановяването и подобряването на екосистемите и техните 
услуги, а така също и за тяхната деградация и унищожаване. Ето защо услугите, 
свързани с аграрното производство и агро-екосистемите са сред най-
интензивно изучаващите се, картотекирани, оценявани, регулирани и 
стимулирани (EEA; FAO; Garbach et al.; INRA; Lescourret et al.; Novikova et al.; 
Power; Rusinamhodzi; WWF; Wiggering et al.; Quinn et al.; Zhan). Също така се 
прилагат разнообразни обществени мерки на интервенция (регулации, 
подкрепа, стандарти, квоти, субсидии, плащания, договори, институции и т.н.) 
и програми (схеми за развитие на земеползването и ландшафта; управление 
на водите; съхранение на биоразнообразието; намаляване на парникови и 
други газове; интегрирано еко-управление и др.), свързани с тяхното 
поддържане и подобряване. Заедно с това възникват и се разпространяват 
различни частни, бизнес и колективни инициативи и форми за „екологична 
интензификация“ и подобряване на управлението на (агро)екосистемните 
услуги от даден вид, комбинация от няколко типа или като цяло. В България 
изследванията на управлението на агро-екосистемните услуги са на начален, 
предимно концептуален, етап. С много малки изключения (Башев; Казакова; 
Недков; Николов; Тодорова; Bachev; Grigorova and Kazakova; Todorova), почти 
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липсват системни изследвания, свързани с идентификацията, 
класификацията, управлението и оценката на агро-екосистемните услуги.  

Тази разработка е част от проект „Управление на услугите на 
агроекосистемите в България“ (https://maessbg.alle.bg/), който цели да 
разработи и приложи холистичен интердисциплинарен подход за анализ, 
оценка и усъвършенстване на системата за управление на услугите на агро-
екосистемите в България. Настоящата книга представя резултатите от първия 
етап на научния проект, касаещи теоретико-методологическите и 
методическите въпроси на анализа, оценката и усъвършенстването на 
системата за управление на агроекосистемните услуги в страната. 
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ГЛАВА ПЪРВА 

Състояние на изследванията и практиката за управление на услугите 
на агроекосистемите, проф. д-р Храбрин Башев 

Продуктите и разнообразните преки и косвени ползи, които хората 
получават от природата и различните по тип екосистеми (аграрни, горски, 
тревни, пустинни, селски, градски, планински, езерни, речни, морски, 
крайморски, и т.н.) са най-общо известни като „екосистемни услуги“ 
(Millennium Ecosystem Assessment). Тази „нова“ и бързо обогатяваща се 
категория включва многообразни по тип продукти и услуги на природата и 
многообразните екосистеми – снабдителни (храни за човека и животните, 
материали и ресурси за производствена и жизнена дейност, и т.н.), 
икономически, място за живеене на хората, рекреационни, туристически, 
естетически, културни, образователни, информационни, хабитатни, 
поддържащи, съхранение на биоразнообразието, пречистване и задържане 
на водите, защита от наводнения и пожари, регулиране на климата, и др. 
(ИАОС; Йорданов и др.; Чипев и др.; Baral et al.; Clinton et al.; EFESE FAO; 
Gemmill-Herren; Martin-Ortega et al.; Millennium Ecosystem Assessment; Sharma 
et al.; Swintona et al.; Tsiafouli et al.). 

В последните две десетилетия въпросите, свързани с разбирането, 
изучаването, оценката и управлението на „услугите“ на екосистемите (и 
„негативните услуги“ или намаляването на тези услуги и щетите от 
екосистемите най-общо известни като „ecosystems disservices“), са едни от 
най-актуалните в научните изследвания, политиката, и бизнес и фермерската 
практика навсякъде по света (Adhikari et al.; Allen et al.; Baral et al.; Boelee; 
Beaumonta et al.; Castro et al.; Cong et al.; Costanza et al.; De Groot; Fremier et al.; 
EEA; FAO; Gao et al.; Garbach et al.; Habib et al.; Lescourret et al.; Laurans and 
Mermet; Nayak et al.; Millennium Ecosystem Assessment; Nunes et al.; Novikova 
et al.; Marta-Pedroso et al.; Power; Ranganathan et al.; Sharma et al.; Scholes et 
al.; Sofian et al.; Torralba et al.; Tsiafouli et al.; Petteri; Pleasant et al.; Vihervaara 
et al.; Wang et al.; Wiggering et al.; Wood et.al.; Zhan). През последните години 
тези въпроси стават нарастващо актуални и в нашата страна (Башев; Визия за 
София; ИАОС; Йорданов и др.; Чипев и др.; Казакова; Недков; Николов; ОЕУ; 
Тодорова; Bachev; Grigorova and Kazakova; Todorova).  

Засиленият интерес към екосистемните услуги е резултат на това, че тази 
новоразвиваща се концепция ни позволява да разберем по добре факторите 
и целите на устойчивото (аграрно) развитие. Освен това, навсякъде по света, 
включително и в ЕС и България, екосистемите и техните услуги постоянно 
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деградират в резултат на многообразната човешка дейност (EEA, INRA, UN). 
Това налага обществена интервенция (мониторинг, регулации, подпомагане, 
оценка и т.н.), и частни и колективни действия за тяхното съхраняване, 
възстановяване и подобряване. Вече е добре известно, че ефективното 
„снабдяване“ на (агро)екосистемни услуги не може да се осъществява (бъде 
страничен резултат) от децентрализирана дейност на индивидуалните агенти, 
а налага „координирани действия“ на различни йерархически нива, и 
пространствени и времеви мащаби – система за „добро управление“ („good 
governance“), включваща комбинация от пазарни, частни, колективни, 
общностни, обществени, транснационални и глобални форми и механизми 
(Bachev; ЕС; FAO; UN). В резултат на теоретичното и практическо развитие, и 
повишаващите се обществено познание, информация и интерес (загриженост, 
„търсене“, натиск) повечето общностни, държавни и международни 
организации (ООН, ЕС, ФАО, ОИСР и др.), а така също бизнес и професионални 
организации поставиха доброто управление („good governance“) на 
екосистемните услуги като основен приоритет и стратегия на развитие (UN, 
FAO, EU, OECD).  

Аграрните екосистеми от различен тип и техните специфични 
(агроекосистемни) услуги са едни от най-широко разпространените по-света, 
а така също и в нашата страна (ИАОС; EEA; FAO). По дефиниция „аграрните“ 
екосистеми и „аграрните“ екоситемни услуги са тези, които са свързани с 
аграрното „производство“, което като правило е човешка (обществена) 
намеса в естествения природен ред. Добре известно е, че селскостопанското 
производство в значителна степен „допринася“ за съхраняването, 
възстановяването и подобряването на екосистемите и техните услуги, а така 
също и за тяхната деградация и унищожаване (последните са известни като 
селскостопански щети или „agricultural disservices“). Ето защо услугите 
свързани с аграрното производство и агро-екосистемите се сред най-
интензивно изучаващите се, картотекирани, оценявани, регулирани и 
стимулирани (Adhikari et al.; Burkhard et al.; Clinton et al.; Cong et al.; DeClerck 
et al.; DeSartre et al.; Duru et al.; EEA; ESA; FAO; Forouzangohar et al.; Garbach et 
al.; INRA; Kanianska; Lescourret et al.; Logsdon et al.; Malinga; Novikova et al.; 
Power; Rusinamhodzi; Sharma et al.; Smith et al.; Singh and Dudley; Swintona et 
al.; Thorn et al.; Tsiafouli et al.; WWF; Wiggering et al.; Wratten et al.; Quinn et al.; 
Zhan; Zuromski). Също така се прилагат разнообразни обществени мерки на 
интервенция (регулации, подкрепа, стандарти, квоти, субсидии, плащания, 
договори, институции, и т.н.) и програми (схеми за развитие на 
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земеползването и ландшафта; управление на водите; съхранение на 
биоразнообразието; намаляване на парникови и други газове; интегрирано 
еко-управление, и др.) свързани с тяхното поддържането и подобряване 
(Adhikari1 and Boag; Allen et al.; BIODIVESA; Blignaut et al.; EEA; FAO; Haggar; 
Sukhdev; Zandersen et al.; UNDP; Vakrou; WWF). ОСП на ЕС значително 
„позеленя“ през последния програмен период, насочвайки значителни 
средства за подпомагане и стимулиране на еко-дейността на земеделските 
производители (МЗХГ). „Устойчиво развитие и ефективно управление на 
природните ресурси като вода, почва и въздух“ и „Защита на биологичното 
разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на 
местообитанията и ландшафта“ са определени като основни цели на ОСП и 
през следващия програмен период (ЕС). Заедно с това възникват и се 
разпространяват различни частни, бизнес и колективни инициативи и форми 
за „екологична интензификация“ и подобряване на управлението на 
(агро)екосистемните услуги от даден вид, комбинация от няколко типа или 
като цяло. 

В многочислената литература изследванията, свързани с 
агроекосистемните услуги, са в 4 основни направления:  

- класификация (типология), характеризиране и картографиране на 
различните типове услуги от взаимодействието на селскостопанската дейност 
и екосистемите (Baral et al.; Boelee; De Groot; Garbach et al.; EEA; ESA; 
Kasparinskis et al.; Lescourret et al.; Malinga; Novikova et al.; Power; Marta-
Pedroso et al.; Sharma et al.; Thorn et al.; Wiggering et al.; Wratten et al.);  

- оценка на (екологическата, културна, социална, икономическа, 
финансова и холистична) значимост на екосистемните услуги (Adhikari et al.; 
Brady et al.; Cartiaux et al.; Costanza et al.; Clinton et al.; DeSartre et al.; Gemmill-
Herren; Millennium Ecosystem Assessment; Nayak et al.; Ranganathan et al.; Rabin 
et al.; Rusinamhodzi; Sandhu; Swinton et al.; Quinn et al.);  

- изследване на чисто производствените (агрономически, 
екологически, технологични и т.н.) аспекти на управлението на екосистемните 
услуги (Benayas and Bullock; Bommarco et al.; Carrasco et al.; Cong et al.; Duru et 
al.; FAO; INRA; Kanianska; Power; Sofian et al.; Smith et al.; Tsiafouli et al.; Qiu and 
Turner; Wood et al.; Zhan); 

- проектиране и анализ на обществени политически инструменти за 
управление (субсидии или плащания за екосистемни услуги, обществени еко 
договори, регулации и т.н.) на ефективното снабдяване на агро-екосистмени 
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услуги (Adhikari and Boag; BIODIVESA; EEA; FAO; INRA; Lengnick; Maes et al.; 
Nunes et al.; OECD; Vakrou; WWF; Zandersen et al.).  

Общоприето е обаче, че всички тези научни направления са все още в 
„процес на разработване“ и „динамично развитие“. Въпреки значителния 
прогрес в това ново направление, повечето изследвания обикновено са 
фокусирани върху отделна агроекосистемна услуга (например, осигуряване на 
храни, намаляване на бедността, консервация на въздуха, почвите и водите, 
защита на биоразнообразието, задържане и пречистване на водите, и т.н.) без 
да се отчитат синергиите, противоположните динамики („trade-offs“), и 
нуждата от интегрална оценка и управление на  съвкупните („bundle“) 
екосистемни услуги и щети. Нещо повече, доминира едностранчив, вместо 
холистичен подход, ограничаващ изследванията само до някои, вместо до 
всички важни аспекти, включващи идентификация, класификация, оценка, 
политики и управление на агро-екосистемните услуги.  

Освен това, широко се прилага еднодисциплинарен подход, като 
болшинството от изследванията са ограничени до „чисто“ агрономическите, 
„чисто“ екологическите,  „чисто“ технологическите, „чисто“ икономическите, 
„чисто“ социалните и т.н. аспекти на управлението и оценката. Това не 
позволява правилна идентификация на спектъра от агро-екосистемни услуги 
и щети, и адекватна оценка на тяхната интегрална социално-икономическа и 
екологическа ценност, и пълно разбиране на движещите (институционални, 
икономически, поведенчески, идеологически, политически, екологически, 
научни, природни и др.) фактори на тяхната еволюция. В резултат на това, не 
могат адекватно да се оценят разнообразните последствия (многообразни 
ефекти, разходи, рискове, възможности, ефективност) на определен 
управленчески избор, а така също да се подпомогнат ефективно общественото 
планиране и организационния и екосистемен дизайн.  

Заедно с това, повечето разработки са ограничени до определена 
форма на управление (например, обществена програма, държавна субсидия 
за еко-дейност и снабдяване на екосистемни услуги, квоти за ресурси или 
емисии, данъчни преференции, обществени или части еко-договори, еко-
кооперативи, индустриални инициативи и стандарти, професионални кодове 
на поведение, еко-сертифициране и етикетиране, пазарно оценяване и 
търговия и т.н.) или равнище на управление (поземлен участък, землище, 
ферма, еко-система, общност, район, и др.), без да се вземе пред вид 
взаимната зависимост, допълняемост и/или конкуренция  на различните 
управленчески структури. В същото време се пренебрегва богатото 
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разнообразие и взаимната допълняемост на алтернативните (практически 
използвани и други реално възможни) форми за управление/governance 
(пазарни, договорни, частни, колективни, обществени, тристранни, 
национални, транснационални и т.н.), докато в същото време те нарастващо 
„управляват“ голяма част от дейността и поведението на свързаните с 
екосистемите аграрни и неаграрни агенти в екосистемен, регионален, 
национален и транснационален мащаб. Нито пък изследователите и 
вземащите решения вземат под внимание широко използваните комплексни 
форми на управление като мултилатерални, мулти-равнищни, реципрочни, 
взаимносвързани, и хибридни форми. Подобно, изучават се само 
обществените и формалните форми и механизми на управление, докато 
важните неформални институции и организации не се включват в анализа. 

Важен недостатък на традиционния (едно-дименционален и едно-
секторен) подход е, че управлението на дейността, свързана с 
(агро)екосистемните услуги се изучава изолирано, а не като неразделна част 
от общото управление на аграрната и цялостна дейност на фермите, селските 
домакинства, професионалните организации, аграрния и свързан бизнес, 
местната власт и т.н. Като цяло, в социално-икономическите анализи на еко-
управлението и управлението на екосистемните услуги доминира 
„нормативен“ (свързан с някакъв “идеал” или „моделът в другите индустрии, 
райони и страни”) и „институционално неутрален“ („Nirvana“) подход. В 
същото време не се отчитат строго специфичните формални и неформални 
форми, правила, права и ограничения, и ефективността на тяхното 
санкциониране и модернизация. Подобно, различните аграрни и неаграрни 
агенти се изучават като „перфектно рационални“ и „еднакво заинтересовани“ 
в достигането на общите краткосрочни и дългосрочни цели (на екосистемните 
услуги), вместо с различни интереси, познания, умения, капацитет, силови 
позиции, разходи и изгоди, и т.н. Не се прилага “сравнителния 
институционален” анализ и оценка на ефективността на практически 
възможните управленчески алтернативи в конкретните социално-
икономически и природни условия на дадена страна, регион, сектор, общност, 
екосистема и т.н. Това води до многотипни „провали“ на пазара, частния 
сектор, и обществената власт като липса на частни стимули и инвестиции за 
еко-дейност, деградация и унищожаване на природния „капитал“, поставяне 
на нереалистични социални цели, неефективен дизайн на управленчески 
структури, прекомерна обществена интервенция или лошо управление и т.н. 
Повечето оценки не са системни и измерват „състоянието“ вместо „потока“ на 
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екосистемните услуги в различни пространствено-времеви мащаби. Също 
така значимите интеракции между екосистемните услуги и системата на 
управление (governance), определящи „социално предпочитаното“ ниво на 
разходи и получавани изгоди, не се определят в подходящ времеви, 
пространствен, институционален и йерархичен мащаб (например, много 
рядко се отчитат пространствено-времевите лагове и мултиплициращите 
ефекти).  

По същия начин, икономическите и цялостни разчети обикновено се 
ограничават само до директните („производствени“) разходи, като се 
пренебрегват значителните косвени (на трета страна, социални, и др.) и 
„транзакционни“ разходи. Последните значителни „управленчески“ 
(governance) разходи са свързани с предоставяне, защита, размяна и 
оспорване на еко-права, задължения на свързаните агенти (фермери, 
собственици на аграрни ресурси, свързан и несвързан бизнес, жители и 
посетители на екосистемите и селските райони, групи по интереси, крайни 
потребители, държавна бюрокрация, политици, широката общественост, 
международна общност), а така също и с координацията и стимулирането на 
тяхната дейност. Като резултат на всичко това, цялостното разбиране и 
правилно управление и оценка на агро-екосистемните услуги е затруднено. 
Нито пък може да се даде ефективна научна подкрепа за подобряване на 
обществените политики и програми, и индивидуалните, бизнес и колективни 
действия за устойчиво развитие. 

В България изследванията на управлението на агро-екосистемните 
услуги са на начален, предимно концептуален, етап. С много малки 
изключения (Башев; Казакова; Недков; Николов; Тодорова; Bachev; Grigorova 
and Kazakova; Todorova), почти липсват системни изследвания свързани с 
идентификацията, класификацията, управлението и оценката на 
агроекосистемните услуги. Като цяло, анализите на услугите на екосистемите 
в страната са ограничени на брой и обхват, в начален етап на развитие като се 
опитват да следват общите световни тенденции по отношение на 
класификация, икономическа оценка и т.н. (ИАОС; Иванова; Казакова; Недков; 
Николов; ОЕУ; Grigorova and Kazakova). Малкото разработки в тази нова област 
са инициирани от водещи международни програми или резултат на проекти, 
свързани с ангажиментите на страната по отношение на Европейски и др. 
споразумения и програми (ИАОС; ОЕУ; EEA Grants; Grigorova and Kazakova; 
WWF). Тези изследвания обхващат многообразните услуги на определени 
„големи“ екосистеми (Западна Стара Планина, Централна Стара Планина, 
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Странджа планина), включително и техния аграрен компонент (Казакова; 
Недков; Николов; ОЕУ; Grigorova and Kazakova), или анализират определен 
управленчески инструмент (например, екосистемни пращания) за дадена 
екосистема (Басейн на река Дунав) (WWF). 

В различните институти на ССА се правят частични и по-задълбочени 
изследвания, свързани с методите и технологиите за подобряване на 
агроекосистемните услуги (ССА). В последните години Изпълнителната 
агенция по околна среда, в изпълнение на Европейската и национална 
стратегия за биоразнообразието, започна да събира информация, да 
картографира и оценява състоянието на екосистемите и екосистемните услуги 
в България, като земеделските екосистемите и техните услуги са едни от 9 
основни типа за които се правят анализи (ИАОС; Йорданов и др.; Чипев и др.). 
Предвижда се картирането и оценката на земеделските стопанства да се 
извърши по индикатори, които покриват: състояние на средата (почвени и 
климатични условия, замърсеност на почвата и въздуха); начин на 
земеползване (брой отглеждани култури за земеделско стопанство) и добив 
от земеделски култури; регулиращи и поддържащи функции (риск от ерозия, 
съдържание на хранителни вещества в почвата, поддържане на полинатори); 
културни, религиозни и др. социални функции (празненства, места за 
религиозни обреди, научен интерес, образователен потенциал и др.) на агро-
екосистемите. След като информацията бъде събрана и обработена ще може 
да се направи първата широкомащабна оценка за състоянието на 
агроекосистемите и услугите, предлагани от тях в България. В същото време 
няма системни изследвания за характеризиране на специфичните услуги за 
различните типове агро-екосистеми в страната и за идентифициране на 
факторите и спектрума на прилаганите и реално възможни форми за тяхното 
управление. Нещо повече, почти няма цялостни интердисциплинарни 
разработки, свързани с икономиката и управлението на агроекосистемните 
услуги. Най-често услугите на агро-екосистемните се изучават като част от 
услугите на по мащабни системи, без да се анализира тяхната специфика, 
многообразност, доминиращи форми на управление и социална ефективност. 
Обикновено анализът се фокусира на формалните и (някои от) обществени 
форма на управление, без да се анализира абсолютната и сравнителната 
ефективност (и реален потенциал) и взаимна допълняемост на използваните 
и други практически възможни частни, колективни, пазарни, обществени и 
хибридни управленчески форми за поддържане, възстановяване и 
увеличаване на екосистемните услуги. Ето защо всяка разработка, свързана с 
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тази „нова“ за България категория и с формите и ефективността на 
управлението и координирането на дейността на свързаните с услугите на 
агроекосистемите (аграрни и неаграрни) агенти има голяма академична 
(теоретичен, методологически, емпирически, управленчески дизайн, казусно 
изследване и т.н.) и непосредствено практическа (насочен към фермерското и 
бизнес управление, аграрните политики, индивидуални и колективните 
действия и т.н.) значимост. 

Тази проект (https://maessbg.alle.bg/) цели да разработи и приложи 
холистичен интердисциплинарен подход за анализ, оценка и 
усъвършенстване на системата за управление на услугите на агро-
екосистемите в България. В настоящия доклад са представени резултатите от 
първия етап на научния проект, касаещи теоретико-методологическите и 
методическите въпроси на анализа, оценката и усъвършенстването на 
системата за управлението на агро-екосистемните услуги в страната. 
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ГЛАВА ВТОРА 

Дефиниране и класификация на услугите на (агро) екосистемите,  

гл. ас. д-р Кристина Тодорова 

Теоретични основи на понятието екосистемни услуги  
Екосистемните услуги могат да бъдат определени като набор от 

екологични свойства, произтичащи от екосистемните процеси и функции, 
които са необходими за общественото благоденствие. Екосистемните услуги 
са ползите, които хората получават от екосистемите и се определят като тези, 
които допринасят за справяне с вредителите, опрашването, регулирането на 
климата, задържането на вода и контролирането на наводненията (Mooney 
and Ehrlich, 1997). Най-ранните препратки към концепцията за екосистемите и 
техните услуги, както и икономическата им стойност датират от средата на 60-
те (Carson, 1962) и 70-те (Wilson and Matthews 1970, Fisher and Krutilla, 1975) 
години на XX век. През 1981 година Ehrlich and Ehrlich (1981) отбелязват, че 
най-важната антропоцентрична причина за опазването на биологичното 
разнообразие е ролята на микроорганизмите, растенията и животните за 
предоставянето на безплатни екосистемни услуги, без които обществото няма 
да може да съществува, и подчертават обществената стойност на функциите 
на природата. Публикациите, свързани с ползите от екосистемните услуги за 
обществото нарастват към края на XX век. Сред по значимите от тях се 
открояват тези на Constanza et al.(1997) за стойността на общия природен 
капитал и на Daily (1997), който добавя, че екосистемните услуги преди всичко 
предлагат поддържащи живота функции и имат редица естетични и културни 
ползи за обществото.  Constanza и Daly (1992) развиват концепцията за 
природния капитал като част от екологичната икономика, която включва и 
екосистемните услуги (Constanza and Daly, 1992) и тяхното значение за 
осигуряване на биофизичната основа за развитие на обществото (Common and 
Perrings, 1992).  

Терминът екосистемни услуги набира още повече известност с 
публикациите, свързани с Оценката на екосистемите за хилядолетието 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005), които представят концептуална 
рамка за оценка на връзката между екосистемните услуги и общественото 
благосъстояние. Екосистемните услуги се дефинират като ползи за хората, 
които те получават от околната среда директно и индиректно. Те могат да 
бъдат както стоки, така и услуги. От икономическа гледна точка те могат да 
бъдат определени като „ценности за човешките общества в резултат на 
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състоянието и количеството на природния капитал“ (Wallis et al. 2011). 
Концепцията за екосистемните услуги в своето развитие все повече се 
превръща в научен подход за оценка на връзката природа - общество. В зората 
на своето развитие, терминът се съсредоточава върху живото-поддържащите 
услуги или това са тези биотични елементи, които са необходими за 
оцеляването на човешкото общество (Ehrlich and Mooney 1983). Впоследствие, 
разбирането се разширява като обхваща и индиректните ползи, които човекът 
извлича от добре функциониращите екосистеми – пречистване на водата, 
опрашване, поддържане на почвените функции и т.н. (Westman 1977). По-
нататък се развива и разбирането за зависимостта на обществото от „услугите“ 
на природната среда, което неминуемо води до изчерпване на природните 
ресурси, замърсяване на природата и дори изчезване на биологични видове, 
което от своя страна оказва негативни последствия върху обществото (de 
Groot 1987).  

Обхващайки всички тези разбирания, Оценката на екосистемите на 
хилядолетието (Millennium Ecosystem Assessment) изготвя рамка за 
категоризация на екосистемните услуги, като: 1) разширява досегашното 
понятие и включва „културни екосистемни услуги“; 2) определя концепцията 
за „природния капитал“ като такава, включваща основно „живота на земята и 
биологичното разнообразие“, като изключва абиотичните фактори; и 3) 
включва категорията „поддържащи услуги“,  която на практика обхваща 
всички екосистемни функции. В хода на научните дебати и развитието на 
концепцията за екосистемни услуги неминуемо се засилва и критичността към 
това доколко придаването на пазарни характеристики на природната среда и 
нейното остойностяване е адекватен подход за справянето с екологичните 
предизвикателства (Kosoy and Corbera 2010). Също така, един от най-
значимите дебати, свързан с екосистемните услуги засяга разграничението 
между екосистемни услуги и екосистемни блага (Constanza et. аl 1997). 
Примерът, който често се дава е услугата „опрашване“, благодарение на която 
обаче се получава краен продукт (крайно благо). Именно този научен дебат 
насочва изследователите в различни посоки – едни смятат, че концепцията за 
екосистемните услуги трябва да се съсредоточи само върху крайните продукти 
(блага) и да не взима предвид междинните услуги, които не биха могли да се 
консумират директно. Други учени смятат точно обратното – че именно 
междинните услуги (напр. опрашването) играят основна роля за създаването 
на крайния продукт и, че „докато човешкото благоденствие зависи от 
екологичните процеси и функции, то последните са услуги без значение дали 
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директни или индиректни“ (Fisher and Tuner, 2009). Именно това разбиране 
оказва влияние и върху включването на „поддържащите услуги“, които се 
възприемат като основна необходимост и предпоставка за създаването на 
всички останали екосистемни услуги. В това отношение авторите Haines-Young 
and Potschin (2013) създават рамка за подреждане на връзката между 
екосистемните функции -> екосистемните услуги -> ползите за 
обществото.  

Така наречената „каскада на екосистемните услуги“ (ecosystem services 
cascade) показва функционалната йерархия между екосистемните процеси и 
структури, които са подредени така, че да се фокусират върху връзката между 
екосистемите и ползите за обществото (Фигура 1). В основата й стои 
разбирането, че екосистемните функции допринасят за създаването на 
екосистемни услуги като полза за обществото. Екосистемата в рамките на този 
модел се характеризира със своите биофизични структури и процеси. 
Биофизичната структура обхваща типа местообитание (например гори, 
влажни зони, тревни площи и др.), докато процесите се отнасят до динамиката 
и взаимодействията, формиращи екологичната система (например първично 
производство).  

Фигура 1. Каскаден модел на екосистемните услуги  

Източник: Potschin and Haines-Young, 2013 

Функциите на екосистемата в контекста на каскадния модел се разбират 
като характеристики или поведение на екосистемата, която способства 
предоставянето на екосистемни услуги (например способността на гори или 
тревни площи да генерират постоянен запас от биомаса). Тези елементи и 
характеристики, които стоят зад капацитета на екосистемата за предоставяне 
на услуги понякога се наричат „поддържащи“ или „междинни“ услуги, докато 
„крайната“ екосистемна услуга е това, което всъщност можем да добием 
(напр. дървен материал) или да спечелим от екосистемата (напр. защита от 
наводнения, красив пейзаж и т.н.). „Крайните“ услуги директно допринасят за 
благополучието на хората чрез ползите, които поддържат (напр. здраве и 

Поддържащи и 

междинни услуги 
Крайни услуги 

Блага и ползи за обществото 
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безопасност). Хората са свикнали да придават икономическа стойност на 
ползите, поради което те също се наричат "стоки" и "продукти".  

Капацитетът на екосистемата да предоставя услуги за човешкото 
благополучие пряко зависи от състоянието на екосистемата (нейната 
структура и процеси). Увеличавайки натиска върху екосистемата или 
променяйки вида на използването на земята хората оказват влияние върху 
предоставянето на екосистемни услуги. Например чрез източване на 
влажните зони хората могат да получат плодородна обработваема земя, но в 
същото време губят екосистемни услуги като защита от наводнения, природни 
местообитания и разнообразие от видове, както и възможности за природен 
туризъм.  

Класификация на екосистемните услуги 
Основната класификация на екосистемните услуги се базира на 

разработките на Оценката на екосистемите на хилядолетието (Millennium 
Ecosystem Assessment) и ги разделя на четири групи (Фигура 2): 

 Поддържащи: това са услуги, необходими за предоставянето на 
всички останали екосистемни услуги, включват осигуряването и 
пречистването на водата; генетичното разнообразие; опрашване на 
културите;  контрол на вредителите; структура и плодородие на почвата; и т.н.; 

 Материални (снабдителни): продукти, добити от екосистемите, 
включително продоволствие, биомаса, енергия; 

 Регулиращи: ползи от регулиращите процеси в екосистемите, 
включително регулиране на повърхностния воден отток; регулиране на 
почвената ерозия; и т.н.; 

 Културни: нематериални ползи от екосистемите, включително 
земеделски пейзажи и ландшафт.  
Фигура 2. Класификация на екосистемните услуги според Оценката на 
екосистемите на хилядолетието 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Millennium Ecosystem Assessment, Classification of ecosystem services, 2005 
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Една от най-често използваните класификации е Общата международна 
класификация на екосистемните услуги – CICES (Common International 
Classification of Ecosystem Services), която е предложена през 2009 г. и по-късно 
преработена през 2013 г. Първоначално е разработена като част по Системата 
за еколого-икономическо счетоводство - SEEA, ръководена от Статистическия 
отдел на ООН, целящ да събира международно сравними статистически 
данни за околната среда по отношение на икономиката и по този начин да 
създаде система за отчитане на екосистемните услуги. CICES е йерархично 
организиран модел за класификация - включва трите основни типа 
(„раздели“) екосистемни услуги - „снабдителни (материални)“, „регулиращи“ 
и „културни“, дефинирани по същия начин, както в класификацията на 
Оценката на екосистемите на хилядолетието (Фигура 3). По-нататък 
категоризацията включва „категория“, „група“, „клас“ и „индикатор“. 
Опирайки се на каскадния модел (Potschin and Haines-Young, 2013) този тип 
йерархичната структура позволява високо ниво на детайлност, като тя е 
насочена преди всичко към „крайните услуги“ („крайните продукти“) от 
природата. CICES не включва поддържащите услуги, както при 
класификацията на Оценката на екосистемите на хилядолетието, като целта е 
да се избегне „двойното“ отчитане при оценяване на екосистемните услуги 
(Burkhard and Maes (Eds.), 2017). 
Фигура 3. Категоризация на екосистемните услуги според CICES (пример – 
бдителни екосистемни услуги“) 

 

 

 

 

 

 
 

Източник: https://cices.eu/cices-structure/  

Оценка и класификация на агроекоситемните услуги  
В контекста на аграрния сектор, агроекосистемите могат да бъдат 

разгледани като създадени и изменени в резултат на човешката дейност 
природни екосистеми, които са част от поддържането на екологични функции 
в даден райони и съответно предоставят агроекосистемни услуги на 
обществото (Power, 2010; Porter et al., 2009). В този смисъл, агроекосистемите 
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представляват урбанизирани екосистеми, които по структура и функции са по-
близки до природните, в сравнение с градските екосистеми и по-добре от тях 
се вписват в ландшафта. Земеделските екосистеми, по начина на тяхното 
съществуване, предоставят снабдителни (материални), регулиращи и 
културни услуги на обществото. Тези услуги са силно свързани със социално-
икономическото търсене от страна на обществото, като предоставят и 
задоволяват нашата основна нужда от храна. В повечето случаи, земеделските 
екосистеми се разглеждат предимно като територии, свързани с отглеждането 
и производството на хранителни ресурси, като в по-малка степен се разглежда 
тяхната екологичната структура, т.е. био-физичната структура  и процесите по 
време на селскостопанската дейност. Начинът на земеползване определя до 
каква степен агроекосистемите ефективно се вписват в ландшафта и 
поддържат екологичните си функции.  

Обществото получава много ползи, наречени екосистемни услуги, от 
естествени и полуестествени (агроекологични) екосистеми. Екосистемите 
осигуряват храна, фибри, гориво и материали за подслон и много често тези 
техни ползи са трудни за остойностяване. Така например горските масиви 
могат да сведат до минимум наводненията чрез регулиране на повърхностния 
воден отток; да регулират климат; да съхраняват атмосферен въглероден 
диоксид и други парникови газове; и прочие. Горските и тревните екосистеми 
могат да поддържат плодородието на почвите, както и тяхната функционална 
цялост, да намаляват риска от ерозия,  като това е от съществено значение за 
съществуването на селскостопанската дейност. Селскостопанските практики 
от друга страна могат да намалят способността на екосистемите да 
предоставят тези услуги. Селскостопанските дейности, които влошават 
качеството на почвата, допринасят за еутрофикацията на водните 
местообитания чрез повишено торене, което от своя страна води до негативни 
външни ефекти, като увеличаване на разходите за пречистване на водата. 
Характерът на земеделието в България предполага преобладаването на 
монокултурното отглеждане, което от своя страна води до редица 
неблагоприятни ефекти за агроекосистемите – замърсяване с торове и 
пестициди, нерационално използване на водни ресурси, заплаха от изчезване 
на ценни биологични видове и прочие.  Все още екологичното управление на 
агроекосистемите в страната е слабо заложено и не се е превърнало в 
традиционен подход за управлението на агроекосистемите.  

От една страна земеделското стопанство е пряк ползвател на 
създадените от агроекосистемата услуги, облагодетелстван е от регулиращата 
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им функция, но е и производител на продоволствие и биомаса (материални 
екосистемни услуги). От друга страна дейностите в земеделското стопанство 
могат да доведат до негативни външни ефекти като загуба на 
биоразнообразие, нарушаване на почвената покривка, замърсяване на водите 
и т.н. Това разкрива една взаимообвързана система, в която основна роля има 
начина на управление на стопанството, така че да се поддържа 
предоставянето на ексоситемни услуги. Смята се, че екоситемите в 
обработваемите земи са резултат от управлението на природните и 
биологични(те) ресурси от човека. Ето защо този тип екосистеми 
представляват интеграция на социални и екологични системи и могат да се 
разглеждат от различни дисциплини (социални, екологични, стопански 
науки), а също и от различни нива на организация (култури, ферми, общност).  

Още по-ключово е разбирането, че земеделските стопанства не трябва 
да се разглеждат като отделни единици (на база парцел), а като такива, които 
по обхват се простират извън собствените си граници. Така например, един 
земеделски парцел може да бъде както ползвател на екосистемни услуги 
създадени извън него, така и да допринесе или за положителен или 
отрицателен външен ефект извън пределите на стопанството.  

Именно поради тази причина, научната общност се обединява около 
разбирането, че агроекосистемните услуги трябва да бъдат разглеждани и в 
контекста на колективните действия (Todorova, 2017). Свързаността на 
агроекосистемите с природните екосистеми дефинира интегрираността на 
ландшафта, определя взаимната им обвързаност,  както и възможността на 
ландшафта да поддържа регионалното богатство на животински и растителни 
видове. Дадена „агроекосистема“ включва динамични биологични групи - 
земеделски култури, пасища, селскостопански животни, флора, фауна, почви, 
вода и атмосфера. 

Агроекосистемите осигуряват следните услуги: 
 Снабдителни – или още материални услуги, включват най-общо 

отглеждането на растения и животни. 
 Културни - те са трудни за оценка поради своя нематериален 

характер и включват най-общо физични и интелектуални взаимодействия с 
флората и фауната, екосистемите и земните / морски територии, вкл. туризъм 
и спа, образователни дейности, пейзаж и културни природни 
забележителности.  

 Регулиращи и поддържащи услуги - те са тясно свързани с 
екосистемните структури, процеси и функции и включват контрол над 
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ерозионните процеси, асимилация на хранителните вещества, имат важна 
роля за потенциала на опрашване, поддържат съществуването на конкретни 
видове и местообитания, почвообразуване, състав и качество на водата и т.н. 

Методиката за класификация на екосистемните услуги, предоставяни от 
агроекосистемите, разработена от Изпълнителната агенция по околна среда 
се основава на общата Международна класификация на екосистемни услуги 
CICES. На Таблица 1 са представени индикаторите за оценка и картиране на 
агроекосистемните услуги. Така разработена, методиката дава възможност за 
детайлна оценка на всяка една агроекосистемна услуга. По този начин може 
да се оцени не само състоянието на агроекосистемите, но и техния потенциал 
за предоставянето на екосистемни услуги.  

 
Таблица 1 Индикатори за оценка и картиране на екосистемните услуги, 
предоставяни от агроекосистемите 

Раз
дел 

Катего
рия 

Група Клас(CICES)код Индикатор 
Параметри и мерни 
единици 

С
н

аб
д

и
те

л
н

и
 у

сл
уг

и
 

Х
р

ан
и

те
л

н
и

 в
е

щ
е

ст
ва

 

 

Биомаса 
 

P1. Обработваеми 
култури  -1111  

добита реколта като % от 
средната за страната , 
съотношение 

 %, тегло 

P2. Отглеждани 
животни и техните 
продукти - 1112  

животновъдство брой/ha 

P3. Диви растения, 
водорасли и техните 
продукти - 1113  

използване на растителна 
биомаса 

kg/ha 

P4. Диви животни и 
техните продукти - 1114  

използване на животинска 
биомаса 

kg/ha 

P5. Растения и 
водорасли от in-situ 
аквакултури - 1115  

използване на растения и 
водорасли от in-situ 
аквакултури 

 kg/година 

P6. Животни от in-situ 
аквакултури 1116  

използване на животни от 
in-situ аквакултури 

 kg/година 

Вода 

P7. Повърхностни води 
за пиене- 1221  

консумация на питейна 
вода от населението по 
области, средно на глава от 
населението 

L/ден/на глава от 
населението 

Обществено снабдяване с 
вода 

Mill. m3/година 

P8. Подземни води за 
пиене 1122  

Обществено 
водоснабдяване от 
подпочвени води 

Mill. m3/година 

P9. Повърхностни води, 
които не са 
предназначени за 
пиене 1221  

Общо брутно потребление 
на питейна вода от 
повърхностни 
водоизточници. 

Mill. m3/year, ha 

http://eea.government.bg/bg/ecosystems/croplandes/tabl3.docx
http://eea.government.bg/bg/ecosystems/croplandes/tabl3.docx
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Раз
дел 

Катего
рия 

Група Клас(CICES)код Индикатор 
Параметри и мерни 
единици 

Вид на съоръжението 
(водното тяло.) 

Площ. 

P10. Подземни води, 
които не са 
предназначени за 
пиене 1222  

Общо брутно потребление 
на питейна вода от 
подземни водоизточници Mill. m3/year, ha 

  Площ. 

P
2

 М
ат

е
р

и
ал

и
 

Биомаса 

P11. Влакна и други 
материали от растения, 
водорасли и животни за 
директна употреба или 
преработка - 1211  

Входящ суров материал, 
необходим на глава от 
населението 

Тонове на глава от 
населението 

 

Консумация на суров 
материал на глава от 
населението 

Тонове на глава от 
населението 

P12. Материали от 
растения, водорасли и 
животни за използване 
в земеделието -1212   

Животински и растителни 
отпадъци(с изключение на 
животински отпадъци от 
приготвянето на храни и 
продукти; 

тонове 

и без животински 
изпражнения, урина и тор) 

P121. Материали от 
растения, водорасли и 
животни за използване 
в биохимията и 
медицината 

Производство на 
биохимикали, лекарства 

kg/ha 

13. Генетични 
материали от цялата 
биота- 1213  

Биоразнообразие Брой на видовете 

Вода 

P15. Повърхностни 
води, които не са 
предназначени за 
пиене 1221  

Общо брутно потребление 
на питейна вода от 
повърхностни 
водоизточници. 

    

Вид на 
съоръжението/водното 
тяло. 

    

Площ.     

P16. Подземни води, 
които не са 
предназначени за 
пиене 1222  

Общо брутно потребление 
на питейна вода от 
подземни водоизточници 

    

Площ.     

Минерални 
ресурси 

P17. Минерали, 
добивани близо до 
повърхността или над 

Минерали, подходящи за 
добив 
 

t/ha 
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Раз
дел 

Катего
рия 

Група Клас(CICES)код Индикатор 
Параметри и мерни 
единици 

повърхността (напр. 
пясък за строителство, 
лигнитни въглища, 
злато, соли) 

P
3

 Е
н

е
р

ги
я

 

P3 
Енергийни 
източници 
чрез 
производст
во на 
биомаса 

P18. Растителните 
ресурси за енергия -
1311  

Биомаса от култури или 
растения с потенциална 
употреба като източник на 
енергия  

kg/ha, ha 

P19. Животински 
ресурси за енергия -
1321  

Животински продукти, 
използвани за енергия 

kg/capita 

P3 
Абиотични 
енергийни 
източници 

P20. Абиотични 
енергийни източници, 
използвани за 
преобразуване на 
слънчевата светлина 

Слънчево-енергиен 
потенциал, земеделски 
земи, заети от 
фотоволтаици  

kWh/year, ha 

Р
е

гу
л

и
р

ащ
и

 и
 п

о
д

д
ъ

р
ж

ащ
и

 у
сл

уг
и

 

R
1

 
- 

Р
а

зп
р

о
ст

р
ан

е
н

и
е

 
н

а
 

о
тп

ад
ъ

ц
и

, 

то
кс

и
н

и
 и

 д
р

уг
и

 в
р

е
д

н
и

 в
е

щ
е

ст
ва

 

Посредниче
ство между 
екосистеми
те 

R1.Филтрация/задържа
не/съхранение/акумул
ация от екосистемите 
2112  

Зелена инфраструктура 
Процент или цялата 
площ 

Общ запас на въглерод 
(биомаса + почви) 

t/ha 

Вид на растителната 
покривка 

Процент на растителната 
покривка 

R2. Разреждане на 
атмосферата, 
сладководните и 
морски екосистеми 
2122  

Общо количество емисии 
във въздуха 

тонове 

R3. Разпространение на 
миризми/шум/визуалн
и въздействия- 2123  

Регистрирани нива на шум 
/от областите и градовете/ 

децибели 

R
2

 –
 Р

аз
п

р
о

ст
р

ан
е

н
и

е
 н

а 
п

о
то

ц
и

 

Поток на 
веществата 

R4. Стабилизация и 
контрол на 
ерозионните процеси- 
2211  

Средна годишна загуба на 
почвена ерозия  

m/ha/year 

R5. Смекчаване и 
намаляване потока на 
веществата- 2212  

Рекултивирани места 
брой/ рекултивирана 
площ 

Движение 
на течности 

R6. Хидроложки цикъл 
и поддържане на 
водния поток- 2221  

Средно годишно водно 
количество  

mm/year 

Естествено дрениране на 
подземни води 

l/s/km2 

R7. Защита от 
наводнения-2222  

Щети, причинени от 
наводнения 

брой 

Газови / 
въздушни 
потоци 

R8. Защита от бури -
2231  

Регистрирани случаи на 
торнадо 

брой 

R9. Вентилация и 
транспирация- 2232  

Транспирация/изпарение mm 
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Раз
дел 

Катего
рия 

Група Клас(CICES)код Индикатор 
Параметри и мерни 
единици 

R
 3

- 
П

о
д

д
ъ

р
ж

а
н

е
 н

а 
ф

и
зи

чн
и

, х
и

м
и

чн
и

 и
 б

и
о

л
о

ги
чн

и
 у

сл
о

ви
я

 

Поддръжка 
на 
жизнения 
цикъл, 
опазване на 
местообита
нията и 
генофонда 

R10. Опрашване и 
разпространение на 
семена- 2311 

Пчели, птици, прилепи, 
молци, мухи, вятър, 
нелетящи животни, 
които допринасят за 
разпространение на 
семената и размножаване 
на растения. Линейни 
характеристики, 
осигуряващи 
опрашването. 

ha, m, n.m. 

R11. Поддържане на 
популациите за 
размножаване и 
местообитанията-2312  

Защитени места/ защитени 
зони 

брой/  m2 

Места за размножаване брой/  m2 

Контрол над 
вредители и 
заразни 
болести 

R12. Контрол на 
вредителите- 2321  

Гъстота на популацията 
на вредителите, 
прилагане на ротационен 
принцип на културите 

брой/  m2 

R13. Контрол на 
заразните болести- 
2322  

Средна възраст на 
популацията 

години 

Почвообраз
уване и 
състав 

R14. Изветряне- 2331  Деградация на почвата 
Индекс на почвена 
деградация 

R15. Процеси на 
разграждане и 
усвояване  2332  

Почвено органично 
вещество 

% 

Състояние 
на водата 

R16. Химичен състав на 
водата- 2341  

Параметри за качество на 
водата 

 - 

Състав на 
атмосферат
а и 
регулиране 
на климата  

R17. Регулиране на 
климата в световен 
мащаб, чрез 
намаляване на 
концентрациите на 
парникови- газове 2351 

Запас на органични 
вещества 

общо t CO2 eq/ha (t C/ha) 

Зони със зелена 
инфраструктура 

ha/capita 

R18. Регулиране на 
климата на местно и 
регионално ниво 2352 - 

Термичен комфорт на 
човешкото тяло през 
Януари/Юли 

състояние 

К
ул

ту
р

н
и

 у
сл

уг
и

 

C
1

 
- 

Ф
и

зи
чн

и
 

и
 

и
н

те
л

е
кт

уа
л

н
и

 

вз
аи

м
о

д
е

й
ст

ви
я 

с 
ф

л
о

р
ат

а 
и

 

ф
ау

н
а

та
, 

е
ко

си
ст

е
м

и
те

 и
 з

е
м

н
и

те
 /

 

м
о

р
ск

и
 т

е
р

и
то

р
и

и
  

Физични и 
експеримен
тални 
взаимодейс
твия 

C1. Провеждане на 
опити с растения, 
животни и 
сухоземни/морски 
територии в различни 
условия на околната 
среда-3111  

Земно покритие Брой посетители  

C2. Физическо 
използване на  
сухоземни/морски 
територии в различни 
условия на околната 
среда -3112  

земеползване (селски 
туризъм, пешеходни 
разходки и разходки с 
колело и др.) 

Брой посетители 
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Раз
дел 

Катего
рия 

Група Клас(CICES)код Индикатор 
Параметри и мерни 
единици 

 

Интелектуа
лни и 
представите
лни 
взаимодейс
твия 

C3. Научни- 3121  
научни изследвания върху 
екосистемите 

Брой публикувани 
научни статии 

C4. Образователни- 
3122  

образователни дейности 
(фестивали, посетителски 
центрове, зелено училище 
и др.) 

Брой на обучените лица; 
брой дейности за година 

C5. Наследство, 
култура- 3123 

Земно покритие (културни 
паметници, пейзажи и т.н.) 

Брой на посетителите. 
Брой на културните 
забележителности 

C6. Забавление- 3124  Отдих и СПА съоръжения 

Брой на посетителите 
или съоръженията. Брой 
на туристическите 
атракции 

C7. Естетически- 3125  

Естественост            Брой на застрашени, 
защитени и редки 
видове или 
местообитания; Брой 
посетители 

Земно покритие 

C
2

 
- 

Д
ух

о
вн

и
,  

 

си
м

во
л

и
чн

и
 

 
и

 
д

р
уг
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й
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о
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а
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е
м

и
те

, 
зе

м
н

и
те

 

и
 м

о
р

ск
и

те
 т

е
р

и
то

р
и

и
 

Духовни 
и/или 
символични 

C8. Символичен-3211  Емблематични места брой 

C9. Свещени и/или 
религиозни- 3212  

Свещени и/или религиозни 
места 

брой 

Други 
културни 
продукти 

C10. Съществуване- 
3221 

консервационна значимост 
Брой на защитените зони 
per ha  

C11. Наследство- 3222  консервационна значимост 
Брой на защитените 
видове 
/дървета/защитени зони 

Източник: Изпълнителна агенция по околна среда 
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ГЛАВА ТРЕТА 

Подход за анализ, оценка и усъвършенстване на управлението на 
услугите на агроекосистемите, проф. д-р Храбрин Башев 

Агроекосистемите и техните услуги са резултат от сложните 
взаимодействия на човешка („селскостопанска“) дейност и природни 
процеси. Поддържането на „нормалните“ (природни) функции на 
агроекосистемите и „производството“ на агрекосистемните услуги изисква 
определени (природосъхраняващи) действия и поведение на свързаните с 
агроекосистемите агенти – фермери, жители и посетители на селски райони, 
сектори на дейност въздействащ пряко или косвено върху състоянието на 
аграрните екосистеми. Следователно за разлика от буквалния смисъл на 
думата, управлението на услугите на агроекосистемите означава 
управление на дейността и поведението на хората, свързани с производството 
на агроекосистемни услуги. Анализът на системата за управление на услугите 
на агроекосистемите налага правилно дефиниране на йерархията на 
агроекосистемите, агентите участващи в управлението, формите и 
механизмите за управление, и критерия за оценка на ефективността на 
управлението. 

Йерархията на агроекосистемите в България 
Минималната относително обособена агроекосистема е земеделният 

парцел или участък (когато става въпрос за затворена/застроена площ като 
животински обор, оранжерия, пчелен кошер, помещение за производство на 
гъби) (Фигура 4). Тази (агро)екосистема съдържа множество неземеделски 
микроекосистеми (езеро, мравуняк), които допринасят за производството на 
услуги на агроекоситемата земеделски парцел и по-мащабни екосистеми, от 
които са част, като от своя страна ползват услугите на екосистемата 
земеделски парцел и други (по-големи) аграрни и неаграрни екосистеми. Като 
всяка агроекосистема екосистемата „земеделския парцел/участък“ 
произвежда продукти и услуги, които се потребяват от самата нея, други 
аграрни и неаграрни екосистеми или от хората (производство на храни и 
доходи, запазване на биоразнообразие и традиции, естетическа, 
образователна или научна ценност). Често агроекосистемите на това ниво са 
източник на значителни отрицателни услуги, въздействащи на самите тях, на 
други аграрни и неаграрни екосистеми и на хората (замърсяване на водите, 
въздуха, почвата, земеделските продукти, почвена ерозия). Най-често 
услугите на първото йерархическо ниво на агроекосисмемите са неразделна 
част от (положителните, отрицателните) услугите на по-големи аграрни и 
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неаграрни екосистеми, част от които тя се явява. От своя страна като всяка 
агроекосистема, земеделският парцел/участък потребява или поема 
неблагоприятното въздействие (замърсяване, конкуренция за природни 
ресурси) на „услугите“ на други или по-големи екосистеми, част от които е тя. 
Фигура 4. Йерархията на агроекосистемите в България 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Синьо - Аграрна екосистема, Червено – Услуги на агроекосистемите, МЕС – 
Микроекосистема разположена в парцела, Зелено – Услуги на неаграрни екосистеми 
Източник: автора 

Второто обособено йерархическо ниво на аграрни екоситеми е 
землището, което представлява съвкупност от множество земеделски 
парцели и участъци. Така например, на това ниво често се реализират важни 
за природата и обществото функции на (агро)екоситемите като запазване на 
почвеното плодородие, съхранение и пречистване на водите, предпазване от 
пожари и наводнения и др. Следващо относително обособено ниво на 
агроекоситемите е микрорайон (например, Санданско-Петричка котловина, 
Самоков), характеризиращ се със свои агро-екосистемни услуги (Мелнишко 
вино, Самоковски картофи, мелнишка и самоковска култури, традиции и 
пейзаж, рекреация и туризъм, и т.н.). Някои от агроекоситемите-микрорайони 
попадат в защитени зони и територии, като осигуряват незаменима 
(съвместна)услуга – местообитание и съхранение на определен застрашен  
див растителен или животински вид(ове) (Карта 1). Следващото йерархическо 
ниво на агроекосистеми е макрорайон, характеризиращ се със свои 
специфични (агро) екоситемни услуги – например, агроекосистемите в 

 

                                                                    
 

 

 

 

                

                      Екосистема МЕС 

Парцел 

Землище 

Микрорайон 

Макрорайон 
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Тракийската низина, Западен Стара планина, долината на река Струма и т.н.1 
Някои от тези (крайгранични) агроекосистеми попадат в територии на две и 
повече държави. На по-високи йерархически нива агроекосистемите се 
групират в мегарайони от различен тип – специфични (агроекосистеми в 
басейна на река Дунав, в Черноморския басейн, в Юго-източна Европа), 
отраслови (култури със слята повърхност, трайни насаждения, пасищни, и 
т.н.), генерични (равнинни, полупланински, планински, крайречни, 
крайморски, градски, селски и др.). Най-накрая агроекосистемите могат да се 
групират и в метарайони  като Европа, Северно полукълбо, глобално. Някои 
от най-важните съвременни еко-предизвикателства (управление на отпадъци, 
глобално затопляне, климатични ексцесии, засушаване и пожари, поройни 
дъждове и наводнения, и др.) могат да се митигират само чрез управление на 
(агро)екосистемните услуги на мега и/или мета ниво. 
Карта 1. Карта на защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 

 
Източник: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map 

Въпреки многото условности и неопределеност, съвременната наука 
има достатъчно надеждни методи за категоризиране на (агро)екосистемите, 
и „точно“ определяне и „измерване“ на процесите и механизмите за 
производството, поддържане, деградация и унищожаване на 
(агро)екосистемните услуги от различен вид, в различни пространствени и 
времеви мащаби (Aherne and Posch; Carrasco et al.; Cartiaux et al.; Duru et al.; 
Externwebben; FAO; Forouzangohar et al.; Fremier et al.; Gao et al.; Gemmill-
Herren; Kanianska; Kasparinskis et al.; Millennium Ecosystem Assessment; Munang 
et al.; NATURAL RESOURCES INSTITUTE; Power; Sharma et al.; Sofian et al.; Tsiafouli 
et al.; VanOudenhoven et al.; Wood et al.). Така например, системата от 

                                                           
1 Подробно характеризиране на агроекоситемата Западна Стара планина и уникалните за нея (агро) 
екоситемни услуги е направено в предишни наши публикации (Башев; Bachev). 
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„добрите земеделски практики“ описва научно обоснованите методи, 
технологии, поведение и т.н., които фермерите следва спазват за да 
поддържат агроекосистемите и техните услуги в добро състояние (МЗХГ, ССА). 
Пълното идентифициране, категоризация и оценка на специфичните услуги на 
всяка конкретна система следва да бъде обект на специално 
интердиспиплинарно изследване. 

Настоящето изследване е насочено към управлението на 
агроекоситемните услуги в България. В разработката ще се използва 
официалната категоризация и картографиране на екосистемите в страната, 
направена от ИАОС, която точно отразява екосистемите от различен тип, 
включително обработваемите площи и пасища (Карта 2). 

Карта 2. Типове екосистеми в България 

 
Източник: ИАОС 

Пълното идентифициране, категоризация и оценка на специфичните 
услуги на всяка конкретна система следва да бъде обект на специално 
интердиспиплинарно изследване. Така например, агро-екосистемите в 
Западна Стара планина (ЗСП) са част от уникалната екосистема ЗСП2 и 
снабдяват голямо разнообразие от специфични услуги (Фигура 5). Голям брой 
агенти от и извън района ползват услугите на тези агро-екосистеми – 
поземлени собственици, фермери, жители, бизнес, посетители, потребители, 
научни работници, групи по интереси. Пълното идентифициране, 
категоризация и оценка на специфичните услуги на всяка конкретна система 
следва да бъде обект на специално интердиспиплинарно изследване. 
                                                           
2 ЗСП има площ 4043 km2 (2099 km2 в България и останалата в Сърбия), от която 60% са гори, а останалата част са 

земеделски земи (Grigorova and Kazakova, 2008). 
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Приблизително 70% от земеделската земя в ЗСП са пасища и ливади (Grigorova 
and Kazakova). Те снабдяват изобилие от фуражи за животните на фермите и 
домакинствата, и създават добри условия за развитие на пасищно (овце, кози, 
говеда, биволи, коне) и домашно (пилета, зайци, свине) животновъдство. 
Освен това, има многобройни диви цветя и билки, които благоприятстват 
пчеларството и събирането на природни лечебни растения.  
Фигура 5. Услуги на агро-екосистемите в Западна Стара планина 

 

Източник: автора 

Заедно с това, голямо количество от земеделски продукти се 
произвеждат в тази среда за прехрана на населението и за маркетинг. Някои 
от местните, базирани на фермерството, продукти са добре познати за своето 
качество, уникален вкус и оригинален характер (ягоди, малини, къпини, 
конфитюри, билков мед, овче мляко и сирене, агнешко месо, вълна, кожи, 
сливи, сливова ракия) и продавани на регионалния, националния и 
международния пазари. Заедно с това те благоприятстват развитието на 
свързаните производства и услуги, и са важен източник на доходи на местното 
население – преработка (конфитюри, сирена, ракия, кожи), боядисване на 
вълна, тъкачество, занаятчийство, продажба от фермата и директен 
маркетинг, агро-туризъм. За много местни и не постоянно пребиваващи 
жители взаимодействието с агро-екосистемите са предпочитана форма за 
отдих (фермерство за частична заетост и хоби, краткосрочни или дългосрочни 
посещения) или начин на живот (вили и къщи за почивка). Местните традиции 
и етнокултурата на Торлаките и Каракачаните са тясно свързани с агро-
екосистемите и системата на фермерство – специфични селскостопански и 
свързани продукти (например ръчно изработени Чипровски килими), сортове 
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растения и породи животни, производствени методи и технологии, фестивали, 
оригинална кухня, занаяти. Уникалните форми и качество на ландшафта са 
една от важните характеристики на агро-екосистемите, доминирани от 
високопланински естествени и полу-естествени ливади и пасища и скалисти 
терени. Всички те привличат много туристи от района, страната и чужбина. На 
следващо място, агро-екосистемите допринасят за поддържане и 
подобряване на почвеното плодородие, като растителното покритие 
намалява почвените загуби и подобрява инфилтрацията на водата. Освен 
това, поглъщането на въглеродния двуокис е важна функция (услуга) на 
пасищата, малинаците, овощните градини и лозята. Агро-екосистемите също 
така предоставят и комбинирани услуги, заедно с по-голямата екосистема на 
ЗСП. Налице са многобройни диворастящи плодове, билки, гъби, птици, 
животни и риба за събиране или лов от местното население и посетителите. 
Нещо повече, някои от тях се събират комерсиално за преработка или 
продажба, като допринасят за нарастване на доходите на около 20% от 
населението (Grigorova and Kazakova).   

Екосистемата ЗСП е източник на чиста планинска и минерална вода, 
ползвана от фермерите (за водопой на животните, напояване), жителите 
(пиене, домакински нужди), бизнеса (като ресурс, бутилиране) и здравните 
центрове (балнеолечение) в района и съседните райони. Освен това тя 
прочиства водата и въздуха и регулира климата, правейки района една от най-
популярните дестинации за туризъм, почивка и  лечение3. Нещо повече, някои 
от най-известните природни забележителности на страната като 
Белоградчишките скали, Искърското дефиле и няколко планински върхове, 
водопади и пещери са разположени в ЗСП повишавайки културните услуги на 
екосистемата. Територията на ЗСП е с висока орнитологична и ботаническа 
значимост и е включена в Паневропейската мрежа NATURA 2000 (Карта 1). 
Поддържането на това богато био-разнообразие е една от важните услуги на 
екосистемата ЗСП. В нейната флора има повече от 2000 вида високопланински 
растения, докато фауната й включва 180 вида птици, повече от 50 вида 
бозайници, 26 вида земноводни и влечуги, и много видове пеперуди с 
екологическа ценност (Grigorova and Kazakova). Това повишава 
образователните и научните услуги на тази уникална екосистема.  

                                                           
3 Добре познатите планински курорти Берковица, Вършец и Искрец са разположени там.  
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Агенти на управление на услугите на агроекосистемите 
Поддържането, възстановяването и подобряването на услугите на  

(агро)екоситемите изисква ефективен социален ред (“good governance”) – 
система от механизми и форми, които регулират, координират, стимулират и 
контролират поведението, действията и взаимоотношенията на 
индивидуалните агенти, свързани с екосистемите и техните услуги, на 
различни нива (Башев, Bachev). Системата за управление на агроекоситемните 
услуги е част от специфичната система за управление на аграрното 
производство и включва:  

- различни аграрни (мениджъри на ферми, собственици на 
ресурси, наемен труд) и неаграрни (агро- и свързан бизнес, потребители, 
жители и посетители на селските райони, групи по интереси, аграрна 
администрация, политици и т.н.) агенти, и 

- многообразни механизми и форми за управление на 
поведението, дейността, взаимоотношенията и ефектите на тези агенти.  

Следователно, необходимо е правилно да се идентифицират агентите 
на управление на услугите на агроекоситемите и специфичния характер на 
техните връзки, интереси, цели, възможности, силови позиции, зависимости, 
ефекти и конфликти. На съвременния етап селскостопанското производство се 
осъществява от различен тип ферми - индивидуални, фамилни, кооперативни, 
корпоративни, обществени и т.н. Фермата е основната организационно-
производствена единица в селското стопанство, която управлява ресурсите, 
технологиите и дейността, и произвежда многообразни продукти, 
включително положителните и отрицателни услуги на агроекосистемите. 
Следователно, управлението на услугите на агроекосистемите е неразделна 
част  от управлението на земеделското стопанство, а фермата - първото (най-
ниското) ниво за управление на услугите на агроекосистемите. Независимо от 
специфичната си социално-икономическа форма, системата за управление на 
услугите на агроекосистемите винаги ще включва фермера като основен 
елемент, и ще цели подобряване на неговата природозащитна дейност и 
поведение. Границите на фермата обаче рядко съвпадат с границите на 
(агро)екосистемите. Дадена ферма обикновено включва една или няколко 
агроекосистеми (земеделски парцел/участък, и по-рядко землище), и е част от 
една или няколко различни по тип по-големи (агро)екосистеми (например, 
планинска, равнинна, крайречна) (Фигура 6).  

 
Фигура 6. Агенти и управленски нужди за ефективно управление на услугите на 
агро-екосистемите  
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Източник: автора 

Стопанствата от различен тип (за самозадоволяване, частична заетост, 
пазарни, обслужване на членовете, биологични, хоби и т.н.) имат различен 
интерес и потенциал за поддържане на агроекосистемни услуги. Най напред 
те имат различни цели на съществуване – допълнителен или основен доход, 
печалба, прекарване на свободното време, съхранение на природата или 
фермата за бъдещите поколения и т.н. Повечето ферми имат и нееднакви 
стимули и възможности (ресурси, познание, времеви хоризонт на 
съществуване, позиции) за устойчиво земеделие. При индивидуална ферма 
(собственик-фермер) например, има „пълно“ съвпадение на екологическите 
цели на стопанството и възможност за „самоуправление“ на произвежданите 
и вътрешно потребявани и комерсиализирани агроекосистемни услуги. Те 
обаче имат малки стимули, за ефективен принос към екосистемните услуги, 
потребявани извън стопанството, а най-често и недостатъчни възможности 
(размери, ресурси, позиции, времеви хоризонт) за реализиране на всички еко-
функции в ефективен мащаб. Това налага „външна“ интервенция 
(подпомагане, компенсиране, регулация) от държавата, трета страна и т.н., а 
така също и колективни действия (коопериране) на много ферми за достигане 
на минималния размер за ефективно производство на услуги на 
агроекосистемите от даден вид. 

По-големите комплексни стопанства (партньорски сдружения, 
кооперации, корпорации, държавни ферми и т.н.) и аграрните организации с 
голямо членство имат по-големи възможности (ресурси, знание,  позиции,  и 
т.н.), но и „вътрешно“ противоречие на интересите и стимулите на различните 
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агенти (собственици, управление, членове, наемен труд). Това налага 
разработването на специален „механизъм“ за координиране и стимулиране 
на действията, съгласуване на интересите, разрешаване на конфликтите и т.н. 
на многообразните агенти, в съответствие с принципите на устойчивото 
земеделие. Други агенти също непосредствено или „косвено“, участват в 
управлението на услугите на агроекосистемите, като налагат съответни 
условия, стандарти, норми, търсене, и т.н. или предоставят положителни или 
отрицателни услуги на фермерите. Това са например, собствениците на 
аграрни (земи, материални, финансови и интелектуални) ресурси, които са 
заинтересовани за ефективното им използване и съхранение. Това е 
свързания със селското стопанство бизнес (снабдители с материали, техника, 
финанси и технологии и/или купувачи на аграрни продукти) и крайните 
потребители. Тези агенти налагат социално-икономически и екологически 
стандарти, специфична подкрепа и търсене на екологически устойчива 
фермерска дейност. Например, голяма част от големите преработвателни и 
хранителни вериги прилагат свои стратегии и (доброволни и/или 
задължителни) стандарти за „устойчивост“, които са техни инициативи, 
общоприети от индустрията „кодове за поведение“ или резултат от 
потребителски натиск за индустриален „принос“ към еко-съобразно 
производство.   

На следващо място, това са жителите, посетителите на селските райони, 
и разнообразните групи по интереси, които „поставят“ условия (натиск, 
търсене) за природосъобразна селскостопанска дейност и селски райони. 
Най-накрая, това е и държавната и местна власт, международните 
организации и т.н., които подпомагат инициативите за аграрна устойчивост на 
различните агенти и/или налагат задължителни (социални, икономически, 
екологически и т.н.) стандарти за  устойчиво производство и потребление. В 
определени случаи, част от услугите на агроекосистемите могат да се 
„управляват“ чрез независимите действия на индивидуални ферми -  така 
например, добрата грижа за притежаваната частна земеделска земя е типична 
във фамилните ферми. Често обаче, ефективното еко-управление изисква 
координирани (колективни) действия на група ферми, какъвто е случая с 
устойчивото използване на общи пасища и ограничено снабдяване с вода, 
защита на местното биоразнообразие и т.н.  Нещо повече, съвременната 
фермерска дейност често е свързана със значителни (позитивни и/или 
негативни) ефекти върху трети страни (externalities), които налагат управление 
на отношенията (коопериране, разрешаване на конфликтите, възстановяване 
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на разходите) между различни ферми, и нарастващо между фермери и 
нефермери. Така например, отрицателните ефекти от селскостопанската 
дейност върху качеството на водата и въздуха често се чувстват от жителите и 
бизнеса в района или в по-отдалечени райони. Минимизирането на 
последните се постига чрез ефективна обществена намеса – регулация, 
контрол, санкции, субсидиране, и др. По същия начин, селскостопанския 
принос към услугите на еко-системите обикновено облагодетелства голям 
брой жители и гости на района, бизнеса, и групите по интереси, което налага 
определени колективни действия и обществена интервенция за устойчиво 
снабдяване. Така например, тъй като дейността по производство на 
агроекосистемни услуги е свързано със значителни допълнителни разходи 
(инвестиции, загуба на доход и др.) за фермерите, държавата „компенсира“ 
тази дейност на фермерите посредством еко-субсидии, плащания за 
необлагодетелствани райони и др. 

Във всички тези случаи, управлението на услугите на агроекосистемите 
е далеч по широко от простите (технически, агрономически, екологически) 
„отношения с природата” и включва управление на отношенията и колективни 
действия на агенти с различни интереси, силови позиции, познания, 
информираност, възможности и др. в широки географски, отраслови и 
времеви мащаби. Нещо повече, съвременното еко-управление е свързано с 
нарастващи нужди за „допълнителни действия” (мониторинг, координация, 
инвестиции и т.н.) и интегрално управление на природните ресурси и еко-
рискове в национален и нарастващо в транснационален мащаб. Последното 
включва въпросите свързани с управление на водите и отпадъците, 
опазването на биоразнообразието, промяната на климата и т.н., които 
изискват ефективно регионално, национално, интернационално и глобално 
управление. Така например, ефективното опазване на биоразнообразието 
включва инициативи на много нива - индивидуално, отраслово, национално, 
Европейско, световно. 

В зависимост от (осъзнаването, симетрията, силата, разходите за 
хармонизация на) интересите на агентите, свързани с услугите на 
агроекосистемите съществува различна потребност от управление на еко-
действията и поведението в селското стопанство. На примера във Фигура 6, 
Ферма 1 трябва да управлява своите действия и отношения с Ферма 2, тъй като 
и двете получават услуги от Екосистема 1 и влияят (позитивно или негативно) 
на снабдяването на услугите на тази екосистема. Освен това, двете ферми 
трябва да управляват своите взаимоотношения с потребителите на услугите 
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на Екосистема 1 (Социална система 1) за да удовлетворят съвкупното търсене 
и компенсират разходите си за поддържане на услугите на екосистемата в това 
направление. Заедно с това, Ферми 1 и 2 е необходимо да координират своите 
действия със Социална система 1 за да предотвратят конфликти със Социална 
система 2. Ферма 1 също така трябва да управлява своите отношения с Ферма 
3 за ефективно снабдяване на услуги от Екосистема 3, и да управлява своята 
интеракция с Екосистема 2. Нещо повече, Ферми 1 и 3 трябва да управляват 
своите отношения с Ферма 4 и Социална система 1 и Социална система 2. Най-
накрая, Ферма 1, въздействаща негативно на услугите на Екосистема 4, е 
необходимо да управлява своите отношения с агентите от Социална система 
2 за да анулира конфликтите и осигури ефективен поток на услугите на 
екосистемата. Следователно, Ферма 1 е необходимо да участва в седем 
различни системи за управление за да се осигури ефективното снабдяване на 
услугите на екосистемите, към които фермата принадлежи или на които 
въздейства. Този пример показва, че за разлика от управлението на „чисто” 
селскостопанската дейност (където „простите” частни и пазарни механизми 
работят добре), ефективното управление на дейността, свързана с услугите на 
агроекосистемите, често изисква комплексни (и моновалентни) форми. Така 
например, включването на фермера във веригата на „биологични продукти” 
ще координира добре отношенията между производители и крайни 
потребители. Въпреки това обаче, позитивният ефект върху услугите на 
агроекосистемите може да бъде нищожен, ако същевременно не се изгради 
форма за координиране и на отношенията (колективните действия) с 
останалите фермери в даден район или екосистема.   

Механизми и форми на управление на услугите на агроекосистемите 
Системата за управление на агроекоситемните услуги включва няколко 

принципни механизми и форми, които управляват поведението и дейността 
на индивидуалните агенти и в края на краищата предопределят равнището на 
агроеекосистемните услуги (Фигура 7):  

Първо, институционалната среда („правилата на играта”) - това е 
разпределението на правата и задълженията между индивидите, групите и 
поколенията, и системата за санкциониране на тези права и правила (Furuboth 
and Richter; North). Спектъра на правата може да включва материални и 
идеални активи, природни ресурси, дейности, чиста природа, хранителна и 
еко-сигурност, вътрешно и между-генерационната справедливост и т.н. 
Фигура 7. Форми и механизми за управление на услугите на агроекосистемите 
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Източник: автора 

Санкционирането на правата и правилата се прави от държавата, 
обществения натиск, доверието, репутацията, частни форми, или се 
самосанкционира от самите агенти. Една част от правата и правилата се 
определят от формалните закони, нормативни документи, стандарти, съдебни 
решения и т.н. Така например съществува строга държавна регулация за 
собственост, ползване, търговия и т.н. на земеделски земи и други природни 
ресурси, задължителни стандарти за безопасност и качество на продуктите, 
условия на труд, опазване на природната среда, благосъстояние на 
животните. Освен формалните институции съществуват и важни неформални 
правила и права, установени от традицията, културата, религията, 
идеологията, етични и морални норми.4  

Институционалното „развитие” се инициира от обществените 
(държавни, общностни) власти, международни действия (споразумения, 
подпомагане, натиск), и частни и колективни действия на индивидите. То е 
свързано с модернизация и/или преразпределение на съществуващите права, 
и еволюцията на нови права и нови (частни, обществени, хибридни) 
институции за тяхното санкциониране. Така например „движението“ за 
екологическа устойчивост първоначално възниква като доброволна (частна) 
инициатива на индивидуални фермери и се развива като „нова идеология“  

                                                           
4 Често формалните права и правила „не работят“ добре и неформалните „правила на играта“ предопределят 
(„управляват“) поведението на агентите в обществото, като съществува и огромен неформален („сив“, 
„черен“) сектор. 
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(колективна институция) на аграрни и неаграрни агенти, а най-накрая 
формално се „институционализира“ като „социален контракт“ и част от „новия 
обществен ред“ в много страни и в междудържавните отношения. Членството 
на България в ЕС е свързано със значителна модернизация на еко-
институциите, и с по-доброто санкциониране (външен мониторинг и санкции 
при тяхното неспазване от страна на ЕС) на цялата система от закони и 
стандарти за качество, опазване на природната среда, благосъстояние на 
животните и т.н. В съвременния етап много от институционалните иновации 
са също резултат от натиска или инициативите на определени групи по 
интереси – еко-сдружения, потребителски организации и т.н. Съвременното 
развитие се характеризира с постоянно разширяване на различните еко-права 
и задължения, включително предоставяне права за благосъстояние на 
животни, диви растения и животни, и на цели екосистеми5. 

Институциите и институционалната модернизация създават нееднакви 
стимули, ограничения и разходи за опазване и подобряване на услугите на 
агроекосистемите, за интензифициране на еко-размяната и кооперирането, за 
повишаване на еко-продуктивността, за индуциране на частни и колективни 
еко-инициативи и инвестиции, развитие на нови еко- и свързани права, за 
намаляване на еко-различията между социални групи и райони, за откликване 
на екологическите и други предизвикателства и т.н. Ако правата върху 
природните ресурси не са добре дефинирани или санкционирани, това води 
до неефективна и неустойчива организация и експлоатация, постоянни 
конфликти между заинтересованите страни и ниска социално-икономическа, 
и екологическа устойчивост, и обратно. Например по време на преходния 
период в България правата на собственост върху основни аграрни ресурси 
(материални активи, земя, води и др.) не бяха напълно идентифицирани, 
предоставени и санкционирани. В резултат на всичко това бяха унищожени 
значителни материални, биологични и интелектуални активи, преобладаваше 
ниска продуктивност, лоша агротехника (постоянна монокултура, 
недостатъчно и небалансирано торене, липса на напояване), полупазарен 
характер, неустойчива експлоатация на земеделските земи (неизползване или 
прекомерно използване) и деградация на цели агроекосистеми (Башев). В 
съвременното общество голяма част от индивидуалната дейност и 
взаимоотношения се регулират и санкционират от някакви (общи, 
специфични) формални и неформални институции. Въпреки това, не 

                                                           
5 Най-нова тенденция е предоставяне на легални права на цели екоситеми – първо в Пенсилвания, а след това 
в Боливия, Еквадор, Бангладеш и т.н. 
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съществува перфектна система от „външно“ определени правила, която да 
може да управлява ефективно цялостната еко-дейност на индивидите във 
всички възможни (и доста многообразни) условия на техния живот и 
отношения, свързани с природната среда. 

Второ, пазарни форми („невидимата ръка на пазара”) – това са 
разнообразните децентрализирани инициативи, управлявани от движението 
на „свободните“ пазарни цени и пазарната конкуренция – например, 
мимолетна размяна на еко-продукти и услуги, класически контракт за покупка, 
наемане или продажба, производство и търговия със специални високо 
качествени, биологични и т.н. продукти и произходи, аграрни и екосистемни 
услуги. Значимостта на свободния пазар за координиране (дирижиране, 
коригиране) и стимулиране на икономическата дейност, размяна и 
разпределение на ресурсите е добре позната. Индивидуалните агенти 
използват (адаптират се към) пазарите печелейки от специализацията и 
взаимно-изгодния обмен (търговия), докато техните доброволни 
децентрализирани действия „дирижират“ и „коригират“ цялостното 
разпределение на ресурсите между различните дейности, сектори, райони, 
еко-системи, страни и т.н. Въпреки това обаче, има много примери на липса 
на индивидуални стимули, избор и/или нежелана размяна, свързана с 
консервацията на природната среда и екосистемните услуги – липсващи 
пазари, монополни или силови взаимоотношения, позитивни или негативни 
косвени ефекти и др. В резултат на това, свободният пазар „се проваля” в 
ефективното управление на цялостната еко-дейност, размяна и инвестиции на 
индивидите и води до ниска екологическа устойчивост. 

Трето, частни форми („частен или колективен ред”) – различни частни 
инициативи и специални договорни и организационни форми  (дългосрочни 
еко-договори, доброволни еко-действия, доброволни или задължителни 
кодове на еко-поведение, партньорски сдружения, еко-кооперации и 
асоциации, запазени и търговски марки, етикети и т.н.). Така например, 
консервацията на природните ресурси е част от управленческата стратегия на 
много земеделски (еко, зелени) стопанства. В ЕС има многочислени 
инициативи на фермерски организации, преработвателната индустрия, 
търговските вериги и потребителски организации, които са свързани с 
издигане на екологическата устойчивост на селскостопанското производство. 

Индивидуалните агенти се възползват от икономическите, пазарните, 
институционалните и др. възможности и преодоляват институционалните и 
пазарни несъвършенства чрез избор на или дизайн на нови (взаимно) изгодни 
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частни форми (правила) за управление на тяхното поведение, 
взаимоотношения и размени. Частните форми договарят собствени правила 
или приемат (налагат) съществуващ частен или колективен ред, прехвърлят 
съществуващи права или дават нови права на партньора, и защитават 
абсолютните  и договорни права на агентите. На съвременния етап голяма част 
от аграрната дейност се управлява от доброволни инициативи, частно 
договаряне, „видимата ръка на мениджъра” или колективно вземане на 
решения. Въпреки това има много примери на „провал“ на частния сектор в 
управлението на обществено желаната дейност като еко-консервация, услуги 
на еко-системите, съхранение на традиционни видове и производства, 
съхранение и развитие на селските райони и т.н.  

Четвърто, обществени форми („обществен ред”) – това са 
многообразни обществени (общностни, държавни, международни) 
интервенции в пазарния и частни сектор като: обществени препоръки, 
регулации, подпомагане, облагане с данък, финансиране, предоставяне, 
модернизиране на правата и правилата и т.н. Така например в ЕС и други 
страни се прилагат програми за аграрно и селско развитие, които целят 
“пропорционално” развитие на селското стопанство и селските райони, и 
запазване и подобряване на природната среда и т.н.  

Ролята на общественото (локално, национално и интернационално) 
управление нараства заедно с интензификацията на дейността и размяната и 
взаимната зависимост на социално-икономическата и природозащитна 
дейност. В много случаи е възможно ефективното управление на 
индивидуалната дейност и/или организацията на определени дейности чрез 
пазарни механизми и/или чрез частно договаряне да отнеме продължителен 
период, да е много скъпо, да не успее да достигне до социално желания 
размер или въобще да не се осъществи. Следователно, централизираната 
обществена интервенция би могла да достигне до желаното състояние, по-
бързо, с по-малко разходи или по-ефикасно. Обществото се „включва” в 
управлението на агроекосистемните услуги чрез предоставяне на 
екоинформация и екообучение на частните агенти, чрез стимулиране и 
(съ)финансиране на техните доброволни дейности, налагане на задължителен 
екоред и санкции при неизпълнение, директно организиране на еко и 
свързани дейности (държавно екопредприятие, научни изследвания, 
мониторинг) и др. Въпреки това има много случаи на лошо обществено 
включване (бездействия, неправилна интервенция, прекомерно регулиране, 
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лошо управление, корупция) водещи до съществени проблеми за устойчивото 
развитие в България и навсякъде по света.  

Пето, хибридни форми – някаква комбинация от горните три, като 
обществено-частно партньорство, обществено лицензиране и инспектиране 
на частни био-ферми и др. Така например, снабдяването с много от услугите 
на екосистемите от фермери едва ли може да се управлява чрез частни 
договори с индивидуалните потребители поради ниската присвояемост, 
високата неопределеност и редкия характер на транзакциите (високи разходи 
за договаряне, изготвяне на договорите, заплащане от потенциалните 
потребители, оспорване) (Башев). В същото време, снабдяването на еко-
услугите е много скъпо (допълнителни производствени и организационни 
разходи) и едва ли ще се осъществи на база доброволна дейност. Освен това, 
финансовото компенсиране на фермерите от желаещите потребители чрез 
чисто пазарна форма (такса, премия) е също неефективно поради високата 
информационна асиметрия и огромните разходи за санкциониране. 
Тристранна форма с директно участие на обществото би направила тези 
транзакции ефективни: от името на потребителите държавна агенция 
договаря с фермерите контракт за “услуга за съхранение/подобряване на 
природната среда”, координира дейността на различните агенти 
(включително и директно производствено управление), предоставя 
обществено заплащане на фермерите за еко-услуга и контролира 
изпълнението на договорните условия. 

Ефективността на индивидуалните форми за управление е доста 
различна, тъй като те имат нееднакъв потенциал да: предоставят адекватна 
еко-информация, индуцират позитивно еко-поведение, да разрешават еко-
конфликтите и координират еко-дейностите на различните участници, да 
подобряват екологическата устойчивост и намаляват еко-рисковете, да 
минимизират общите разходи за еко-управление (за консервация, на трета 
страна, за транзакция и т.н.), за агенти с различни преференции и 
възможности, и в специфичните (социално-икономически, природни) условия 
на всяка еко-система, общност, индустрия, район, и страна. Така например, 
съответно еко-информиране и обучение би било достатъчно да индуцира 
доброволни действия от „зелен” фермер, докато повечето комерсиални 
предприятия биха се нуждали от външни стимули (пазарна премия, парична 
компенсация, наказания); пазарните цени обикновено биха координирали 
добре отношенията между снабдители и ползватели на вода, докато 
регулирането на отношенията между замърсители на вода и ползватели би 
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изискало специален частен или обществен ред; независимите действия на 
фермерите биха подобрили състоянието на локалните еко-системи, докато 
решаването на повечето от (регионалните, националните, глобалните) еко-
проблеми налага колективни действия в големи мащаби и периоди от време, 
и т.н. 

В дългосрочен план специфичната система за управление на аграрния 
сектор и на аграрната устойчивост (пред)определя типа и характера на 
социално икономическото развитие. В зависимост от ефективността на 
изградената система за управление на услугите на агроекосистемите 
отделните ферми, подотрасли, райони и страни постигат различни резултати 
в съхраняването, възстановяването и подобряването на екосистемите, като се 
наблюдава различно състояние на природните ресурси, ниво на еко-рискове 
и еко-разходи свързани с развитието на аграрния сектор, и нееднаква 
екологическа устойчивост на отделните стопанства, подотрасли, райони и 
селското стопанство като цяло. 

Фактори за избор на управленческа форма за агроекосистемни услуги 
Развитието на системата за управление на услугите на агроекосистемите 

зависи от многочислени фактори – състоянието на (агро)екосистемите, 
процесите на „естествена” и „предизвикана от човешката дейност” еволюция 
на природната среда, развитието на науката и технологиите, развитието на 
социалните предпочитания и търсене и т.н.(Фигура 8). Така например типът и 
еволюцията на формите на еко-управление силно зависи от персоналните 
характеристики на фермерите и на другите участници в процеса – лични 
предпочитания (етични, религиозни и др.), възгледи, опит, информираност, 
обучение, склонност към поемане на риск, професионални и финансови 
възможности, репутация, доверие, тенденция за опортюнизъм, силови 
позиции, възраст, еко-иновативност, предприемчивост, лидерство, и т.н.  Като 
правило по млади, високо образовани и иновативни фермери се включват по-
активно в различни нови форми за управление на агроекосистемите. Също 
така, конкретните изгоди за отделния фермер от еко-управлението могат да 
приемат най-различни форми – паричен или непаричен доход, печалба, 
непреки икономически изгоди, удоволствие от включване в природозащитна 
дейност, желание за запазване на природата за бъдещите поколения и т.н. 

 
Фигура 8. Фактори за избор на управленческа форма за услугите на 
агроекосистемите 
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Източник: автора 

Друг важен фактор е развитието на науката и технологиите, които 
определят степента на опознаване на видовете, факторите и значимостта на 
екосистемните услуги, дават по-пълна информация за екологическите 
проблеми и рискове (степен на деградация и замърсяване на природната 
среда) и положителното и отрицателно въздействие на селскостопанските 
практики, предоставят нови възможности за ефективно управление 
(подобряване, адаптация) на дейността свързана с съхраняване и 
подобряване услугите на агроекоситемите от различен вид (прецизно 
земеделие, дигитализация, автоматизация на мониторинга, операциите и 
т.н.). Дигитализацията например, революционизира формите на събиране и 
обработка на информация, споделяне на ноу-хау, намиране на партньори за 
търговия и коалиране, „евтин“ онлайн маркетинг на еко и биологични 
продукти в национален и транснационален мащаб, и т.н. и от друга страна, 
развитието на науката и технологиите е свързано с някои нови 
предизвикателства за системата за еко-управление и контрол свързани с 
използване на ГМО, изкуствен интелект, и др. Изборът на форма за 
управление също така силно зависи от характера на услугата на 
агроекосистемата, връзката между разходи и изгоди, и размера на времевия и 
пространствен лаг между инвестициите и ефекта. За екосистемни услуги с 
непосредствени изгоди за фермера и/или потребителя пазарното и частно 
управление работи добре, докато тези които изискват дългогодишни и 
мащабни инвестиции за производство на услуги с характер на обществени 
стоки, се налагат дългосрочни и комплексни форми. 
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Изборът на управленческа форма също зависи от състоянието на 
екосистемите, характера на екологическите проблеми и рискове, и социално-
икономическата и екологическа значимост на услугата. Като правило 
голямата социална ценност и високия екологически риск по-лесно индуцира 
частно коалиране и повече обществени форми за интервенция (стандарти, 
субсидиране, регулации). Така например, проблемите свързани със 
съхранението на оборска тор и утайки от пречистване на отпадъчни води у нас 
доведоха до възникване на нова форма – безплатна доставка до фермата от 
страна на животновъдните комплекси и водоснабдителните фирми. Изборът 
на форма за управление силно зависи и от пазарното, и от общественото 
търсене (и натиск) за устойчива експлоатация на природните ресурси. 
Характерът на това търсене от своя страна, зависи от общото социално-
икономическо развитие, и приоритетните (социално-икономически и 
екологични) предизвикателства на съответния етап). По заможните 
потребители и общества са готови да плащат повече за екосистемни услуги – 
премия за еко-продукция и услуги, щедри държавни и локални програми за 
съхранение на природата, културно-историческото наследство и т.н. 

Развитието на системата за еко-управление зависи и от 
господстващите институционално определени еко-права, норми и 
задължения, а така също и от съществуващите и практически възможни 
пазарни, частни и обществени форми на управление. Изборът на 
управленческа форма често е (пред)определен от институционалните 
ограничения, като някои форми за осъществяване на фермерска, екологична 
и т.н. дейност могат да бъдат социално неприемливи или незаконни.  Така 
например, „свободна“ пазарна и частна дейност в защитените зони и 
територии не са разрешени, частна собственост и търговия с някои природни 
ресурси (води, генетично разнообразие) не е възможна и т.н. Друг важен 
фактор, детерминиращ системата за управление, са публичните (национални, 
европейски) политики, а така също и прилагането на международните 
конвенции и споразумения, касаещи различните аспекти на екологическа 
устойчивост. Те създават нов (национален, европейски, световен) ред 
посредством създаването на нови права и правила, пазари и насоки за 
развитие. Най-накрая, системата за управление на устойчивостта зависи от 
„естествената“ еволюция на природната среда (глобално затопляне, 
екстремен климат, засушаване и т.н.), която налага нови частни, колективни и 
хибридни форми, способстващи за противопоставяне на отрицателните 
трендове и/или ефективна адаптация към природните промени. 
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В специфичната природна и институционална среда индивидите могат 
да управляват отношенията си чрез свободния пазар (адаптирайки се към 
пазарните цени), чрез договаряне (споразумявайки “частен ред”), чрез 
коалиране (колективно вземане на решение), във вътрешна организация 
(“ръката на менажера”), чрез обществена форма или хибридна организация. 
“Рационалните” агенти има тенденция да избират или проектират най-
ефективни форми за управление на своите взаимоотношения, които да 
максимизират изгодите и минимизиращи разходите си. Проблемът за 
управлението на екологичните ресурси най-често се дискутира по отношение 
на (не)ефективността от използването на общите природни ресурси 
(Commons), “негативните външни ефекти” (negative “externalities”), и характер 
на обществени стоки/блага (pubic good character) на произвежданите от 
фермера еко-продукти и услуги. Доказва се, че също така, че “трагедия на 
общата собственост” (“tragedy of commons”) може да се избегне чрез 
алтернативно управление -  въвеждането на обществено регулиране (квота) 
или приватизацията на природните ресурси (Ostrom). По същия начин, 
предлага се обществена интервенция за елиминиране на различията между 
“обществени” и “частни” цени (“интернализиране на външните ефекти”) чрез 
данъци, норми и т.н.  за да се коригира “провалът на пазара”.  

Проблемът за “обществените разходи” не съществува в условия на 
нулеви транзакционни разходи6 и добре дефинирани права на частна 
собственост (Coase). Състоянието на максимална ефективност винаги се 
постига независимо от първоначалното разпределение на правата между 
индивидите и формата на управление. Цялата информация за ефективната 
експлоатация на природните и технологически възможности и за 
задоволяване на търсенето би била безразходно достижима от всички. 
Индивидите биха безразходно координирали дейността си и защитавали 
притежаваните (абсолютни и договорни) права7, и търгували притежаваните 
ресурси (заменяли правата върху тях) във взаимен интерес с еднаква 
ефективност на свободния пазар (адаптирайки се към движението на 
пазарните цени), чрез частни организации от различен тип (договори, фирми), 
чрез колективно вземане на решения (кооператив, асоциация), или в само 
                                                           
6 Транзакционните разходи са разходите за управление на отношенията между индивидите – “разходи 
свързани с защита и размяна на индивидуалните права” (Furuboth and Richter). При единичен фермер на 
отдалечен в океана остров, не съществуват транзакционни разходи, а еко-управлението се ограничава до 
„технологическо управление” (отношение между човека и природата). 
7 При нула транзакционни разходи и дефинирането (преразпределението) на нови права от индивидите, 
групите по интереси, и обществото, и ефективното санкциониране на новите права би било лесно 
(безразходно) осъществимо. 
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една национална йерархия (единствена частна или обществена компания). 
Тогава и оптималните екологически изисквания за устойчивост, и 
технологическите възможности за икономии на размери и мащаби 
(максималното опазване/подобряване на околната среда и производителност 
на ресурсите, „интернализация на косвените ефекти”), и максимализирането 
на благосъстоянието (потреблението, снабдяване на услуги на екосистемите, 
опазването на околната среда и т.н.) биха били лесно/безразходно 
достижими.8  

Когато обаче транзакционните разходи са значителни, тогава 
безразходното договаряне, размяна и защита на индивидуалните права е 
невъзможно.  Следователно, първоначалното разпределение на правата на 
собственост между индивидите и групите, и тяхното добро дефиниране и 
санкциониране са критични за цялостната ефективност и устойчивост. 
Например, ако “правото за чиста природна среда” не е добре дефинирано, 
това създава големи трудности за ефективното снабдяване с услуги на 
екосистемите – скъпи спорове между замърсяващия и засегнатия агент; 
незачитане на интересите на определени групи или поколения и т.н.  

Нещо повече, и при добре дефинирани права, еко-управлението 
обикновено е свързано със значителни транзакционни разходи. Така 
например, агентите имат разходи за идентифициране на различните права и 
тяхната ефективна защита (нежелано присвояване от други агенти); за 
изучаване и съобразяване с различните институционални ограничения 
(норми, стандарти, правила); за събиране на необходимата технологическа, 
еко- и др. информация; за намиране на най-добрите партньори и цени; за 
договаряне на условията на размяна; за написване и регистрация на 
договорите; за санкциониране на условията на размяна чрез мониторинг, 
контролиране, измерване и протекция; за оспорване на правата и 
споразуменията чрез съдебната система или по друг начин; за адаптиране или 
прекратяване на договореностите заедно с развитие на условията на 
производство и размяна. Следователно във реалния свят с непълно 
дефинирани и/или санкционирани права, и положителни транзакционни 
разходи, формата за агро-екоуправление става критична и пре(определя) 

                                                           
8 Понастоящем съществува принципно споразумение (“обществен договор”) за глобално устойчиво развитие. 
Въпреки това, в зависимост от специфичните обществени преференции „социалният консенсус” не винаги се 
изразява в максимално опазване и подобряване на природната среда. На определен етап от развитието 
обществен приоритет може да се дава на икономическия ръст с „цената” на определена деградация на 
(определени) природни ресурси – „свръх” замърсяване и емисии, неустойчива експлоатация, пълно 
изчерпване (унищожаване). 
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степента на деградация, опазване и подобряване на (агро)екосистемите и 
техните услуги (Башев). Това е така, тъй като различните управленчески 
структури имат нееднаква ефективност (ефект, разходи) при организацията 
на едни и същи дейности свързани с производството и потреблението на 
екосистемни услуги в специфичната конкретната социално-икономическа и 
природна среда. Нещо повече, нерядко високите транзакционни разходи 
силно затрудняват и дори блокират организирането на иначе ефективни 
(взаимно-изгодни) за всички участници дейности и размяна (Башев). 

Трябва добре да се разграничават транзакционните от 
„производствените” (агрономически, алтернативни9 и т.н.) разходи за 
опазване на природната среда. В съвременните условия, последните са важен 
икономически разход, който следва да се възстановява подобно на другите 
технологически разходи от ползващия изгодите от съхранената/подобрената 
природа. Често това е самият фермер, който инвестира за да поддържа 
продуктивността на природните ресурси (плодородието на земята, чистотата 
на водите, услугите на еко-системите), и възстановява тези разходи подобно 
на другите инвестиции чрез поток от бъдещи изгоди (продуктивност, 
доходност, пазарни позиции и т.н.). Все по-често обаче това са други агенти, 
които заплащат за ползваните еко-услуги директно (чрез покупка на еко-
продукти и услуги), или индиректно (посредством колективни организации, 
данъци и такси т.н.). Ефективните форми за управление на екосистемните 
услуги оптимизират съвкупните (транзакционните и производствените 
разходи) за аграрна дейност - като минимизират транзакционните разходи и 
позволяват (иначе взаимно-изгодния) еко-обмен да се реализира в социално 
желания мащаб; като позволяват достигането на минималните/оптималните 
екологически изисквания и/или реализирането на чисто технологически 
икономии на размери и мащаби от фермерска, еко- и друга дейност. 

В специфичната природна, икономическа  и институционална среда 
индивидите развиват и ползват различни ефективни (пазарни, частни, 
хибридни) форми за управление на своите взаимоотношения. Обаче, 
индивидуалните форми не са с еднаква ефективност за снабдяването на 
услугите на екосистемите, тъй като те имат нееднакъв потенциал за 
намаляване на ограничената рационалност, стимулиране на индивидуални и 
колективни действия, защита на инвестициите, защита и оспорване на 

                                                           
9 Концепцията за „алтернативни разходи” (оpportunity costs) се прилага широко в стопанското управление. За 
текущите еко-разходи може да се използва пропуснат доход от традиционна или друга възможна дейност, а 
за еко-известициите – дългосрочните вложения за възстановяване на природните ресурси, или за използване 
на друг природен, материален и т.н. ресурс . 
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правата, улесняване на размяната, координиране на действията, спестяване 
на транзакционните разходи, адаптиране към променящата се природна и 
институционална среда (Башев). Често несъвършената институционална среда 
и високите разходи за пазарно и частно управление блокират иначе ефективна 
за всички страни (обществено желана) еко-дейност. Съществува потребност от 
намеса на трета страна – обществена интервенция (подпомагане, 
регулация, арбитрация) в индивидуалните транзакции за да ги направи по-
ефективни или възможни. Обаче, общественото включване не винаги е 
ефективно (закъсняла, недостатъчна или прекомерна интервенция), и като 
резултат аграрното и природно “развитие” съществено се деформира. Когато 
пазарът и частният сектор се “провалят” и не се предприема ефективна 
обществена интервенция,  дейността по опазване и подобряване на 
природната среда не се осъществява в ефективен размер, и снабдяването на 
услугите на екосистемите намалят под практически възможното ниво. В 
България, имаше много провали на държавата в процеса на трансформацията 
до сега, и в резултат продължава да съществува неефективна фермерска 
организация със значителни екологически проблеми  в земеделието (Башев). 

Ефективност на формите на управление на агроекоситемите 
В редки случаи съществува само една практически възможна форма за 

управление на дейността и размяната свързана с услугите на екосистемите.10 
Най-често обаче са възможни множество алтернативни форми за 
управление на природосъхраняващата дейност. Така например, снабдяването 
на „услуга за консервация на природната среда“, може да се управлява като:  

- доброволна дейност на фермера;  
- чрез частен договор на фермера със заинтересован или засегнат 

агент;  
- чрез взаимносвързан договор между фермера и доставчика или 

преработвателя;  
- чрез коопериране („колективни действия”) с други фермери и 

заинтересовани агенти;  
- чрез търговия на (свободния) пазар или подпомогната от трета 

страна (например сертифициращ орган) пазарна търговия със специални 
(биологични, защитени, fair-trade) продукти;  

                                                           
10 Така например, в Японското земеделие с разпръснати оризища снабдяването с вода не би било възможно 
да се осъществи от отделните фермери (висока взаимна зависимост, неразделност на ползването), и поради 
това от най-стари времена до сега организацията на водоползване се развива като обществен проект.  
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- чрез обществен договор, уточняващ фермерските задължения и 
компенсация на разходите;  

- чрез обществен указ (регулация, квота за използване на 
ресурси/емисии, данъчно облагане);  

- чрез йерархична публична агенция (компания) или  
- чрез хибридна форма.  
Индивидуалните управленчески форми са алтернативни, но не и 

еднакво ефективни форми за организиране на еко-дейността. Всяка от тях има 
специфични предимства и недостатъци за защита на еко-правата и 
инвестициите, и за координиране и стимулиране на обществено желаното 
еко-поведение и дейност, за реализирането на икономии на размери и 
мащаби, за икономии на производствени и транзакционни разходи.  

Свободният пазар има големи координиращи и стимулиращи качества 
(“невидима ръка на пазара”, “силата на конкуренцията”)11, и дава 
“неограничени” възможности за печелене от специализацията и размяната. 
Обаче, пазарното управление може да е съпроводено с висока 
неопределеност, риск, и разходи в резултат на липсата (асиметрията) на 
информация, ниската „присвояемост” на някои права (характер на 
„обществени стоки”), нестабилността на цените, голямата възможност за 
изпитване на опортюнизъм, и ситуация на “липсващи” или „неразвити” 
пазари.  

Специалната договорна форма („частно разпореждане”) позволява по-
добра координация, интензификация на еко-дейността, и защита на еко-
правата, еко-инвестициите и еко-транзакциите на агентите. Тя обаче може да 
изисква значителни разходи за уточняване (и написване) на условията на 
договора, адаптиране към постоянните промени в условията, санкциониране 
и оспорване на договореностите и т.н.  

Вътрешната организация дава възможност за по-голяма гъвкавост и 
контрол на дейността (директна координация, адаптация, санкциониране, 
разрешаване на конфликтите посредством „вътрешно” разпореждане). 
Обаче, разширяването на вътрешната форма извън границите на 
семейството12 или малобройното партньорство (което позволя достигане до 
размера на минималните технологически и екологически изисквания; 

                                                           
11 Някои от природните ресурси и дейността по тяхното опазване се оценяват директно на пазара или 
включват в цените на свързаните ресурси и продукти – нпр. качества на почвата, достъп до чиста вода, 
разположение на земята и красота на пейзажа,  специфичен произход и качества на продуктите, и т.н.  
12 Където взаимоотношенията лесно „се управляват” от доброто познаване на партньора/ите, високото 
взаимно доверие, общите цели, желанието за сътрудничество и бързо разрешаване на конфликтите. 
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реализиране на икономии на размери и мащаби) може да е свързано със 
големи разходи за коалиране (намиране на партньори, проектиране, 
формална регистрация, преструктуриране) и за текущо управление 
(колективно вземане на решения, координация на дейността, контрол на 
опортюнизма на членовете,  супервизия и стимулиране на наетата работна 
сила).  

Разделянето на собствеността от управлението (кооперация, 
корпорация, обществена ферма/фирма) дава високи възможности за ръст в 
производителността, екологичната и управленческата ефективност – 
вътрешно разделение и специализация на труда; достигане на изискванията 
на екосистемите; експлоатиране на икономии на размери и мащаби; 
въвеждане на иновации; диверсификация; поемане и разпределение на 
риска; инвестиране в промоция на продукти, запазени марки, и 
взаимоотношения с потребители, партньори и властта. Тя обаче може да е 
свързана с огромни транзакционни разходи за намаляване на 
информационната асиметрия между менажери и собствениците, за вземане 
на решения, за контролиране на опортюнизма, за адаптация и т.н.  

Кооперативната и ненасочената към печалба форми също така имат 
ниски вътрешни възможности за дългосрочни инвестиции поради 
ненасочените към печалба цели и невъзможността за търгуване на дяловете – 
така наречения “перспективен проблем” (“horizon problem”). Нещо повече, 
развитието и поддържането на големи колективни организации често е 
свързано със значителни разходи - за иницииране, информиране, 
„колективно” вземане на решения и разрешаване на вътрешните конфликти, 
контролиране на опортюнизма на (настоящите и потенциални) членовете13, 
модернизация, преобразуване и ликвидация. 

Най-накрая, обществените форми също често са свързани с високи 
вътрешни (вътрешна администрация и координация) и външни (за други 
частни и обществени агенти) разходи - за създаване, функциониране, 
координиране, контролиране, „грешно” управление, ползване от частните и 
др. агенти, реорганизация и ликвидация. Нещо повече, за разлика от 
пазарните и частни форми, при обществената организация не съществува 
автоматичен механизъм (конкуренцията) за селекция на неефективните 
форми. Тук е необходимо обществено “вземане на решение”, което е 

                                                           
13 За тях е характерен и особен тип опортюнизмът - “free riding” (Olson).  Тъй като индивидуалните изгоди не 
са пропорционални на индивидуалните разходи, тенденцията е всеки да очаква другите да инвестират в 
организационното развитие и да се облагодетелства от новата организация при успех. 
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свързано с високи разходи и време, и често повлияно от силни частни 
интереси (силата на лобиращите групи, политиците и техните приближени, 
бюрократите, работещите в обществените форми), вместо от ефективността. 

Обикновено „развитието” на природната и институционалната среда е 
доста бавно и в продължителни периоди от време. Следователно 
ефективността на системата за агро-еко-управление ще зависи в голяма 
степен от равнището на транзакционните разходи (Башев). Транзакционните 
разходи имат поведенчески произход – а именно ограничената 
рационалност и тенденцията за опортюнизъм на индивидите (Williamson). 
Индивидуалните агенти нямат пълна информация са системата (еко-ползите и 
разходите, ефектите върху другите, формалните изисквания, възможностите 
за търговия и коопериране, тенденциите в развитието и т.н.), тъй като 
събирането и обработката на подобна информация е много скъпо или 
невъзможно (множество косвени ефекти и разходи в широки географски и 
времеви мащаби, бъдещи събития, намерение на партньора за измама). За да 
оптимизират вземането на решения и дейността си агентите трябва да правят 
разходи за “повишаване на несъвършената си рационалност” – за 
мониторинг, събиране на данни, анализи, прогнозиране, обучение, 
консултиране и т.н. Освен това икономическите агенти за склонни към (пред-
контрактен, пост-контрактен, и извън-контрактен) опортюнизъм. 
Съответно на това, ако съществува възможност за някоя от страните за получи 
безнаказано допълнителна изгода/рента чрез доброволна или нежелана 
размяна, тя вероятно ще се възползва от това. Най-често е твърде скъпо или 
невъзможно да се разграничи опортюнистичното от неопортюнистично 
поведение поради ограничената рационалност на агентите. Нещо повече, в 
реалния живот масово се наблюдава и извън-контрактен опортюнизъм14, а 
именно нежелана „размяна” или кражба на права от страна на частни и/или 
обществени агенти без да е налице договорен процес (поради липса или 
асиметрия на информация, капацитет за установяване и защита, слаби 
договорни позиции и т.н.). 

Следователно индивидуалните агенти ще трябва да защитят правата, 
инвестициите и транзакциите си от риска за опортюнизъм чрез: 
предварителни усилия за намиране на сигурен партньор и за проектиране на 
ефективна форма за договорна ангажираност на партньора; последващи 
инвестиции за предотвратяване (чрез наблюдение, контролиране, 

                                                           
14 Повечето икономически анализи фокусират на пре- и пост-контрактния опортюнизъм, като игнорират 
масово разпространения извън контрактен опортюнизъм. 
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стимулиране на сътрудничество) на възможен опортюнизъм на етапа на 
изпълнение на договорите; и постоянни усилия/разходи за защита от 
нежелана извън-договорна размяна чрез подсигуряване, диверсификация, 
коопериране, съдебни процеси и т.н. Така например, еко-опортюнизмът е 
широко разпространен и в селското стопанство. Например, фермерът знае или 
в последствие установява, че дейността му вреди на природната среда, но за 
да избегне допълнителните разходи продължава да практикува рисковите 
операции, когато отрицателните ефекти са за други агенти (собствениците на 
природните ресурси, други ферми, не-аграрни агенти, обществото като цяло). 
Или, фермерът продава конвенционалната продукция като „биологична” и 
печели премия към цената от неосведомените купувачи; или пък се включва 
в обществените агро-еко-програми за да получи субсидии, а не изпълнява 
стриктно договорните еко-задължения15 или унищожава (екосъобразното) 
производството след изтичане на срока определен с бизнес плана. 

Част от транзакционните разходи за еко-управление е сравнително 
лесно да се определят – например разходите за кандидатстване за еко-
субсидии, лицензи, сертификация, тестове, купуване на информация, наемане 
на консултанти, плащане за пазачи и адвокати, за подкупи и т.н. Определянето 
на друга (значителна) част от тях обаче е често невъзможно или много скъпо 
да бъде направено (Башев). Ето защо следва да се приложи сравнителния 
структурен анализ (Williamson), с който да се съпоставят „критичните 
измерения“ на еко-дейностите/транзакциите с алтернативните  форми за 
тяхното управление по дискретен (минимизиращ транзакционните разходи) 
начин. Честотата, неопределеността, специфичността на активите, и 
присвояемостта са идентифицирани като критическите измерения на еко-
дейността и транзакциите16 - факторите, които причиняват вариация на 
транзакционните разходи между алтернативните форми за управление.  

Когато честотата на транзакциите между едни и същи партньори е 
висока, тогава и двете (всички) страни са заинтересовани в поддържането и 
минимизирането на разходите на взаимоотношенията (ограничавайки 
опортюнизма, изграждайки репутация, създавайки механизми за адаптация). 
Освен това, разходите за разработването на специална частна форма за 
улесняване на двустранната (многостранната) размяна могат да бъдат 
ефективно възстановени чрез многократни транзакции. Когато (природната, 

                                                           
15 Непълното спазване на условията на обществените еко-договори от фермерите е широко разпространено 
дори и в старите членки на Европейския Съюз. 
16 Честотата, неопределеността и специфичността на активите са идентифицирани от Williamson, а 
присвояемостта добавена от Башев. 
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поведенческа, институционална) неопределеност, свързана с транзакциите 
нараства, тогава разходите за подсигуряване на транзакциите са високи – за 
преодоляване на информационната недостатъчност, защита от риск и т.н. 
Докато определени видове риск могат да бъдат намалени чрез специфична 
пазарна форма (например застраховане), управлението на по-голямата част от 
т.н. транзакционен риск17 изисква специална частна форма – договор, 
коопериране, интеграция.  

Разходите за транзакция стават много големи когато следва да се 
вложат високи специфични активи за взаимоотношения с точно определен 
партньор. Специфичните за отношенията инвестиции за блокирани в 
транзакцията с определен купувач или продавач и не могат за бъдат 
възстановени чрез “безлична” пазарна търговия или пренасочване към друго 
ползване. Ето защо зависимите инвестиции трябва да се защитят чрез 
специална форма като дългосрочен договор, взаимносвързана организация, 
вземане на залог, съвместно инвестиране, интеграция на база единна 
собственост. Независимо от това, когато съществува симетрична 
(капацитетна, по местоположение, за произход, запазена марка, за време за 
доставка) взаимозависимост на инвестициите или благосъстоянието на 
агентите, тогава управленческите разходи не са големи (налице е взаимен 
интерес за сътрудничество и кооперация). Транзакциите са особено 
затруднени когато присвояемостта на правата (върху продукти, услуги, 
ресурси) е малка. В този случай, възможността за нежелана (пазарна, частна) 
размяна е голяма и разходите за защита на частните права - изключително 
високи. Агентите или ще свръхпроизвеждат (негативни външни ефекти) или 
ще недоорганизират подобни дейности (позитивни външни ефекти,) освен ако 
те не са управлявани чрез ефективна частна или хибридна форма - 
кооперация, стратегическо сдружение, дългосрочен договор, обществена 
уредба. Следователно трябва да превърнем индивидуална транзакция в 
център на анализа и да оценим сравнителната ефективност на 
практически възможните форми за управление на тази транзакция. В тази 
връзка се предлага използването на Дискретния структурен анализ, който 
“съпоставя транзакциите (различаващи се в атрибутите) с управленческите 
структури (различаващи се в разходите и компетенциите) по 
дискриминативен (икономизиращ транзакционните разходи) начин” 
(Williamson).  

                                                           
17 Като пазарния, поведенческия и институционалния риск. 
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В зависимост от комбинацията на специфичните характеристики на 
всяка транзакция, ще има различни най-ефективни форми за управление на 
дейностите, свързани с услугите на екосистемите (Фигура 9). Еко-дейност и 
транзакции с добра присвояемост на правата, висока определеност и 
универсален характер на инвестициите могат да бъдат ефективно 
осъществени на свободния пазар чрез мимолетни или класически договори18. 
Има много примери за разнообразни пазарни форми за продажба на чисти 
услуги на екосистемите (еко-посещения, лов, риболов, събиране на диви 
растения и животни) или услуги на екосистемите свързани с други продукти 
или услуги (органични продукти, специални произходи, продукти на 
“справедлива търговия”, продажба от фермата, собствено събиране на 
реколтата от клиента, еко-обучение, еко-туризъм, яздене, еко-ресторанти). 

Чести транзакции с ниска специфичност, висока неопределеност и 
присвояемост, могат да бъдат ефективно управлявани чрез специален 
договор. Например широко се прилагат еко-договори и кооперативни 
споразумения между фермери и заинтересовани бизнес или общности, 
включващи заплащане за услуги на екосистемите, и довеждащи до 
производствени методи (подобрено управление на пасищата, намалено 
използване на агро-химикали, съхранение на заблатените земи), 
ограничаващи замърсяването на водите, защита от наводнения и пожари.   
 
Фигура 9. Принципни форми за управление на услугите на агроекосистемите 

 
 
 

Генерични форми 
 

Критични измерения на дейността и транзакциите 

Присвояемост 

                                  Висока Ниска 

Специфичност на активите  

Ниска Висока 

Неопределеност 

Ниска Висока Ниска Висока 

Честота 

Висока Ниска  Висока Ниска Висока Ниска Висока Ниска 

Свободен пазар          

Специална договорна 
форма 

         

Вътрешна организация          

Намеса на трета страна          

Обществена интервенция          

                                                           
18 Партньорът може да бъде семенен по всяко време без значителни допълнителни разходи (липса на 
зависимост). Управление чрез специална частна форма само би повишила разходите без да има някаква 
полза.  
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 - най-ефективна форма;  - необходимост от намеса на трета страна 
Източник: автора 

При висока неопределеност и симетрична зависимост (специфичност) 
на активите може да се приложи рамков договор за управление на 
отношенията (Relational contract). Тъй като детайлните условия на 
транзакцията и резултата не са предварително известни (висока 
неопределеност) се практикува договаряне на рамката (взаимните очаквания) 
вместо детайлна спецификация на задълженията на партньорите 
(опортюнизъм се избягва, поради симетричната зависимост на инвестициите 
на партньорите). Специалната договорна форма е също ефективна за редки 
транзакции с ниска неопределеност, висока специфичност и присвояемост. 
Тук зависимите инвестиции могат да бъдат защитени чрез договорните 
клаузи, тъй като е лесно да се дефинират и санкционират съответните 
задължения на партньорите във всички възможни обстоятелства (липса на 
неопределеност). Например широко се прилагат еко-договори и 
кооперативни споразумения между фермери и заинтересовани бизнес19 или 
общности (включващи заплащане за услуги на екосистемите), които довеждат 
до производствени методи (подобрено управление на пасищата, намалено 
използване на агро-химикали, съхранение на заблатените земи), 
ограничаващи замърсяването на водите, и защита от наводнения и пожари. 
Транзакции и дейности с висока честота, голяма неопределеност и висока 
специфичност на активите трябва да се управляват във вътрешна 
организация. Така например голяма част от еко-инвестициите са силно 
специфични за (определени поземлени участъци, еко-системи и т.н. на) 
дадена ферма и могат ефективно да се осъществят и „откупят” в границите на 
определената ферма.  

Високата взаимна зависимост (специфичност) на еко-инвестициите с 
останалите активи и дейност на фермата са причина голямата част от агро-еко-
управлението да се осъществява от различните типове ферми - фамилни, 
кооперативни, агро-фирми, публични, хибридни. Въпреки това, има и случаи 
на ферми и други агенти, тясно специализирани в еко-управление, които 
изцяло се занимават (целят) с „поддържането на околната среда в добро 
състояние” или с „възстановяване или подобряване на околната среда”. Тук 
„селскостопанска дейност” или изобщо липсва (например, продължителен 
угар) или се използва дотолкова доколкото се налага от чисто агрономически, 
екологически, и други (например образователни, рехабилитиращи и т.н.) 
                                                           
19 С компаниите за питейна вода в Германия и други страни, с компанията на минерална вода Vittel във 
Франция, и др.  
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изкисвания. В зависимост от степента на присвояемост на резултата и 
универсалност на вложенията, тези стопанства могат да бъдат пазарно-
ориентирани (продаващи еко-услуги на собствениците на земя или на други 
купувачи), комунални20 (финансирани от общностите, групите по интереси) 
или обществени (например, за консервация на важни еко-системи като 
национални паркове, природни забележителности и др.). 

Много често обаче ефективният размер на специфичните инвестиции в 
услугите на агро-екосистемите превишава границите на традиционните 
аграрни организации (фамилна ферма, малобройно партньорство). Така 
например, много от еко-инвестициите, които се правят от една ферма 
(опазване чистотата на водите и въздуха, биоразнообразието и т.н.) 
възползват други ферми или не-аграрни агенти. Много често, зависимостта на 
еко-инвестициите на фермера е едностранна от ползващия позитивния еко-
резултат21. Освен това, позитивният ефект на еко-инвестициите често зависи 
от минималния размер на дейността и често налага колективни действия (ко-
инвестиране). Съответно на това, еко-дейността/активите на много ферми се 
оказват във висока взаимна зависимост с еко-дейността/активите на други 
ферми и други не-аграрни агенти в широки пространствени и често времеви 
мащаби22. 

Ако специфичният капитал (знания, технология, оборудване, 
финансиране) не може да бъде ефективно организиран вътре в една 
организация23, тогава е необходимо да се използва ефективна външна 
форма(и) – съвместна собственост, взаимносвързана организация, 
коопериране, съ-инвестиране в етикети и произходи, лобиране за обществена 
интервенция и др. лобиране за обществена интервенция. Така например, еко-
кооперативите са много успешни в някои Европейски страни (Холандия, 
Финландия и др.) където съществуват силни стимули за коопериране, поради 

                                                           
20 Така например, в Япония е силно развит така наречения „трети сектор”, който е отговор на силното 
наваляне на броя на фермерите. На много места се създават общински ферми, чиято основа цел е 
поддържане на природната среда, а не производството на селскостопанска продукция. 
21 Зависимостта е обратно, ако фермера не направи специфичните еко-инвестиции (например замърсява 
водите и въздуха). Тогава отрицателните ефекти се „ползват” от другите агенти, които поемат и 
произтичащите от това разходи (пречистване на водите, търсене на алтернативно водоснабдяване, разходи 
за преструктуриране или дислокация на производството, за лекуване и т.н.).  
22 Така например, за позитивен ефект върху определени природни ресурси и еко-системи се налагат 
колективни еко-действия на множество фермери в района и в продължителни периоди от време. Ето защо 
обществените еко-договори са с минимален 5 годишен период, много от обществените еко-мерки изискват 
минимум 50% включване на фермерите от района и т.н. 
23 да се направи коалиция, да се достигне минималния размер на операциите, да се експлоатира икономията 
на размери и мащаби.  
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високата взаимната зависимост на еко-дейността на фермите, развиващия се 
„пазар” за еко-услуги и широко прилагане на дългосрочни обществените еко-
договори за еко-коалиране. Бързо се развиват и многообразни сдружения на 
производителите около високо-специфичния капитал, инвестиран в еко-
продукти и услуги, произходи, запазени марки, реклама, канали за маркетинг 
и реализация и т.н.  

Трябва да се има пред вид, че разходите за формирането и 
поддържането на мащабна колективна организация за преодоляване на 
едностранната зависимост са обикновено високи (голям брой на коалицията, 
различни интереси на членовете, опортюнизъм от тип “free-riding”) и тя не е 
устойчива в дългосрочен план или изобщо не възниква (Olson). Това най-често 
налага и силната необходимост от намеса на трета страна 
(неправителствена или държавна организация) за да направи подобна 
организация възможна или по-ефективна. 

Анализът на транзакционните разходи ни позволява да 
идентифицираме случаите на провал на пазара и частния сектор. Така 
например, сериозни проблеми обикновено възникват, когато условието за 
специфичност на активите съвпада с висока неопределеност и ниска честота, 
и когато присвояемостта е ниска. Тук управлението на транзакционния риск 
изисква специални частни форми – директен маркетинг, канали за 
реализация, гаранции, инвестиране в етикети, дялова рента, заплащане на 
база трудов резултат, използване на залог, кооператив за разпределение на 
риска, цялостна интеграция. Обаче разработването на специално управление 
за частна единична транзакция не винаги е оправдано, специфичните 
инвестиции не се правят, и дейността не се осъществява в ефективен размер. 

Във всички тези случаи е необходима намеса на трета страна (частен 
агент, НПО, публична власт) в транзакциите (чрез подпомагане, арбитрация, 
регулация, финансиране) за да ги направи ефективни или изобщо възможни. 
Възникването и безпрецедентното развитие на специалните произходи, 
биологичното фермерство и системата за справедлива търговия (fair-trade) са 
добри примери в това отношение. Съществува нарастващо потребителско 
търсене (парична премия) за биологични, оригинални, и “справедливо” 
търгувани продукти в развитите страни. Въпреки това, тяхното снабдяване не 
може да се осъществи докато не се изгради ефективно тристранно 
управление, включващо независима сертификация и контрол. Управлението 
на транзакциите е изключително трудно когато присвояемостта е ниска. 
Респектирането на правата на другите или даването на “допълнителни” права 
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на другите може да се управлява от “добрата воля” или действие за 
благотворителност. Така например, появиха се много доброволни 
инициативи („кодове за еко-поведение”),  водени от предпочитанията за еко-
производство, конкуренцията в сектора, или в отговор на обществения натиск 
за добро еко-управление.  

Освен това, еко-стандартите обикновено са “базирани на процеса” и 
“еко-одитът” не се осъществява от независим орган, което не гарантира 
ефективен резултат24. Освен това доброволните инициативи едва ли могат да 
удовлетворят цялостното обществено търсене, особено когато изискват 
значителни разходи. Някои частни форми  могат да се използват ако 
съществува висока честота (откупуването на инвестициите е възможно) и 
взаимната зависимост (стимули за коопериране). В тези случаи се практикуват 
устни договорености, взаимно-свързана организация, двустранни или 
колективни споразумения, кооперативи със затворено членство, кодове за 
професионално поведение, сдружения, вътрешна интеграция. По-голямата 
част от еко-управлението изисква големи организации с разнопосочни 
интереси на агентите (доставчици, потребители, замърсители, групи по 
интереси и др.). Възникването на специални многочислени организации за 
разрешаване на проблема с ниската присвояемост е много бавно и скъпо, и те 
са неустойчиви в дългосрочен план (проблем “free riding”). Следователно 
съществува силна необходимост от интервенция на обществото 
(държавата, международна помощ) като трета страна за да направи 
подобна еко-дейност възможна или по-ефективна (Башев).  

Например снабдяването с “еко-продукти” от индивидуални фермери 
едва ли може да се управлява чрез частен договор с индивидуалните 
потребители, поради ниската присвояемост, високата неопределеност, и 
редкия характер на транзакциите. В същото време, доставянето на еко-
услугите е много скъпо и едва ли ще се осъществи на база доброволна 
дейност. Освен това, финансовото компенсиране на фермерите от желаещите 
потребители чрез чисто пазарна форма (например еко-такса, еко-премия към 
цената) е също неефективно, поради високата информационна асиметрия и 
огромните разходи за събиране, санкциониране, оспорване и изключване на 
„недобросъвестните” ползватели. Тристранна форма с директно участие на 
обществото направи тези транзакции ефективни: от името на потребителите 

                                                           
24 Големите скандали свързани със безопасността на храните, здравето на животните, и замърсяването на 
природната среда доказват, че частните схеми често се провалят (висока асиметрия на информацията и 
възможност за опортюнизъм).  
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държавна агенция договаря с фермерите контракт за “услуга за съхранение на 
околната среда”, координира дейността на различните агенти, предоставя 
обществено заплащане на фермерите за услугата, и контролира изпълнението 
на договорните условия25. 

По принцип “рационалните” агенти имат тенденция да използват и/или 
проектират такива форми за управление на разнообразната си дейност и 
взаимоотношения, които са най-ефективните за специфичната 
институционална, икономическа и природна среда - форми, които 
максимизират съвкупните им (производствени, екологични, финансови, 
транзакционни и т.н.) ползи и минимизиращи съвкупните им 
(производствени, еко-поддържащи, транзакционни и т.н.) разходи (Башев). 
Резултат на тази частна оптимизация на управлението и дейността обаче, не 
винаги е най-ефективното разпределение на ресурсите в обществен мащаб и 
социално желаната (максимално възможната) природозащитна дейност. 
Общоизвестен факт е, че селскостопанската дейност нерядко е съпроводена 
със значителни нежелани отрицателни еко-ефекти – деградация на почвите, 
замърсяване на водите, унищожаване на биоразнообразието, замърсяване на 
въздуха, значителни емисии на парникови газове и т.н. (ИАОС). Следователно 
стои въпросът за усъвършенстване на системата за агро-еко-управление, 
което често налага намеса на обществото (държавата) в аграрното и еко- 
управлението. Но обществената интервенция в (еко-)управлението не винаги 
е по-ефективна, тъй като е реално възможен обществения провал. У нас и 
навсякъде по-света се наблюдават много примери да неподходяща, 
прекалена, недостатъчна, ненавременна, или твърде скъпа обществена 
интервенция на всички нива. Често намесата на обществото или не коригира 
провалите на пазара и частния сектор, или ги „коригира” с цената на повече 
съвкупни разходи.  

Следователно критерият за оценка на ефективността на  агро-еко-
управлението следва да бъде дали се реализират социално желаните и 
практически възможни еко-цели (например обем на агроекосистемни 
услуги), с минимално възможните съвкупни разходи (преки, непреки, частни, 
обществени, производствени, екологични, транзакционни и т.н.). Съответно 
на това, неефективността се изразява или в провала в достигането на реално 
(технически, политически, икономически) възможните екологически цели 
(преодоляване на определени еко-проблеми, намаляване на съществуващи 

                                                           
25 Именно обществените еко-договори с фермерите са най-широко използваните инструменти за 
подобряване на агро-еко-дейността в страните на Европейския съюз (ЕС). 
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еко-рискове, снижаване на еко-загубите, възстановяване и подобряване на 
природната среда, увеличаване на агроекосистемните услуги и т.н.) или в 
достигането на поставените цели с прекомерни разходи в сравнение с друга 
възможна форма за управление. 

(Ефективни) форми за обществено управление на услугите на 
агроекоситемите 

В модерното селско стопанство се наблюдава голямо разнообразие на 
формите и ефективността на обществената интервенция в агро-
екоуправлението. При оценка на обществените форми за управление на 
услугите на агроекосистемите следва да се отчитат съвкупните (обществени и 
частни) разходи за прилагане и за транзакция за достигане на социалните еко-
цели в сравнение с друга практически възможна форма на интервенция 
(Башев). Следва да се приложи отново Дискретния структурен анализ, който 
да подпомогне оценката на ефективността и дизайна на формите за 
обществена интервенция. В зависимост от неопределеността, честотата и 
необходимостта от специфични инвестиции на общественото участие ще са 
необходими различни най-ефективни форми (Фигура 10).  

 
 
 

Фигура 10. Ефективни форми за обществена интервенция в услугите на 
агроекосистемите 

Равнище на Неопределеност, Честота и Специфичност на активите 

Ниско                                            -----------------------------------                                                   Висока 

Нови права на 
собственост и 

санкциониране 

Нови 
обществени 
регулации 

 

Обществени данъци Нова обществена 

подкрепа 

Ново обществено 

снабдяване 

Права за чиста и 
хубава околна 
среда, 
биоразнообразие; 
Частни права върху 
природни, 
биологични и 
екологични 
ресурси;  
Колективни права 
върху водите за 
напояване, пасища 
и т.н.; 
Частни права за 
(не)насочено към 

Регулации за 
биологично 
фермерство; 
Регулации за 
търговия на 
защита на услуги 
на екосистемите; 
Квоти за емисии 
и използване на 
продукти и 
ресурси; 
Регулации за 
въвеждане на 
чуждестранни 
видове, генно-

Данъчни 

преференции; 

Еко-данъци върху 

емисии и продукти; 

Такси за 

свръхпроизводство 

на оборска тор; 

Такси върху 

производството или 

експорта за 

финансиране на 

иновации;   

Данък отпадъци; 

Препоръки, 

информиране, 

демонстрации; 

Директни 

плащания; 

Субсидии за еко-

действия на 

фермите, бизнеса 

и общностите; 

Преференциален 

кредит; 

Обществени еко-

договори; 

Научни 

изследвания;  

Пазарна 

информация; 

Агро-

метеорологични 

прогнози; 

Санитарен и 

ветеринарен 

контрол, 

ваксинации, 

превантивни 

мерки; 
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печалба 
управление на 
природни ресурси;  
Търгуеми квоти 
(разрешителни) за 
замърсяване;  
Частни права върху 
интелектуални 
продукти, 
произходи, 
(защита) на 
услугите на 
екосистеми; 
Права за издаване 
на еко-бонове, 
дялове в 
собствеността; 
Частно поемане на 
отговорност при 
замърсяване 

модифицирани 
култури; 
Забрани за 
определени 
дейности, 
използване на 
ресурси и 
технологии; 
Норми за 
управление на 
подхранването и 
борбата с 
вредителите; 
Регулации за 
защита на водата 
от нитратни 
замърсявания; 
Регулации за 
биоразнообрази
е и управление 
на ландшафта;  
Лицензиране за 
използване на 
вода и агро-
екосистеми; 
Правила и квоти 
за използване на 
утайки от 
пречистени води; 
Стандарти за 
качество и 
безопасност; 
Стандарти за 
добри 
земеделски 
практики; 
Задължително 
еко-обучение; 
Сертифициране и 
лицензиране; 
Задължително 
еко-етикиране; 
Определяне на 
застрашени  зони 
и резервати; 
Мерки за 
оставяне на угар; 
Инспекции, 
глоби, 
прекратяване на 
дейността 

Данък земеделски 

земи 

 

Държавно 

закупуване (вода 

и други 

ограничени 

ресурси); 

Ценова и 

производствена 

помощ за 

биологично 

производство и 

специални 

произходи; 

Финансиране на 

еко-обучение; 

Подпомагане на 

фермерско и 

екологично 

асоцииране; 

Събиране на такси 

за плащане на 

поддържащите 

услугите на 

екосистемите 

Обществена 

агенция 

(компания) за 

важни 

екосистеми; 

Съблюдаване на 

“принципа на 

предпазливост”; 

Мониторинг на 

околната среда; 

Еко-прогнози; 

Оценка на риска 
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Интервенции с ниска неопределеност и специфичност на активите 
изискват по-малка обществена организация - по регулаторни форми; 
подобряване на общественото санкциониране на законите, договорите, 
стандартите и т.н. Когато неопределеността и специфичността на активите, 
свързани с транзакциите нараства е необходима специална договорна форма 
– обществен договор за предоставяне на частни услуги, обществено 
финансиране и субсидиране на частната дейност, временен договор за 
наемане на работна сила за изпълнение на обществени програми, даване под 
наем на обществени активи за частно управление. Когато транзакциите са с 
висока специфичност на активите, неопределеност и повторяемост, тогава е 
необходима вътрешна форма и по-голяма обществена организация – 
например, постоянен трудов договор, вътрешна интеграция на критични 
активи в специализирана обществена агенция  или компания. 

Най-напред е необходимо да се разгледат начините за коригиране на 
съществуващите и развиващите се еко-проблеми в пазарния и частен сектор 
(трудности, разходи, рискове, провали). Ефективното обществено включване 
би било създаването на среда за: намаляваща неопределеност, свързана с 
пазарните и частни транзакции, повишаване на интензитета на размяната и 
кооперирането, защита на частните права и инвестиции, и намаляване на 
зависимостта на частните и колективни инвестиции. Така например, 
държавата въвежда и санкционира стандарти за качество, безопасност и 
екология за фермерски ресурси и продукти, сертифицира производители и 
ползватели на природни ресурси, регулира експлоатацията на еко-ресурси, 
трансферира права за управление на водите на фермерски асоциации, 
определя минимални цени за фермерски продукти и т.н. Всичко това улеснява 
и интензифицира частните еко-инициативи и (пазарните и частни) еко-
транзакции  и повишава ефективността на икономическите организации. 

На следващо място, следва да се разгледат практически възможните 
форми за повишаване на присвояемостта на правата, и резултатите от 
дейността и инвестициите. Ниската присвояемост често се дължи на 
недетерминирани или лошо определени частни права. В този случай, най-
ефективната държавна интервенция би била да се въведат и санкционират 
нови частни права на собственост – например, права върху природни, 
биологични и екологични ресурси; права за издаване и търговия на еко-
облигации или дялове в собствеността; търгуеми квоти за замърсяване и 
емисии; частни права върху интелектуални аграрни продукти (запазени 
марки, произходи и др.), и т.н. Това е подходящо когато приватизацията на 
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ресурсите или въвеждането и санкционирането на новите права не е свързано 
със значителни разходи (ниска неопределеност, повторяемост и 
специфичност на активите). Подобна обществена интервенция ще 
трансферира организацията на дейността и транзакциите в пазарно и частно 
управление, либерализира пазарната конкуренция и въведе частни стимули 
(и инвестиции) в еко-дейностите. Така например, търгуеми разрешителни 
(квоти) се прилагат за контролиране на максималното използване на 
определени ресурси или за допустими нива на даден тип замърсяване. Тези 
форми дават на фермерите свобода (и гъвкавост), позволявайки им да 
търгуват правата съобразно собствените потребности, адаптирайки 
разходите, специфичните условия на производство и т.н. Подобна форма е 
ефективна когато определена еко-цел трябва да бъде достигната, и 
прогресивното намаление се постига чрез разрешителните (квотите). В 
същото време търговията позволява ефективна оптимизация (прилагане на 
ограничението) с най-ниски разходи и в интерес на участниците (чрез частно 
управление). Нещо повече, търгуемите права могат да се използват за 
създаване на “пазар на еко-качество”. Последното дава възможност на 
частни агенти да закупуват продавани квоти и да ги извеждат от пазарния 
оборот и използване. По този начин би могло практически да се повиши еко-
качеството над равнището, което първоначално е „планирано”, и не би се 
достигнало без тези допълнителни частни еко-инициативи. 

В други случаи е по-ефективно да се въведе регулация за търговия и 
използване на ресурси, продукти или услуги – например, стандарти за 
безопасност на труда, качество на продукта, опазване на природната среда, 
благосъстояние на животните; норми за използване на природни ресурси, 
въвеждане на чуждестранни видове и генно-модифицирани култури, за 
замърсяване (на водата, почвата, въздуха) и нарушаване на комфорта на 
населението; правила и квоти за използване на утайки от пречистени води във 
фермите; забрани за прилагане на определени химикали и технологии; 
регулации за търговия на защита на услуги на екосистемите; режим на външна 
търговия; задължително еко-обучение и лицензиране на фермерите.  

Големият обем еко-регулации в Европейския съюз и другите развити 
страни цели да промени поведението на фермерите и да ограничи 
негативните странични ефекти върху природната среда. Те правят 
производителя отговорен за “екологическите ефекти” на неговите продукти, 
и/или за управление на използването на продукта (както е например при 
отпадъци на амбалаж и опаковки). По принцип регулациите са ефективни 
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когато общото подобряване на дейността е желано, но е невъзможно да се 
регламентират какви промени (на дейността, технологиите) са подходящи за 
многообразните условия на отделните фермери и специфичната природна 
среда (висока неопределеност и асиметрия на информацията). Също така 
„българският“ опит показва, че е изключително трудно да се контролира и 
санкционира фактическото прилагане на определените от държавата правила 
в много от стопанствата (отдалеченост, високи разходи за установяване на 
нарушения, оспорване и санкциониране, политическа неприемливост). Когато 
равнището на риск е много голямо, резултатът от дейността е определен и 
разходите за контролиране са ниски, и не съществува гъвкавост (по отношение 
на времето или вида на желания социален резултат), тогава най-доброто 
решение е прилагането на забрана или точни граници (норми). Обаче 
регулациите налагат еднакви стандарти за всички независимо от разходите за 
прилагане (адаптиране) и не създават стимули за по нататъшно подобряване 
над предварително определеното (регламентираното) ниво. Понякога 
използването на стимулите и ограниченията на данъчната система е 
ефективна форма за интервенция. Различен тип данъчни преференции 
(освобождаване, отлагане, приспадане) широко се използват за създаване на 
благоприятни условия за развитие на определени (суб)сектори и райони, 
форми на аграрни организация, или специфичен вид дейности. Еко-данъци 
върху емисии или продукти (ресурси или резултати на производствения 
процес) също се прилагат за да намалят използването или изтичането в 
природата на вредни материали.  

Еко-данъците налагат еднакви условия за всички фермери - ползватели 
на даден продукт и дават сигнал за вземане пред вид на еко-разходите 
“плащани” от обществото като цяло (или големи общности от засегнати 
индивиди). Облагането с данъци е ефективно, когато съществува тясна връзка 
между дейността и еко-въздействието, и когато няма неотложна нужда да се 
контролира замърсяването или да се достигат определени цели на 
минимизирането му. По принцип „подходящо”  ниво на налога е необходимо 
за да стимулира промяна на поведението на фермерите. Нещо повече, някои 
емисии (например азот) варират съобразно условията, в които се прилага 
фактора (торенето с азот) и опитите да се отрази тази зависимост в данъка 
могат да са съпроводени с изключителна комплексност и високи 
административни разходи. В някои случаи, обществената подкрепа на 
частни организации е най-ефективната форма.  
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Обществената финансова подкрепа на еко-дейности е най-масово 
ползваният инструмент за подобряване на еко-поведението на фермерите. 
Икономическото обосноваване на общественото плащане е лесно като 
компенсация за снабдяване на “еко-услуга” от фермерите. Въпреки това 
обаче, делът на фермите, които участват в различните агро-екологически 
мерки не е голям. Това е резултат на доброволният характер на тази форма 
(само-селекция от фермерите), който не е атрактивен за стопанствата с най-
високи еко-разходи (най-интензивните и замърсяващи природната среда 
производители). В някои страни съществуват и сериозни проблеми със 
степента на изпълнение от страна на фермерите на задълженията фиксирани 
в еко-договорите26. Последното не може да се преодолее с повишаване на 
разходите за администрация (високи разходи за контролиране и 
санкциониране) или пък с повишаване на размера на глобите и наказанията 
(мярка, която е политически и правно неприемлива). Като цяло се смята, че 
агро-еко-платежите са ефективни за поддържане на съществуващото ниво на 
еко-капитал, но неуспешни за подобряване на качеството на природната 
среда. Друг недостатък на “системата за платежи” е, че след като веднъж е 
въведена, става практически трудно („политически неприемливо”) да се 
прекрати след достигане на целите на програмата или при наличие на 
финансови проблеми. Нещо повече, прекратяването на субсидиите може да 
доведе и до допълнителни еко-щети тъй като ще стимулира негативно 
поведение (интензификация на дейността, възобновяване на 
конвенционалните фермерски практики). Другите критики на субсидиите са 
свързани с техния деформиращ ефект; негативното въздействие по 
отношение на решенията за “влизане в – излизане от”  замърсяващите 
производства; несправедливи предимства по отношение на определени 
сектори вътре в страната или на подобни производства в другите страни; 
неотчитането на общите разходи (като например за транспорт и еко-разходи, 
„дислокиращия ефект” в други страни). Често предоставянето на обществена 
информация, препоръки, и обучение на фермерите, селското население и 
потребителите е най-ефективната форма. Опитът показва, че повишаването на 
информираността и обучението за подобряване на еко-дейността, значително 
повишава производството на екоситемни услуги независимо от останалите 
форми на (финансова) подкрепа. 

                                                           
26 Например във Франция 40% от фермерите имат проблеми при изпълнение на обществените контракти в 
тяхната част за еко-въздействие (Dupraz еt al.). 
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В някои случаи, чиста обществена организация (държавно 
„производство”, обществено предоставяне) е най-ефективна както е в 
случаите на значими агро-екосистеми и национални паркове; аграрните 
изследвания, образование и система за съвети; агро-метеорологичните 
прогнози; граничния санитарен и ветеринарен контрол. Обикновено 
отделните форми са ефективни, ако се прилагат заедно с други форми на 
обществена интервенция. Необходимостта от комбинирана интервенция 
(смесено управление) произтича от: взаимната допълнимост (съвместен 
ефект) на различните форми; ограничения потенциал на някои по евтини 
форми да достигнат определена (но не цялото) обществено предпочитано 
ниво на резултата; възможността за получаване на допълнителни ползи 
(например изискването за “еко-съответствие” за участие в обществените 
програми); особеностите на проблема, който трябва да се реши; 
специфичните критични измерения на управляваната дейност; 
неопределеността (малко познание, опит), свързана с вероятния ефект на 
новите форми; степента на риска и необходимостта от застраховане 
(“precaution”); реалния капацитет на държавата да организира 
(административен потенциал да контролира и приложи) и финансира (насочи 
бюджетни средства и/или международна помощ) различните форми; и 
доминиращата политическа (дясна, лява) доктрина (Башев). 

Равнището на ефективна обществена интервенция (управление) също 
зависи от мащаба на екосистемата и типа на проблема. Има обществени 
намеси, които трябва да се осъществят на локално ниво (агроекоситема 
ферма, землище, микрорайон), докато други  налагат национално 
управление. Има и дейности, които трябва да се инициират и координират на 
международно (регионално, европейско, световно) ниво поради силната 
необходимост за транс-гранични действия (нужди за коопериране в 
управлението на природните ресурси, предотвратяване нарушаването на 
макро агроекосистеми, експлоатиране на икономии на размери и мащаби, 
управление на съпътстващите ефекти) или постоянен (национален, местен) 
провал на държавата. Често ефективното управление на много от 
проблемите и рисковете на агро-екосистемите налага многоравнищно 
управление с комбинирани действия на различни нива, и включващо 
многообразни участници, и различен географски и времеви обхват. 

Обществените (регулиращи, контролиращи, снабдяващи и др.) форми 
трябва да имат предвидени специални механизми за повишаване на 
компетентността (намаляване на ограничената рационалност и 
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безсилието) на бюрократите, бенефициентите, групите по интереси и 
обществото като цяло, а така също и за ограничаване на възможния 
опортюнизъм (възможността за измама, взаимно-обвързване, възползване 
от властта, корупция) на обществените служители и другите заинтересовани 
страни. Това може да се постигне чрез обучение, въвеждане на нови 
комуникационни технологии, повишаване на прозрачността (напр. 
независима оценка и одит), и чрез включване на експерти, бенефициенти и 
групи по интереси в управлението на обществените форми на всички нива. 
Освен това, използването на наподобяващи на пазара механизми 
(конкуренция, търг) в дизайна, селекцията и изпълнението на обществените 
проекти би повишило значително стимулите и снижило общите разходи. 

По принцип, чиста обществена организация следва да се прилага като 
последна възможност, когато всички останали форми не работят ефективно 
(Williamson). “Вътрешната” обществена организация има високи (директни и 
косвени) разходи за създаване, функциониране, контролиране, 
реорганизация и ликвидация. Нещо повече, за разлика от пазарните и частни 
форми не съществува автоматичен механизъм (конкуренцията) за селекция на 
неефективните форми27. Тук е необходимо обществено “вземане на 
решение”, което е свързано с високи разходи и време, и често повлияно от 
силни частни интереси (силата на лобиращите групи, политиците и техните 
приближени, наетите бюрократи) вместо от ефективността. Нещо повече, 
широко се практикува „проектирана неефективност” (designed inefficiency) на 
обществените форми за да се подсигурят (печеливши) позиции на определени 
групи, заинтересовани лица, бюрократи и др. Заедно с развитието на общата 
институционална среда (“Силата на закона”, прозрачността) и мониторните, 
измерителните, комуникационни и т.н. технологии, ефективността на про-
пазарните форми (регулация, информиране, препоръчване) и договорните 
форми ще придобиват по-големи преимущества над вътрешните и негъвкави 
обществени организации. 

Обикновено, хибридните форми (обществено-частно партньорство) са 
много по-ефективни от чистите обществени форми, пред вид на предимствата 
по отношение на координация, стимулиране и контролиране. В повечето 
случаи, включването на фермерите, аграрните организации, и другите 
бенефициенти повишава ефективността – намалява асиметрията на 

                                                           
27 Много често могат да се видят много неефективни и въпреки това “устойчиви” обществени организации 
навсякъде по света.  
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информацията, ограничава опортюнизма, засилва частните стимули за 
поделяне на разходите, и снижава управленческите разходи.  

Така например хибридна форма е подходяща за осъществяване на 
дейностите, свързани с много от агроекосистемните услуги - защита на 
природната среда, биоразнообразието, ландшафта, историческото и 
културното наследство и т.н. Това е детерминирано от по-високата 
информираност на фермерите, взаимната свързаност на тези дейности с 
традиционното производство на храни (многофункционалност, икономия на 
мащаби), високата специфичност на активите за фермата (компетенция на 
фермера, високата специфичност на инвестициите за фермата по 
месторазположение и земята), пространствената взаимна зависимост 
(необходимост от коопериране на фермерите на локално или по-широко 
ниво), и не на последно място – фермерския произход на негативните 
странични ефекти. Нещо повече, санкционирането на повечето стандарти за 
труд, хуманно отношение към животните, чистота на води и почви, 
биоразнообразие и т.н. е често много трудно или практически невъзможно. 
Във всички тези случаи, стимулирането и поддържането на частните 
доброволни действия (подпомагане, обучение, финансиране) е много по-
ефективно от задължителните обществени форми по отношение на разходите 
за стимулиране, координиране, санкциониране и оспорване. Ако съществува 
силна необходимост от включването на обществото като трета страна, но 
своевременно не се приложи ефективна (държавна, местна власт, 
международна помощ) интервенция, тогава аграрното „развитие” съществено 
се деформира – като резултат се блокират цели класове от социално 
необходими (еко) дейности и инвестиции, деградират и се замърсяват 
природни ресурси в огромни мащаби, безвъзвратно се унищожават 
агроекосистемни услуги, понижава се устойчивостта на фермерските 
структури и т.н.  

Етапи в анализирането и усъвършенстването на управлението на 
агроекоситемните услуги 

Анализът и подобряването на общественото агро-еко-управление 
следва да включва следните етапи:  

Първо, трябва да се идентифицират трендовете, факторите и рисковете 
свързани с природната среда и „производството“ на агроекосистемни услуги.  
Фигура 11. Етапи в анализа и усъвършенстването на системата за управление на 
услугите на агороекоситемите 
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Източник: автора 

Съвременната наука дава достатъчно прецизни методи за оценка на 
състоянието на природната среда, и за установяване на съществуващите, 
развиващите се и вероятни предизвикателства – промени в климата, 
деградация и разрушаване на природни ресурси и екосистемите, еко-рискове 
и т.н. (МЕА). Нещо повече, тя предлага надеждни инструменти за оценка на 
(позитивното и негативно) влиянието на селското стопанство върху 
(„здравословното”) състоянието на природата, основните й компоненти, и 
екосистемните услуги от различен вид, включително в различни 
пространствени и времеви мащаби. Така например, широко се прилагат 
системи от многочислени еко-индикатори за натиск, състояние, откликване, и 
въздействие, и обем и структура на екосистемни услуги, а така също за 
интегрална оценка на агроекосистемните услуги, еко-устойчивостта на 
селското стопанство и т.н. Липсата на сериозни еко-проблеми, конфликти и 
рискове е индикатор, че съществува ефективна система за управление на 
услугите на агроекоситемите. В повечето случаи обаче, се наблюдават 
съществени или нарастващи еко-проблеми и рискове свързани с развитието 
на селското стопанство, какъвто е примера и с България (Башев; ИАОС). 

Второ, трябва да се оцени ефективността на съществуващите и други 
възможни форми и механизми за управление за еко-консервация, и за 
преодоляване на съществуващите, развиващите се и вероятни еко-проблеми 
и рискове, свързани с услугите на агроекоситемите.  Анализът следва да 
обхване системата за агро-еко-управление и отделните й елементи - 
институционалната среда и многообразните (формални, неформални, 
пазарни, частни, договорни, вътрешни, външни, индивидуални, колективни, 

Идентифициране на 
трендовете, факторите 

и рисковете в 
природната среда и 

услугите на 
агроекоситемите Оценка на 

ефективността  
и потенциаа на 
съществуващит

е форми на 
управление на 

услугите на 
агроекоситемит

е Идентифициране 
на нуждите от 

(нова) 
обществена 

интервенция

Оценка на 
сравнителната 
ефективност на 
практически 
възможните форми за 
обществена 
интервенция и избор на 
най-добрата(ите)



71 
 

обществени, прости, комплексни и т.н.) форми на управление на еко-
дейността на аграрните агенти (фермите от различен тип). Необходимо е да се 
анализират не „де юре“ правата, а целият спектър на „де факто“ права върху 
материални и идеални активи (материални и интелектуални аграрни и еко-
продукти и услуги), природни ресурси, определени дейности, чиста природа, 
хранителна и еко-сигурност, вътрешно и между-генерационната 
справедливост и т.н., които имат отношение към услугите на агроекоситемите. 
Заедно с това трябва да се направи анализ на ефективността на 
санкциониране на системата от права и правила от държавната власт, 
обществения натиск, доверието, репутацията, частните и колективни форми, 
или от самите агенти.  

Следва да се направи оценка доколко институционалната среда създава 
стимули, ограничения и разходи на индивидуалните агенти и обществото за 
съхранение, възстановяване и подобряване на агроекосистемите и техните 
услуги,  за интензифициране на размяната и кооперирането между свързаните 
агенти, за повишаване на продуктивността на използване на ресурсите, за 
индуциране на частни и колективни инициативи и инвестиции, за развитие на 
нови права, за намаляване на различията между  различни (агро)екоситеми, 
за преодоляване на социално-икономическите и екологическите проблеми, 
конфликти и рискове и т.н. Оценката на ефективността на индивидуалните 
пазарни, частни, колективни, обществени и хибридни форми за управление 
следва да обхване техния потенциал (сравнителна ефективност) за защита и 
развитие на еко-правата и инвестициите на агентите, за стимулиране на 
обществено желаното ниво на природозащитно поведение и дейност 
(агроекосистемни услуги), за бързо идентифициране на еко-проблемите и 
рискове, за коопериране и разрешаване на еко-конфликтите, и за 
минимизиране и възвръщане на съвкупните еко-разходи (за консервация, 
възстановяване, подобряване, транзакция, директни, косвени, частни, 
обществени и т.н.). Освен това следва да се оцени и взаимната 
допълняемост и/или противоречивост на различните форми на управление 
– например, високата взаимна-допълняемост между (някои) частни, пазарни 
и обществените форми за еко-управление; противоречието между „сивия” и 
„светлия” сектор на селското стопанство; конфликтите между аграрния и 
неаграрен сектор по отношение на природните ресурси и агроекоситемни 
услуги, и т.н. Голяма част от прилаганите форми за агро-управление са 
интегрални и въздействат на повече от един аспект на селскостопанската 
дейност и агроекосистемните услуги. Освен това подобряването на един вид 
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агроекосистемни услуги (например производство на храни) чрез определена 
форма, често е свързано с отрицателни ефекти по отношение на друг тип 
(например, опазване на естественото биоразнообразие). Следователно 
трябва винаги да се държи сметка и за общата ефективност на дадена форма, 
на определен “пакет” от инструменти (governance mix) или на системата за 
управление като цяло.  

Анализът и оценката на системата за управление на услугите на 
агроекоситемите е сложен, многоаспектен и интердисциплинарен процес, 
който изисква задълбочено познаване на предимствата и недостатъците на 
специфичните форми за управление и подробно характеризиране на тяхната 
ефективност (изгоди, разходи, ефекти) в специфичните условия на всеки 
аграрен агент, земеделско стопанство, тип ферми, екосистема, подотрасъл, 
район и т.н. (Башев). Тук количествените показатели са малко приложими и 
най-често се прилага качествен анализ на сравнителни предимства, 
недостатъци и нетни изгоди. Дори и когато системата за агро-екоуправление 
и управление на агоекосистемните услуги „работи добре” трябва периодично 
да се прави проверка на ефективността. Това е така, защото доброто 
опазване на природната среда може да се постига с прекалени обществени 
разходи или пък може да се пропуска по-нататъшно подобряване на 
агроекосистемните услуги със същите социални разходи. И в двата случая 
има алтернативна по-ефективна организация на управлението на услугите на 
агроекоситемите. Например, скъпото за данъкоплатеца обществено еко-
управление (по отношение на стимули, съвкупни разходи, адаптационен и 
инвестиционен потенциал) може да се замени с по-ефективна частна, пазарна 
или хибридна форма (обществено-частно партньорство). 

Трето, трябва да се установи неефективността („провала”) на 
доминиращите пазарни, частни и обществени форми, и идентифицират 
нуждите от нова обществена интервенция в управлението на услугите на 
агроекоситемите. Те могат да бъдат свързани с невъзможността за достигане 
на социално желаните и практически възможни еко-цели, със значителни 
транзакционни трудности (разходи) на участващите агенти, с неефективно 
използване на обществените средства и т.н.  

Накрая, трябва да се идентифицират алтернативните форми за нова 
обществена интервенция, които могат да коригират съществуващия 
(пазарен, частен и обществен) провал; да се оцени тяхната сравнителна 
ефективност и взаимна допълняемост, и да се избере най-
ефективната(ите) от тях. Важно е да се сравнят само практически 



73 
 

(технически, икономически и политически) възможните форми за нова 
обществена интервенция в управлението на агроекосистемните услуги в 
специфичната социално-икономическа, организационна и природна среда на 
конкретния етап от развитието. Обществените форми не само подпомагат 
(пазарните и частни) транзакции, но също така са свързани и със значителни 
(обществени и частни) разходи. Ето защо оценките трябва да включват всички 
разходи за изпълнение и транзакция – директните разходи (на 
данъкоплатците, подпомагащата институция), и транзакционните разходи (за 
координация, стимулиране, контрол на опортюнизма и лошото управление) 
на бюрокрацията, и разходите за участие на индивидите в обществените 
форми (за адаптация, информиране, бумащина, такси, подкупи), и разходите 
за социален контрол върху и реорганизация (модернизация, ликвидация) на 
обществените форми, и (алтернативните) “разходи” за общественото 
бездействие28. 

Предложеният анализ трябва да се прави на различни нива на агро-
екосистеми (ферма, землище, микрорайон, макрорайон, национално, 
международно) в зависимост от типа на еко-предизвикателството и 
мащаба на необходимите колективни действия за елиминиране на 
специфичните проблеми и рискове, свързани с агроекоситемите и техните 
услуги. Идентифицирането и оценката на доминиращите специфични форми 
за управление на услугите на агроекоситемите в дадена страна, макро и 
микрорайон, и т.н. следва да бъде обект на самостоятелно микро 
мултидисциплинарно изследване. На всяко от нивата следва да се 
идентифицират и анализират релевантните форми и механизми на 
управление. Трябва да се внимава при определяне на елементите на 
системата за управление на различните нива. Някои от основните форми на 
управление на национално или отраслово равнище могат изобщо да не са 
релевантни за отделна ферма или стопанствата от дадена екосистема. Така 
например, голяма част инструментите на ОСП на ЕС изобщо не въздействат на 
мнозинството от стопанствата в страната, поради невъзможност за участие в 
програмите за обществена подкрепа (формални ограничения, високи 
разходи), липса на интерес, висока трудност и разходи за установяване на 
нарушенията и санкциониране от страна на властта и т.н. (Башев).  

                                                           
28 Ценността на някои от еко-загубите може да намери икономически израз – например, намаляване на 
дохода в свързаните отрасли, разходите за заместване и възстановяване, отрицателното отражение на 
човешкото благосъстояние, и т.н. Съществена част от социалната стойност обаче, не може да се изрази в 
парични единици – например, негативния ефект върху био-разнообразието, другите екосистеми, човешкото 
здраве и живот, бъдещите поколение и т.н. 
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На някои от нивата на анализ (стопанство, микрорайон) може изобщо 
да няма специфична (формална) структура за управление на услугите на 
агроекоситемите, а то да се осъществява единствено от фермите и 
фермерските организации и/или от общата система за управление в 
отрасъла/страната. Като правило, ефектът и разходите на определено ниво и 
на по-горните нива на управление не е проста сума от тези на съставните 
елементи или от тези на по-долните нива на управление. Следва да се отчитат 
необходимостта от „колективни действия” за достигане на минимален 
социално-икономически, екологически и технологически размер за 
положителен ефект, съвместните и мултипликационни ефекти, 
разнопосочните и косвените ефекти и разходи в субектите и нивата на 
управление, в пространството и във времето.  

Земеделските стопанства (фермите) са основен елемент от системата за 
управление на селското стопанство и на агроекосистемите. Това налага да се 
оценява сравнителния и абсолютен потенциал (вътрешни стимули, 
възможности, разходи, намерения) на различните типове земеделски 
стопанства (за самозадоволяване, полу-пазарни, фамилни, арендни, 
кооперации, корпоративни, обществени) за: устойчиво земеделие и 
иновации, опазване и възстановяване на природните ресурси, дългосрочни 
инвестиции, минимизиране на преките и косвени негативни ефекти, 
разрешаване на съществуващите предизвикателства, намаляване на 
свързаните разходи и рискове, ефективна адаптация и т.н.  

На над-стопанските нива, управлението на услугите на агроекоситемите 
е или интегрирано в основните механизми за въздействие (например 
изискване за еко-съответствие, добри земеделски практики и др.), или е 
специализирана структура (програми за подпомагане на доходите, агро-
екология, задължителни стандарти за качество и безопасност на продукта, 
опазване на природната среда и биоразнообразието и др.). Следва да се 
идентифицират специфичните фактори на управлението на услугите на 
агроекоситемите и да се анализира тяхната значимост и съвместимост в 
съвременния етап от развитието на селското стопанство, неговите 
подотрасли, различните райони, типове агро-екосистеми, ферми и т.н.  

В дългосрочен план „производството“ на агроекосистемни услуги от 
различен вид, и на свързаните с тях рискове, конфликти и разходи, зависи от 
ефективността на „изградената” система за управление в обществото, 
отрасъла, под-сектора, района, стопанската организация и т.н. Във всеки 
определен момент или по-кратък период на анализ обаче, не винаги могат да 
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се намерят адекватни данни и/или определят преки връзки между системата 
за управление (и на отделните й форми) и „текущия“ поток на 
агроекосистемните услуги. Причините за това са: 

- времевият „лаг” между управленческите действия 
(„подобряването” на системата за управление), промяната на поведението на 
агентите и позитивният, негативният или неутралният ефект върху 
състоянието на агроекосистемите и техните услуги от различен вид; 

- „невъзможността” за адекватна оценка на всички социални, 
икономически и екологически аспекти и свързаните рискове и разходи, 
поради липса на „пълно” познание за състоянието и процесите на изменение 
на (агро)екоситемите и техните услуги, за характера на връзката им с аграрната 
дейност (в частност на новите продукти и технологии, традиционните 
организации и т.н.) и за бъдещите разходи, свързани с влошаване, 
възстановяване и съхранение на екосистемите и екосистемните услуги; 

- липсата на достатъчни фактически данни за състоянието и 
рисковете на (агро)екосистемите и (агро)екосистемните услуги поради 
недостатъчен мониторинг, прецизни измервания, методологии или 
широкообхватни изследвания в тази област; 

- „недооценка” на социално-икономическия и природен „капитал“ 
и на екосистемните услуги от страна на отделните агенти, социални групи  или 
обществото като цяло и/или „липса” на каквато и да е система за управление 
на някои (агро)екосистеми и типове агроекосистемни услуги. 

За да се преодолеят всички тези трудности, отделните управленчески 
форми се оценят и по това: 

-  как въздействат върху поведението на индивидуалните агенти 
(намерения, действия, ефекти); 

-  доколко индуцират индивидуално поведение и действия за 
поддържане, възстановяване и подобряване на услугите на агроекоситемите; 

- каква част от агентите и агроекоситемите обхващат – т.е. доколко 
мащаба на дейността (колективните действия) спомагат да се повиши 
природосъобразността на дейността в района и отрасъла като цяло. 

Трябва да се има предвид, че състоянието и промените на 
(агро)екосистемите и техните услуги от дадено равнище са резултат не само 
от системата за управление (на агроекоситемите на) това равнище, но и на 
други фактори като въздействие на останалите сектори в страната и в 
международен мащаб, естествената еволюция на природната среда и т.н. В 
резултат на това реалното подобряване или влошаване на управлението на 
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агроекосистемните услуги в дадена ферма, група ферми в района, отрасъла 
или страната може да е съпроводено с липса или разнопосочна промяна на 
равнището на услуги на агроекоситемите на съответните нива и като цяло.  

В много случаи е изобщо невъзможно да се „въздейства” на природната 
среда посредством (агро)управление и ефективната адаптация е единствено 
възможна стратегия за преодоляване на социално-икономическите и 
екологически последствия за селското стопанство и другите отрасли на 
човешка дейност. Ето защо потенциалът на фермите и на отрасъла за 
адаптация към постоянно развиващата се пазарна, институционална и 
природна среда е един от основните фактори за аграрна устойчивост (Башев). 
На всички нива на анализ следва да се идентифицират  многообразните 
„външни” и „вътрешни” фактори и да се оцени значимостта им, за да може да 
се оцени адекватно и ефективността на система за агро-управление и 
фермерска адаптация. Следва да се има предвид, че не съществуват 
„универсални“ форми за управление, еднакво приложими (ефективни) за 
всички аспекти на аграрната устойчивост и за всички възможни условия, при 
които функционират различните агенти.  

Анализът и усъвършенстването на управлението на услугите на 
агроекоситемите не е еднократен акт, който завършва на последния етап с 
перфектна система за управление на услугите на агроекосистемите. По скоро 
това е постоянен процес, който трябва да усъвършенства еко-управлението 
заедно с развитието на природната среда, индивидуалното и колективно 
(социално) познание и предпочитания, и модернизацията на технологиите и 
институционалната среда. Освен това, общественият (локален, национален, 
интернационален) провал е също възможен (и често преобладава), което ни 
довежда отново до следващия цикъл на подобряване на еко-управлението в 
селското стопанство. Анализът на системата за управление изисква 
използване на официална информация за еко-състояние, еко-рискове, 
обществени еко-програми и мерки, научна и статистически данни за развитие 
на еко-произвдоство, обществени еко-субсидии и т.н., а така също събиране 
на първична информация за формите, разходите, факторите, ефектите и 
намеренията на участващите агенти в управлението на услугите на 
агроекоситемите на съответните йерархически нива.   

Предложеният сравнителен институционален анализ ни позволява да 
предвидим и вероятните случаи на нов обществен (локален, национален, 
интернационален) провал като резултат на неспособността да се мобилизира 
достатъчна политическа подкрепа и необходимите ресурси и/или 
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неефективно изпълнение на иначе “добра” политика в социално-
икономическите условия на дадена страна, макро или микро агроекосистема. 
Тъй като общественият провал е реално възможна опция, неговото 
навременно установяване позволява да се предвиди съществуването или 
задълбочаването на определени екологически проблеми и да се информира 
(местната, международна) общност за съществуващите рискове.  
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

Оценка на агроекоуслугите, доц. д-р Божидар Иванов 

Методическа рамка за оценка на агроекоуслугите 
Въпросът с оценката на агроекоуслугите е от съществена важност, за да 

се постигне правилно и качествено управление и за да могат да се създават и 
предлагат такива екоуслуги, които са иманентна част от публичните блага. 
Оценката на агроекоуслугите може да има различни цели, да се прави на 
различни етапи, да се провежда чрез различни методически подходи, да се 
изразява с различни оценъчни механизми и да включва в себе си 
разнообразни критерии. Според вида на целите на оценката на агро-
екоуслугите могат да се обособят следните направления: 

• По-добро разбиране на състоянието на услугите; 
• Идентифициране на нуждите от агро-екоуслуги; 
• Подобряване на предлаганите и съществуващи агроекоуслуги; 
• Оценка на ефектите и резултатите от прилаганите агроекоуслуги; 
• Създаване и дизайн на агро-екологични услуги; 
В зависимост от целта и поръчителя на оценката на агроекоуслугите се 

определя, както изпълнителя, така и до голяма степен зависи подходът и 
инструментариумът за провеждане и извършване на оценката. Етапите на 
провеждане на оценката могат да бъдат изразени чрез времева скала и биват: 

• Предварителни и проучвателни; 
• Междинни и текущи; 
• Окончателни и последващи; 
Тази квалификация по отношение на времевото провеждане на 

оценката е обща и следва разположението на оценката във времето, но тя 
може да бъде продиктувана и изразена от събитийни причини – начало, край 
на определено събитие, промени в средата или в положението на самата 
екоуслуга и т.н. До голяма степен между целите на провеждане на оценката и 
времевото провеждане на оценката съществува силна връзка и зависимост, 
като именно от целите на оценката се определя и етапът и времето за 
провеждане. Оценката на агро-екоуслугите може да има различни изразители 
(количествени и качествени), а оттам съществуват и различни разновидности 
на изразителите на оценката – индекси, рангове, естествени стойности, 
класификации и др. При оценка стойността на агро-екоуслугите може да се 
подходи по различни начини. Като цяло рамката за извършване на оценката 
има  няколко основни разреза:  

Измерване на осигуряването от агроекоуслуги;  
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Определяне на ползата и ефективността на агро-екоуслугите;  
Измерване ефикасността на прилаганите или предлагани агро-

екоуслуги. 
При провеждане на изследването и оценка на агроекоуслугите, в 

зависимост от целта и от избраната и следвана методика, се прави връзка с 
прилаганите инструменти и публични политики, които подкрепят 
изпълняваните екоуслуги от страна на земеделските производители. Това от 
една страна дава възможност, както да се подобри управлението на 
дейностите и практиките, подкрепяни от страна на публичното подпомагане 
по линия на ОСП, така също да послужи за разработване на нови мерки и 
дейности, с което да се повиши ползата и ефектите от публично подкрепяните 
агро-екоуслуги. На практика повечето изследвания се фокусират върху 
оценката, пряко касаеща прилагането и осигуряването на една или друга агро-
екоуслуга, като всичко се свежда до това да се видят ползите, последствията, 
ефектите. В същото време липсват достатъчно изследвания, свързани с по-
доброто разбиране на процесите, влияещи на екосистемните услуги, което 
може да позволи да се опознае по-добре целия механизъм, който работи и 
стои в основата на възникването и дизайна на тези услуги, както и да се оценят 
нуждите от разработване и предлагането на агро-екоуслуги, което в много 
голяма степен ще допринесе за повишаване общата полза и публична 
релевантност.  

Polasky (2008) посочва, че измерването на стойността на агро-
екоуслугите и осигуряването на ефективно ниво на предоставяне на тези 
услуги налага отговор и решаване на три основни задачи, отнасящи се до: 
предоставяне на екосистемни услуги („Екологично-производствена 
функция"); стойност на екосистемните услуги („валоризация") и проектиране 
на ефективни политики за предоставяне на екосистемни услуги („стимули”). 
Екологично - производствената функция разкрива именно дихотомията, която 
съществува между екологията и производството. Определено, 
икономическият стремеж за увеличаване на добивите и производството на 
селскостопански стоки или разширяване на агроиндустрията често е 
съпътствано от ефекти, както желани, така и нежелани, които се отразяват 
директно върху агро-екоуслугите. Например, разширяването на земеделска 
земя или интензифицирането на самото производство чрез агротехнологични 
практики ще доведе до увеличаване на производството, но в същото време 
води след себе си по-голямо освобождаване на парникови газове и 
влошаване качеството на почвите и евентуално на водите. Оценката на 
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следваната политика или управленски действия в условията на агро-
екоуслугите включват разбиране на пълния набор от възможни последствия, 
които дадена практика или дейност има върху екологията и околната среда и 
как това се превръща и отразява на насърчителните мерки на предоставените 
услуги. В тази система на производствено-екологично взаимодействие, 
екологичните аспекти от производството трябва да бъдат проследени и 
оценени и те дават цената, която се генерира и плаща, за да се постигнат 
производствените резултати.  

Икономическите и производствени действия са насочени към 
увеличаване на добивите и разширяване обхвата на производството, което в 
същото време води до повишаване въглеродните емисии и освобождаване на 
парникови газове от обработката на почвата и технологичните решения и до 
намаляване на биоразнообразието и замърсяване на водите, което не е 
полезно за обществото. Разбирайки, че страничните и съпътсвуващи ефекти са 
част от тази „размяна” в производствено-екологичната функция, е много 
важно да се прецени кои ефекти преобладават (положителните или 
отрицателните). Това става посредством оценката, като за целта при 
измерването се използват стандартизирани или еквивалентни мерни 
единици, като най-често това е паричната стойност (валоризация). Например, 
при някои агро-екоуслуги, като конкретен резултат се постига производство на 
продукция  с определена пазарна стойност, която служи за измерване и 
оценка. Като такъв пример може да се посочи биологичното земеделие, което 
е свързано с много по-малко замърсяващи околната среда последствия, 
отколкото конвенционалното производство. В този случай, валоризацията на 
ползите от биологичното земеделие, което може да се възприеме като агро-
екоуслуга, защото от нея настъпват положителни и благоприятни ефекти за 
цялото общество чрез намаляване на замърсяването и отхлабване 
експлоатационния натиск при използването на различните ресурси, е 
сравнително лесно измерима в количествена стойност. 

Резултатите от някои агро-екоуслуги, които завършват с продукция от 
предлагани на пазара стоки (напр. земеделски култури, дървен материал), 
могат да бъдат оценени пряко. Анализът на стойността на тези агро-екоуслуги 
изисква само прилагане на стандартни измерители и стойности, отчитащи 
промяната при потребителя и благосъстоянието на производителите към 
промяната в предоставяните агро-екосистемни услуги (Polasky 2008). 
Например стойността на услугите за опрашване могат да бъдат оценени чрез 
отчитане промяната в количеството и качеството на растителната продукция, 
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когато има опрашване и това се прилага като агро-екоуслуги към случаите, 
когато те отсъстват. При биологичното земеделие, измерването на ефекта от 
агро-екоуслугата може да се направи чрез съотнасяне на стойността от 
получената биологична продукция на единица площ към огледалната 
стойност от същата площ при конвенционална практика. Това се изразява, 
чрез коефициента на размяна (trade off): 

𝑇𝑂𝐹𝐹 =
𝑉𝐴𝐸𝑆

𝑉𝐶𝑃
, където 

𝑉𝐴𝐸𝑆  представлява стойността на продукцията, получена от 
биологичното производство, което се квалифицира като агро-екоуслуга, а 𝑉𝐶𝑃, 
е стойността от аналогичното по площ конвенционално производство. По този 
начин колкото 𝑉𝐴𝐸𝑆  е по-голям от 𝑉𝐶𝑃, толкова коефициентът на размяна 

(𝑇𝑂𝐹𝐹) между положителните ефекти и пропуснатите ползи е по-голям. 
Друг показател, който се използва и който може да бъде приложен за 

изчисляване оценката на агро-екоуслугите, е коефициентът на ефикасност – 
EFVE. Този коефициент е различен от ефективността, която представлява 
направените разходи или направените вложения за постигане на даден 
резултат. Ефикасността показва доколко и в каква степен е постигнат желания 
резултат и как се променя картината или състоянието в дадено направление 
или екологична практика към поставената цел или равнище. Тя може да бъде 
изразена чрез следната формула: 

Е𝐹𝑉𝐸 = 1 +
𝐼𝑉𝐴𝐸𝑆

𝑡+1−𝐼𝑉𝐴𝐸𝑆
𝑇𝐴𝑅

𝐼𝑉𝐴𝐸𝑆
𝑡+1+𝐼𝑉𝐴𝐸𝑆

𝑇𝐴𝑅, където 

𝐼𝑉𝐴𝐸𝑆
𝑇𝐴𝑅 представлява целевото и желано равнище на екологичната 

услуга, а 𝐼𝑉𝐴𝐸𝑆
𝑡+1 отговаря за достигнатата стойност по наблюдавания индикатор 

към отчетния период от време. Коефициентът на ефикасност идва да покаже 
как се изменят показателите в исторически план, като стойността на 
коефициента може да се простира от близка до 0 до над 1. Колкото по-близка 
до 0 е Е𝐹𝑉𝐸,  толкова по-неефикасен е резултатът по агро-екоуслугата. В 
обратния случай, когато равнището на Е𝐹𝑉𝐸 е близко или дори над 1, толкова 
по-висока е ефективността на направеното и постигнатото по дадената услуга. 
Коефициентът може да заема и стойности над 1, като това е само в случаите, 
когато постигнатото превишава поставеното като цел за стойността на 
показателя. Този метод на изчисление е подходящ и може да работи с 
абсолютни стойности и измерители, като дробната част от формулата 
превръща резултатите в коефициентен индекс. 

Методът на ефикасност е подходящ и може да се приложи, когато се 
работи с натурални стойности на показателите за агро-екоуслуги, като 
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например, изследване нивата на замърсяване на въздуха, водите, почвите; 
като когато положителното значение на Е𝐹𝑉𝐸 е при: 𝐼𝑉𝐴𝐸𝑆

𝑇𝐴𝑅<𝐼𝑉𝐴𝐸𝑆
𝑡+1, тогава 

числителя като част от уравнението се прилага в реверсивен ред: 

Е𝐹𝑉𝐸 = 1 +
𝐼𝑉𝐴𝐸𝑆

𝑇𝐴𝑅−𝐼𝑉𝐴𝐸𝑆
𝑡+1

𝐼𝑉𝐴𝐸𝑆
𝑡+1+𝐼𝑉𝐴𝐸𝑆

𝑇𝐴𝑅. 

Друг широко застъпен метод на анализ, който може да се използва за 
оценка на състоянието на постигнатото и напредъка по подобрение на 
ефектите по агро-екоуслугите, е методът на ползи и разходи. Анализът на 
разходите и ползите е понятие, което се отнася, както до оценка на ефекти и 
сравняване на различни сценарии, така и като подход за вземане на решение. 
Методът включва анализ на ефективността на разходите, анализ на 
икономическото въздействие и анализ на екологичната възвръщаемост от 
направените разходи и инвестициите, свързани с развитието и повишаване 
резултатите по агро-екоуслугите. Тук става дума и за оценка на 
съществуващите зависимости и корелация между вложенията в агро-
екоуслуги и конкретните показатели, служещи да разкрият подобрението на 
показателите, които директно или индиректно отразяват състоянието на агро-
екоуслугите. Посредством анализа на ползите и разходите ще се даде 
възможност да се измерят комплексните последствия от избора на мерки и 
политики и да се оценят благоприятните мултипликационни ефекти от 
развитието на агро-екоуслугите. Мултипликационните ефекти в случая се 
отнасят до оценка на възможностите за повишаване на положителните 
резултати и до изборът на селекционни критерии, за да се подберат практики 
и дейности, които ще дадат по-големи резултати. Методът на ползите и 
разходите е подходящ, за да се направи, както предварителна, така и 
последваща оценка за провеждане на определени политика в областта на 
агро-екоуслугите. 

Анализът на ползите и разходите може да се прилага и като се изследват 
промените на ползите при съответните промени на разходите. Това се прави 
защото не винаги абсолютните величини са достатъчни, за да се отчетат 
резултатите и ефективността и да се оцени, доколко в определена ситуация 
постигната ефективност е задоволителна или незадоволителна. Анализът на 
ползите и разходите служи за измерване на ефективността, ето защо този 
метод ще се възприеме като метод за оценка ефективността на агро-
екоуслугите.  
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Е𝐹𝐹𝐸 =

𝐵𝐹𝐴𝐸𝑆
𝑡+1 −𝐵𝐹𝐴𝐸𝑆

𝑡−1

𝐵𝐹𝐴𝐸𝑆
𝑡−1

𝐶𝑂𝐴𝐸𝑆
𝑡+1 −𝐶𝑂𝐴𝐸𝑆

𝑡−1

𝐶𝑂𝐴𝐸𝑆
𝑡−1

, където 

Е𝐹𝐹𝐸 e коефициентът на еластична ефективност, докато BF и CO са 
съответните изходни показатели, измерващи ползите и разходите на 
прилаганите агро-екоуслуги в следващ и предхождащ период от време. 
Колкото Е𝐹𝐹𝐸 заема по-високи стойности и нива, толкова по-голяма е 
еластичната ефективност на разглежданата агро-екоуслуга. В обратния случай 
може да се твърди, че еластичността при ефективността на агро-екоуслугите е 
ниска и с по-голямо увеличение на разходите и изразходваните средства се 
постигат по-малки резултати. Този метод е подходящ, за да се правят 
съпоставки между различни видове агро-екоуслуги и да се правят оценки на 
прилагани такива. На базата на този метод за оценка могат да се създават 
стимули за земеделските производители или други доставчици на услуги, 
както и да се оптимизират плащанията по различните мерки, което може да 
се прави на база коефициента на ефективност по линия на метода на ползите 
и разходите. 

Подобно на метода за оценка чрез еластичната ефективност на агро-
екоуслугите може да се предложи и формула за измерване на релевантността 
при изменение на показателите, отразяващи агро-екологичните дейности и 
средствата и разходите направени за подобрение на положението. Това 
изчисление е много сходно до Е𝐹𝐹𝐸 (коефициент на ефективност), като 
разликата е, че целта е не да се изчисли доколко дадена мярка или публична 
дейност са довели до постигане на резултат, а как се изменят нивата на агро-
екологичния показател при изменение на предприетите инвестиции за 
подобрение на агро-екологичните показатели. 

𝑅𝐸𝐿𝑉 =

𝐴𝐸𝐼𝐴𝐸𝑆
𝑡

𝐴𝐸𝐼𝐴𝐸𝑆
𝑡+1

𝐶𝑂𝐴𝐸𝑆
𝑡+1

𝐶𝑂𝐴𝐸𝑆
𝑡

, където 

𝑅𝐸𝐿𝑉 е коефициентът на релевантност, показващ подобрението или 
влошаването на 𝐴𝐸𝐼 - индикатора за агро-екология и CO – разходите или 
публичните средства, изразходвани в областта на агро-екологията, свързани 
пряко или косвено с индикатора. В числителя е включено съотношението 

между 
𝐴𝐸𝐼𝐴𝐸𝑆

𝑡

𝐴𝐸𝐼𝐴𝐸𝑆
𝑡+1 , което представлява изменението на индикатора към базисен 

период в сравнение с бъдещата му величина. Това съотношение се използва 
във всички случаи, когато критерият за подобрение на индикатора, разкриващ 
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състоянието на агро-екоуслугата, е в намаляваща посока. Такъв пример е 
замърсяването, буквалните стойности на индикатора свидетелстват за 
подобрение иначе казано за намаляване остротата на замърсяване с 
намаление на величините на замърсителите. Ако критерият за подобрение на 
агро-екологичния ефект е при намаляване величината на индикатора в 
бъдеще в сравнение с началния период, тогава числителят на уравнението се 

разменя, както следва: 
𝐴𝐸𝐼𝐴𝐸𝑆

𝑡+1

𝐴𝐸𝐼𝐴𝐸𝑆
𝑡 . Това преобразуване на числителя на 

уравнението е той да има по-висока стойност, което може да се получи, когато 
положителната стойност на 𝐴𝐸𝐼 е първа и е отнесена към базовата стойност. 

Един от основните проблеми при оценката на агро-екоуслугите е 
свързан с оценка на непазарните ефекти и резултати. Например, осигуряване 
на повече пространство, съхранен ландшафт или качество на въздуха нямат 
достатъчни количествени показатели, чрез които да се извърши 
количествената оценка. За това са въведени техники на „декларираните” или 
„разкрити” преференции от страна на ползвателите, които най-често са 
гражданите и обществото. Подобни техники и начини за измерване на ползите 
от дадена агро-екоуслуга са споменати и разглеждани от Freeman (1993), Haab 
and McConnell (2003), което показва, че такъв метод за проследяване на 
резултатите е приложим, когато липсват достатъчно надеждни количествени 
или други релевантни измерими данни. Въпреки, че се приема за допустимо 
и като вариант за извършването на оценката, използването на непазарни и 
производни стойности, това може да бъде предизвикателство. Оценката на 
агро-екоуслугите по своята същност не е по-различна от прилагането на 
непазарна и индиректни величини, като измерване на предпочитания или 
субективни мнения в други области на икономиката на околната среда. 
Причината за това е, че тези измерители са много условни, особено тогава, 
когато са декларативни или когато са функция на субективни усещания и 
нагласи. 

Релевантност и отражение на компенсаторните плащания върху 
отделни агроекологични области 

С приемането на страната в ЕС и прилагането на ОСП, страната започна 
да прилага и да изпълнява европейските приоритети, посветени на 
устойчивото развитие, отнасящи се основно до опазване на околната среда. В 
общата рамка на подпомагане на земеделието, което се осъществява чрез 2 
основни стълба – директни плащания и Програма за развитие на селските 
райони, от 2007 година насам има заделени бюджети, целящи именно 
подкрепа на дейности за агро-екологични практики. В голяма или по-малка 
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степен тези агро-екологични мерки и дейности представляват агро-екоуслуги 
и те са част от II стълб на ОСП, като основната мярка за финансиране на тези 
дейности е Мярка 213 от ПРСР - „Агроекология и климат”. В същото време 
отчитането на състоянието на агроекологията в страната е важна тема и 
ключов въпрос в контекста на ОСП, като представа за положението в което 
земеделието влияе върху околната среда и как самият отрасъл се отнася към 
природните ресурси, с които работи (основно в този случай е земята, водите). 
То може да бъде проследено чрез различни показатели, които се събират на 
национално или европейско равнище. Най-общо агро-екологичните аспекти 
се отнасят до: въздух, вода, почви, земя, биоразнообразие, ландшафт, 
климатични промени, храни, хуманно отношение към животните, енергия. В 
настоящето изследване се включва анализ на агро-екологичното състояние, 
отнасящо се до отделянето на парникови газове емитирани от земеделието, 
където са включени 3 показателя (общо количество парникови газове от 
земеделие в % от всички парникови емисии, метан и азотни окиси), състояние 
на почвите (азотен и фосфорен баланс, размер на площите в хектари, 
засегнати от остра и средна водна ерозия и количество на износ на почвен 
слой, т/ха на година и максимално допустими концентрации на тежки метали 
в почвите, мгр/кг); замърсяване на водите (процент на пунктовете с 
превишаващи показатели на нитрати в подпочвените води, процент на 
пунктовете с превишаващи показателите с фосфати в подпочвените води); 
биоразнообразие (численост на зимуващите водолюбиви птици, 
средногодишна численост на дивата коза, мониторинг на обикновените 
птици). 

В изследването се прави сравнение на изменението на даден индикатор 
във всяка една от тези групи, които могат да представляват област за на агро-
екоуслугите в даден базов период (2007-2009 година) към бъдещ период 
(2015-2017 г.). Тази пропорция се използва в случаите, в които положителният, 
благоприятен вектор на агро-екологията е към по-ниските стойност, докато в 
обратния случай, местата са разменени. Това представлява числителя на 
уравнението за изчисляване коефициента на релевантност, който също се 
извежда, като изменението на агро-екологичния индикатор се отнася към 
изменението на субсидирането в бъдещия период. Колкото коефициентът на 
релевантност е по-голям (близко до 1 или над), толкова по-голяма е 
релевантността на публичната подкрепа по мярката за „Агроекология и 
климат” за подобряване на показателите. В обратните случаи, говорим за 
ниска релевантност на публичното подпомагане по отношение на 
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агроекологичните показатели. По отношение на парниковите газове от 
земеделие се вижда, че има влошаване в периода 2015-2017 г. в сравнение с 
базовия период от началото на членство в ЕС, което означава, че процентът на 
парникови газове в еквивалент на CO2 се увеличава. По-ниската стойност на 
изменението на равнището на агро-екологичния показател показва, че 
състоянието в тази област е с неблагоприятна тенденция. Селското стопанство 
е отговорно за около 10,6% от всички парникови емисии през 2017 година, 
което показва увеличение в сравнение с 2007-2009 г., причина за липсата на 
подобрение. Това се случва на фона на значително увеличение на средствата 
за подпомагане на различни дейности по мярка „Агроекология и климат”, 
което води до много нисък коефициент на релевантност на публичното 
подпомагане и състоянието на индикаторите, характеризиращи 
замърсяването с парникови газове, сведени до равнища 0,06-0,07. 
Фигура 12 Състояние на индикаторите свързани с емисии на парникови газове 

 
Източник: Собствени изчисления по данни на Евростат 

По отношение качеството на почвите са направени изчисления по общо 
5 показателя: азотно и фосфорно съдържание, замърсеноост с тежки метали, 
земеделски земи с остра и средна уязвеност от водна ерозия и износ на 
почвена покривка на хектар. За разлика от показателите, отразяващи 
парниковите емисии, при почвените показатели се забелязва запазване на 
равнищата в периода 2015-2017 г. в сравнение с 2007-2009 г. Няма влошаване 
на положението, а при запасеността с азот се открива дори подобрение във 
времето, като съдържанието на азот в последните години почти се удвоява, в 
сравнение с началния. Като цяло обаче, коефициентът на релевантност на 
публичното подпомагане, отнесено към тези стойности на тенденциите по 
агро-екологичните индикатори, остава много нисък, като единствено при 
изменението на азотния баланс в почвите RELV е 0,15. Това говори, че 
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изпълняваните дейности по мярка „Агроекология и климат” не допринасят в 
достатъчна степен за подобрение на екологичните характеристики при 
почвите. Проблеми, свързани със състоянието на почвите съществуват, както 
по отношение на ерозията, където около 1/3 от почвите са засегнати от водна 
ерозия, така също и с баланса на химичните вещества, като за разглеждания 
период не се отчита задълбочаване на положението, но няма и осезаема 
тенденция на подобрение, независимо, че средствата за агроекологични 
услуги растат. Причините за това могат да бъдат различни, но те подсказват за 
необходимостта от целеви агро-екоуслуги, насочени ясно и конкретно към 
практики, които ще доведат до подобрение на положението в почвената 
област. 
Фигура 13 Състояние на индикаторите свързани с качеството на почвите 

Източник: Собствени изчисления по данни на Евростат (азотен и фосфорен баланс) и ИАОС 

При изследването на агроекологичните аспекти, отнасящи се до 
замърсяването на подпочвените води, се констатира слабо подобрение на 
ситуацията в периода 2015-2017 г., съпоставено с началните години на 
членство. Пунктовете, в които се констатира превишение  на максималните 
норми за съдържание на нитрати и фосфати леко спада в годините, но остава 
сравнително висок, като основна част от тези наблюдения са в равнинните 
области на страната. води. 

 
 
 

Фигура 14 Състояние на индикаторите свързани с качеството на подпочвените 
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Източник: Собствени изчисления по данни на ИАОС 

Подобно и на положението при замърсяването с парникови емисии и на 
качеството на почвата се отчита ниска релевантност на отделените средства 
по мярка „Агроекология и климат” с постигнатото подобрение. Коефициентът 
на релевантност при земеделското замърсяване на подпочвените води с 
нитрати и фосфати е 0,08-0,09, което свидетелства за слабата връзка и ефект, 
което има публичното подпомагане за прицелване по проблемите със 
замърсяването на подпочвените води. Причините за това са различни, но 
може да се направи извод за необходимост от по-целенасочено и 
ориентирано към резултати разписване на агро-екоуслуги, отнасящи се до 
намаляване проблемите със замърсяването на подпочвените 
Биоразнообразието е важна част и стълб в агро-екологичната област. 
Наблюдението е направено по 3 направления свързани с числеността на 
водолюбивите птици, дивите кози и изменението на обикновените птици, при 
база 2005 г. Изменението на тези показатели в годините 2007-2017 г. показва 
леко влошаване, което показва нуждата от включването на тези теми в агро-
екологичните мерки свързани с опазване на околната среда. В мярка 
„Агроекология и климат” от самото начало на нейното прилагане има 
заложени дейности свързани с опазване на птиците, но се вижда, че въпреки 
заделените средства, които целят поддържане и опазване популацията от 
водолюбиви и други птици, картината не се подобрява.  

 
 
 
 

Фигура 15 Състояние на индикаторите свързани с биоразнообразието 
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Източник: Собствени изчисления по данни на ИАОС 

Оттам и коефициента на релевантност на публичното подпомагане, 
отнесен към изменението на наблюдаваните показатели за биоразнообразие, 
е много нисък. Връзката и приносът на публичните средства за подобряване 
на положението е твърде малък, в рамките на стойности от 0,07-0,08, което 
свидетелства за малки ефекти и значимост на изразходваните средства към 
протичащите тенденции. Земеделската дейност определено влияе върху 
състоянието на наблюдаваните въпроси с популациите от птици и други диви 
животни, като оценката на прилаганата публична подкрепа по линия на 
мярката „Агроекология и климат” не е достатъчно релевантна към 
наблюдаваните проблеми. 

Изводи 
Извършването на оценка на агро-екоуслугите е важна и неотменна част 

от въвеждането и прилагането на такива услуги. Тя служи, както за отчитане 
нуждата от въвеждането на такива услуги, така и от целия процес по 
изпълнение и наблюдение. Извършването на оценка е сложен и многостранен 
въпрос, който има своите допирателни с ефективността, ефикасността, 
релевантността, ползите и разходите, необходимостта, отчетността и 
подпомага до голяма степен работата по марките и начините, по които 
преминава целия процес от създаването до изпълнението на агро-
екоуслугите. В целия процес на оценка на агро-екоуслугите, като важен и 
иманентен фактор са критериите по които се прави оценката. Главните 
критерии, с които могат да се сравняват резултатите от всяка агро-екоуслуга, 
са самите агро-екологични измерители, отнесени или с включени 
икономически или други невалоризиращи измерители (удовлетвореност, 
щасти и др.). Оценките от агро-екоуслугите до голяма степен се детерминират 
при избора на подходи, средства, критерии, време на изпълнение и др., от 
целта за която се прави оценката. Оценката представлява квалификация на 
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очакваното, сравнителното или резултативно изменение, което настъпва, 
както във времето само по себе си, така и в среда с други алтернативни 
възможности и целеви зададености, с направени разходи и вложения. Дали 
оценката в дадена агро-екоуслуга може да се определи като задоволителна 
или не може да се съди, както по изменение на самите показатели, които 
служат за нейното наблюдение и измерване, така и при съпоставката с целеви 
зададености или алтернативи. 

В направеното изследване за прилагане на направената методология за 
оценка на резултатите по определени показатели, характеризиращи 4 
основни области на агро-екологията (парникови газове, почви, подпочвени 
води и биоразнообразие) се вижда, че с много малки изключения 
наблюдаваните показатели не се подобряват във времеви хоризонт между 
2007 и 2017 г. Причините за това са много и различни, но е търсена и релацията 
между публичното подпомагане по мярка „Агроекология и климат” и тези 
резултати, което е изразено чрез коефициент на релевантност. Този 
коефициент показва доколко и в каква степен има релевантност между 
изменението на агро-екологичния индикатор и изменението на отделяните 
средства предназначени за подобряване състоянието в различни области на 
агроекологията. Колкото този коефициент е близък и над 1, толкова по-голяма 
и положителна е ролята на публичното подпомагане и подобрението на агро-
екологичния индикатор е облагодетелствано от предприетите публични 
стимули. Във всички измерени случаи обаче се вижда, че темпът на 
изразходваните средства не е синхронизиран и не е в съответствие с 
получаваните резултати по агроекологичните индикатори, което се 
демонстрира от ниската стойност на коефициента на релевантност. Причините 
за това са много, но основната от тях е, че конкретната мярка „Агроекология и 
климат”, която се прилага в рамките на II стълб на Програмата за развитие на 
селските райони няма преки ангажименти към много от областите, свързани 
с разглежданите индикатори. 

От друга страна, самата мярка до голяма степен изпълнява ролята и 
наподобява агро-екоуслуга в широкия смисъл на това понятие, но за да има 
по-висок ефект и релевантност трябва да има допълнителни реквизити и 
изпълнени условия за прилагане. Това означава всеки един проблем да бъде 
ясно идентифициран, да бъде ясно локализиран и с конкретно набелязани 
източници и причинители, като изпълнителите получат ясни разписани 
ангажименти и дейности, с отчитане на направеното. Вземайки предвид и 
разглеждайки агро-екоуслугите като публична стока, те трябва да имат 
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характер на договорни отношения между принципала и купувача на дадена 
услуга и потребност (в случая обществото и държавата) и конкретния 
изпълнител, желаещ да я предостави (в случая земеделските производители) 
срещу възнаграждение и компенсация. Тази сделка трябва да 
облагодетелства и двете страни защото в пазарната икономика всеки 
рационален икономически субект трябва да се стреми към увеличаване на 
печалбата и възвращаемостта, изпълнявайки различни видове дейности и 
поръчки, а в съвременния свят агро-екоуслугите са чудесна възможност за 
това. 
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ГЛАВА ПЕТА 

Особености на управлението и анализа на екосистемните услуги в 
биопроизводството, доц. д-р Диляна Митова 

Връзката между екология и земеделие 
Земеделието се е обособило най-рано в сферата на общественото 

производство, което е естествено, защото то осигурява изхранването на 
човека – следователно качеството на живота зависи до голяма степен от 
неговото развитие. Като стопанска дейност земеделието е непосредствено 
свързано с природните условия; едновременно зависимо от природните сили, 
то е и ползвател на природни ресурси. То въплъщава и трудовия процес с 
различните видове производства в него. Главната особеност на земеделието 
е, че икономическият възпроизводствен процес тясно се преплита с 
естествения възпроизводствен процес. Имайки предвид и другите особености 
на земеделието – земята като основен производствен ресурс; културните 
растения и животни като средства за производство; несъвпадението на 
работния период и периодът на производство; зависимостта му от 
природните условия; пространственото му разсредоточаване върху големи 
площи и др. – всички тези особености превръщат земеделието в най-
зависимия от екологията отрасъл. Тази зависимост, обаче, е двупосочна, тъй 
като функционирайки, земеделието също променя околната среда и генерира 
екологични проблеми. Ето защо е много важно тези процеси правилно да се 
анализират и умело да се управляват (доколкото е възможно). 
Природоползването е икономически процес с екологични последствия. Когато 
то е рационално, се предполага да се получи максимален социален и 
икономически ефект за неопределено време, а когато е нерационално – то 
причинява изчерпване на природните ресурси, подкопава възстановителните 
сили на природата и намалява нейните качествени показатели.  

Управление на природната среда в селското стопанство 
Проблемът за „управлението на природната среда” в селското 

стопанство (или екоуправлението в селското стопанство) е сред най-
актуалните за научната общност, земеделските производители, агробизнеса, 
жителите на селските райони, групите по интереси, аграрната администрация, 
политиците, международните организации и т.н. (Barbu; Carruthers; Dupraz et 
al.; Farmer; Frouws and Tatenhove; EC; Liota et al.; MEA; Scozzari аnd Mansouri; 
Sterner; UNEP; Vitale) (Башев Хр. 2013).  

Агро-екоуправлението е екоуправление, свързано със 
селскостопанското производство, или управление на екодейностите в процеса 
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на производство на храни, суровини, биоенергия и различни агро- и свързани 
услуги и др. В същото време то може да се определи и като неразривна част 
от системата за управление на фермите и на системата за екоуправление в 
обществото (Башев Хр., 2013). 

Управлението на природоползването трябва да се възприема като 
процес на поддържане на равновесно състояние в екосистемите, в условията 
на стопанското развитие и природната среда, при което се осигуряват 
благоприятни условия за съществуване на човека, успоредно с 
удовлетворяване на неговите потребности на основа на оптимално 
взаимодействие между човека и природата. Този процес е един от най-
сложните и се намира на границата на взаимодействието между естествените 
и обществените процеси. Управлението на използването на природните 
ресурси и опазването на околната среда се реализира посредством два 
механизма – административно-правен и икономически. При него се използват 
както административно-правни (законодателство, забрани, лимити, 
стандарти), така и икономически регулатори (бюджет, субсидии, кредити, 
лихви, данъци, такси, цени, санкции), като обхватът на управлението на 
природоползването може да е различен – регионално, национално или 
международно равнище. 

Процесът на управление на природоползването изисква задълбочено, 
детайлно познаване на същността, факторите и процесите на дейността по 
опазване и възпроизводство на околната среда, както и надеждна, пълна и 
съпоставима информация, характеризираща спецификата и динамиката на 
обекта. Всички тези познания създават възможност за рационално и 
ефективно управление на използването на природните ресурси и на 
опазването на околната среда. Съществуват разнообразни форми на 
екоуправление (частни, пазарни, обществени и др.). Все повече нараства 
интересът към формите на екоуправление, което се обяснява от една страна 
със засилване на обществения интерес и загриженост към екопроблемите 
(най-фрапиращи от които са замърсяването на водите, въздуха и почвите; 
намаляване на биоразнообразието и услугите на екосистемите; 
неблагоприятните промени в климата; разширяване на обхвата на 
отглежданите ГМО и др.), а от друга страна – от пренасочване на обществените 
политики към „зелени политики“, съпроводено с все по-голям размер на 
средствата (частни и обществени) за съхраняване на природната среда. 
Реалността – икономическа и екологична – налага с все по-голяма сила 
нуждата да се идентифицират и изберат най-ефективните форми за 
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екоуправление на всички равнища – от фермата до транснационално 
равнище. 

Някои особености на управлението и анализа на екосистемните услуги 
от селското стопанство  

Агроекосистемите се състоят от селски земи, които подпомагат 
дейности като земеделие и селски живот. Земеделието е един от най-
големите сектори на световната икономика, който подкрепя 45% от 
населението в световен мащаб (земеделски производители, работници, 
агробизнес организации) и допринася за предоставянето на екосистемни 
стоки и услуги (Wratten и др. 2013). Земеделието допринася средно 6% за 
световния брутен вътрешен продукт, вариращ от 1% в напредналите 
икономики до най-малко 40% от по-малко развитите такива (Световна банка 
2016). Агроекосистемите заемат около 5 милиарда хектара (една трета) от 
глобалната сухопътна площ и са най-големите управлявани екосистеми на 
земята. От тези 5 милиарда около 1,5 милиарда хектара са обработваеми 
(посевни) земи, а останалите са пасища (Harpinder Sandhu Ecosystem Functions 
and Management, 2017). Традиционно агроекосистемите се разглеждат 
предимно като източници на предоставяне (осигуряване) на услуги, но в 
последно време е признат и техния принос към други видове екосистемни 
услуги (MEA 2005).  

Агроекосистемни услуги - Селскостопанските системи предоставят на 
хората многобройни ползи (стокови и не-стокови продукти). Агросистемните 
услуги в този контекст описват антропогенния дял от генерирането на 
агроекосистемни услуги. Агроекосистемните услуги включват множество 
услуги от селскостопански екосистеми – осигуряване (снабдяване), 
регулиране, поддържане и културни услуги. Агро-екосистемните услуги 
приспособяват базираната на екологията концепция за екосистемни услуги, 
към спецификата на управляваните селскостопански екосистеми, като по този 
начин тази концепция може да бъде по-добре приложена от икономически 
ориентирани селскостопански производствени системи и селскостопанската 
политика. Процесите на производство и рационално ползване на агро-
екоуслугите са сложни, многофункционални и затова изискват правилно 
управление. Поддържането, възстановяването и подобряването на агро-
екосистемните услуги предполагат роля за множество участници – индивиди, 
организации, власт (от аграрния сектор и извън него). Именно управлението 
на дейността, поведението и действията (индивидуални и колективни) на 
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всички тези участници определя същността на управлението на агро-
екоуслугите. 

Анализът ще обхване всички формални и неформални механизми и 
форми, които въздействат на поведението и дейността на аграрните агенти – 
институционална среда, пазарна конкуренция, договорна размяна, 
колективни действия, интервенция на трета страна (държавата и др.), 
обществена организация, хибрид и т.н. Ще се оцени сравнителната и 
абсолютна ефективност на алтернативните (съществуващи и други реално 
възможни в конкретните условия на дадена агро-екосистема) форми чрез 
отчитане на сравнителните предимства, разходи и недостатъци на 
управленческите структури. (Хр. Башев, 2019, Методика към проекта).  

Екосистемните услуги са многопластови, нееднопосочни, с много и 
различни действащи агенти. Затова при анализа и управлението им трябва да 
се вземат под внимание редица техни особености, както и да се разработят 
политики за защита на поминъка и на естествените ресурси, така че агро-
екосистемите да могат да продължат да доставят ЕУ в допълнение към 
производството на храна. Необходимо е да се отбележи, че управлението на 
ЕУ (развитието на системата за агро-екоуправление) зависи от редица фактори 
и процеси – природни, социални и др. и се проявява в различни географски, 
отраслови и времеви мащаби, както и че екоповедението и екодейността на 
аграрните агенти се управлява от основни формални и неформални 
механизми и форми – институционалната среда, пазарни, частни, обществени 
и хибридни форми (Хр.Башев, 2013).  

Интегрираност - Управлението на основата на екосистеми се очертава 
като доминиращ подход за управление на природните ресурси, 
биоразнообразието и свързаните с него ЕУ през последните две десетилетия. 
Традиционно за управлението на природните ресурси са се прилагали 
секторни подходи - например използването на земеделски земи се е 
управлявало отделно от управлението на речните тела, подземните води, 
горите, градските райони и т.н. Такива подходи често водят до конфликти 
между крайни потребители във всеки сектор и често са неадекватни в 
управлението на природните ресурси. Управлението, основано на 
екосистеми, признава, че всички видове - включително животни, растения и 
хора са взаимно зависими един от друг. То приема, че социалните и 
икономическите системи са част от по-широката екосистема и че за здрава и 
функционална екосистема са необходими оптимални взаимодействия между 
биофизичните процеси. Дългосрочната устойчивост на селското стопанство 
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зависи от здравословното състояние и функционални екосистеми, които се 
управляват интегрирано. Управлението на природните ресурси и 
биоразнообразието, което представлява основата на настоящото селско 
стопанство, изискват промени на ниво политика, за да управляват пейзажа 
като единна екосистема. Има необходимост да се разработи интегриран план 
за управление, базиран на екосистемата, където земеделският сектор не се 
изследва отделно, а е част от по-широката екосистема, заедно с гората, 
водата, здравеопазването, така че селскостопанският сектор да продължава 
да доставя здравословна храна за всички. Част от политиката и практическите 
мерки биха могли да бъдат свързани с диверсифициране на културите, 
политика за биоразнообразие, алтернативни земеделски практики, пазарна 
подкрепа и др.  

Балансираност, взаимозависимост, свързаност - Базирайки се на 
концепцията за ЕУ, изследователите и практиците се стремят да постигнат 
баланс между производството и потреблението на ЕУ в земеделието с цел 
дългосрочна устойчивост на фермите (Bjorklund et al., 1999; Firbank, 2005 г.). 
Подходът за управление на екосистемите в селското стопанство, при който се 
взимат предвид връзките му с други компоненти на системата, би поддържал 
нейното развитие в дългосрочен план; в противен случай всякакви 
стратегически усилия за развитие могат да завършат с неуспех. 

По дефиниция екосистемните услуги са условията и процесите, чрез 
които природният капитал поддържа и осигурява човешкия живот (Daily 1997). 
Земеделието предоставя някои и разчита на други важни екосистемни услуги 
(ЕУ), предоставени от природния капитал на системата (Swinton et al., 2007; 
Heal & Malka, 2002; Sandhu et al., 2005). Селското стопанство представлява най-
голямата екосистема, проектирана върху над една трета от световната 
сухопътна площ (FAOSTAT, 1999). Земеделието представлява 38% от общото 
използване на земята по целия свят (MEA 2005; Sandhu et al., 2015, 2016). От 
началото на цивилизацията човешкото население е получило огромни ползи 
от селското стопанство. С течение на годините технологичните интервенции, 
съчетани с напреднали практики, са дали възможност на селското стопанство 
да изхрани непрекъснато нарастващото население на света (Tilman et al., 
2002). Земеделските екосистеми осигуряват на хората храна, фибри и 
биоенергия и др., които са от съществено значение за благосъстоянието на 
човека. Селскостопанските екосистеми се управляват предимно с цел 
оптимизиране на предоставящите се екосистемни услуги, а именно храна, 
фибри и гориво. Нарастващото търсене на храна от човешкото население 
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прави предизвикателството да се поддържат и подобряват екосистемните 
услуги на селското стопанство по-силно, отколкото в други екосистеми (ООН, 
1992; Pinstrup-Andersen, 1998). 

Земеделието е и потребител, и производител на ЕУ. (Heal and Small, 
2002; Sandhu et al., 2005; Takatsuka et al. 2009). Редица ЕУ се използват за 
производството на други ЕУ, като например производството на храна зависи 
от поддържането на почвеното плодородие, защитата на растенията, 
регулирането на водата и много други услуги (Daily et al., 1997; Pimentel et al., 
1997). Агро-екосистемите разчитат на екосистемни услуги, предоставяни от 
естествени екосистеми като опрашване, биологичен контрол на вредителите, 
поддържане на почвената структура и плодородие, кръговрат на хранителни 
вещества и хидрологични услуги (Swinton et al. 2007; Wratten et al. 2013; 
Sandhu et al. 2015). Агроекосистемите също така произвеждат различни ЕУ, 
като регулиране на почвата и качество на водата, улавяне на въглерод, 
подкрепа за биологичното разнообразие и културните услуги (Dale VH, Polasky 
(2007).  

Засиленото целогодишно пазарно търсене на много продукти доведе до 
интензификация на селското стопанство (Tilman et al., 2002), съчетано със 
засилена  употреба на химически торове и пестициди. Това е причина за загуба 
на ценни екосистемни услуги (Daily, 1997; Reid et al., 2005), както и  за други 
вредни ефекти (Tilman, 1998; Tilman & Lehman, 2001) и високи „външни 
разходи/цена“ (Pretty, 2005; Pretty et al., 2000; Pretty et al., 2001; Tait et al., 
2006; Tegtmeier & Duffy, 2004). Тези „външни разходи/цени“ на химически 
зависимите, интензивни селскостопански практики се проявяват в сериозни 
щети върху почвеното плодородие, водата, биологичното разнообразие и 
човешкото здраве. Това доведе до опасения в световен мащаб за 
екологичните последици от съвременното селско стопанство (Reid et al., 2005). 
Т.е. увеличеното производство на селскостопанските стоки за сметка на други 
екосистемни услуги доведоха до екологични промени, които оказват 
значително влияние върху човешкото здраве и благополучие (Foley et al., 
2005) и често водят до намаляване или дори загуба на доставката на други 
екосистемни услуги, като например поддържане на почвеното плодородие, 
качеството на водата, борбата с вредителите и опрашването (Logsdon et al., 
2015; Gonzalez et al., 2015).  Интензивната агроекосистема е съпроводена с 
„тежести“, които имат вредни последици и ефекти, водещи до намаляване на 
биоразнообразието и застрашаващи околната среда (Zhang et al., 2007; Sandhu 
et al., 2010). Т.е. в зависимост от управленските практики, селското стопанство 
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може да бъде източник и на множество вреди, включително загуба на гори, 
отток на хранителни вещества, утаяване на води, емисии на парникови газове 
и отравяне с пестициди на хора (Zhang et al. 2007), като селскостопанските 
дейности водят и до унищожаване на елементи на околната среда и загуба на 
екосистемни услуги (Heywood, 1995; Krebs et al., 1999; Tilman et al., 2001). 

Под влияние на управлението на хората, процесите в агро-екосистемите 
могат да са източник на услуги, които подпомагат предоставянето на услуги, 
включително опрашване, контрол на вредителите, генетично разнообразие за 
бъдеща селскостопанска употреба, задържане на почвата, регулиране на 
почвеното плодородие и кръговрат на хранителни вещества. Дали някоя 
конкретна селскостопанска система предоставя такива услуги в подкрепа на 
осигуряването, зависи от управлението, а управлението се влияе от баланса 
между краткосрочните и дългосрочните ползи. Практиките на управление 
оказват влияние и върху потенциала за поява на „вреди“ от селското 
стопанство. Селскостопанските практики могат да навредят на биологичното 
разнообразие по множество пътища. Въпреки това, подходящото управление 
може да подобри много от отрицателните въздействия на селското 
стопанство, като същевременно поддържа до голяма степен предоставянето 
на услуги. Агроекосистемите могат да предоставят редица други регулиращи 
и културни услуги на човешките общности, в допълнение към снабдителните 
услуги и услугите в подкрепа на осигуряването. Регулиращите услуги от 
селското стопанство могат да включват контрол на наводненията, контрол на 
качеството на водата, съхранение на въглерод и регулиране на климата чрез 
емисии на парникови газове, регулиране на болестите и третиране на 
отпадъците (например хранителни вещества, пестициди). Културните услуги 
могат да включват живописна красота, образование, отдих и туризъм, както и 
употреба на традиционни продукти. Земеделските места или продукти често 
се използват в традиционните ритуали и обичаи, които свързват човешките 
общности. Опазването на биоразнообразието може също да се счита за 
културна екосистемна услуга, повлияна от селското стопанство, тъй като 
повечето култури признават природата като изрична човешка ценност. В 
замяна биоразнообразието може да допринесе за разнообразни 
подпомагащи услуги за агроекосистемите и околните екосистеми (Daily 1997). 

Заинтересовани страни, политики - Потоците екосистемни услуги от 
агроекосистемите са пряко зависими от знанията и управленските решения на 
фермерите (Foley et al., 2005) и те трябва да се считат за ключови 
заинтересовани страни в управлението на екосистемните услуги 



99 
 

(Purushothaman et al. 2013). Независимо от специфичната си социално-
икономическа форма, агро-екоуправлението винаги ще включва фермера  
(земеделските производители и техните браншови асоциации) като основен 
елемент и ще цели подобряване на неговата природозащитна дейност и 
поведение (Хр. Башев, 2013). Изучаването на възприятието на фермерите за 
екосистемните услуги може да направи по-лесно разграничаването и 
приоритизирането на снабдителните, регулиращите, културните и 
спомагателните услуги, които често се доставят в пакети (Bryan et al., 2010; 
Iniesta et al., 2014; Page и Bellotti, 2015). Заинтересованите страни от публичния 
сектор включват министерствата и техните органи, свързани със съответния 
сектор; заинтересован е и частният сектор, с националните и местните си 
бизнес асоциации и компании, както и академичните среди и 
научноизследователските институти заедно с гражданското общество и 
местните и регионалните власти. От друга страна човечеството като цяло е 
пряко заинтересовано екосистемните услуги да се управляват рационално, с 
оглед бъдещето на самото човечество. 

Политиките за управление на екосистемните услуги са важна част от 
процеса на управление. Необходимо е да се набляга на способността на 
селското стопанство да повишава производителността без влошаване на 
екосистемата (Escudero, 1998; Pimentel & Wilson, 2004; Tilman, 1999). За тази 
цел много държави са въвели плащания за екосистемни услуги (PES) (Power, 
2010; Ekross et al., 2014; Andersson et al., 2015; Baylis et al., 2008; Liu et al., 2008; 
Demurger et Pelletier, 2015) - за да се използват тези услуги с цел дългосрочна 
устойчивост на агроекосистемите и тяхната способност да осигуряват 
увеличено производство при поддържане на екосистемни услуги (Gurr et al., 
2004: Pretty & Hine, 2001; Tilman et al., 2006) със значителна икономическа 
стойност (Costanza et al., 1997; Daily et al., 1997; Sandhu et al., 2005). 
Изпълнението на всяка политика, която се фокусира върху възнаграждението 
на доставчиците на екосистемни услуги изисква включване на социални 
предпочитания в оценките на ЕУ (Muhamad et al., 2014) при липса на техники 
за улавяне на пълния набор от екосистемни услуги и за оценка на тяхната 
стойност (Qin et al., 2015; Ghermandi & Fichtman, 2015).  

Много ценни местообитания и биологичното разнообразие, което те 
насърчават, разчитат на земеделските системи. Въпреки това усилията за 
съхраняване на биологичното разнообразие не се признават от пазарите и 
поради това не са отразени в цените, които земеделските стопани получават 
за своята продукция. Съхраняването на биологичното разнообразие зависи от 
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подходящите управленски практики, но тези практики, водени от конкурентен 
натиск, претърпяха промени, с нарастваща специализация и интензификация 
на производството в някои райони и изоставянето на земите в други. Това 
създава натиск върху биологичното разнообразие, оказва неблагоприятно 
въздействие върху почвите, водите и климата, но също така излага на риск 
потенциала за производство в селскостопанския сектор в дългосрочен план. С 
цел именно „да се опазва и подобрява биологичното разнообразие в 
стопанствата“29 в ЕС бе въведено изискването за екологично насочени 
площи (ЕНП). Заедно с другите задължения за екологизиране, то е част от 
прилаганата ОСП и други политики на ЕС, насочени към устойчивото 
управление на природните ресурси, включително биологичното 
разнообразие30. Като част от първия стълб на ОСП, екологизирането има за цел 
да гарантира, че работата на всички земеделски стопани в ЕС, които получават 
подпомагане на доходите, влияе благоприятно на околната среда и климата 
като част от тяхната селскостопанска дейност. Земеделските стопани 
получават възнаграждение за осъществяването на практики, 
благоприятстващи биологичното разнообразие, които не означават 
задължително промени във всяко стопанство. Когато тези практики вече се 
прилагат, задължението за ЕНП гарантира тяхното поддържане. С цел да 
спазят изискването за ЕНП, земеделските стопани с над 15 хектара 
обработваема земя трябва да гарантират, че поне 5 % от нея е „екологично 
насочена площ“, посветена на екологично полезни елементи, избрани сред 
набор „видове ЕНП“, съставен от техните национални органи от общ за ЕС 
списък. По отношение на потенциалните въздействия акцентът е върху 
биологичното разнообразие, което е основната екологична цел на ЕНП. 

Многообразие на ЕУ - По света селскостопанските екосистеми показват 
огромни различия в структурата и функциите си, тъй като са проектирани от 
различни култури при различни социално-икономически условия и в различни 
климатични региони. Функциониращите агроекосистеми включват, наред с 
други, годишни посевни монокултури, умерени многогодишни овощни 
градини, пасищни системи, пасищни системи за сухи земи, системи за 
отглеждане на тропически култури, смесени системи за отглеждане от дребни 
стопанства, агролесовъдни системи и богати на видове градини за дома. Това 
разнообразие от селскостопански системи води до силно променлив 

                                                           
29 Съображение 44 от Регламент (ЕС) № 1307/2013. 
30 Наред с другото, средносрочната оценка на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., 
COM(2015) 478 final. 
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асортимент и количество екосистемни услуги. Точно както услугите за 
предоставяне и продуктите, които произлизат от тези агроекосистеми, 
варират, така и услугите за поддръжка, регулиране на услугите и културните 
услуги също се различават, което води до изключителни различия в 
стойността, която тези услуги предоставят, вътре и извън агроекосистемата. 
Като увеличат максимално стойността на предоставянето на услуги, 
селскостопанските дейности вероятно ще изменят или намаляват 
екологичните услуги, предоставяни от неуправляемите наземни екосистеми, 
но подходящото управление на ключови процеси може да подобри 
способността на агроекосистемите да предоставят широк спектър от 
екосистемни услуги. (Alison G. Power, 2010). 

Предизвикателства – Както вече бе отбелязано, интензивното селско 
стопанство, което използва големи количества входящи продукти (във 
формата на торове, пестициди, труд и капитал) направи възможно да се 
отглежда достатъчно храна, за да се отговори на настоящите глобални нужди. 
Тези практики, обаче, допринесоха селското стопанство да стане двигател на 
промяната на предназначението на земята, което води до увреждане на 
околната среда и деградация на редица екосистемни услуги. ЕУ, свързани с 
наземните екосистеми, осигуряват производството на стоки от екосистемата, 
като храна, фураж и биогорива (Daily, 1997). Тези ЕУ предоставят основни 
приноси за много сектори в световната икономика (включват такива процеси 
като биологичен контрол на вредители, плевели и болести, опрашване на 
културите, предотвратяване на ерозия на почвата, хидрогеохимичен цикъл, 
улавяне на въглерод от растенията и от почвата, културните услуги и др.) и е 
доказано, че са с много висока икономическа стойност (33 трилиона долара 
на година; Costanza et al., 1997). Тъй като повечето от тези услуги не се търгуват 
на икономически пазари, те не носят „ценови тагове“. Въпреки високата им 
стойност,  не съществува обмен на стойност, която да алармира обществото за 
промените в снабдяването с тях или за влошаване на основните екологични 
системи, които ги генерират. ЕУ в световен мащаб се влошават по-бързо от 
всякога и тази деградация създава сериозни заплахи за качеството на живота 
и следователно за устойчивостта на икономиката. Скорошната оценка на 
екосистемата на хилядолетието (MЕA; Reid et al., 2005) посочи много високия 
процент на загуба на ЕУ и последиците за глобалната стабилност, ако това 
продължи. Ако бъдат запазени, настоящите тенденции заплашват радикално 
не само възможностите за производство на храни и фибри, но и за доставка 
на ЕУ от агроекосистемите. (Pretty, 2002). Ключовото предизвикателство е да 
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се посрещнат потребностите от храна на нарастващото население, за да се 
постигнат целите на хилядолетието за развитие, които включват премахване 
на глада (ООН, 2005 г.) и все пак да се поддържа и повишава 
производителността на селскостопанските системи (ООН, 1992). Тъй като  
икономическа стойност на пряката и косвените ползи от ЕУ е значителна 
(Costanza et al., 1997; Daily et al., 1997; Sandhu et al., 2008; Porter et al., 2009), 
расте интереса към използването на тези услуги във връзка с дългосрочната 
устойчивост на агроекосистемите и способността им да осигуряват увеличено 
производство, същевременно предлагайки ЕУ (Daily, 2000; Pretty and Hine, 
2001; Gurr и др., 2004). 

Биоземеделието (БЗ) - основна форма за управление на агро-
екосистемните услуги 

Изследователи на проблемите на агро-екоуслугите и екоуправлението 
(Хр. Башев, 2013), прилагайки интердисциплинарната Нова институционална 
икономика, представят холистичен подход за анализ, оценка и 
усъвършенстване на системата за екоуправление в селското стопанство и 
определят принципните пазарни, части и обществени форми за ефективно 
агро-екоуправление на основата на дискретен структурен анализ.  

Биологичното земеделие е именно една от формите за управление на 
агро-екосистемните услуги. 

БЗ е едно от основните направления на алтернативното земеделие, 
което от своя страна се определя като систематичен подход към земеделието, 
целящ намаляване на замърсяването на селскостопанските площи, засилване 
на устойчивостта и подобряване на ефективността и рентабилността. Според 
Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО), СЗО и „Codex 
Alimentarius“, биологичното земеделие следва да се разглежда като 
,,цялостна система за производствен мениджмънт, поддържаща 
устойчивостта в агроекосистемите, вкл. биоразнообразието, биологичните 
цикли и биологичната активност в почвата.“ Тя поставя акцент върху 
използването на практики за управление вместо входящи вложения извън 
стопанството, като взема под внимание факта, че регионалните условия 
изискват местно адаптирани системи. Това се изпълнява чрез 
използване,където е възможно, на агрономични, биологични и 
физикомеханични методи, като противовес на използването на синтетични 
материали, за изпълнение на определена функция в рамките на системата. 

Биоземеделието се базира на няколко всеобщи, основополагащи 
постулата: 
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- здравето - поддържане и повишаване плодородието на почвата, 
растенията, животните и хората като едно цяло; 

- екологията – основаване на жизнените екологични системи и 
цикли, работа с тях и поддържането им; 

- грижата – управляване с внимателно премислен подход, за да 
защити благоденствието на настоящите и бъдещи поколения, и на околната 
среда. 

Основните принципи на биологичното земеделие са ориентирани към 
разглеждане на фермата като една система или „организъм”, който 
съществува в контекста на локална екосистема; запазване на баланса във 
взаимоотношенията вътре в самата фермерска система, както и тези между 
фермерската система и заобикалящата я екосистема; запазване на 
определена степен на биоразнообразие в системата; стимулиране на 
биологичната цикличност на системата; извличане на максимална полза от 
слънчевата енергия и намаляване на използването на всички видове външни 
влагания до абсолютния минимум; запазване на отношенията със 
заобикалящата екосистема. 

Концепцията на екосистемните услуги в контекста на биологичното 
земеделие се основава на постулата, че БЗ може да помогне за облекчаване 
на някои от отрицателните въздействия на интензивното земеделие и за 
осигуряването на продоволствена сигурност (Ericksen et al., 2009). Устойчивото 
земеделие включва използването на природните блага и услуги, като ги 
поддържа за бъдещите поколения (Altieri, 1995; Thrupp, 1996; Pretty et al., 
2003; Pretty, 2005; Pretty and Hine, 2001; Tilman et al., 2002). Биологичното 
земеделие се счита за една от производствените системи,  които се стремят 
към постигане на устойчивост (Reganold et al., 1990; Lampkin et Measures, 2001; 
Mader et al., 2002) чрез използване и поддържане на екосистемни услуги (ЕУ). 
Изследователи (Takacuka et al., 2009; Sandhu et al., 2005) са изчислили 
прогнозна величина за екосистемни услуги по скала от 1–5 (оценките 1, 3 и 5 
представляват съответно най-ниското, средното и най-високото ниво на 
екосистемни услуги) на няколко ЕУ и са установили, че в биологичното 
земеделие тя е много по-висока в сравнение с тази в интензивното селско 
стопанство, изискващо много ресурси. Т.е. установено е, че биологичното 
земеделие носи повече ползи за околната среда от конвенционалното 
земеделие. Така например икономическата стойност на ЕУ в Новозеландските 
органични полета е била 1516 $/ха за година в сравнение с 670 $/ха/година в 
конвенционалните (Sandhu et al., 2008). Тези стойности включват намалени 
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променливи разходи (труд, горива, пестициди) и по-ниски външни разходи за 
човешкото здраве и околната среда. 

Биологичното земеделие едновременно използва и поддържа ЕУ. 
Освен осигуряване на ЕУ, органичното селско стопанство е способно да 
допринесе значително за глобалното снабдяване с храна. Сравнително 
скорошното проучване (Badgley et al., 2006) изследва 293 случая от цял свят, 
като сравнява добивите на биологични и конвенционални системи. 
Проучването сочи, че биологичното земеделие има потенциал да допринесе 
значително за глобалното предлагане на храни. Повишаването на 
загрижеността за продоволствената сигурност в най-слабо развитите и 
развиващите се страни ще изисква широк спектър от устойчиви 
селскостопански практики (комбиниране на някои органични и 
конвенционални практики) за задоволяване на търсенето на храни на 
нарастващото население (Ericksen et al., 2009). Биологичното земеделие 
предлага голям потенциал за разработване на местни, с ниска цена и ниски 
разходи/вложения еко-технологии за производство на храни и фибри (Badgley 
et al., 2006), без да се причиняват щети на здравето на хората и околната среда 
(ООН, 2008). Този тип екологичните знания могат лесно да се пренесат в 
дребномащабните стопанства в най-слабо развитите и развиващите се страни, 
където нуждата е много по-голяма поради липсата на други големи вложения 
и скъпи ресурси. Настоящо и бъдещо предизвикателство е да се разработят 
ефективни еко-технологии с ниски вложения, за бързото им прилагане и 
усвояване от крайните потребители (Porter et al., 2009). Това има потенциал 
да осигури устойчиво производство на храни за нарастващо човешко 
население. Биологичното производство (БП) е процес, при който крайните 
продукти се получават от земеделски практики, които са екологосъобразни и 
социално приемливи. Устойчивото БП се предполага да е и икономически 
ефективно. Ето защо то е производствена система с бъдеще, чието развитие 
трябва да се насърчава както от правителствената политика, така и от 
обществото. Насърчаването на биологичното растениевъдство, пчеларство и 
животновъдство ще доведе до намаляване на използването на минерални 
торове, пестициди, намаляване на замърсяването на почвите и водите и, като 
цяло, до земеделие, съобразено с добрите екологични практики. Това от своя 
страна ще допринесе за предоставянето на редица ЕУ – като подобряване 
управлението на водите, включително управлението на торовете и 
пестицидите. В допълнение – биологичното земеделие ще допринесе и за 
други такива ЕУ - прилагането на щадящи практики при обработката на 
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площите, за предотвратяване на почвената ерозия и за борбата с 
климатичните промени. БЗ има отношение и към някои социални аспекти – с 
биологично производство започват да се занимават повече млади и 
безработни хора, живеещи в селските райони. Въвеждането на екстензивни 
земеделски практики ще има положителен ефект и върху флората и фауната, 
върху естествените и полуестествените екосистеми. Очаква се да има 
положителен ефект и принос към устойчивото развитие на селските райони, 
за опазване на околната среда и смекчаването на последиците от 
изменението на климата и подкрепата на малки и средни ферми, повечето от 
които са семейни. Освен това, предвид факта, че повечето биологични 
производители предпочитат да развиват къси вериги на доставки, се очаква 
също да допринесе за развитие на селските общности и повишаване 
качеството на живот в селските общини. Затова БЗ е система за производство, 
която се предполага да предостави множество ЕУ и е един от приоритетите на 
МЗХГ и ЕК в проектите на програмни документи за развитие на Общата 
селскостопанска политика (ОСП) през периода 2014–2020 г. и през новия 
програмен период. Като се подпомага развитието и се дава приоритет на БЗ – 
могат да се постигнат редица цели на Програмата на правителството за 
развитие на България, свързани с развитие на земеделието като основен 
фактор за общо икономическо развитие на страната.  

БЗ е съставна част и инструмент на държавната политика в областта на 
земеделието по отношение на устойчиво управление на природните ресурси, 
спазване на високи стандарти за качество и безопасност на храните и хуманно 
отношение към животните. Едновременно с това БЗ допринася за развитието 
на жизнеспособни селски райони. Ето защо то е ключов приоритет в 
политиката за развитие на земеделието в Република България и един от 
акцентите на ОСП за периода 2014-2020 г. и за следващия програмен период. 
Подкрепа за развитие на биологичното земеделие се предоставя чрез:  

 мерки в националните или регионалните програми за развитие на 
селските райони; 

 преки плащания по първия стълб на Общата селскостопанска 
политика, помощ за организациите на производителите на плодове и 
зеленчуци;  

 национални схеми за подпомагане, включително, когато е уместно, 
схеми на регионално равнище. 

Насърчаването на земеделските производители за преминаване към 
или за поддържане на биологично земеделие допринася едновременно за 
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опазване на околната среда, производство на здравословни храни, създава 
заетост в селските райони и повече работни места в сравнение с 
конвенционалното земеделие. Мотивацията и на производителите, и на 
потребителите, е следствие от грижата за екологичното равновесие на земята 
и грижа за собственото здраве (качествена и здравословна храна). 

Необходимо е да се посветят ресурси за прилагане на стратегии за 
подобряване на ЕУ чрез разработване на методи, концепции, политики и 
практики за поддържане на екосистемите и в частност на агро-екосистемите, 
за прилагане на нови механизми и политики за поддържане и подобряване на 
устойчивостта на селското стопанство. 
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ГЛАВА ШЕСТА 

Развитие на Зелената инфраструктура за устойчиво развитие като част 
от агроекосистемите в България, гл. ас. Петър Маринов 

Зелена инфраструктура 
Един от най-сложните проблеми на съвременното общество са 

глобалните въпроси свързани с проблематиката на социално-икономическото 
развитие на човешката цивилизация - изпомпването на природните ресурси, 
геодемографските и екологични процеси. Очевиден е факта, че използването 
на природноресурсният капитал, не може да се експлоатира с такива темпове, 
характерни за началото и средата на XX век. Необходимо е да се обединят 
усилията на всички нации за промяна в нагласите на моделите (социално-
икономически) за решаване на проблемите. Необходима е трансформация на 
поведенията в правителствата, транснационалните компании, науката и 
обществата като цяло. Има нужда от прилагане на нова методика, чрез която 
да се балансира развитието, приоритетите нагласите на съвременното 
човешко общество. Всичко това поражда създаване и развитие на нови 
парадигми, свързани с устойчивото развитие (Bachev, 2010, Borisov, 2019, 
Markov, 2018, Todorova, 2017, ), зелени зони (Nedeva K, 2015, Todorova, 2017, 
Bachev, 2016 ) и зелени селища (Aleksandrov, 2006, Borisov, 2009, Marinov, 
2017, Petrov, 2010), отговарящи на новите човешки потребности характерни за 
двадесет и първото хилядолетие.  

Теорията за „Устойчиво развитие“ обхваща всички процеси на 
социално-икономическо развитие, материално-технически постижения, 
съвременни научни разработки и модели, екологични дейности, които могат 
да бъдат в услуга на обществото, за контролиране на глобални и локални 
възникващи кризи. Разглеждайки в исторически план идеята за формиране 
Устойчиво развитие, тя съществува в различни варианти, представена от 
„Теорията за линейно развитие“, чиито  автори са Огюст Конт (1798-1857) и 
Чарлс Дарвин (1809-1882). Те разглеждат  развитието на индивидите от по-
нисши към по-висши форми на развитие. Идеята за устойчиво развитие е 
представена за първи път от (Mill, 1848)31, който въвежда термина 
„стационарно състояние“. При тази категория той определя развитието на 
равнище при което, характерното статистическо население е обслужвано от 
статистичен капитал. През седемдесетте години на XX век Римския клуб 
представя идеите на Д. Мил в нова светлина. Изследванията на (Donella H. 

                                                           
31 Mill, John Stuart, Principles of Political Economy, 1848. 
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Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers and William W. Behrens, 1972)32, 
търсят отговори на въпросите:  

- Какво ще стане ако продължи изпомпването на природните 
ресурси с ускорени темпове, тяхното количество?  

- Какво ще остане за следващите поколения?  
Разбира се отговорът е твърде стряскащ и води до апокалипсис в 

глобален план. Продължавайки със същите темпове експлоатацията на 
природните ресурси и развитие  на човечеството с темповете от 50-те и 60-те 
години на XX век, то ще загине от недостиг на природни ресурси или от 
екологична катастрофа. Тук се разкрива изследователската философията на 
научните екипи, правещи разработки, възложени от Римския клуб. Нов поглед 
върху устойчивото развитие дава (Daly, 1977)33, който го свързва с постоянен 
запас от население и ресурси, при което  техническият  прогрес и населението, 
са представени като интегрална част от околната среда. Човечеството като 
система се развива в определени граници и трябва да се съобразява с това, за 
да не се стигне до необратими глобални последствия. През 1983 г. към ООН се 
създава Световна комисия по околна среда и развитие (World Commission on 
Environment and Development). Тя е натоварена да изготви доклад под наслов 
„Нашето общо бъдеще“, ръководена от г-жа Гру Харлем Брунтланд, тогавашен 
премиер на Норвегия. Публикуването на доклада през 1987 г., бележи 
началото на съвременните схващания за взаимодействието между човешкото 
общество и начина на експлоатация и запазване на природните ресурси.  

През юни 1992 г. в Рио де Жанейро (Бразилия) беше проведена първата 
Конференция на ООН по околна среда и развитие (UNCED), на която беше 
приета „Програма 21“34 за развитието през XXI век. Конференцията прие 
„Декларацията от Рио“, относно околната среда. За първи път се повдигна 
въпроса са потреблението на човечеството и начина на живот. В 
„Декларацията от Рио“, в Принцип 8, лидерите на страните обърнаха 
внимание на факта за дълбока промяна на начина в моделите на потребление, 
производство и консумация на човешкото общество. Определящо в 
„Програма 21“ е обединяването на стълбовете за развитие на икономическия, 
социалния и екологичния устойчив елемент. През 1993 г., Конференцията на 
ООН по околна среда и развитие, учреди - Комисия за устойчиво развитие 
(CSD), която да следи приетите действия по „Програма 21“. Протоколът от 

                                                           
32 Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers and William W. Behrens, The Limits to Growth, A Report 

for THE CLUB OF ROME'S Project on the Predicament of Mankind, Universe, 1972.  
33 Daly, H., Steady State Economics, Freeman, San Francisco, 1977. 
34https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf 
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Киото, който последва Рамковата конвенция на ООН за изменението на 
климата, е един от най-важните международни юридически документи, 
предназначен за борба с изменението на климата. Той съдържа поетите от 
индустриалните държави ангажименти да намалят своите емисии на 
определени парникови газове, на които се дължи глобалното затопляне. 
Общо емисиите на развитите държави трябва да бъдат намалени с поне 5% за 
периода 2008-2012 г. спрямо нивото от 1990 година. Решение 2002/358/ЕО на 
Съвета от 25.04. 2002 г. за одобрение от името на Европейската общност на 
Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на 
обединените нации за промените на климата и съвместното изпълнение на 
ангажиментите, произтичащи от нея35.  

Парижката конференция за климата приема споразумение, което е 
подписано от 195 държави на 12.12.2015 г., като споразумението влиза в сила 
на 4.11.2016 г. Този акт се явява първото глобално споразумение между 
държавите, за конкретни мерки срещу покачване на температурните 
стойности на Земята. Споразумението включва 31 страници с конкретни 
количествени параметри. Което от своя страна трябва да засили прилагането 
на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), 
стартирана на срещата на върха на Земята през далечната 1992 г. в Рио де 
Жанейро. Парижкото споразумение включва три основни цели36: 

1) Ограничаване на глобалното затопляне до по-малко от 2°C до 
2050 г. в сравнение с периода преди индустриализацията. Целта е да се 
ограничи затоплянето до края на XXI век до само 1,5ºС. 

2) Повишаване на способността за адаптиране към отрицателните 
последици от изменението на климата и насърчаване на устойчивостта на 
изменението на климата и намаляване на емисиите на парникови газове по 
начин, който няма да навреди на производството на храни. 

3) Насърчаване на потока от средства в областта на намаляването на 
емисиите на парникови газове и устойчивостта на изменението на климата. 

Изследването на устойчивото развитие е съпроводено с различни 
подходи, методи и статистики, които изискват мултиплициране. Не е 
възможно да се изготви универсален комплекс от индикатори, които да бъдат 
приложими в локален и глобален план. Всяка държава, регион или населено 
място, трябва да има свой набор от индикатори, които  са характерни и на 
базата на тях да се разработват различни методи, модели и програми за 

                                                           
35 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l28060&from=BG  
36 https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html?locale=bg 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:32002D0358
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l28060&from=BG
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устойчиво развитие. Всяка територия има свой характерен вид, облик, 
развитие, различни отрасли, отличаващи се от съседната територия, който 
определя и същевременно се разграничават, чрез нейния икономически и 
социален статус на развитие. При планирането на целите и задачите за 
устойчиво развитие трябва да се има предвид, социалното и икономическо 
състояние на всеки регион или район, неговите програми за развитие, както и 
националните стратегии и планове. Концепцията за устойчиво развитие е 
характерна за всички отрасли и сфери на стопанство.  

Зонирането на градската среда започва успоредно с „промишлената 
революция“ през XVIII и XIX век. Създаването на промишлени зони в градовете 
е изисквало и изграждане на жилища за работниците, като първоначално тези 
обекти са били в близост един до друг. С течение на времето, започва 
отдалечаването и създаването на зони, в които да протича социалният начин 
на живот. За първи път през 1903 г. Тони Гарние (1869-1948) представя 
концепция за зониране на градска среда, като разграничава няколко вида 
зони – промишлени, отдих, жилищни, образование и придвижване. Като база 
за развитие на съвременния град се използва Атинската харта, приета на IV 
интернационален конгрес за нова архитектура в гр. Атина през 1933 г. В нея се 
приемат принципите на зониране на създаващата се в бъдеще нова градска 
среда. Функционалното зониране включва няколко вида - обитаване, отдих, 
труд и транспорт в урбанизираната градска среда, която е подложена на 
непрекъсната промяна в зависимост от социално-икономическото развитие 
на самия град. Възможностите, които предлага, са продиктувани от 
конюнктурата на държавата или региона. Политиката, водена от 
администрацията на големите градове в Европа, е създаването на 
благоприятни условия на живот чрез прилагане на социално-икономическа 
методика, подобряваща жизнения стандарт на населението. Зоните за отдих 
или Зелените зони трябва да бъдат в съседство с местата за обитаване. 
Създаване на градска зелена инфраструктура е задължително, като: паркове, 
градини, поляни, зелени зони, еко-пътеки, еко-спортни пътеки, спортни 
съоръжения на открито, зелени зони в съчетание с изкуствени езера, 
природни музей и други.  

Концепцията за „Зелена инфраструктура“ се налага в САЩ в средата на 
90-те години на XX век, която обръща внимание на връзката човек – природа, 
използването на природните дадености в урбанизираните зони така и извън 
тях. В основата е важността на екосистемите, тяхното природно влияние върху 
социума и бързо развиващите се урбанизиращия процес. Понятието „зелена 
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инфраструктура“ бързо навлиза в научно - популярната литература в Световен 
мащаб, като редица автори правят опити за даване на определения. Green 
Infrastructure: Linking People, Nature and Landscapes, EPA 2009 година. 
„…Зелената инфраструктура свързва хората, природата и ландшафта…“ 37. 
Green Infrastructure Planning Guide определя: „Зелената инфраструктура като 
физическа околна среда във и между градове, селища и села, която предста-
влява мрежа от мултифункционални открити пространства (open spaces) и 
включва (формални) паркове, градини, гори, зелени коридори, водни по-
речия, улични дървета и ландшафтът (open countryside)“.38 

Понятието за зелена инфраструктура в рамките на ЕС навлиза през 
деветдесетте години на двадесети век и до голяма степен се свързва като част 
от понятията за селските райони в границите на Съюза и най-вече с приемане 
и утвърждаване на „НАТУРА -2000“ от всички страни членки на ЕС. Във връзка 
с развитието на зелена инфраструктура като понятие, комисиите в ЕС, 
свързани с опазване и развитие на околната среда, излизат с различни 
становища и определения относно терминологията и тълкуванието на 
понятието „Зелена инфраструктура“. Едно от определенията е заключението 
на Европейския Съвет на министрите (околна среда) от 03. 03. 2010 г. относно 
биологичното разнообразие, документ № 7536 - 10 : „Зелената 
инфраструктура е взаимосвързана мрежа от природни райони, включително 
селскостопански земи, зелени пътеки, влажни зони, паркове, горски 
резервати, съобщества на автохтонни растителни видове и морски зони, които 
по естествен път регулират оттичането при порои, температурата, опасностите 
от наводнение, както и качеството на водата, въздуха и екосистемите“39.  

Определение, съгласно проучване на ЕК през 2012 г. на Science for 
Environment Policy – In - depth report on Green Infrastructure, е следното: 
„…Зелена инфраструктура е мрежата от мрежата на естествени и полу - 
естествени райони, функции и зелени площи в селските и градските райони, 
сухоземни, сладководни, крайбрежни и морски зони. В по-широката си 
концепция включва и природни дадености, като паркове, горски резервати, 
живи плетове, реставрирани и запазени влажни зони и морски зони, както и 
изкуствени характеристики и велосипедни алеи“ 40.  

Според автора на материала, без претенции за изчерпателност на 
определението за зелена инфраструктура, предлагам следната трактовка: 

                                                           
37 https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/green_infrastructure_roadshow.pdf 
38 http://www.greeninfrastructurenw.co.uk/resources/North_East_Green_Infrastructure_Planning_Guide.pdf 
39 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/rules_of_procedure_of_the_council_bg.pdf 
40 http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/indepth_reports.htm 
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„Зелената инфраструктура е сбор от компоненти (климат, води, почви, 
флора, фауна и др.), намиращи се както вътре така и извън 
урбанизираните зони, участващи във формирането на еко -системите, 
свързани в защитени територии на определен ареал“.  

Формирането и развитие на зелената инфраструктура е свързана със 
защитените територии, те са Световна и общочовешка ценност и са с особен 
статут на опазване. Международният съюз за защита на природата (IUCN) за 
съпоставимостта на Зелените територии е разработил обща приложима 
класификация, която според целта на управление формулира шест категории 
защитени територии (категория от I - V са утвърдени през 1978 г., а категория 
VI е добавена през 1992 г.). България е част от Световната мрежа на Зелената 
територия, законите и разпоредбите, са синхронизирани с международните 
норми и изисквания. Законът за защитените територии41 определя шест 
категории защитени територии, съобразени с международните изисквания и 
категории на (IUCN): резерват (категория I на IUCN), национален парк ( 
категория II на IUCN), природна забележителност (категория III на IUCN), 
поддържан резерват (категория IV на IUCN), природен парк (категория V на 
IUCN) и защитена местност  (категория VI на IUCN). Конкретният режим на 
опазване и управление на защитените територии се определя с планове за 
управление, съобразено със съответната категория и изискванията на 
международните договори42. 

Развитието на зелената инфраструктура до голяма степен зависи от 
създадената мрежа на защитени територии тъй като те се явяват основният 
проводник на доразвиване на територии, в които има условия за създаване на 
„зелени пространства“. Изграждането на защитени територии в България, има 
70 - годишна традиция и история. Началото е поставено през 1928 г. със 
създаването на „Съюз за защита на Родната природа“, като първата дейност е 
свързана с обновяването на резерват „Силкосия“ в Странджа планина на 29. 
06. 1933 г. През 1977 г. защитените територии в България обхващат 1% от 
нейната територия, а през 1991 г. те са 2%. Към 31. 03. 2002 г. България 
притежава една от най-развитите мрежи от защитени територии в Европа, 
включваща 725 защитени територии с обща площ 565 618,0 ха или 5,1% от 
територията на страната. След приемането на България в ЕС, са определени 
зони които влизат в „НАТУРА - 2000“, като част от Европейската мрежа. 

                                                           
41 Обн. ДВ. бр. 133 от 11. 11. 1998 г. и изм. ДВ. бр. 61 от 11. 08. 2015 г.  
42 http://www.iucnredlist.org/search 
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Основана е върху Директива № 92/43/EЕС43 (Директива за местообитанията) 
от 1992 г. и се състои от специални защитени зони по Директивата за птиците 
№ 79/409/EЕС и специални консервационни зони по Директивата за 
местообитанията44.  

Градска зелена зона 
Представям моята гледна точка за градска зелена зона, без претенции 

за изчерпателност, трактовката винаги може да бъди допълнена и коригирана 
в зависимост от гледната точка на субекта: „Градска зелена зона (или зона за 
отдих) е сбор от компоненти (климат-елементи, води, почви, флора, фауна 
и други), намиращи се както вътре така и извън урбанизираните зони, 
участващи във формирането на еко-системите, свързани в защитени 
територии на определен ареал“.  

В зоните трябва да има изградени развлекателни и спортни 
съоръжения, обслужващи нуждите на населението според потребностите на 
бита и културата. Изграждането на подобен тип инфраструктура в 
урбанизираните зони до голяма степен ще окажи влияние върху местния 
микроклимат. Градовете са местата за живеене на голяма част от хората. До 
2050 г. над 50% от населението на планетата ще е локализирано в 
урбанизираните зони, а до 2070 г. над 80% ще живее в тях. Вероятно това е 
пътят на прогреса, създаване на територии, където да се концентрира по-
голямата част от населението. Съвременната картина, която се разкрива за 
социалния, икономическия и екологичен начин на живот на хората в по-
голяма част от световните агломерации и мегаполиси не е никак комфортна. 
Огромният брой на населението, голямата му гъстота на единица площ, 
разликите в инфраструктурата, социалните и икономически дейности между 
център и периферия, създават доста конфликтни ситуации, между отделните 
етнически групи и класови разделения. Проблемът с екологията не е решим, 
независимо от различните мерки, методики и приложими системи, налагани 
в урбанизираните пространства. Големите градове от друга страна се явяват 
икономически и финансови центрове, които създават огромен брой работни 
места, свързани със социално-икономически дейности обслужващи 
съответната държава. В границите на Европа, подобен тип градски зони имат 
важно значение за движението на финансовия поток, те се явяват централни 
ядра на големия град и в повечето случай, са междинното звено между 
отделните социални и икономически сектори. Съответно високият стандарт в 

                                                           
43 www.natura 2000.moew.government.bg/Home/CmsDocument.com 
44 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A31992L0043 

http://www.natura/
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агломерациите и мегаполисите на Европа създава условие за формиране на 
материално общество, зависещо от новите технологични продукти. 
Консуматорското общество и големите производители са формирали 
„омагьосан кръг“, изпомпвайки природните ресурси, превръщайки ги в стоки, 
задоволявайки „хищническия глад“ на хората за материални придобивки. 
Морално остарялата или изхабена стока се превръща в ненужна вещ, която 
трябва да бъди изхвърляна и тук вече се поражда огромният проблем и 
глобалният въпрос - Ненужните неща какво да ги правим? На този въпрос, 
отговор могат да дадат новите Зелени градове, бъдещето на човешката 
цивилизация. Създаването на такъв тип град се базира на фактори, върху 
които се изгражда философията на новия тип инфраструктурно развитие във 
вертикален и хоризонтален аспект. Предлагам няколко групи фактори, които 
са базови за зелените градове, една част се прилагат и при класически 
градове, разбира се дискусията за разширяването и приемането на нови 
такива, остава отворена:  

 Икономическите фактори представят финансовия облик на 
зеления град. Развитието на финансовите сектори включват: банки, 
финансови и търговски дружества, застрахователни компании, бизнес 
паркове. Всички те са икономическите двигатели на градската среда. От друга 
страна, те са свързани с инвестиционната политика, насочена към създаване 
на ново поколение технологии, обслужващи социалните и икономически 
секторите на зеления град.  

 Социалните фактори са най-значимите и базови, върху които се 
изгражда философията за развитието и функционирането на зеления град, 
като концептуална доктрина. Този тип фактори трябва да са насочени към 
еколого-социалните дейности, обслужващи жителите на града.  

 Геодемографски фактор - включва всички до сега известни и 
използвани елементи в геодемографията – раждаемост, смъртност, естествен 
и механичен прираст, миграционна подвижност. За зеления град важен и 
необходим елемент ще се яви поддържането на приблизително еднакъв брой 
население. При евентуално нарастване на населението то трябва да става 
плавно и до някаква степен регулярно. По-голямо въздействие ще се налага 
при механичния прираст на населението. Мерките, които ще се вземат в тази 
насока, са единствено с цел облекчаване начина на живот в града. Цялата 
система на града ще е базирана с определен брой жители, а от тук социално-
икономическият живот ще е ангажиран с този брой, както и всички системи за 
контрол и управление на града. Важен елемент в зеления град ще е 
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равномерното разпределение на населението по цялата територия, така ще 
се избегнат редица неудобства в социално-икономическия живот.    

 Инфраструктурните фактори са също ключови за развитието и 
функционирането на зеления град. Те могат да се разделят на няколко под- 
групи според функцията на използване:  

1) подземна – канализационна и енергийна система и метро.  
2) надземна – всички видове транспортни съоръжения, сграден фонд, 

летищни и военни обекти, пристанищни съоръжения и други. 
Независимо от вида, цялата инфраструктура трябва да бъди свързана 

електронно с централното управление за  да има непрекъснато визуален и 
физически контрол над процесите.  

 Климатичният фактор е подсъзнателната причина за създаването 
на този тип град. Промените в климата, в резултат на прекомерното 
използване на природноресурсния потенциал на земята, доведоха до 
въвеждането на нови парадигми в социално-икономическия начин на живот. 
Изменението на климата в глобален аспект се е случвало многократно на 
планетата, но през последните 30-40 г., се отчитат много резки промени и 
голям брой аномални климатични явления. Промяната на микроклимата на 
определени райони на земята оказва пряко влияние върху глобалната 
синоптична картина. Изграждането на зелени градове и тяхното 
функциониране на база природно-своеобразен начин на живот може би ще 
забави апокалиптичните картини за екологична катастрофа на планетата.  

 Екологичният фактор ще е показателен за Зеления град, 
поддържането на екологична среда в цялото градско пространство в 
хоризонтално и вертикално ниво ще е основна функция на цялата система. 
Рециклирането на всички видове отпадни продукти, били те битови или 
промишлени, ще бъде задължително, базирани на определени места. Тяхното 
преработване ще се свързва с новите технологии. Задължение на всеки жител 
на градската зона ще е да спазването на определени норми за поддържане на 
чиста градска среда. В този смисъл на разсъждение, производствените 
мощности и транспортът във всички негови форми, ще отговарят на 
определени изисквания, нормативи и стандарти, подчинени единствено на 
екологичния начин на живот в зеления град. Философията за изграждане на 
Зелен град трябва да се базира на принципи, които трябва да се спазват за да 
функционира този тип град. Предлагам няколко вида принципи, които трябва 
да се прилагат независимо от обстоятелствата, за да има ефект от цялостната 
философия на тези бъдещи градове.  
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 Зеленият град трябва да е административно самостоятелна 
единица, като начин на управление в границите на землището. Градът да е 
отделен от останалите териториални единици на страната (при положение, че 
останалите селища нямат подобен тип на управление). Ако е наложено 
централизирано управление в страната, Зеленият град трябва да бъде 
изключен от подобен вид схема. Самостоятелното управление е важно при 
взимането на решения касаещи града. Начинът на менажирането ще е доста 
по-различен от този на останалите селищни системи, познати досега. Като 
модел на управление може да се приложи център-периферия, връзката да е 
двупосочна, потокът на информация от всички сфери или под-сфери да 
преминава през основна софтуерна база. Така връзката между централните и 
периферни части (движение на хора, стоки, капитали, трафик на движение и 
други) ще е постоянна и при появата на дисбаланс, могат да се вземат 
оптимални решения по конкретната проблематика. Населението ще бъде 
разположено оптимално между центъра и периферията, като разлики в 
услугите и обслужването няма да има.  

 Администриранeто управление на града трябва да е електронно. 
Така ще се използват едновременно информационни и комуникационни 
технологии при управлението и даване на информация на гражданите, както 
и тяхното обслужване. В този случай всички административни служби ще 
бъдат свързани в една обща система, която да дава информация и 
същевременно да е в полза на гражданското общество. Мениджмънтът ще се 
обвърже с насърчаване ефективността на работа и повишаване качеството на 
услугите, предоставяни от изпълнителната.  

 Прилагането на нови технологии и технологични решения, трябва 
да е съобразено и насочено към екологичния начин на живот на хората. Те 
трябва да решават проблемите на гражданите, свързани с техния начин на 
живот. Тяхното прилагане трябва да бъде в сферите на транспорта, 
рециклирането на всякакъв вид отпадъчен продукт и не на последно място в 
промишлените дейности.  

 Пълен контрол на управлението на всички нива. Трябва да 
включва цялата компютърна система, към която имат връзка всички системи 
и подсистеми. Човешкият фактор, под формата на административно 
управление, трябва да има достъп до всички бази данни в социално-
икономическия живот. Правилното и точно функциониране на градската зона 
на всички нива е жизненоважен процес, засягащ всички жители.      
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 Всички подсистеми (административни и социални) да са свързани 
в една базова система, така контрола и управлението на урбанизираната зона 
ще е по-лесно. Непрекъснато ще има информация за протичащи събития и 
процеси. Така ще се улесни обслужването и информирането на гражданите. 
При възникване на проблем в социалната или икономическа дейност, може 
да бъди лесно локализиран и отстранен.  

 Инвестициите в зелените градове трябва да са насочени към 
създаването на нови технологии, свързани най-вече с преработването и 
оползотворяването на отпадните продукти на промишлените сектори и бита. 
Инвестирането трябва да засегне и градския транспорт с неговите 
разновидности, в зависимост от вида или видовете, които ще се използват. 
Това до голяма степен ще важи за личните и служебни автомобили. 
Закупуването на нови технологично модерни превозни средства ще е жизнено 
важно за функционирането на Зеления град.   

 Нов тип избирателна система, важен и задължителен елемент в 
социалния живот на града. Всеки жител навършил пълнолетие ще бъде 
задължаван да упражнява своя вот за местни избори, чрез електронно 
гласуване, секционното гласуване няма да се прилага. Конвенционалната 
политическа система в Зеления град няма как да функционира. Нейните стари 
компрометирани принципи не кореспондират с новата парадигма.   

 Образователната система трябва да е насочена към формиране на 
нов тип мислене и съзнание. Новото познание трябва да дава отговори и да 
задава въпроси, насочени към преоткриването на Планетата, като жива 
система и симбиоза между човека и природата. Образованието да е 
приоритетна сфера, насочено към всички възрастови групи.  

Даването на точна дефиниция за Зелен град на този етап е доста трудно 
и най-вероятно ще бъде неточно, поради практическата причина, че в 
момента никъде в света, няма подобно селище, което изцяло да задоволя 
своите потребности и нужди посредством алтернативна енергия или да 
преработва над 95% от отпадните продукти от бита, промишлената дейност, 
транспорта или др. дейности. Предлагам своето определение за Зелен град, 
базирайки се на по-горните представени фактори и принципи, без претенции 
за изчерпателност на поставената проблематика: „Урбанизирана 
синергетична зона, изцяло обвързана в единна технологична система, 
подчинена единствено на екологосъобразния начин на живот в социално-
икономическата сфера на хората“.  
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ГЛАВА СЕДМА 

Натиск на селскостопанското производство в България върху 
околната среда, д-р Антон Митов 

Като цялостна методологична рамка на изследването в тази част на 
проекта е използван прилагания в ЕС “DPSIR“ модел, въз основа на който е 
изследвано управлението, като е извършена оценката и са формулирани 
някои по-важни препоръки за политики в съответните измерения на 
агроекологичното управление и устойчивостта. Механизмът е: DPSIR 
причинно-следствена рамка за описване на взаимодействията между 
обществото и околната среда. С оглед на специфичната проблематика ще 
представим само част от тази рамка, като поставим акцента върху 
показателите за натиск (Pressures). 

Индикатори за натиск на екоуправлението върху околната среда 
Групата включва 10 индикатора:  
Индикатор 15. Брутен азотен баланс 

Фигура 17. Азотен баланс в ЕС-28 (кг/ха ИЗП годишно) 

Източник: Евростат  

"Брутен азотен баланс" оценява потенциалния излишък от азот в 
земеделската земя. Това се постига чрез изчисляване на баланса между 
внесения азот в селскостопанската система (притокът на азот може да се 
използва като показател за общата интензивност на управлението на селското 
стопанство) и азота, извлечен от системата на хектар земеделска земя. 
Азотното торене е основен интензивен фактор в земеделието. В нормалните 
почви азотът почти винаги е дефицитен и торовият азот е основен фактор и 
двигател, който определя нивото на добивите и качеството на растителната 
продукция.  
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Индикатор 16. Риск от замърсяване с фосфор 
Брутният фосфор баланс дава информация за връзките между 

използването на фосфор в селското стопанство, загубите на фосфор за 
околната среда и устойчивото използване на хранителните ресурси на 
почвата. Устойчивият излишък показва потенциални екологични проблеми, 
като например излужване на фосфор, което води до замърсяване на 
питейната вода и еутрофикация на повърхностните води. ЕС-28 зависи почти 
изцяло от вноса на фосфор за торене, тъй като в ЕС няма значителни фосфатни 
скални запаси (основен източник за производство на фосфорни торове) 
(Schröder, J.J., at. All. 2010). Брутният баланс на фосфора в България е намалял 
два пъти, от -3 на -6 кг/ха годишно, което означава че се увеличава дефицитът 
на фосфор в почвата. В ЕС-28 само Естония има по-голям дефицит от България 
(-7 кг/ха годишно). Средно за за ЕС-28 се наблюдава излишък на фосфор, който 
обаче намалява от прогнозните 4 кг/ха за 2004 г. до 2.0 кг/ха годишно за 2014 
г. (фигура 18).  
Фигура 18. Брутен баланс на фосфор (кг/ха ИЗП годишно) 

Източник: Евростат 

Най-висок излишък на фосфор има в средиземноморските острови 
Кипър и Малта, над средното за ЕС-28 е в Нидерландия, Дания, Белгия и др. В 
страни като Франция, Полша, Гърция, Германия и Чехия запасеността е близка 
до оптималната, тъй като не показват или имат съвсем минимален излишък от 
фосфор. Тази устойчивост на баланса може да се определи като запазване 
и/или подобряване на нивото на производство, без да се унищожават 
природните ресурси.  

Индикатор 17. Риск от замърсяване с пестициди 
Ефектите на пестицидите върху екосистемите се измерват чрез 

влиянието на токсикологичните свойства на химикалите върху определени 
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видове (риби, водорасли, водни безгръбначни за водата, пчели и земни 
червеи за земни екосистеми, понякога има и данни за токсичност за птици и 
бозайници). Също така е подчертана ясната връзка между екологичните 
структури и токсичността на водата (Liess, M., von der Ohe, P. C. (2005). В 
България изследването на риска от влиянието на пестицидите се прави чрез 
проби от растения и растителни продукти по Националната програма за 
контрол на остатъци от пестициди в и върху храни от растителен и животински 
произход (НПКОП). Пестицидите все още представляват един от основните 
фактори за натиск от страна на селското стопанство върху човешкото здраве и 
екосистемите, въпреки че химическите вещества, пускани на пазара, са все по-
малко и по-малко вредни в отговор на изискванията на действащите 
директиви и регламенти, тъй като те преминават през все по-голямо 
оценяване на риска.  

Индикатор 18. Емисии на амоняк 
Селското стопанство понастоящем е основният източник на амоняк 

(NH3), който се отделя в атмосферата и повишава нивото на замърсяване на 
въздуха. Като вторичен прекурсор на частици NH3 допринася за образуването 
на аерозоли под формата на частици в атмосферата. Твърдите частици са 
важен замърсител на въздуха, които оказват неблагоприятно въздействие 
върху човешкото здраве, поради което NH3 е непряко свързан с въздействието 
върху човешкото здраве.  
Таблица 3. Емисии на амоняк от селското стопанство (килотона, %), 1990 и 2015 г. 

Държави Емисии 1990 г. Емисии 2015 г. Промяна 1990-
2015 г. 

Дял на емисиите през 
2015 г. в ЕС-28 

килотона % 

ЕС – 28 4926 3751 -23.8 100.0 

България 111 29 -73.6 0.8 

Румъния 263 138 -47.6 3.7 

Гърция 85 63 -25.6 1.7 

Холандия 350 111 -68.2 3.0 

Испания 410 459 +11.9 12.2 

Германия 761 724 -4.9 19.3 

Източник: Европейска агенция за околната среда (ЕЕА) 

Емисиите на амоняк от селскостопанския сектор са намалели средно за 
ЕС-28 с 24% през 2015 г. в сравнение с 1990 г., но след 2012 г. се наблюдава 
увеличение с 3%. Това се дължи основно на намаляването на броя на добитъка 
(особено на едрия рогат добитък), промените в управлението на органичните 
торове и намаленото използване на азотни торове. Най-голямо намаление на 
емисиите се наблюдава в България (-74%), Холандия (-68%), Латвия (-61%) и 
Литва (-59%). Само Испания (+ 12%) и Ирландия (+1.6%) отчитат повишени 
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емисии на амоняк през този период. Германия има най-висок дял в 
амонячните емисии (19%) и сравнително нисък темп на намаление. Испания, 
Италия, Полша и Обединеното кралство също са значителни емитери на 
амоняк. Различията между държавите се дължат най-общо на видовете и броя 
на животните, отглеждани във всяка страна, заедно с други фактори, описани 
по-рано, като климатични, земеделски мениджмънт и разлики в хранителните 
запаси. Амонякът влиза и в състава на веществата, прекурсори на фините 
прахови частици (ФПЧ). Серният диоксид, азотните оксиди и амонякът са 
неорганични газообразни вещества, прекурсори на фините прахови частици.  

Индикатор 19. Емисии на парникови газове 
Промените в климата, дължащи се на емисиите на парниковите газове 

(ПГ) в резултат на човешката дейност, представляват сериозна заплаха за 
обществото. Европейската комисия разглежда причините и последиците от 
изменението на климата чрез европейските регламенти и политики и като 
амбициозен партньор в международните дейности в тази област. От общите 
емисии на ПГ през 2015 г. земеделският сектор е излъчил 10% средно за ЕС-
28, същото е нивото и в България.  

Емисиите, дължащи се на управлението на почвите, заемат най-висок 
дял (61%). Основен индикатор за оценка на емисиите на парникови газове в 
международен аспект са емисиите на парникови газове на човек от 
населението. През 2015 г. за България този индикатор е 8,6 тона СО2-екв., 
което е под средното за ЕС-28 - 9,4 тона СО2-екв. Следователно България заема 
средно място в ЕС-28 по емисии на ПГ от селското стопанство, главно поради 
незадоволително управление на почвите и нарастващото влагане на азотни 
торове, което може да се отчете като съществен екологичен натиск, който 
следва да се ограничи. 

Индикатор 20. Водовземане (водна абстракция) 
В агроекологичен аспект балансът между търсенето и наличността на 

вода достигна критично равнище в някои райони на Европа, резултат от 
свръхабстракция и продължителни периоди на ниски валежи или суша. 
Наблюдават се намалени речни потоци, понижени нива на езерата и 
подземните води и изсушаването на влажните зони, заедно с вредните 
въздействия върху сладководните екосистеми, включително рибните и птичи 
популации. Общото количество на прясна вода в Европа е около 182 млрд. М3 
(182 km3) годишно, от които селското стопанство използва около една 
четвърт. В Източна Европа абстракциите на вода за селското стопанство 
значително са намалели от началото на 90-те години, поради спада в обема 
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на водата, използвана за напояване (както посочихме в предходния параграф, 
с близо 80%). Освен това промяната на структурата на културите, 
предизвикана от нестабилността на цените на селскостопанските продукти и 
нередовността на водоснабдяването, допринасят за изоставянето на 
напоителните системи (Пенов, И., 2002). Този спад показва потенциала за 
бъдещо увеличение на напояваното земеделие, особено в България и 
Румъния. В известна степен рехабилитацията и модернизацията на 
напоителната система в тези страни вече е стартирала. 
Фигура 20. Дял на потреблението на вода в селското стопанство и за напояване от 
общото потребление в ЕС-19, 2012 г. 

     
Източник: Евростат, 2018 

Като цяло незадоволителното състояние на хиромелиоративната 
инфраструктура и нерационалното водопотребление в селското стопанство на 
България, съчетано с висок разход на вода в отрасъла може да доведе до 
свръхексплоатация на водните източници и нарушаване на екологичните 
системи. 

Индикатор 21. Ерозия на почвата 
Индикаторът "ерозия на почвата" оценява районите, засегнати до 

определена степен на ерозия на почвата с вода и вятър. Ерозията на почвата е 
основна заплаха за опазване на почвените ресурси и е една от трите 
приоритетни области за намеса с политически мерки. Въздействието на 
ерозията върху почвата (загуба на органични вещества и хранителни вещества, 
разграждане на почвената структура, изкореняване на растенията, 
намаляване на наличната почвена влажност и т.н.) е особено важно за 
селскостопанските райони, тъй като води до намаляване на обработваемата 
дълбочина на почвата и спад в почвеното плодородие. Загубата на 
производителност на почвата след ерозия може да бъде значителна. В 
повечето случаи внасяните торове могат да компенсират въздействието на 
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ерозията на почвата върху почвеното плодородие, но представляват 
допълнителни разходи за земеделските стопани и не правят нищо за 
компенсиране на физическото въздействие на ерозията върху 
продуктивността на почвата. Pretty et al. (2001) изчисляват, че годишните 
разходи за селскостопанското производство във Великобритания,  породени 
от ерозия на почвата, са близо 3,5 милиарда евро и най-малко 1,8 милиарда 
евро в Германия. 

Водната ерозия в България се проявява най-вече при обработваемите 
земеделски земи и при земи с наклон на терена по-голям от 1°. Този фактор е 
в тясна връзка с валежите и тяхната интензивност, което води до деградивното 
механично въздействие на водата върху почвата. Вследствие на това много от 
обработваемите земи се лишават от повърхностния слой почва, образуват се 
бразди, ровини и оврази, което ги прави негодни за селскостопанска 
експлоатация. Според Русева и др. (2011) около 3.73 млн. ха (65% от площта 
на стопанисваните земи) са засегнати от водна ерозия, най-силно изразена в 
Предбалкана, западна Стара планина и в най-южните части на страната. Най-
много подложени на водна ерозия земи има в Северна България. Общо за 
страната данните показват, че на водна ерозия са подложени около 3841 хил. 
ха, на ветрова ерозия -1707 хил. ха, а средно и силно ерозираните земи са 875 
хил.ха.  
Фигура 21. Коефициент на водна ерозия на почвата в ЕС-28, 2010 г. (т/ха годишно) 

Източник: Евростат, 2018 

По деградация на почвата в резултат от водна ерозия България заема 
средно място сред страните в ЕС-28 с коефициент на ерозия 2.06 тона/ха/ 
годишно, при 2.46 тона средно за ЕС-28.   

Ветровата ерозия също е разпространена в нашата страна. Около 1.35 
млн.ха, или 24% от площта на стопанисваните земи са подложени на ветрова 
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ерозия (Русева и др., 2011). Това са най-вече обезлесените и равнинните 
райони като Бургаски, Софийски, Благоевградски, Пловдивски, Хасковски и 
Старозагорски. Общата средногодишна загуба на земни маси от всички 
видове почви в България е приблизително 136 тона на година, от които 30-60 
млн. тона са разрушени от ветровата ерозия. В резултат на ерозията са 
затлачени и увредени 2 000 малки и 32 големи язовира.  

Индикатор 22: Генетично разнообразие 
Генетичното разнообразие е част (дял) от биоразнообразието, която се 

отнася до настъпилото генетично разнообразие в рамките на видовете. 
Биоразнообразието включва още видовото разнообразие (видовете флора и 
фауна) и разнообразието на екосистемите. Индикаторът „генетично 
разнообразие” отчита настъпилите генетични промени във видовете, в 
резултат от екологичния натиск и екологичните изменения на околната среда. 
В света има повече от хиляда организации, които имат банки за гени. Тези 
банки гарантират възможността за непрекъснато подобряване на сортове и 
хибриди за поддържане на генетичното разнообразие. Според ФАО само за 
миналия век в селското стопанство са престанали да се използват 75% от 
растителните видове. Днес повече от 30 хиляди вида растения са потенциално 
подходящи за използване в селското стопанство, култивират се не повече от 
200, като 60% от растителните калории в храненето на човека се пада на 
пшеницата, ориза и царевицата. В много случаи е загубено не само 
междувидовото, но също така и вътревидовото генетично разнообразие.  

Старите местни породи са по-малко продуктивни от 
високоспециализираните породи, но обикновено са добре адаптирани към 
местните условия и ресурси и могат да увеличат устойчивостта на генофонда 
в дългосрочен план. Те са важен източник на генетична вариабилност за 
бъдещи програми за отглеждане. Позовавайки се на Националната Стратегия 
за Опазване на Биологичното Разнообразие, генетичното разнообразие на 
България включва освен стопански важните видове растения и животни 
(включително дървесни горски видове, черноморски и сладководни видове 
риба, над 200 вида ядливи гъби и няколко стотин местни лекарствени 
растения) и много редки културни сортове и породи. В цифри генетичните 
ресурси от полски, зеленчукови и трайни видове се поддържат в 19 научни 
института на Селскостопанска академия. В различни колекции се съхранява 
изключително богато разнообразие от растителни форми – 165 670 броя 
образци. Наличният растителен генофонд включва диви видове, местни 
сортове и популации, интродуцирани (въведени) и български селекционни 
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форми. При полските култури образците са 107 241, зеленчукови – 5 203 при 
трайните насаждения – 43 500, при лозята – 9 504 сорта и 87 подложки, при 
етеричномаслените и медицински култури – 60 селекционни форми, и при 
декоративната роза – 75 сорта. България разполага и със също толкова 
разнообразен набор от местни домашни животни. В страната има общо 37 
характерно български породи домашни бозайници: 3 породи говеда, 1 порода 
бивол, 20 породи овце, 3 породи свине, 2 породи коне и 3 породи кучета. През 
последните десетилетия в България разнообразието от местни породи е 
пострадало и намаляло. От загуба или упадък са застрашени всичките 37 
характерни за България породи домашни животни – 6 от тях са вече изчезнали, 
12 са на изчезване, 16 са застрашени и 3 са потенциално застрашени от 
изчезване. Намаляват също и потенциално важни генетични ресурси на 
диворастящи растения и диви животни, включително редки видове и 
български ендемити. В базите на научните институти се отглеждат 33 601 броя 
животни – местни породи. Поддържат се племенни стада от различните групи 
животни (2 500 бр. говеда, 6 500 бр. овце, 1 300 бр. свине и др.), които са 
защитени от Закона за биоразнообразието. Възстановяването и 
поддържането на местните породи сортове и животни повишава 
биоразнообразието в страната, но екологичният натиск и рискът от 
изчезването им не е преодолян. 

Индикатор 23: Земеделска земя с висока природна стойност (ВПС)  
Концепцията за земеделска земя с висока природна стойност се отнася 

до причинно-следствената връзка между определени видове земеделска 
дейност и съответните екологични резултати, включително поддържането на 
високо ниво на биоразнообразие и наличието на ценни за околната среда 
местообитания и видове.  

Земеделските земи с ВПС включват планински и равнинни пасища и 
ливади, крайречни влажни зони, крайбрежни дюни с тревна растителност, 
мозайки от овощни и зеленчукови градини, лозя и необработваеми площи 
между тях. Поддържането на природните дадености зависи от използваните 
селскостопански практики. Екосистемите в земеделските земи с ВПС се 
поддържат главно чрез екстензивно селско стопанство. Именно за това двата 
основни проблема за земеделските земи с ВПС са  интензификацията на 
производството или преустановяването на земеделската дейност. 
Земеделските земи с ВПС съхраняват значителен брой редки видове и 
местообитания, защитени по националното и международното 
законодателство. Разнообразните типове ливади и пасища например, 



127 
 

разпространени в равнините, хълмистите части на страната, както и 
планинските райони, се характеризират с богато биоразнообразие, което 
включва 51.5% от флората на България. Общо 198 вида растения, срещащи се 
в тези ливади и пасища, имат наднационална консервационна значимост.  

Индикатор 24: Производство на енергия от възобновяеми източници 
(ВЕИ) в селското стопанство 

Индикаторът дава представа за значението на селскостопанския сектор 
за общото производство на енергия. Селското стопанство в ЕС играе все по-
голяма роля в предоставянето на възобновяема енергия. Понастоящем 
индикаторът обхваща само енергията от биомаса, известна още като 
биогориво. Производството на възобновяема енергия от селското стопанство 
в ЕС-27 (без Хърватия) през 2010 г. достига 17,5 милиона тона нефтен 
еквивалент (Мтое). Около 60.2% от нея се състои от  биогорива (биодизелови 
енергийни култури и енергийни култури от етанол), а 39.8% - от 
селскостопански биогаз. От изключително значение е да се отбележи, че 
данните, които понастоящем са налице за показателите, свързани с 
производството на енергия от възобновяеми източници в селското 
стопанство, идват от различни източници и степента на съпоставимост е ниска. 
Поради липсата на данни индикаторът изключва слънчевата и вятърната 
енергия, произведена в стопанствата, биоенергията от странични продукти и 
остатъци като слама или подрязване и енергията от остатъците от преработка 
в селското стопанство. Най-голям производител на биоенергия е Германия, 
която дава над 51% от общото производство в ЕС-27, следвана от Франция с 
13% и Испания с 6%. Делът на България е незначителен, 0.15%. 

Ползите от производството на биогорива от селското стопанство в 
зависимост от използваната изходна суровина и технологията за 
преобразуване включват:Намаляване на емисиите на парникови газове в 
сравнение с изгарянето на изкопаеми горива. Спестяванията са в зависимост 
от използваната изходна суровина и технологията за преобразуване.  

Развитие на местното производство на енергия за намаляване на 
зависимостта от внос на чуждестранен енергиен продукт. 

Осигуряване на нови и разнообразни източници на доходи за 
земеделските производители и агро-бизнеса в селските райони в Европа.  

 
Фигура 22. Дял на произведената в селското стопанство енергия от ВЕИ, 2010 г.   
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Източник: Евростат, 2018  

Производството на биогорива обаче може да има отрицателно 
въздействие. Това може да доведе до потенциално увеличение на 
интензивното селско стопанство и на земята, използвана за растителна 
продукция, което може да окаже отрицателно въздействие върху 
биологичното разнообразие и ландшафта или да освободи допълнителен 
въглероден диоксид от почвите, когато земята, оставена като угар, се използва 
за получаване на реколта. В резултат от анализа на начина, по който 
земеделските стопанства и осъществяваните в тях земеделски практики 
оказват натиск върху околната среда, могат да се направят следните изводи: 

Земеделски практики, които оказват екологичен натиск върху 
околната среда:  

Излишъкът на азот в почвата води до силен натиск върху биологичното 
разнообразие и до замърсяване на водите с нитрати. Недостатъчното 
фосфорно торене въздейства за деградация и вкисляване на почвата. 
Обратно, излишък на фосфор има в определени райони с интензивно 
животновъдство поради натрупване на оборски тор, което води до 
просмукване на отделения фосфор и замърсяване на водите. 
Незадоволителното състояние на хидромелиоративната инфраструктура и 
нерационалното водопотребление в селското стопанство на България, 
съчетано с висок разход на вода в отрасъла, може да доведе до 
свръхексплоатация на водните източници и нарушаване на екологичните 
системи. Природните условия (релеф, климат и почви) и незадоволителният 
начин на стопанисване и управление на земята в България са довели до 
значително разпространение на водна и ветрова ерозия в страната, която е 
сред най-значимите фактори за увреждане на околната среда. 
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Възстановяването и поддържането на местните породи сортове и животни 
повишава биоразнообразието в страната, но екологичният натиск и рискът от 
изчезването им не е преодолян. Производството на енергия от възобновяеми 
източници в селското стопанство на България е незначително и не съдейства 
за намаляване на изкопаемите горива и емисиите на парникови газове от 
всички сектори на икономиката. 
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Обобщени изводи и заключения, проф. д-р Храбрин Башев 

Управлението на услугите на агроекосистемите означава „управление на 
дейността и поведението на хората, свързани с производството на 
агроекосистемни услуги“. Поддържането, възстановяването и подобряването 
на услугите на (агро)екосистемите изисква ефективен социален ред – система 
от механизми и форми, които регулират, координират, стимулират и 
контролират поведението, действията и взаимоотношенията на 
индивидуалните агенти, свързани с екосистемите и техните услуги на 
различни нива. Индивидуалните управленчески форми не са еднакво 
ефективни форми за организиране на екодейността, тъй като всяка има 
специфични предимства и недостатъци за защита на екоправата и 
инвестициите, за координиране и стимулиране на обществено желаното 
екоповедение и дейност, за реализирането на икономии на размери и 
мащаби, за икономии на производствени и транзакционни разходи, за 
адаптиране към променящата се природна и институционална среда и т.н.  

Критерият за оценка на ефективността на агроекоуправлението е доколко 
се реализират социално желаните и практически възможни еко-цели, с 
минимално възможните съвкупни разходи (преки, непреки, частни, 
обществени, производствени, екологични, транзакционни и т.н.). Анализът и 
подобряването на общественото агроекоуправление включва следните етапи: 
първо, идентифициране на трендовете, факторите и рисковете, свързани с 
природната среда и „производството“ на агроекосистемни услуги; второ, 
оценка на ефективността на съществуващите и други възможни форми и 
механизми за управление за еко-консервация и за преодоляване на 
съществуващите, развиващите се и вероятни екопроблеми и рискове, 
свързани с услугите на агроекосистемите; трето, установяване на 
неефективността („провала”) на доминиращите пазарни, частни и обществени 
форми и идентифициране на нуждите от нова обществена интервенция в 
управлението на услугите на агроекосистемите; четвърто, идентифициране на 
практически възможните форми за нова обществена интервенция, които 
могат да коригират съществуващия (пазарен, частен и обществен) провал; 
оценка на тяхната сравнителна ефективност и взаимна допълняемост, и избор 
на най-ефективната(ите) от тях. Идентифицирането и оценката на 
доминиращите специфични форми за управление на услугите на 
агроекосистемите в дадена страна, макро и микрорайон и т.н. е обект на 
самостоятелно микро мултидисциплинарно изследване. То изисква, освен 
използването на налична (статистическа, мониторингова, научна и т.н.) 
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информация и събирането на оригинални „микро“ данни за индивидуалните 
агенти, формите и факторите за управления на техните взаимоотношения. 

Извършването на оценка на агроекоуслугите е важна и неотменна част от 
въвеждането и прилагането на такива услуги. Главният критерий, с който 
могат да се сравняват резултатите от всяка агроекоуслуга са самите 
агроекологични измерители, отнесени или с включени икономически или 
други невалоризиращи измерители. Оценката представлява квалификация на 
очакваното, сравнителното или резултативното изменение, което настъпва 
както във времето, само по себе си, така и в среда с други алтернативни 
възможности и целеви зададености, с направени разходи и вложения. 
Оценката на агроекоситемните услуги в областна на парниковите газове, 
почви, подпочвени води и биоразнообразие показва, че с много малки 
изключения наблюдаваните показатели не се подобряват в периода 2007-
2017 г., а темпът на изразходваните средства в публичното подпомагане по 
мярка „Агроекология и климат” не е в съответствие с получаваните резултати 
по агроекологичните индикатори. Биологичното земеделие е една от формите 
за управление на агроекосистемните услуги, и основно направления на 
алтернативното земеделие, целящо намаляване на замърсяването на 
селскостопанските площи, засилване на устойчивостта и подобряване на 
ефективността и рентабилността. Държавната подкрепа за развитие на 
биологичното земеделие се предоставя чрез: мерки в националните или 
регионалните програми за развитие на селските райони; преки плащания по 
първия стълб на ОСП, помощ за организациите на производителите на 
плодове и зеленчуци; национални схеми за подпомагане, включително когато 
е уместно, схеми на регионално равнище. Понятието клиентска стойност е 
важно за анализа на агроекосистемните услуги и изследванията следва да се 
насочат в: изработване на дефиниция, която да отрази градивните елементи, 
характеристики и детерминанти; изследване на процеса на идентифициране, 
създаване, комуникиране, предлагане и оценяване на клиентската стойност в 
различни индустрии; изследване на ролята и значението на клиентската 
стойност от гледна точка на маркетинга и мениджмънта; изследване на ролята 
на клиентската стойност за предоставяне на конкурентни предимства и за 
успешно и устойчиво развитие на предприятията; разглеждане на 
възможности, модели и метрики за операционализиране на клиентската 
стойност; разглеждане на ролята, значението и възможните приложения на 
клиентската стойност в земеделието и селските райони. 
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Развитието на зелената инфраструктура е част от агроекосистемите в 
България. „Зеленият град“ е урбанизирана синергична зона, изцяло обвързана 
в единна технологична система, подчинена единствено на екологосъобразния 
начин на живот в социално-икономическата сфера на хората. Изграждане на 
Зелен град трябва да се базира на следните принципи: да е административно 
самостоятелна единица, като начин на управление в границите на землището; 
администрирането управление на града трябва да е електронно; прилагането 
на нови технологии и технологични решения трябва да е съобразено и 
насочено към екологичния начин на живот на хората; пълен контрол на 
управлението на всички нива; всички подсистеми (административни и 
социални) да са свързани в една базова система; инвестициите в зелените 
градове трябва да са насочени към създаването на нови технологии, свързани 
с преработването и оползотворяването на отпадните продукти на 
промишлените сектори и бита; нов тип избирателна система, важен и 
задължителен елемент в социалния живот на града; образователната система 
трябва да е насочена към формиране на нов тип мислене и съзнание. 
Анализът на еко-натиска на българското селско стопанство показва, че в много 
области се наблюдават значителни проблеми, подобни или по-малки в 
сравнение с болшинството от останалите членове на ЕС. Най-сериозни 
предизвикателства за България, на съвременния етап от развитието, 
представляват ветровата и водна ерозия на почвите и небалансираното 
торене, а така също и рисковете за азотно и пестицидно замърсяване на 
водите. 
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