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The Project ‘‘Linking Nature 
Protection with Sustainable 
Rural Development” 

е финансиран от Българо-швейцарска-
та програма за сътрудничество чрез 
Фонда за реформи, свързани с участи-
ето на гражданското общество. Ра-
йонът на действие на проекта е на 
територията на 9 зони от мрежата 
Натура 2000 в Западна и Централна 
Стара планина – Западен Балкан, Цен-
трален Балкан, Природен парк „Българ-
ка“, Природен парк „Врачански Балкан“, 
Национален парк „Централен Балкан“.

is funded by the Bulgarian-Swiss 
Cooperation Programme through the Fund 
for Reforms, related to the participation of 
civil society. The Project Area is located 
within 9 Natura 2000 Sites in Western 
and Central Balkan Mountains – Western 
Balkan, Bulgarka Nature Park, Vrachanski 
Balkan Nature Park, Central Balkan 
National Park.

Карта на пилотните райони
Map of the project main regions

Проект „Да свържем 
опазването на природата 
с устойчивото развитие на 
селските райони“ 

Природен парк „Българка“
Bulgarka Nature Park

Западна Стара планина 
Western Balkan

Природен парк „Врачански Балкан“
Vrachanski Balkan Nature Park

Национален парк „Централен Балкан“
Central Balkan National Park

© Venislav Valchev
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Проектът цели да покаже връзката между опазване-
то на биоразнообразието и икономическото  
развитие на селските райони в териториите с  
висока природна стойност чрез развитие на  
устойчиви пазарни и финансови механизми и  
засилено участие на обществеността.

The Project aims to demonstrate the link between 
biodiversity conservation and economic development of 
rural areas, on territories of high natural value (HNV), 
through development of sustainable market and 
financial tools, and active public participation.

Проектът има три 
важни аспекта:

The project has three 
important aspects:

Подкрепа на гражданското общество, за да се 
осигури ефективно, дългосрочно и устойчиво 
ползване на природните ресурси.

Support of the civil society to ensure effective,  
long-term and sustainable use of natural resources.

Създаване на по-добра среда за развитие на фер-
мерите и местните бизнеси, така че екологичните 
им продукти и услуги да получат по-висока цена 
поради подобрено качество и маркетинг, а  
приходите им да нараснат с поне 15 %.

Creating more favourable conditions for farmers 
and local businesses to secure/ get higher prices 
for their ecological products and services based on 
the improved quality and better marketing, hence 
raising their revenues by at least 15%.

Популяризиране и прилагане на 
„екосистемните услуги“ или каква 
е реалната „цена“ на запазената 
природа.

Promotion and implementation of 
"ecosystem services" in order to assess 
the real "value" of preserved nature.

2
1
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КАКВО СА ЕКОСИСТЕМИТЕ И КОИ СА 
УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ТЯХ?

WHAT ARE ECOSYSTEMS AND WHAT 
SERVICES DO THEY PROVIDE?
An ecosystem is a community of living organisms, including plants, 
which are in equilibrium with their environment. It supports the ex-
istence of plants and animals and maintains the balance in nature.

Когато функционират добре, екосистемите носят и 
множество ползи на хората – тези ползи се нари-
чат екосистемни услуги. Mатериалните услуги, като 
храна, дървесина, дивеч, вода, риба са осезаеми и 
най-разпознаваеми. Освен тях, екосистемите ни 
предоставят и изключително важни регулиращи 
и поддържащи услуги като: пречистване на водите 
и въздуха, поддържане на плодородието на почви-
те, улавяне на въглерода, опрашване и биологичен 
контрол над вредители и болести. Екосистемите 
предоставят и културни услуги: естетически при-
влекателните пейзажи и близостта до природата, 
които използваме за спорт и отдих.

Well - functioning ecosystems provide multiple ben-
efits to people. These benefits are known as ecosystem 
services. Provisioning services, such as food, timber, 
water, fish are tangible and the easiest to identify. In 
addition, ecosystems provide us with extremely impor-
tant regulating and supporting services, such as water 
and air purification, maintenance of soil fertility, car-
bon sequestration, pollination and biological control 
of pests and diseases. Ecosystems also provide cultural 
services: aesthetically attractive scenery and nature, 
which we use for sports and recreation.

Екосистемите са съвкупност от живите организми и растения-
та, които са в баланс със заобикалящата ги среда и ресурси. Те 
подпомагат съществуването на растенията и животните, под-
държайки равновесието в природата.

„Плащания за екосистемни услуги“ са пазарен ме-
ханизъм, който цели да остойности екосистемните 
услугии да определи кои са техните „ползватели“ 
и „доставчици“. „Доставчиците“ и „ползвателите“ 
на дадена екосистемна услуга сключват договор за 
предоставянето й срещу определена стойност Сред-
ствата от „ползвателите“ се използват от „доставчи-
ците“ за опазване на екосистемата. По този начин 
„ползвателите“ възнаграждават стопаните, чиито 
земи осигуряват съответно опазване на речните ба-
сейни и горите, отвеждане на въглерода, съхраня-
ване на красотата на пейзажа и др.

Payments for ecosystem services are a market 
mechanism that aims to evaluate the services provided 
by the ecosystems and to identify their users and 
providers. "Providers" and "users" of a given ecosystem 
service conclude a contract for its delivery at a given 
value. Funds collected from the "users" are used by the 
"providers" to protect the ecosystem. In this way, the 
users reward farmers or land managers whose lands 
provide protection of river basins and woodlands, carbon  
sequestration, preservation of landscape beauty, and 
other environmental services.

PAYMENTS FOR ECOSYSTEM SERVICES 
(PES)

ПЛАЩАНИЯ ЗА ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ 
(ПЕС)

Природата ни предоставя услугите безвъзмездно, 
но хората трябва да се погрижат за опазването на 
екосистемите, за да продължат да ни осигуряват 
храна, чист въздух, вода и естетическа наслада.

Nature provides services that are free of charge.  
However, people need to take care of the ecosystems to 
enable them to continue providing us with food, clean 
air, water, and aesthetic delight.
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПЕС BASIC PRINCIPLES OF PES

ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ СА:

„ползите, които хората по-
лучават от природата“

ECOSYSTEM SERVICES ARE:

''the benefits people get from 
the nature''

ДОСТАВЧИКЪТ

допринася за опазването 
или възстановяването на 
екосистемите

THE SUPPLIER
contributes to the protection 
or restoration of ecosystems 

„ПОЛЗВАТЕЛЯТ“ НА УСЛУГАТА 
СЕ ЯВЯВА „КУПУВАЧ“

плаща на „доставчика“, за 
да поддържа качеството на 
услугата

THE USER OF AN ENVIRONMENTAL 
SERVICE IS THE „BUYER“:
he pays the supplier to 
maintain the quality of service

ПЛАЩАНЕ
PAYMENTS

ПОЛЗВАТЕЛ НА УСЛУГАТА

USER OF THE SERVICE

ДОСТАВЧИК НА УСЛУГАТА

SERVICE PROVIDER

ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ

ECOSYSTEM SERVICES

Плащания за екосистемни услуги - една нова възможност, страница 6 
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Запазване на дивата природа, а тя е важен 
ресурс за бъдещето;

ЗАЩО ДА УЧАСТВАМ В ПЕС? WHY SHOULD I TAKE PART IN PES?

Защото ПЕС осигуряват: Because PES provide:

ЗАЩО СА НЕОБХОДИМИ ПЕС?
За да предложат алтернатива на настоящите 
практики, които често водят до влошаване 
на природния капитал, както и инструмент, 
който да позволи да се определи реалната 
цена на стоките и услугите, предоставени от 
екосистемите;

WHY DO WE NEED PES?

Защото е нужен достъп до правилна 
информация за по-добър потребителски 
избор, за да се повиши осведомеността на 
потребителите на екосистемни услуги на 
всички нива;

За да се възстанови балансът между 
градските и селските региони;

2 To raise awareness among users of ecosystem 
services at all levels of the supply chain giving 
them the right information for a better consumer-
choice;

2

3 To restore the balance between rural and urban 
areas;

3

За да се възстанови и/или повиши потока 
от материални и нематериални блага, 
който поддържат местните икономика и 
предприятия;

Защото индиректните ползи от тях са в пъти 
по-големи от директните материални ползи от 
екосистемите.

To restore and/or to enhance the flow of tangible 
and intangible benefits that sustain local 
economies and businesses;

44

5 Indirect benefits are much more valuable than 
the direct material benefits received from the 
ecosystems.

5

1 To offer an alternative to the current practices 
which degrade the natural capital, and to develop 
an instrument that would help to determine the 
real price of ecosystem goods and services;

1

Чиста и здравословна околна среда, въздух 
и питейна вода, условия за производство на 
здравословни храни и суровини;

Добавена стойност към продукти и услуги, 
произведени по природосъобразен начин в 
границите на защитените територии;

Възможност на фирми или организации да 
промотират своите добри практики в сферата 
на устойчивото развитие на територията на 
страната и по света;

Отговорна социална политика и възможност за 
създаване на „зелени“ работни места.

1 Wildlife conservation – an important resource for 
the future; 

1

2 Protected environment, clean air, potable water, 
conditions for production of healthy food and raw 
materials;

2

3 Added value to products and services generated 
in an environmentally friendly manner within 
protected areas;

3

4 An opportunity for companies or organizations 
to promote their good practices in the area of 
sustainable development within the country and 
abroad;

4

5 Social responsibility policy and opportunities for 
''green'' jobs.

5
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Потенциалните схеми за плащания за еко-
системни услуги (ПЕС) са разработени на 
базата на идентифицираните, най-важни 
по отношение на биоразнообразието, еко-
системни услуги в природните паркове 
„Българка“ и „Врачански балкан“, и Нату-
ра 2000 зоната „Западна Стара планина“.

The potential payment schemes for ecosystem 
services (PES) have been identified and devel-
oped on the basis of key ecosystem services 
in Bulgarka Nature Park, Vrachanski Balkan 
Nature Park and in the Western Balkan Natu-
ra 2000 Site. 

Горите заемат една трета от сушата на Земята и 
имат висока стойност както за природата, така и 
за човека. Те имат отношение към качеството на 
въздуха, към качеството и количеството на водата, 
спират ерозията, съхраняват биоразнообразието, 
и имат ключова роля в борбата с промените в 
климата. Великолепни и вдъхновяващи, те са 
наслада за окото и място за почивка.

Всяка година 13 млн. ха гори се унищожават в 
световен мащаб, което застрашава оцеляването 
на много видове, както и на ключови екосистемни 
услуги. Този натиск върху екосистемите от 
една страна се увеличава поради повишената 
консумация. От друга страна, масовото изсичане на 
горите може да се обясни с нуждите за препитание, 
когато необходимостта и бедността принуждават 
хората да търсят бързо решение на проблемите и 
да прибягват единствено към директните ползи от 
горите, а именно материалните – осигуряване на 
дървесина. Затова „опазването на горите по света 
трябва да се превърне в колективно съзнание, 
за да променим начина си на живот“, гласи текст 
на ООН. Ако скоро не се промени отношението 
към горите, ефектът от тяхното изсичане ще има 
необратими последствия. Остойностяването на 
екосистемните услуги от горите може да даде 
алтернативи на хората и да промени хода на 
събитията.

Състоянието на българските гори влияе пряко 
върху климата и водните запаси не само на 
територията на страната, но и на съседните 
балкански държави. То определя качеството на 
живот над 7,5 млн. българи и над 50 млн. жители 
на Балканския полуостров.

Forests cover one third of Earth’s dry land and are 
important for maintaining the balance in the na-
ture. They contribute to air quality, water quality 
and quantity, erosion control and biodiversity con-
servation, and play a key role in combating climate 
change. Magnificent and inspiring, forests are a de-
light to the eye and a place for recreation.

Every year, 13 million hectares of forest are de-
stroyed worldwide which threatens with extinction 
many species and key ecosystem services. On the 
one hand, this increasing pressure on ecosystems 
is caused by growing consumption patterns. On 
the other hand, massive logging can be explained 
by the livelihood needs and financial poverty 
which force people to look for a quick solution to 
their problems. Indeed, they often only resort to 
the direct benefits of the forests, namely the pro-
visioning ones - such as wood supply. Therefore,  
“protection of forests worldwide has to become a 
collective awareness to change our way of life”, as 
said in a UN communication. If we do not change 
our attitude towards the forests very soon, the ef-
fects of their cutting will become irreversible. The 
valuation of forest ecosystem services can provide 
alternatives to people and change the course of 
events.

The state of Bulgarian forests has a direct effect 
on climate and water supplies not only within the 
country but also in the neighbouring Balkan coun-
tries. It determines the quality of life of over 7.5 mil-
lion Bulgarians and over 50 million people in the 
Balkan peninsula.

 Схемите по своята същност са доброволни 
споразумения между доставчиците на еко-
системните услуги и техните ползватели, и 
целят опазване на старите гори, осигурява-
нето на чиста питейна вода, съхраняване на 
характерния растителен и животински гено-
фонд, възстановяване на земеделски земи с 
висока природна стойност, както и постига-
не на други консервационни цели. ПЕС са 
разработени така, че да водят до разрешава-
нето на конкретен проблем с опазването на 
биоразообразието в пилотните райони на 
проекта в две ключови екосистеми – гори и 
земи с висока природна стойност.

Essentially, schemes are voluntary agreements 
between ecosystem services providers and their 
users and aim at the conservation of old-growth 
forests, providing of clean, drinking water, 
preserving of the typical plant and animal 
gene pool, restoration of farmlands with high 
nature value /HNV/, as well as achieving other 
conservation objectives. PES are developed in 
such a way as to allow solving specific problem 
related to the biodiversity conservation in the 
project pilot areas in two key ecosystems – 
forests and lands with high nature value.
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ПЕС 
ОСИНОВЯВАНЕ НА СТАРИ ГОРИ

PES 
ADOPTION OF OLD-GROWTH FORESTS

Целта на тази схема е опазване и съхраняване на естественото 
състояние на старите/вековни гори (над 80 годишни), които ни 
дават неоценими екосистемни услуги като:

The purpose of this scheme is to conserve the natural condition 
of old-growth forests older than 80 years, which provide us with 
invaluable ecosystem services, such as:

• Материални: горски плодове, гъби, билки, 
дивеч;

• Регулиращи: намаляване на оттока на водите, 
защита от ерозия, контрол на качеството 
на въздуха, поддържане на структурата и 
качеството на почвата;

• Културни: почивка и рекреация, екотуризъм.

Проблемът: масовото изсичане на ста-
рите, богати на биоразнообразие гори, 
както от собствениците им (предимно 

частни лица), така и незаконно от бракониери.

Решението: Годишни плащания към соб-
ствениците на стари гори с цел поемане 
на ангажименти за съхраняването им в 

период от 5-10 г. ограничаването на човешката на-
меса ще позволи те да продължат да изпълняват 
незаменимите си функции и да предоставят важни 
екосистемни услуги. Осиновителите могат да бъдат 
частни компании и/или физически лица. 

• Provisioning services: wild fruits, mushrooms, 
herbs, game etc.;

• Regulating services: reduction of water run-off, 
erosion control, air quality regulation, maintenance 
of soil structure and quality;

• Cultural services: providing conditions for 
leisure and recreation, ecotourism.

The problem: intensive felling of old-
growth biodiversity-rich forests both from 
their owners (mostly private persons) and 

illegal loggers.

The solution: Annual payments to owners 
of old-growth forests. In exchange for pre-
serving the forests from any human interven-

tion for a period of 5-10 years, so that the forests can 
continue to provide their invaluable functions and im-
portant ecosystem services. Adopters may be private 
companies and/or individuals.

© Lora Jibreel
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Did you know that...Знаете ли, че...

• Половината от населението на България е пряко 
зависимо от горите и горските ресурси като из-
точник на доходи, питейна вода и дървесина за 
отопление;

• Старите гори съхраняват изключително биоло-
гично разнообразие – над 50% от горските видо-
ве са пряко свързани именно с тях;

• Горите заемат 80,2% от територията на ПП „Бъл-
гарка“ и предлагат 17 броя екосистемни услуги. 
Голяма част от горите в парка са оценени като 
гори с висока консервационна стойност;

• Сечите в частните гори на територията на парк 
„Българка“ са се увеличили повече от 3 пъти през 
последните 10 години и по официални данни сти-
гат до 60%;

• Освен преките услуги, които предоставят гори-
те на ПП „Българка“ – дървен материал за мно-
гобройните дървообработващи предприятия в 
околните общини, медицински растения, както 
и диви плодове, гъби и дивеч, те имат и огромно 
значение за регулиране на качеството и количе-
ството на водите. Основната част от тях (60%) са 
букови гори, които имат най-важно значение за 
възстановяването на подземните води, пречист-
ването на водите и опазването на почвите;

• Горите заемат 74% от територията на ПП „Вра-
чански Балкан“. Близо 90% от тях са естествени. 
Изключителна ценност представляват вековните 
естествени букови гори на площ от 2544 ха;

• Около 60% от района Западна Стара планина 
е зает от гори, а останалата част са земеделски 
земи, най-вече пасища. Горските екосистеми об-
хващат около 70 000 ха от територията;

• Западна Стара планина има изключително бога-
то биологично разнообразие. Районът е втори по 
значимост в страната за опазването на букови и 
смърчови гори.

• Half of the Bulgarian population is directly depend-
ent on forests and forest resources as a source of in-
come, potable water and firewood.

• Old-growth forests preserve exceptional biodiver-
sity – over 50% of the woodland species are directly 
linked to such forests only.

• Forests cover 80.2% of the area of Bulgarka Nature 
Park and offer 17 ecosystem services. A large part of 
the forests in the park are deemed to be forests of 
high conservation value.

• Felling in private forests within Bulgarka Nature 
Park has increased more than 3 times in the last 10 
years and according to official data, reaches as high 
as 60%.

• Apart from providing direct services, such as tim-
ber for numerous woodworking businesses in sur-
rounding communities, medicinal plants, wild fruits, 
mushrooms and game, the forests in Bulgarka Na-
ture Park are very important regulators of water 
quality and quantity. The main part of these forests 
(60%) is beech woodland, which is very important 
for the groundwater recovery, water purification and 
soil conservation.

• Forests cover 74% of the area of the Vrachanski Bal-
kan Nature Park. Nearly 90% of them are natural. 
These old-growth natural forests of beech cover an 
area of   2544 ha and their value is exceptional.

• About 60% of the Western Balkan is covered by for-
ests, while the rest is agricultural land, mostly pas-
tures. The forest ecosystems cover about 70 000 ha 
of the area.

• The Western Balkan is extremely rich in biodiversity. 
Nationwide the region is the second most important 
for protection of beech forests and old-growth spruce 
woodland.

Водата е безценен ресурс, за който българинът 
рядко си дава сметка. Местният климат, наличието 
на много и пълноводни реки и наличието на сняг 
през зимата позволяват количеството и качеството 
на водата да не се разглежда като значим проблем 
за България. Но зимите стават все по къси, много 
от по-малките реки пресъхват през летния сезон и 
в много райони на страната се стига до режим на 
водата. Качеството и количеството на водите е из-
ключително важно и е свързано основно с начина 
на земеползване, устойчивото управление на горите 
и добрите земеделски практики.

Водният баланс е тясно свързан със състоянието 
на горите и екосистемите. Унищожаването на горите 
води до нарушаване на водния баланс, липса на кон-
трол върху водния отток, свлачища по склоновете, 
засилва ерозията и т.н. 

Water is an invaluable resource which Bulgarians rarely 
appreciate. Due to the local climate, the abundance of 
deep rivers and the presence of snow in the winter, 
the issues of water quantity and quality are not 
considered important in Bulgaria. However, as winters 
become increasingly shorter, many of the smaller  
rivers dry up during the summer and water rationing is 
imposed in many regions of the country. Water quality 
and quantity are extremely important. Qualities depend 
mainly on land use, sustainable forest management 
and good agricultural practices.

Water balance is closely related to the condition 
of forests and ecosystems. Deforestation leads to 
disruption of water balance, lack of control on run-off, 
landslides, intensified erosion, etc.
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ПЕС 
СЪХРАНЯВАНЕ НА ВОДИТЕ

Целта на схемата е опазване на водите и поддържане на коли-
чеството и качеството им чрез подпомагане на поддръжката, 
съхранението и/или възстановяването на горите във водоохра-
нителните зони, определени като такива в лесоустройствените 
проекти.

PES 
WATER CONSERVATION
This scheme aims to protect and maintain water quantity and 
quality through enhancing the sustenance, protection and/or 
restoration of woodland in water protection areas, designated as 
such in the forestry projects.

Проблемът: намаляване на количе-
ствата и влошаването на качеството на 
водите поради масово и безконтролно 

изсичане на частни гори и/или липса на финансо-
ви ресурси за поддръжката им. Обезлесяването на 
водоохранителните и близки на тях територии има 
вреден ефект върху околната среда. Влошават се 
качеството на въздуха, количеството на водите (не 
се задържат валежите) и климата, повишават се 
ерозионните процеси в тези райони, което води до 
загуба на много растителни и животински видове. 
Горите хранят нашите реки и са от съществено зна-
чение за снабдяването с вода на големите градове. 

Решението: схемата предвижда големи-
те ползватели на води и каптажи да гене-
рират финансов ресурс, който да даряват 

за дейности по залесявания с местни видове във 
водоохранните зони, както и да поемат допълни-
телни ангажименти по поддръжката им (поддържа-
не на издънковите гори в долния пояс, поддържане 
на залесените територии, поддържане и направа на 
просеки и други дейности във връзка с превенцията 
на пожари).

The problem: reduction of water quan-
tities and deterioration of water quality 
resulting from widespread and irrespon-

sible felling of private forests and/or lack of financial 
resources for their maintenance. The environmental 
effect of deforestation in water-protection areas and 
their surroundings is detrimental. Deforestation im-
pacts on air quality, water quantity (precipitation can-
not be retained) and the climate, intensifies erosion, 
causing losses of many plant and animal species, 
while forests feed our rivers and are essential for the 
supply of water to large cities.

The solution: major users of water and 
catchments to generate financial resources 
to be donated for conservation activities. On 

the one hand, the scheme would fund forestation us-
ing native species in water protection zones. On the 
other hand, it would fund additional commitments on 
the maintenance thereof (maintenance of coppice in 
the lower belt, maintenance of afforested areas, main-
tenance and cutting of openings, and other activities 
related to the prevention of fires).
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Did you know that...Знаете ли, че...

Разнообразието от земеделски сортове и поро-
ди животни, които използваме, предоставя не-
заменими екосистемни услуги и ползи за хора-
та. Запазените сортове и породи животни, които 
са се отглеждали с векове, са устойчиви и адап-
тирани към местния климат и ни предоставят 
висококачествени храни с уникален вкус. Тези 
продукти са в основата на успешния маркетинг 
и високата добавена стойност на продуктите от 
защитени територии. Многообразието от местни 
сортове и породи е дълбоко свързано с култур-
ните традиции и опазва местната идентичност и 
традиционно познание. Тези растения и живот-
ни опазват важна генетична информация и зна-
ние за еволюционните процеси, които са изклю-
чително ценни от научна гледна точка.

The diversity of agricultural varieties and animal 
breeds that we use provides essential ecosystem 
services and benefits for the people. The preserved 
varieties and animal breeds have been raised for 
centuries and therefor have become sustainable 
and adapted to the local climate. They provide us 
with high-quality food of unique taste. The products 
of local varieties and breeds are the basis of mar-
keting success and high added value for protected 
area goods. The diversity of local varieties and 
breeds is deeply connected to cultural traditions 
and to the preserved local identity and traditional 
knowledge. These plants and animals retain impor-
tant genetic information and knowledge about the 
evolutionary processes which is extremely valu-
able from a scientific point of view.

• Globally, only 1/3 of 177 big rivers (with a total 
length of over 1,000 km) have retained their nat-
ural features. 

• The period of low water in Bulgaria starts in ear-
ly summer and lasts 3 to 4 months. During this 
period many of the smaller surface streams dry 
up. 

• The annual water run-off per capita in Bulgaria 
is 4 to 5 times lower than the global average. The 
water use will continue to increase which implies 
rational and complex use of all kind of water re-
sources, as well as pollution prevention.

• Bulgaria is one of the five poorest countries in 
water resources in Europe. Depending on the hu-
midity, the country gets some 9 to 24 billion cubic 
meters of water over the year. The annual aver-
age quantity per capita is about 2300-2500 m3.

• About 90% of the water resources used in Bul-
garia are utilized for industrial purposes, 6% for 
households and public utilities and about 4 % for 
agriculture, game breeding, forestry and fishing. 
Most of the water for industrial needs is retrieved 
from the Danube River.

• The production of one plain cotton shirt requires 
about 2700 litres of water.

• The production of 300 g of beef (steak) requires 
about 4650 litres of water.

• There are 176 waterfalls in the area of Vrachan-
ski Balkan Nature Park.

• Само 1/3 от 177 големи реки в света (с дължина 
над 1000 км) са запазили естествения си вид.

• Периодът на маловодие в България настъпва в 
началото на лятото и продължава 3-4 месеца. 
През този период голяма част от по-малките 
повърхностни течения пресъхват.

• Годишният отток на вода на глава от населе-
нието в България е 4-5 пъти по-малък от сред-
ния за земното кълбо. Тъй като използването 
на вода занапред ще нараства, това налага да 
се използват рационално и комплексно всички 
видове водни ресурси и да се предпазват от за-
мърсяване.

• България е една от петте най-бедни на водни 
ресурси страни в Европа. В зависимост от 
влажността през дадена година, на терито-
рията на страната се събират между 9 и 24 
млрд. м3 вода. Средното годишно количество 
на глава от населението е около 2300-2500 м3. 

• Около 90% от използваните водни ресурси в 
България са за промишлени дейности, 6% за 
домакинства и услуги и около 4% за земеде-
лие, ловно и горско стопанство, и за риболов. 
Основната част от водите за индустриални 
нужди се набавят от р. Дунав.

• Производството на една най-обикновена па-
мучна риза изисква около 2700 литра вода.

• Производството на 300 грама телешки про-
дукт (пържола) изисква около 4650 литра 
вода.

• В района на ПП „Врачански Балкан“ се нами-
рат 176 водопада.
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ПЕС 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ  
НА ХАРАКТЕРНИЯ ГЕНОФОНД В  
ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ
Целта на схемата е свързана с възстановяване и съхраняване 
на характерния за защитените територии животински и расти-
телен генофонд чрез закупуване на застрашени от изчезване 
породи домашни животни, отглеждането и възпроизвеждането 
им, възстановяване на стари овощни градини и др.

PES 
RESTORATION AND MAINTENANCE  
OF DISTINCTIVE GENE POOL IN 
PROTECTED AREAS
The purpose of this scheme is the restoration and conservation of 
the gene pool typical for the biodiversity in the protected areas: 
purchase of animal breeds threatened with extinction and ensuring 
their breeding and reproduction; restoration of old fruit orchards, 
etc.

Проблемът: намаляването и изчезва-
нето на характерни растителни и живо-
тински видове, които са традиционни за 

защитените територии. Много социално-икономи-
чески фактори и проблеми влияят на този процес: 
изоставянето на традиционните селскостопански 
дейности, обезлюдяването на селските райони и 
други.

Решението: схемата предвижда привли-
чане на средства от страна на бизнеса, 
които ще се разходват целево за дейнос-
ти, свързани с възстановяването и опаз-

ването на характерния генофонд в защитените те-
ритории: закупуване на застрашени от изчезване 
породи домашни животни, възстановяване на стари 
овощни градини, дейности по поддържането и от-
глеждането им и други.

The problem: reduction and extinction of 
typical plant and animal species, traditional 
for the protected areas. This process is influ-

enced by many socio-economic factors, such as aban-
donment of the traditional farming practices, depopula-
tion of the rural areas, etc.

The solution: the scheme aims to sup-
port businesses in raising funds to provide 
financing for the target activities connected 
to the restoration and conservation of the 

distinctive gene pool in the protected areas: purchase 
of endangered breeds of domestic animals, restoration 
of old orchards, activities for their maintenance and 
breeding, etc.

© Lora Jibreel
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Знаете ли, че... Did you know that...

Съществуването на пасищата и ливадите е от съ-
ществено значение за животновъдите. Те предста-
вляват основния източник на храна за домашните 
животни, а самото екстензивно пашуване допри-
нася за тяхното поддържане. Животът на много 
и различни видове зависи от съществуването на 
тези специфични местообитания. Някои видове 
птици гнездят в пасищата и ливадите, а други на-
мират храната си там. Бозайници като лалугера 
са открили своя дом из ниските им треви. Много 
от лечебните и етеричните растения се срещат по 
тези поляни. За съжаление съществуването на 
тези местообитания е под въпрос, а вследствие 
на това и много от видовете, които зависят от тези 
местообитания, са застрашени от изчезване.

The existence of pastures and meadows is crucial 
for farmers. These grasslands represent the main 
source of food for livestock, while extensive grazing 
contributes to their maintenance. The life of various 
species depends on the existence of these specific 
habitats. Certain bird species nest in pastures and 
meadows, while others find their food there. Mam-
mals such as souslik have found their home among 
the low grasses. A lot of the medicinal and aromatic 
plants can be found in the grasslands. Unfortunate-
ly the existence of these habitats is problematic and 
hence many of the species that depend on them are 
threatened with extinction.

• В последните години в световен мащаб по данни 
на FAO се наблюдава драстично намаляване на 
разнообразието от местни породи - в периода 
от 2000 до 2007 година всеки месец в света из-
чезва една порода, а около 20% от породите са 
на ръба на изчезването.

• Една порода се определя като застрашена от из-
чезване, когато под контрол са под 1 000 женски 
и под 20 мъжки вида.

• Местните растителни и животински видове са 
по-приспособени към местните климатични ус-
ловия, което ги прави по-устойчиви и намалява 
необходимостта от използването на препара-
ти при тяхното отглеждане.

• Докато общата площ на овощните насаждения 
в страната през 1989 г. е била 112 431,6 хекта-
ра, през 2011 е намаляла до 38 661 хектара.

• In recent years, there has been a dramatic 
reduction in the diversity of local breeds 
worldwide, according to data by FAO. Each 
month between year 2000 and 2007 one breed 
has become globally extinct, and currently about 
20% of the species are on the brink of extinction.

• A breed is considered endangered if there are less 
than 1000 female and less than 20 male species 
left.

• The local plant and animal species are more 
adapted to the local climate which makes them 
more resistant and reduces the need to use 
chemicals for their breeding.

• While the total area of orchards in the country 
was 112431.6  hectares in 1989, it has dropped to 
38 661 hectares in 2011.

© Lora Jibreel
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Проблемът: демографската криза в 
селските райони на България, която води 
до изоставяне на редица стопански и 

икономически дейности, например екстензивни-
те селскостопански практики на паша на домашни 
животни и коситба на ливадите. Тревните место-
обитания губят и/или влошават своята природна 
стойност, охрастяват се и постепено се превръщат 
в част от горския фонд.

The problem: the demographic crisis in 
Bulgarian rural areas causing abandonment 
of many agricultural and economic practic-

es such as extensive livestock grazing and mowing of 
meadows. Grassland habitats are losing and/or declin-
ing their value by becoming overgrown by shrubs and 
gradually being converted to forests.

Решението: привличане на средства 
от страна на частния бизнес (ползвател 
на природния капитал) в защитените 
територии, които ще се генерират във 

фонд, чиито средства ще се разходват целево за 
консервационни дейности за почистването, възста-
новяването и последващата поддръжка на место-
обитанията с ВПС (пасища и ливади).

The solution: attracting funds from pri-
vate businesses (users of natural capital) in 
protected areas to be generated in a fund 
targeted for conservation activities, such as 

cleaning, restoration and subsequent maintenance of 
HNV habitats (grasslands and meadows).

• 360 plant species have been established in 
Bulgarka Nature Park, among which 31 are 
listed in the Red Data Book.

• 70% of all medicinal species identified in 
Bulgaria can be found in Bulgarka Nature Park.

• 365 plant species in the Vrachanski Balkan 
Nature Park are protected under the Medicinal 
Plants Act.

• Vrushka chuka in Western Balkan is the only 
place in the world where the beautiful Bulgarian 
eranthis (Eranthis bulgaricus) comes into 
bloom. Another remarkable plant in the area is 
the Serbian phoenix flower (Ramonda serbica), 
which is endemic to the Balkans.

• About 1/3 of the Western Balkan is farmland, 
and subalpine grasslands. Approximately 70% of 
the farmlands are pastures and meadows, and 
some 30% are covered by arable land, vineyards 
and plantations.

• В Природен парк „Българка“ са установени 360 
растителни вида, от които 31 фигурират в 
Червената книга.

• На територията на ПП „Българка“ се срещат 
70% от всички видове лечебни растения в Бъл-
гария.

• 365 растителни вида на територията на 
Природен парк „Врачански Балкан“ са защите-
ни от Закона за лечебните растения.

• Връшка чука в Западна Стара планина е един-
ственото място в света, в което цъфти кра-
сивия български ерантис Eranthis bulgaricus. 
Друго забележително растение от района е 
Сръбската рамонда (Ramonda serbica)  – бал-
кански ендемит.

• Около 1/3 от територията на Западна Стара 
планина е земеделска земя, включително суб-
алпийските пасища. Приблизително 70% от 
земеделските земи са ливади и пасища, а около 
30% заемат обработваемите земи, лозята и 
трайните насаждения.

ПЕС
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРЕВНИ 
МЕСТООБИТАНИЯ – ПАСИЩА И ЛИВАДИ, С 
ВИСОКА ПРИРОДНА СТОЙНОСТ (ВПС)
Целта на схемата е свързана с възстановяване на тревните 
местообитания с висока природна стойност (алпийски тип и др.) 
чрез осигуряване на средства за почистване, възстановяване и 
последваща поддръжка, включително чрез паша и коситба.

PES
RESTORATION OF GRASSLAND – 
PASTURES AND MEADOWS OF HIGH 
NATURE VALUE (HNV)
The purpose of this scheme refers to the restoration of HNV 
grassland (alpine, etc) by providing funds for cleaning and follow-
up maintenance, and by grazing and mowing.
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ЕДИН УСПЕШЕН ПРИМЕР 
ОТ ЕВРОПА

Френската фирма за бутилиране Нестле Вител за-
почва плащания към местните фермери, за да пре-
минат към по-природосъобразно земеделие с цел 
съхраняване на естественото качество на водата. 

Марката минерална вода Вител е световноизвестна 
с качеството си и по тази причина отговаря на стан-
дарт, който ограничава съдържанието на нитрати. В 
края на 80-те години на миналия век поради преми-
наването на местните фермери към по-интензивни 
практики в земеделието се създава потенциален 
риск от замърсяване на водата. Процесът засяга 
негативно не само производителя на минерална 
вода, но и цялата местна общност (един от основ-
ните източници на доходи в региона на град Вител 
в масива на Вогезите е СПА туризмът). 

За да избегнат проблема, след 10-годишно проучва-
не от компанията стигат до заключението, че за тях 
ще излезе икономически по-изгодно да подкрепят 
земеделските производители да преминат към едно 
по-екстензивно земеделие отколкото да инвестират 
средства в построяването на пречиствателна стан-
ция. Към момента 26 ферми на 1 700 хектара полу-
чават субсидии за да променят своите земеделски 
практики. Разходите, които е направила компания-
та, възлизат на над 24 млн. евро за първите седем 
години от прилагането на ПЕС схемата. До момента 
тя е дала изключително добри резултати под фор-
мата на намаляване нивата на нитратите в повече 
от половината кладенци и запазване на нивата на 
останалите. Следователно схемата е постигнала 
своята цел - да поддържа качеството на водите в 
желаните граници и се оказва успешна за всички 
участващи страни.

A SUCCESSFUL EXAMPLE 
IN EUROPE

ВИТЕЛ, ФРАНЦИЯ VITTEL, FRANCE

The French bottling company Nestlé Vittel launched 
payments to local farmers to set into a more environ-
mentally friendly agriculture in order to preserve the 
natural water quality.

The mineral water brand Vittel is renowned worldwide 
for its quality. Therefore it meets a standard of limited 
nitrate contents. In the late 80's local farmers engaged 
into more intensive farming practices, thus creating a 
potential risk of water pollution which would affect not 
only the producer of mineral water but also the entire 
local community where spa tourism is one of the main 
sources of income.

To avoid the problem, after a 10-year study, the compa-
ny reached the conclusion that it would be more cost-
effective to support farmers to switch to a more exten-
sive farming rather than to invest in the construction of 
a treatment plant. Currently 26 farms on around 1,700 
hectares receive subsidies for changing their farming 
practices. The costs incurred by the company exceed-
ed EUR 24 million during the first seven years of the 
PES scheme implementation. So far, the scheme has 
produced extremely good results of reducing the nitrate 
contents in more than half of the wells and maintain-
ing the contents in the rest. Consequently, the scheme 
has achieved its objective to maintain the water quality 
within the target limits and has proved successful for all 
parties involved.

© David Lawson
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Природните паркове са защитени територии, които 
включват разнообразие от екосистеми, богато би-
оразнообразие, множество хабитати, природни и кул-
турни забележителности. С цел тяхното съхраняване 
и съхраняване на традиционните форми на поминък, 
в България са създадени 11 природни парка. Два от 
тях са ПП  „Българка“ и ПП „Врачански Балкан“.

Nature parks are protected areas with a variety of eco-
systems, biodiversity, habitats, natural and cultural at-
tractions. In order to preserve them and the traditional 
livelihood, 11 nature parks (NP) have been established 
in Bulgaria. Two of them are Bulgarka NP and Vratchan-
ski Balkan NP.

ПП „БЪЛГАРКА“
ПП „Българка“ съществува от 2002  г., обхваща площ 
от 21 772.2 ха и представлява част от територията 
на общините Габрово, Трявна и Мъглиж. Освен като 
географски център на България, паркът се описва 
също като важно културно-историческо място и се 
характеризира с богато биоразнообразие. От тиса 
и планинския явор през скалния орел, мечката и 
благородния елен, до многобройните букови мес-
тообитания, ПП „Българка“ съхранява нашата дива 
природа за идните поколения.

BULGARKA NP
Bulgarka NP, founded in 2002, covers an area of 
21,772.2 hectares. Its territory is part of Gabrovo, 
Tryavna and Maglizh municipalities. Besides being a 
geographical center of Bulgaria, the park has been 
described as an important cultural and historical site, 
which is characterized by rich biodiversity. From Balkan 
maple to golden eagles, bears and deer, and numerous 
beech habitats, Bulgarka NP keeps our wildlife for the 
future generations.

ПП „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН“
Паркът е обявен през 1989 г. и покрива площ от 
28 844 ха. На територията на Врачански Балкан са 
разположени най-високите варовикови скали. Над 
400 м стени предлагат много възможности за люби-
телите на скалното катерене, а карстовият харак-
тер на парка позволява образуването на над 500 
пещери. Наличието на достатъчно хранителна база 
и местообитания превръщат парка в един от най-
значимите по отношение на прилепната фауна. Ос-
вен прилепите на територията на парка се срещат 
над 180 вида птици, 11 вида земноводни, 15 вида 
влечуги, 1231 вида безгръбначни и разнообразие от 
местообитания.

VRATCHANSKI BALKAN NATURE PARK
The park was founded in 1989 with an area of 28 844 
ha. It is home to the highest limestone cliffs. Over 400 
m of walls offer many opportunities for rock climbing, 
and more than 500 caves have formed in the karst 
park. With its sufficient food and habitats, it is one 
of the most significant protected areas for bat fauna. 
Apart from bats, the park is inhabited by more than 180 
bird species, 11 amphibian species, 15 reptile species, 
1,231 invertebrate species and it contains a variety of 
habitats.

ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА
Западна Стара Планина обхваща четири общини: 
Чипровци, Берковица, Георги Дамяново и Чупрене, 
с обща площ от 1399,9 км2. Западна Стара Планина 
не е обявена за природен парк, но е почти изцяло 
обхваната от две припокриващи се Натура 2000 
зони – по директивата за птиците (147 000 ха) и по 
директивата за хабитатите (220 000  ха). Характери-
зира се с изключително богато биоразнообразие – 
над 45% от българската висша флора, между които 
178 ендемитни вида и подвида, 9 вида земноводни, 
14 вида влечуги, 146 вида птици и 61 вида бозайни-
ци. Западна Стара Планина е от голямо значение 
като биокоридор за миграция на едрите бозайници. 
Тя е „мостът“, по който от Карпатите през Сърбия в 
страната ни навлиза рисът.

WESTERN STARA PLANINA
Western Stara Planina comprises four municipalities: 
Chiprovtzi, Berkovitza, Georgi Damyanovo and 
Chuprene, with a total area of 1,399.9 km2. Western 
Stara Planina is not a Nature park but it is almost 
entirely covered by two overlapping Natura 2000 zones 
protected under the Birds Directive (147,000  ha) and 
under the Habitats Directive (220,000 ha). Western 
Stara Planina has an extremely rich biodiversity with 
more than 45% of the Bulgarian vascular plants, 
including 178 endemic species and subspecies, 
9 amphibian species, 14 reptile species, 146 bird 
species, and 61 mammal species. Western Stara 
Planina is extremely important as a green corridor for 
the migration of large mammals. It is the "bridge" that 
brings the lynx back to Bulgaria from the Carpathians 
through Serbia.
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ЦИФРИ

70%
от всички лечебни растения в България се 
срещат на територията на ПП „Българка“.

of all medicinal species identified in Bulgaria 
are found in Bulgarka Nature park.

17
Горите на територията на ПП „Българка“ 
предлагат 17 броя екосистемни услуги.

The forests in Bulgarka Nature park offer 17 
ecosystem services.

от горите в ПП „Българка“ са букови 
- те са с най-голямо значение за 
възстановяването на подземните води, 
пречистването на водите и опазването 
на почвите.

60%

of the forests in Bulgarka Nature park are beech 
woodland, which is very important for ground-
water recovery, water purification and soil 
conservation.

38%
растителни вида на територията на 
ПП „Врачански Балкан са защитени от 
Закона за лечебните растения.

plant species in the Vrachanski Balkan Nature 
Park are protected under the Medicinal Plants 
Act.
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