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Информация за финансиран проект 
 

Наименование на конкурса:  

 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 

предизвикателства – 2018 г. 

Основна научна област или обществен приоритет: 

 

Селскостопански науки; Подобряване на качеството на живот – храни, здраве, 

биоразнообразие, опазване на околната среда, градска среда и транспорт и др.; 

Входящ № на проект: 

 

ОПР 03/37 

Заглавие на проекта: 

 
ОЦЕНКА И КАРТИРАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ВЪВ ВИСОКОПЛАНИНСКИ ТЕРИТОРИИ 
В РИЛА И ПИРИН ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ 

Базова организация: 

 

ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА - БАН 

Партньорски организации: 

НП 

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име): 

 

доц. д-р Мария Глушкова 

Общ размер на отпуснатото финансиране:  

 

120 000 лв. 

Разпределение на сумата по проекта между базовата организация и партньорите 

Организация: 

 
ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА - БАН 

 
Сума: 120 000 лв. 

Организация: 

НП 

Сума: 
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Резюме на проекта:  

Загубата, фрагментацията и деградацията на природните местообитания са основни 
причини за намаляването на биоразнообразието в световен мащаб. Предвид засилващия 
се антропогенен натиск върху екосистемите в глобален аспект, концепцията за 
екосистемни услуги (ЕсУ) доминира в дебатите върху устойчивото управление на 
земеползването още от 2005 г. след Екосистемната оценка на хилядолетието (MA 2005). 
Проект MAPESMOUNT е фокусиран върху изследвания в естествени екосистеми в 
планински райони. 
Основната цел на проекта е да се извърши оценка и картиране на ползите и услугите, 
които високопланинските екосистеми предоставят, с оглед подпомагане на 
заинтересованите страни за прилагане на ефективни решения за опазване на 
биологичното разнообразие, оптимизиране управлението на природните ресурси и 
устойчиво териториално развитие. Конкретният фокус в изследователската част на проекта 
попада върху проучване  и избор на система от информативин индикатори за оценка на 
състоянието на високопланинските екосистеми, които са свързани с динамиката на 
биологичното разнообразие, фрагментацията на ландшафта и загубата на местообитания, 
имайки предвид тяхната особена чувствителност към глобалните промени и значението на 
специфичните ЕсУ, които предоставят. Ще бъде акцентирано и върху възможностите за 
ефективна интеграция на проблемите на биологичното разнообразие и опазването на 
природата с политиките, управлението и планирането в планински райони с режим на 
защита.  
За постигане на дефинираните цели за периода на изпълнение на проекта са заложени за 
изпълнение следните основни задачи: 

- Преглед на наличната литература и бази данни (пространствени, качествени и 
количествени) за защитените високопланински територии в Рила и Пирин  

- Преглед на законодателството и анализ на основните двигатели („драйвъри“) на 
промените в земеползването в исторически план 

- Изготвяне на сравнителна оценка на проучените бази данни с фокус върху 
факторите на средата и индикаторите за биофизична оценка на състоянието на 
екосистемите  

- Анализ и дефиниране на система от индикатори за оценка на състоянието на 
високопланински екосистеми и предоставяните от тях услуги 

- Анализ и обобщаване на събраните данни за избрани ключови региони в защитени 
територии /резервати, природни забележителности, защитени зони/ в Рила и 
Пирин 

- Теренна верификация на системата от индикатори в избрани пилотни обекти  
- Оценка на състоянието на високопланинските екосистеми 
- Оценка и картографиране на капацитета на високопланинските екосистеми да 

предоставят материални, регулиращи и културни ЕсУ 
- Функционално зониране на високопланинските екосистеми и формулиране на 

конкретни цели за управление на общинско ниво 
- Оценка на приноса на природния капитал за устойчиво регионално икономическо 

развитие  
- Разработване на препоръки за устойчиво управление и използване на ресурсите и 

услугите на планинските екосистеми 
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Членове на научния колектив 

 

Организации/участници
1
 Бележка

2
 

Базова организация:   

 
Институт за гората – Българска академия на науките 
гр. София 1756 
бул. „Климент Охридски” № 132 

 

Ръководител на научния колектив  

 

доц. д-р Мария Глушкова 

 

Участници:  

 
доц. д-р Миглена Жиянски 
доц. д-р Стоян Недков 
гл. ас. д-р Росица Янева 
докторант Лора Стоева 

 
ИГ-БАН 
НИГГГ – БАН 
МУ/ПД 
ДО 
 

Партньорска организация:  

НП  

Участници:  

НП  

 

                                                           
1
 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник 

2
 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 

(СТ), пенсионер (ПН) или учен от чужбина (УЧ). 


