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План на презентацията 

 
1. Какво са екосистемните услуги?  

2. Има ли връзка между екосистемите и икономиката 

3. Защо е нужна оценката им? Как става това?  

4. Примери от света и страната 

 

 



Екосистемни услуги: всички ползи от 

природата за хората 

Материални: 
дървесина, вода, 

храни, влакна, горива, 
семена, билки... 

 

Регулиращи и 
поддържащи: 

поддържане 
качеството на водите, 

въздуха, защита от 
наводнения... 

 

Културни: 
туризъм, 

образование, 
НИД, изкуство 

Екосистемни услуги 



Има ли връзка между екосистемите и 

икономиката 

 



Защо е нужна оценката им?  

 
• При избора на решения  

o  да имаме обща база за сравнение при избора на 

алтернативи/ проекти - да проследим какво губим за 

икономиката и обществото при избора на определени 

инвестиционни решения и решения за местно 

развитие  

* Ферми за скариди или мангрови гори в Тайланд 

(2007) 

 



Доклад за живата планета, 2012 

• България консумира с 20% повече ресурси, отколкото 

преди 2 години  

• използваме ресурсите така, все едно разполагаме с 

две планети (в доклада от 2010 г. - 1,8 планети), като 

Унгария 

• Румъния и Сърбия потребяват ресурси все едно 

разполагат с 1,5 планети 

• Европейският съюз - с 2,7 планети,  

• САЩ - с 4 планети 



Защо е нужна оценката им?  

 
• При избора на решения  (2) 

o да оценим ползите и разходите при избора на 

дадена екосистемна услуга за сметка на друга 

 

* Рошфолд, Бегия  водите на един извор за 

производството на бира или за добива на варовик 

(2013) 



Защо е нужна оценката им?  

 
• При избора на решения  (3) 

o Оценка на бъдещия ефект на публичните политики 

и приоритети  оценка и сценарии на развитие 

 

* Оценка на екосистемните услуги, Англия (2010) 



Защо е нужна оценката им?  

 
• Информираност  

o бизнеса и потребителите за стойността на ползите 

от природата, който бяха възприемани като 

безплатни, както и разходите, които ще са нужни, ако 

трябва изцяло да ги възстановим (когато това е 

възможно) 

o разходите на бездействието  

* TEEB, 2010: ~14 трилиона евро до 2050 година 

 

 



Защо е нужна оценката им?  

 

 Разходи от бездействието по 

отношение на БР и загубата на ЕУ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Общи социални разходи (включващи 

стойности на неползване на eкосистемните 

услуги като културни стойности) 

Общи стойности на ползване (включващи 

вариантни стойности и косвено ползване 

като отдих и генетично разнообразие) 

Общи финансови разходи  (включващи 

непреки загуби на приходи по веригата на 

доставка) 

Преки финансови разходи  (намалена 

пазарна стойност и доходи от прекомерна 

експлоатация и  изчерпване на запасите от 

природни ресурси)  
Източник: ОИСР, 2010,  

Плащане за Биологично разнообразие 



Защо е нужна оценката им?  

 
• Интегриране в счетоводните системи 

• Система от интегрирани сметки за околната среда и 

икономиката  счетоводство на природния капитал 

 Екпериментална рамка за счетоводство на 

екосистемните услуги 

• ЕС – работна група “Оценка и картиране на ЕУ 



Инициативи за оценка на ЕУ 

•  MEA, 2001, да оцени последствията от промените в 

екосистемите за човешкото благосъстояние и научните 

основи за действие, необходими за подобряване на 

позването и устойчивото използване на тези системи и 

ползите от тях за хората. 

• TEEB, 2007, да посочи нарастващите разходи от загубата 

на биологично разнообразие и влошаване на 

екосистемите; представя подход, който може да помогне 

на вземащите решения да признаят, демонстрират и 

обхванат стойността на екосистемите и биологичното 

разнообразие 

 



Инициативи за оценка на ЕУ (2) 

Национална оценка на екосистемите, Англия 

• Да даде възможност за вземането на по-

информирани и научно-обосновани решения по 

отношение на екосистемите в Англия, които да 

гарантират устойчив поток от екосистемни услуги в 

полза на настоящето и бъдещите поколения 

• В подкрепа изпълнението на глобални и регионални 

задължения на страната, като Конвенцията за БР, 

Рамковата директива за водите на ЕС 

 



 

Източник: NEA, UK 

http://uknea.unep-

wcmc.org/ 

 

 

 

Планини : 18% 

покритие -> 70% от 

питейната вода и 40% 

дял  поглъщане на 

СО2  

Полу-естествени 

тревни МО >1% 

покритие -> с културна 

стойност, 40 млн. 

посетители годишно 

Гори: 12% покритие -> 

едва 5% вековни гори, 

с  значение и 

дървесина 

 

Пресни води: 389 

хил.км реки, 200 хил. 

ха постоянни езера -> 

паша, риба, БР и 

туризъм 

Градски  МО: 7% 

покритие -> с културна 

стойност, зависят от 

останалите МО и ЕУ от 

тях 

Земеделски земи: 40% 

покритие -> 70% от 

храната, културно 

значение – 

идентичност! 

Морета: риба, туризъм, 

корабоплаване 

 

 

 

Крайбрежни (брегове): 

0,6% покритие, 450 

млн.посетители 

годишно,  защита от 

наводнения  



Национална оценка на екосистемите, Англия 

Основни въпроси (10) 

 Какво е състоянието ЕУ и бъдещите тенденции? 

 Кои са основните двигатели на промените в ЕУ?  

 Как ЕУ въздействат върху балгосъстоянието? Кои и 

къде са ползвателите? Какво е влиянието на оценката и 

управлението на ЕУ?  

 Кои основни материални ЕУ за Англия не се 

осигуряват в страната?  

 Какво е разбирането за ЕУ и ползите от тях сред 

обществото?  



Инициативи за оценка на ЕУ (3) 

Други примери 

 Национално ниво: Чехия, Армения, Полша, 

Германия, Холандия, Белгия, Азия, сканинавските 

страни, Япония, Индия, Кавказ.... 

  Бизнес: Коалиция на бизнеса “Икономика на БР и 

екосистемите” (TEEB for Business Coalition, 2013 - 

http://www.teebforbusiness.org/ ) 

 

* Пример от “Пума”/ Puma (2012): Екологичен ОПР 

Приходи от продажби 2010: 2,706 млн.евро 

Въздействие върху ОС:145 млн. евро 

 

  

http://www.teebforbusiness.org/


Биоразградимите маратонки на 

Пума имат по-ниско въздействие 

върху ОС с 31%, в сравнение със 

същите конвенционални 

(неразградими) (Puma, 2013) 



Клас ЕУ Група ЕУ Описание Стойност  

Материални 

  

  

  

Хранителни 

  

Диви плодове 250 
Дивеч 230 000 

Материали 

  

Дървесина и дърва 80 000 
Фураж 66 000 

Регулиращи 

и 

поддържащи 

  

  

Поддържане на 

потоците 

Защита от наводнения 7 500 

Поддържане на 

физически, 

химически, 

биологични условия 

Пречистване на водите 15 340 
Поглъщане на въглерод  2 321 570 

Културни Физически и 

интелектуални 

взаимодействия с 

дивите видове, 

екосистемите и 

ландшафта 

Еко-туризъм 67 200 

Стойност на екосистемните услуги от Русенски 

Лом – на година в евро 



• UN GEI, 2008, да представи анализ и подкрепа в 

политиките за инвестиране в зелени сектори и 

позеленяване на секторите с отрицателен екологичен 

отпечатък 

• WAVES, 2010, да промотира устойчивото развитие, като 

гарантира, че националните сметки изпозлват мерки и 

планове за икономически растеж, включващи стойността 

на природния капитал.  

• Natural Capital Declaration, 2010, ангажимент, поет от 

изпълнителните директори на финансови институции с 

цел да покаже как въпросите за природния капитал могат 

да се интегрират в бизнес операциите на тези институции 

 

 

Инициативи за интегриране ЕУ и 

природния капитал 



Shorter title 
Secondary information can go here 

XX-XX Month, Year  

• Additional information can run 

• Underneath if neccessary 
Оценка на 

хилядолетието  

http://www.youtube.com/watch?v=aIGeYfQGZeg
http://www.youtube.com/watch?v=aIGeYfQGZeg
http://www.youtube.com/watch?v=aIGeYfQGZeg
http://www.youtube.com/watch?v=aIGeYfQGZeg
http://www.youtube.com/watch?v=aIGeYfQGZeg


WWF IN SHORT 

WWF is in over 

100 countries, on 

5 continents 

+100 

WWF was founded 

In 1961 

1961 

WWF is in over 

100 countries, on 

5 continents 

+5000 

WWF has over 

5 million supporters 

+5M 


