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ПРЕДГОВОР 
 
Насоките на МСОП1 за управленски категории защитени територии бяха издадени през 
1994г. Оттогава те са широко прилагани и ползвани в националното и международно 
законодателство, политическите инициативи и в други случаи. Още повече, те са използвани 
в последния (от 1997 г.) Списък на ООН на защитените територии. 
 
Това помагало е част от дейността на СКЗТ2, целяща да осигури по-ясно разбиране и по-
широко ползване на насоките на МСОП. То е специално предназначено да разшири тази 
дейност в Европа и е предвидено да помогне на управите на защитени територии и на други 
звена, работещи в областта на защитените територии в Европа да прилагат системата на 
МСОП по-съгласувано, особено по отношение на данните, които подават в Световния 
център за природозащитен мониторинг (СЦПМ) във връзка със предложения за следващия 
Списък на ООН. 
 
Адекватна категоризация и достоверни данни могат да се получат само ако дефинициите и 
насоките бъдат внимателно проучени от отговорните национални агенции и след това 
сравнени с действителната ситуация във всяка отделна защитена територия. Нито СЦПМ, 
нито Световната комисия по защитени територии (СКЗТ) имат ресурсите да проверяват 
данните, подавани от отделните страни достатъчно детайлно, за да могат да правят 
необходимите корекции. Ето защо настоящото пособие е толкова важно. Също така, 
държавите вероятно биха приели идеята за провеждане на експертен форум, който ще им 
помогне при решенията по техните предложения за Списъка на ООН. Освен това, те могат да 
се обърнат за насоки към експерти от СКЗТ и ЕВРОПАРК. СКЗТ и Федерация ЕВРОПАРК  
считат за уместно да насърчат страните да организират подобни независими оценки при 
разпространяването на информация за системата категории. 
 
Помагало от този тип е необходимо поради проблемите, възникнали при тълкуването на 
системата от категории. Въпреки че тези проблеми не стоят само пред Европа, в някои 
случаи те са особено остри в този регион. В резултат, причисляването на отделни защитени 
територии към специфични категории не винаги е съвсем точно и може да включва елемент 
на условна оценка. Основните проблеми са следните: 
 
1. Системата категории съдържа “линейна” градация на основните управленски цели, от 

строг режим на защита (категория І) до активен режим на управление на 
местообитания (категория ІV) и опазване на ландшафти (категория V). В 
действителност, целите на управление в дадена защитена територия често са по-
сложни. Ето защо вместването на всички отделни защитени територии в една линейна 
класификация не може да се постигне без известно неизбежно изкривяване, което 
включва пренебрегване на някои характеристики и преувеличение на значението на 
други. 

 
2. Голям брой от по-големите защитени територии в Европа имат елементи и съответни 

цели на управление, които отговарят на две или повече управленски категории. 
Насоките препоръчват всяка отделна защитена територия да бъде причислена към 
дадена категория въз основа на нейната главна цел. При тези категоризации 
компромисите са неизбежни и някои от по-дребните детайли от информацията 
вероятно ще бъдат изпуснати. Затова е препоръчително всички допълнителни 
материали, напр. национални или местни бази данни, списъци и таблици, да сочат 
останалите цели на управление. 

                                                            
1 МСОП – Международен съюз по опазване на природата (IUCN) 
2 СКЗТ – Световна комисия по защитени територии (WCPA) 
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3. Големите морски територии трудно се вписват в една единствена категория, тъй като 

всъщност се състоят от течни и динамични морски екосистеми, имат богато 
разнообразие от местообитания и видове на дадена площ, съдържат голям брой 
мигриращи морски видове (напр. планктон върху морски бозайници) и понякога 
преминават и държавните граници. Поради това са необходими набор от цели и 
комплексни управленски схеми. Отново, предлагаме докато категоризирането се 
базира на главните цели, второстепенните и останалите цели да бъдат изложени в 
нагледни материали. Това ще насърчи и приемането на новаторски подходи в 
многоцелевото управление. 

 
4. Понякога възникват особени усложнения при използването на категория ІІ (където, 

например, има силен политически натиск определени територии да се класифицират с 
тази категория в Списъка на ООН). Такива са случаите, в които дадени национално 
обявени национални паркове не отговарят на изискванията на категория ІІ. В 
случаите, при които това се дължи на слабости на управлението, целта трябва да е 
подобряване на управленската ефективност; когато е поради факта, че целите на 
управление са всъщност различни, тогава друга категория (напр. ІV или V) може да 
бъде по-подходяща. 

 
5. Има и особени проблеми с категория V. Тя е била използвана не само за 

класификация на типични охранявани ландшафти, според дефиницията им в насоките 
на МСОП, но и за различни други области, които не се вписват безпроблемно в други 
категории. Тази практика заплашва да подрони оригиналната концепция на категория 
V и налага идеята, че въпросната категория е по-маловажна от, например, категория ІІ 
(макар че МСОП подчертава, че всички категории са еднакво важни). Обекти, които 
не отговарят на характеристиките на никоя от категориите, трябва да се разглеждат 
като несъответстващи на общата дефиниция на МСОП за защитена територия и да 
бъдат отхвърлени изцяло от Списъка на ООН. 

 
6. Понякога националните законодателства използват управленските категории на 

МСОП, но ги тълкуват по различни начини. Това може да създаде объркване. Когато 
законодателството изрично използва системата, дефинициите и насоките трябва да 
бъдат стриктно спазвани. Ако случаят е друг, най-добре е да не се използва бройната 
система на МСОП (І-VІ). 

 
7. Понякога има объркване относно връзката между дефинирането на целите на опазване 

за дадена територия и нейната класификация. Всъщност, при обявяването на 
защитени територии, основната цел трябва да бъде установяването на достатъчно 
ниво на защита чрез приспособяване на широките управленски цели към местните 
нужди и условия. Дефинициите на категориите трябва да се използват за справка при 
решаването на управленските цели, но крайната категоризация трябва да стане след 
установяването на действителния природозащитен статус на територията. На първо 
място е опазването, след това - категоризирането. 

 
За улесняване на тълкуването на системата на МСОП в Европа, Част І и ІІ на настоящия 
документ следват тясно глобалните насоки, но поместват и допълнителен коментар с цел 
улесняване на тълкуването в европейски контекст. Част ІІІ съдържа набор от казуси от 
района, демонстриращи как системата може да се приложи на практика. 
 
д-р Ханс Бибелритер     Мария Зупанчич-Вичар 
Председател на Федерация Европарк   Подпредседател за Европа 
        МСОП-СКЗТ 
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Признателности 
 
Федерация ЕВРОПАРК и Световната комисия по защитени територии към МСОП са задължени на 
всички лица, помогнали при подготовката на настоящото тълкуване в европейски контекст на 
издадените през 1994 г. “Насоки за управленски категории защитени територии”. 
 
Основната част от работата по подготовката на този документ бе извършена от работният екип по 
“Тълкуване и прилагане на управленските категории по МСОП”, провеждана като част от проекта за 
“Обмяна на експертен опит” на ЕВРОПАРК, реализиран от Фередация ЕВРОПАРК с подкрепата на 
Програма ФАР на Европейския съюз. Работният екип, ръководен от Питър Рупич (A) през 1997 г. и 
от д-р Мати Хелмайнен (FIN) през 1998/99 г., бе сформиран от практикуващи в областта на 
защитените територии служители и експерти с международен опит от девет държави. По време на 
четирите срещи на работния екип в Боиня (SI), о-в Рюген (D), Братислава (SK) и Прага (CZ), д-р Ханс 
Бибелритер (D), д-р Арнолд Боер (NL), д-р Роналд Деладжиакома (I), Тийт Койджорв (EE), Ян 
Лезкович (PL), Ева Понграц (D), Андрей Совник (SI), Ерика Станчу (RO), д-р Золтан Зиласи (H), 
Мартин Золар (SI), Борът Цумбергер (SI), Ерика Тот (H), Яна Захарова (SK) и Мария Зупанчич-Вичар 
(SI) допринесоха със своите знания и опит за изготвянето на настоящия документ. 
 
С оглед на различните национални и федерални законодателства, от които изключително много 
зависи използването и прилагането на управленските категории защитени територии, бе необходимо 
“Насоките” да се разгледат от редица експерти по защитени територии в Европа. По време на 
предконферентната среща (Паркове за живот) на о-в Рюген (D) и работната среща на екипа по 
“Обмяна на експертен опит” на ЕВРОПАРК “Политики за по-добро опазване на природното 
наследство”, проведена в Национален парк “Джукия” (LT), със своето мнение и опит допринесоха и 
следните експерти: Григоре Бабояну (RO), Янез Бизяк (SI), Андон Бояджи (MK), Роджър Крофтс 
(UK), Умберто да Круз (E), Антонио Фернандез де Теяда (E), Джералд Дик (A), Юджиниъс Дробелис 
(LT), Адалета Дурмич (BiH), Мариан Гич (SK), Майкъл Грийн (UK), Ищван Гярмати (H), Арне 
Каасик (EE), Константинис Касиумис (GR), Хорст Корн (D), Желяко Крамарич (CRO), Олев Лилемец 
(EE), Мехмет Мета (AL), Атила Молнар (H), Ирма Оберштайнер (A), Чеслав Околов (PL), Ейдриън 
Филипс (UK), д-р Клаус Робин (CH), Патриция Роси (I), Дейвид Шепърд (AUS), Херман Слотер (A), 
Янис Страутникс (LV), Здислав Шикурк (PL), Катарина Шкорванкова (SK), д-р Ян Щурча (CZ), 
Ищван Золт Тьот (H), д-р Иван Волосчук (SK) и д-р Хуберт Циерл (D). 
 
За Част ІІІ (Примери за прилагане на категориите) данните за конкретните защитени територии бяха 
подготвени от д-р Хайнрих Халер (CH), Хедър Ханкок (UK), Мирослав Хатъл (CZ), Франсоа Мигел 
(F), Олав Норд-Вархауг (N), д-р Чеслав Околов (PL), Ейно Пири (FIN), Я.Я. Шипкорст (NL), д-р 
Джулиано Талони (I), Джим Тейлър (UK), Мериуедър Уилсън (UK), Тапио Типис (FIN), Филип С. 
Уотсън (UK) и Томаш Зорман (SI). 
 
 
 
 
 
д-р Ханс Бибелритер      Мария Зупанчич-Вичар 
Председател       Подпредседател за Европа 
Федерация ЕВРОПАРК     МСОП-СКЗТ 
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Въведение  
 
Системата на МСОП за класификация на защитени територии разграничава шест 
управленски категории. Изрично се посочва, че всички категории са еднакво важни. 
Номерацията от І до VІ не изразява каквото и да било степенуване. Пълният набор от 
категории е необходим да покрие цялото разнообразие от услуги, осигурявани от защитените 
територии. Целта на този документ е да предостави допълнителни разяснения по въпроса как 
Насоките за управленски категории защитени територии по МСОП могат да се тълкуват в 
Европа. Основната идея на това помагало е, че критериите и управленските цели на отделните 
категории трябва да се запазят, както в Европа, така и другаде, и не трябва да се 
омаловажават. 
 
Важна роля при обявяването на защитени територии и тяхното причисляване към 
съответните управленски категории имат следните особености на Европа: 
 
- Въпреки, че Европа е малък континент, той е разделен на голям брой различни и 

разнообразни сухоземни и морски ландшафти. 
 
- Исторически развилите се културни ландшафти са широко разпространени и високо 

ценени. Те са резултат от дългогодишна история на заселване и земеползване, през която 
хората са обработвали и са се трудили над земята, често в хармония с природните сили.  

 
- С изключение на места в северна и източна Европа, почти няма обширни девствени 

природни територии. 
 
- Собствеността на земите и правото на ползване могат да бъдат много сложен проблем и 

често се базират на парцелиране на земите. 
 
- Европа е естествено диференцирана на сравнително малки площи от различни видове 

ландшафти. При все това, продължителното ползване на земите е довело до значително 
увеличаване на разнообразието на местообитанията и до прецизно обособяване на 
културните и природни територии. Тази ситуация често води до увеличаване на 
биоразнообразието; широко приет факт е, че разпространението на голям брой диви 
видове е пряко свързано с променени от човека полуестествени местообитания. 

 
- Европа е разделена на голям брой малки държави. Някои държави са допълнително 

разделени според политическата рамка на различни федерални системи. Резултатът е 
смесица от правни нормативни актове за защитени територии, които трудно биха 
могли да се обобщят. 

 
- И накрая, по-голямата част от Европа се характеризира с висока гъстота на 

населението, наличие на значителна инфраструктура и в отделни части - на високи нива 
на потребление. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 Всички коментари и тълкувания във връзка със ситуацията в Европа и добавени към оригиналния текст на 
“Насоки за управленски категории защитени територии” на МСОП са написани в курсив (bold italics).  
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ЧАСТ I 
 
 

Управленски категории защитени територии 
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Глава 1. База за насоките 
 

Посредством своята Комисия по национални паркове и защитени територии (КНПЗТ, сега СКЗТ), 
МСОП разработи международни насоки за категоризацията на защитените територии, които се 
прилагат вече близо четвърт век. Това пособие бе изготвено с цел: 
 

 да насочи вниманието на правителствата към значението на защитените територии; 
 

 да насърчи правителствата да разработят системи защитени територии, чиито цели на 
управление да отговарят на националните и местни условия; 

 
 да намали объркването, възникнало от приемането на голям брой различни термини за 

описване на различните видове защитени територии; 
 

 да осигури международни стандарти, улесненяващи световните и регионални отчетности и 
сравненията между различните държави; 

 
 да осигури рамка за набирането, обработката и разпространението на информация за 

защитените територии; и 
 

 като цяло да подобри комуникацията и разбирането между всички онези, ангажирани с 
опазването на околната среда. 

 
Като начало, на Общото събрание на МСОП през 1969 г. бе дефиниран термина “национален парк”. 
Огромна пионерска дейност бе развита от д-р Рей Дасман, въз основа на която се възприе 
първоначалната система за категоризация, публикувана от МСОП през 1973 г. През 1978 г. МСОП 
публикува доклада на КНПЗТ по “Категории, цели и критерии за защитени територии”, подготвен 
нейната Комисия по критерии и номенклатура, ръководена от д-р Кентън Милър. Там бяха 
предложени следните десет категории: 
 

I Научен резерват / Строг природен резерват 

II Национален парк 

III Природен паметник / Природна забележителност 

IV Природозащитен резерват / Направляван природен резерват / Резерват за дива природа 

V Защитен ландшафт 

VI Ресурсен резерват 

VII Природна биотична територия / Антропологичен резерват 

VIII Направлявана територия за многоцелево използване / Направлявана ресурсна територия 

IX Биосферен резерват 

X Обект на световното (природно) наследство. 

 
Тази система от категории навлезе в широка употреба. Тя се въведе в някои национални 
законодателства, бе използвана се при диалога между управите на защитени територии в различните 
страни и послужи за формирането на организационната структура на Списъка на националните 
паркове и защитени територии на ООН (чиито по-съвременни издания покриват категории І – V). 
 
Въпреки това, опитът показа, че системата категории от 1978 г. е необходимо да бъде преразгледана 
и усъвременена. Различията между някои категории не винаги бяха очевидни и въпросите по 
опазването на морски територии би трябвало да се доизяснят. Категории ІХ и Х не са условни 
управленски категории, а международни обозначения, най-общо припокриващи други категории. 
Някои от критериите действително се нуждаят от по-гъвкаво тълкуване, за да отговарят на 
различните условия в различните страни. И накрая, езиковият израз, използван при описването на 
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някои от концепциите, на които се базира категоризацията, трябва да се осъвремени, за да отразява 
новите разбирания за природната следа и взаимовръзката й с човека, възникнали през последните 
години. 
 
По тези причини, през 1984 г. КНПЗТ сформира целеви екип, чиято задача беше да преразгледа 
системата категории и да я коригира съответстващо. При това трябваше да се вземат предвид някои 
решения на Общото събрание относно интересите на местните жители, зоните на дивата природа и 
защитените сухоземни и морски ландшафти. Докладът на целевия екип, ръководен от тогавашният 
председател на КНПЗТ, г-н Харолд Айдсвик, бе представен на среща на КНПЗТ по време на Общото 
събрание на МСОП в Пърт, Австралия, през ноемрви 1990 г. В него бе предложено първите пет 
категории на системата от 1978 г. да сформират основата на една осъвременена система; също така бе 
предложено изключването на категории VІ – Х. 
 
Въпросният доклад бе като цяло добре приет. Той бе предоставен за по-широко разглеждане на 
Петият световен конгрес по национални паркове и защитени територии, проведен в Каракас, 
Венецуела, през февруари 1992 г. На конгресната работна среща по темата бе представен и анализът 
на г-н Джон Фостър, консултант към МСОП. Участниците в работната среща разгледаха материала и 
дадоха препоръки за спешно изготвяне на насоки, които да заместят тези, приети през 1978 г. Това бе 
официално потвърдено в конгресната Препоръка № 17. Впоследствие коригираните насоки бяха 
изготвени и разгледани от Управителният съвет на КНПЗТ и от Съвета на МСОП в съответствие с 
Препоръка № 17. Резултатът представлява настоящите насоки, които включват принципни съвети по 
управленските категории защитени територии (Част І), разглеждат всяка от отделните категории 
(Част ІІ) и предоставят редица примери от целия свят, илюстриращи прилагането на различните 
категории (Част ІІІ). 
 
Ето защо настоящите насоки представляват кулминацията на един дълъг процес, включващ 
широкообхватна и дългогодишна работа на работната колегия. Имаше много различни мнения. 
Някои препоръчваха радикални промени на насоките от 1978 г.; други  – да не се правят каквито и да 
било промени. Някои настояваха да има регионални варианти на насоките; други – категориите да се 
отнасят за всякакви места. 
 

Резултатът е насоки, които: 

 Съответстват на принципите, поставени през 1987 г. и потвърдени в доклада на целевия 

екип от 1990 г; 

 Осъвременяват насоките от 1978 г., отразявайки добития през годините опит в използването 

на системата от категории; 

 Запазват първите пет категопии, като същевременно опростяват терминологията и вида на 

представянето й; 

 Добавят нова категория; 

 Признават, че системата трябва да бъде значително гъвкава, за да се приспособи към 

сложната действителност; 

 Илюстрират всяка от шестте категории с редица кратки примери за начина, по който 

категориите се прилагат по света; и 

 Осигуряват средство за управление, а не ограничаващо предписание. 
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Глава 2. Основни концепции 
 

Най-напред трябва да се даде дефиниция за защитена територия. Приетата дефиниция се базира на 
дефиницията от работната среща по категоризацията, проведена на ІV-тия Световен конгрес по 
националните паркове и защитени категории: 
 

Територия от суша и/или море, специално предназначена за опазването и 
поддържането на биологичното разнообразие и на природните и свързаните с тях 
културни ресурси, управлявана посредством правни или други ефективни средства. 

 
Тази дефиниция обхваща “вселената” от защитени територии. Всички категории трябва да 
съответстват на тази дефиниция. Но въпреки, че всички защитени територии отговарят на 
принципните цели, съдържащи се в тази дефиниция, на практика конкретните цели, по които се 
управляват защитените територии, са много различни. Главните цели на управление са следните: 
 

 Научно-изследователска дейност 

 Опазване на дивата природа 

 Съхраняване на видовото и генетично разнообразие 

 Поддържане на екологичните функции 

 Опазване на специфични природни и културни дадености 

 Туризъм и рекреация 

 Образование 

 Устойчиво използване на ресурсите на естествените екосистеми 

 Поддържане на културните и традиционни особености 

 

С оглед на различната съвкупност от и приоритети при съгласуването на тези главни управленски 
цели, като отличителни категории защитени територии ясно се открояват следните: 
 

Територии, управлявани главно с цел: 

I Строг режим на защита (напр. Строг природен резерват / Зона на дивата природа) 

II Опазване на екосистемите и рекреация (напр. Национален парк) 

III Съхраняване на природните дадености (напр. Природен паметник) 

IV Съхраняване посредством активни мерки на управление (напр. Територия за активно 

опазване на местообитания / видове) 

V Съхраняване на сухоземни / морски ландшафти и рекреация (напр. Защитен сухоземен / 

морски ландшафт) 

VI Устойчиво използване на природните екосистеми (напр. Направлявана ресурсна защитена 

територия) 

При все това, повечето защитени територии служат и за редица второстепенни управленски цели. 
 
Настоящият анализ представлява базата, въз основа на която МСОП разработва международната 
система за категоризация на защитени територии и която е представена в настоящия документ. Има 
няколко важни неща, които трябва да се отбележат: 
 

 База за категоризацията е главната управленска цел; 

 Причисляването към дадена категория няма връзка с управленската ефективност; 
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 Системата категории е международна; 

 Националните наименования на еднакви типове защитени територии вероятно са различни; 

 Въведена е нова категория; 

 Всички категории са еднакво важни; 

 Но предполагат различна степен на човешка намеса. 

 
Тези точки са разгледани подред. 

 
База за категоризацията е главната управленска цел 
 
На първо място, категоризацията трябва да се извършва на базата на главната управленска цел, 
дефинирана в правното основание за обявяването на територията; целите за управление на обектите 
имат допълваща стойност. Този подход осигурява стабилна основа за системата и е по-практичен. 
Ето защо, при категоризирането на дадена територия националната законодателна рамка (или сходни 
ефективни средства, като напр. специфични споразумения или декларирани цели на нестопански 
организации) трябва да бъдат задълбочено проучени, за да се определи главната цел, по която ще се 
управлява територията. 
 
 Разделът "База за категоризацията е главната управленска цел” трябва да се разясни в 
европейски контекст, т.е. 
 
При категоризирането на дадена територия, националната законодателна рамка, 
съответните планировъчни документи, напр. планове за управление, и собствеността на 
земята трябва да бъдат задълбочено проучени, за да се определят целите на управлението и 
възможностите за осъществяването им. 
 
Причисляването към дадена категория няма връзка с управленската ефективност 
 
При тълкуването на системата от 1978 г., някои объркваха управленската ефективност с 
управленските цели. Например, някои територии, обявени по закон със цели, отговарящи на 
категория ІІ (Национални паркове) бяха прекатегоризирани към категория V (Защитени ландшафти), 
тъй като управлението им не е било ефективно спрямо човешки посегателства. Това е объркване на 
две различни неща: за какво е предназначена територията; и как се управлява. МСОП разработва 
отделна система за мониторинг и отчитане на управленската ефективност; когато е готова, тя ще бъде 
популяризирана наред с системата категории, а информацията за управленската ефективност ще бъде 
набирана и отчитана и на международно ниво. 
 
Системата категории е международна 
 
Системата от категории бе разработена, наред с всичко останало, да осигури база за международно 
сравнение. Още повече, тя е предназначена да се използва във всички страни. Ето защо насоките 
неизбежно са доста общи и ще трябва да се тълкуват гъвкаво на национално и регионално ниво. 
Освен това, от международната същност на системата, както и от необходимостта за правилно 
прилагане на категориите също следва, че крайната отговорност за определянето на категориите 
трябва да се поеме на международно ниво. Би могло от МСОП, както бе предложено от неговата 
КНПЗТ (сега СКЗТ) и/или от Световния център по природозащитен мониторинг (напр. при 
съставянето на Списъка на ООН) при тясно сътрудничество с МСОП. 
 
Националните наименования на еднакви типове защитени територии вероятно са различни 
 
В идеални условия, системата категории на МСОП щеше да бъде водеща, а националните системи 
щяха да я следват, ползвайки стандартна терминология. В действителност, разбира се, различните 

                                                            
 Всички коментари и тълкувания във връзка със ситуацията в Европа и добавени към оригиналния текст на 
“Насоки за управленски категории защитени територии” на МСОП са написани в курсив (bold italics).  
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страни са приели свои национални системи и използват много различна терминология. Например, 
“национален парк” означава доста различни неща в различните страни. Голям брой национално 
обявени “национални паркове” не отговарят изцяло на критериите за категория ІІ от системата от 
1978 г. В Обединеното кралство, например, “националните паркове” обхващат селища и толерират 
екстензивно използване на ресурсите и с право са причислени към категория V. В Южна Америка, 
скорошно проучване на МСОП показа, че около 84% от националните паркове са значително 
населени; някои от нях биха могли по-удачно да се впишат в друга категория. 
 
Тъй като в миналото от това възникваха доста недоразумения, Част ІІ от настоящите насоки посочва 
категориите с техните главни цели на управление, както и техните конкретни наименования. 
Посочени са и наименованията, използвани по системата от 1978 г., защото, най-малкото, някои от 
тях са станали широко известни. 
 
На национално ниво, разбира се, ще продължават да се използват доста различни наименования. 
Поради това е неизбежна вероятността едно и също наименование да означава различни неща в 
различните страни; а също и вероятността различни неща в различните страни да се използват за 
описване на една и съща категория защитена територия. Това предимно е причината да подчертаем 
важността на една международна система за категоризация, определена според управленските цели, в 
рамките на една система, която не зависи от наименования. 
 
В Европа възникват доста недоразумения от факта, че много държави използват термини 
като “национален парк” и “национален резерват” в своето национално законодателство за 
защитени територии, чиито цели се различават от категориите със съответните 
наименования. Например, много национални паркове не са съвместими с категория ІІ. Поради 
сложността и крехкостта на категоризацията на защитените територии в Европа, особено 
на онези, наричани “национални паркове”, МСОП ще издаде, при молба, сертификат за 
категорията, към която е причислен съответния обект. 
 
Въведена е нова категория 
 
Препоръката, приета в Каракас, подтикна МСОП да разгледа по-задълбочено идеите на някои 
експерти за необходимостта дадена категория да покрива предимно природни територии, които са 
“управлявани да опазват тяхното биоразнообразие по такъв начин, че да осигуряват устойчив приток 
от продукти и услуги за местните общности”. Обмислянето на тази постановка доведе до 
включването в настоящите насоки на категория, при която главната цел на управление е устойчивото 
използване на природните екосистеми. Същината е, че територията трябва да бъде управлявана така, 
че да се осигури дългосрочното опазване и поддържане на нейното биоразнообразие. По-точно, 
трябва да се посрещнат четири изисквания: 
 
 Територията трябва да може да се впише в общата дефиниция за защитена територия (вж. по-горе), 

 Поне две трети от територията трябва да бъдат и се планира да останат в естествено състояние, 

 Не бива да се включват обширни изкуствени насаждения, управлявани с търговска цел, и  

 Трябва да има управа. 

 
Само при положение, че са изпълнени всички тези изисквания, териториите могат да се 
квалифицират за включване към тази категория. 
 
Всички категории са еднакво важни 
 
Номерацията на категориите не отразява тяхната значимост: всички категории са необходими за 
опазване и устойчиво развитие. Ето защо МСОП насърчава всяка страна да разработи система 
защитени територии, която отговаря на нейните цели, свързани с природното и културно наследство, 
и впоследствие да приложи някоя или всичките съответстващи категории. Тъй като всяка категория 
попълва определена “ниша” в управленски смисъл, страните би трябвало да разгледат уместността на 
пълния набор от управленски категории според своите нужди. 
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Но предполагат различна степен на човешка намеса 
 
Въпреки всичко, за системата е присъщо категориите да отразяват различна степен на човешка 
намеса. Вярно е, че проучванията сочат, че степента на антропогенизация на екосистемите въщност е 
по-сериозна, отколкото се предполагаше; както и че никоя част от Земята не може да избегне 
въздействието на широкомащабното замърсяване и на предизвиканата от човека промяна на климата. 
В този смисъл, няма територия на земята, която да се нарече истински “природна”. Ето защо, тук се 
използва дефиницията на “Грижа за Земята”: 
 

Екосистеми, в които от започването на индустриалната революция (1750 г.) 
човешкото въздействие (а) не е било по-голямо от това на които и да било други 
местни видове и (б) не се е отразило на структурата на екосистемата. Промяната на 
климата се изключва от тази дефиниция. 

 
Според тази дефиниция, категории от І до ІІІ се отнасят главно до опазването на природни територии, 
където прякото човешко въздействие и антропогенизацията на средата са били ограничени; в 
категории ІV, V и VІ се визират значително по-голяма намеса и антропогенизация. 
 
Много е трудно да се определи една природна система и моментът, в която променящата се 
екосистема загубва или възвръща своята натуралност. Вероятно е невъзможно да се фиксира 
момент, който да се приеме за изходен при определянето на природните екосистеми. 
 
За този изходен момент в “Насоките” е избрана индустриалната революция (1750 г.), но преди 
1750 г. човешкото население вече е било променило някои територии, които в последствие са 
били изоставени. 
 
В резултат, като на места в Южна Америка или Азия, някои части от Европа също са били 
заселени навремето, след което са върнали горския си облик. Тъй като екосистемите се 
променят и еволюират непрекъснато, а понякога и доста бързо, терминът “природна 
територия” може би трябва да се прилага за онези места, в които земеползването е 
прекратено и които са в процес на естествена сукцесия. 
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Глава 3. Прилагане на категориите 
 

Прилагането на новите категории трябва са се осъществява в исторически контекст. Понастоящем 
над 9000 защитени територии отговарят на критериите за включване в Списъка на ООН и всички те 
са класифицирани по категории І – V по системата от 1978 г. (Списъкът на ООН не включва 
категории VІ – VІІІ, въпреки че включва обекти на световното наследство и биосферни резервати, 
както и обекти по Рамсарската конвенция). Тази система от категории е прилагана на много места по 
света и е използвана като база за национални законодателни рамки. Освен това, терминологията – и 
схващанията – свързани с категориите все по-широко се внедряват и прилагат. Поради тези причини 
в настоящите насоки е използван по-скоро еволюционен, отколкото подход на разграничаване от 
предишната система. 
 
При все това, опитът от използването на системата от 1978 г. доказа, че конкретните критерии са 
твърде консервативни да посрещнат различните условия, съществуващи в различни места по света. 
 
Поради това, докато настоящите насоки бяха изготвени да осигурят глобална рамка, те са до известна 
степен по-гъвкави от преди. Например, насоките за зонирането или класификацията, управленската 
власт и събствеността на земите са в известен смисъл по-малко консервативни от предишните. При 
класифицирането на териториите към тези категории трябва да се наблегне на изясняването на целите 
на управление и на наличието на необходимите условия за тяхното осъществяване. Ако насоките се 
прилагат правилно и последователно, резултатът ще бъде групиране на териториите в рамка от 
категории, която е логична и глобално приложима. 
 

Въпросите, които възникнаха при тълкуването на системата от 1978 г. са: 

 Площ на защитените територии 

 Зониране в защитените територии 

 Управленска отговорност 

 Собственост на земята 

 Регионални различия 

 Многосборни класификации 

 Околностите на защитените територии 

 Международни обозначения. 

 
Настоящата глава накратко разглежда всеки от тези конкретни въпроси във връзка с категориите 
(МСОП, разбира се, е разработил доста по-подробни насоки по тези въпроси – вж. напр. “Управление 
на защитени територии в тропиците” от 1986 г. и “Морски и крайбрежни защитени територии” от 
1985 г.). Дефинициите, посочени по-долу, засягат по-детайлно някои от тези въпроси от гледна точка 
на конкретните категории). 
 
Специфичните особености на Европа, споменати във Въведението – напр. преобладаването на 
културни ландшафти, като цяло доста малки по площ парцели и голям процент частно стопани-
свани земи, както и големия брой държави, някои от които са много малки и с висока гъстота на 
населението – особено усложняват създаването на защитени територии, които отговарят на 
критериите за категории І, ІІ и VІ. При все това, тези категории са жизнено важни за осигуряване 
на опазването на нашето ценно европейско наследство в представителни територии. 
 
По същите причини много европейски страни имат проблеми при обявяването на защитени 
територии по категопии І, ІІ и VІ и при осъществяването на съответните управленски цели. 
Когато става въпрос за ландшафти, които са били променени от човека, условието е 
ползването на земята да е прекратено в по-голямата част от територията и екологичните 
процеси да бъдат оставени на естествения им ход. Управленската цел трябва да бъде 
прекратяване, доколкото е възможно, на ползването: ако не веднага, то в средносрочен план. 
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Площ на защитените територии 
 
Площта на защитената територия трябва да е обвързана с пространствените измерения на земите или 
водите, необходими за осъществяване на целите на управление. Това означава, че напр. за територии 
от категория І, площта трябва да е с такива размери, каквито са необходими да осигурят целостта на 
територията с цел осъществяване на строг режим на защита, било на основната територия или 
изследователския обект, или за опазване на дивата природа. Или друг пример: за територия от 
категория ІІ границите трябва да се определят най-вече според антропогенното ползване или 
дейности. За практически цели, Списъкът на ООН включва само територии от минимум 1000 ха, или 
от 100 ха в случай, че се опазват цели острови, но тези площи са в известна степен условни. 
 
Също така следва, че властите, обявяващи дадена територия за защитена, имат задължението да се 
погрижат управлението й да не се обезсмисля от дейности в прилежащите й околности. Може да е 
необходимо да се предприемат допълващи и съвместими мерки за тези територии, макар и да са 
обявени като част от територията. 
 
 
Зониране в защитените територии 
 
Въпреки, че главните цели на управление определят категорията, към която принадлежи дадена 
територия, плановете за управление често включват зони на управление според набор от цели, които 
са съобразени с конкретните условия. При все това, с оглед принадлежност към правилната 
категория, поне три четвърти и за предпочитане по-голям процент от територията трябва да се 
управляват според главната цел, а управлението на останалата територия не трябва да противоречи на 
тази главна цел. Случаите, когато части от една управленска единица са класифицирани законово 
като притежаващи различни управленски цели, се разглеждат като многосборни класификации. 
 
Мерките, които служат за природозащитна цел, напр. създаване и възстановяване на 
местообитания, опазване на видове, съхраняване на структурното разнообразие или на 
традиционни, устойчиви форми на земеползване, не противоречат на главната цел. 
Класифицирането на зони посредством принципите на шестте управленски категории е ценно 
средство, въпреки че не би трябвало да се използва за причисляването на дадена защитена 
територия към повече от една категория по МСОП. 
 
 
Управленска отговорност 
 
Правителствата носят основна отговорност, която не могат да отхвърлят, за съществуването и 
благосъстоянието на националните системи защитени територии. Те трябва да разглеждат такива 
територии като важни компоненти на националните стратегии за опазване и устойчиво развитие. При 
все това, действителната отговорност за управлението на конкретните защитени територии може да 
носят централните, регионални или местни държавни власти, неправителствени организации, частни 
институции или местната общност. Ето защо, тези насоки са доста гъвкави по отношение на типа 
управленска власт за отделните категории защитени територии. Важното, в крайна сметка, е дали 
конкретната власт е способна да осъществи управленските цели. На практика, обаче, защитените 
територии с категории І – ІІІ обикновено са отговорност на някаква правителствена институция. 
Отговорността за категории ІV и V може да принадлежи на местните администрации, макар че те по 
принцип работят в рамката на националното законодателство. 
 
 
Собственост на земята 
 
Както при въпроса с управленската власт, и тук ключовият елемент е дали типът собственост е 
съвместим с постигането на управленските цели за конкретната територия. В много страни 
собствеността, принадлежаща на някакъв тип обществена институция (било то на национално или на 
местно ниво) или на съответно конституирана неправителствена природозащитна институция 
улеснява управлението и поради това се предпочита, особено за категории І – ІІІ. Това обаче не е 
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общовалидно правило и – при останалите категории – частната собственост ще е доста по-типична с 
оглед на това, че често е преобладаващата форма на поземлена собственост. Освен това, независимо 
каква е собствеността, опитът сочи, че успехът на управлението зависи изключително от добрата 
воля и подкрепа на местните общности. В тези случаи управленската институция ще трябва да има 
добри консултантски и комуникационни подходи и ефективен механизъм, може и с различни 
стимули, които да осигурят съобразяване с управленските цели. 
 
Поради мащабите на частната поземлена собственост в Европа, сравнително висок процент 
защитени територии от категории І, ІІ, ІІІ и ІV съдържат частни парцели. С оглед на 
постигане на управленските цели ще трябва да се сключат дългосрочни споразумения, които да 
осигурят природозащитните интереси при управлението на частни земи; това може да 
включва различни мерки, като напр. стимули, компенсации и наредби. 
 
Регионални различия 
 
Системата категории е предвидена да функционира по еднакъв начин във всички страни, за да се 
улесни набирането и обработването на сравнителни данни и да се подобри комуникацията между 
страните. Поради това МСОП не одобрява прилагането на различни стандарти в различните части на 
света. Все пак, условията за създаване и управление на защитени територии се различават доста в 
различните региони и в различните страни. Например, в регион като Европа, с отдавна населени, 
дълго управлявани ландшафти с различен тип собственост те не са, като цяло, толкова подходящи за 
обявяването на територии с категория ІІ, колкото някои други региони – но от друга страна, техните 
условия са по-съответстващи за обявяването на територии с категории ІV и V. 
 
По-голямата гъвкавост, заложена в тези насоки, би трябвало да улесни тяхното прилагане според 
условията в различните региони и страни. Редицата примери, посочени в Част ІІІ показват как една 
система от международни категории може, в действителност, да бъде приложена в страни с 
изключително различаващи се необходимости. 
 
Горното изявление има само илюстративна цел и не означава, че в Европа се дава предимство 
на обявяването на защитени територии по категории ІV и V. 
 
 
Многосборни класификации 
 
Защитените територии с различни категории често граничат една с друга; понякога една категория се 
“сгушва” в друга. Поради това много територии от категория V съдържат в границите си територии 
от категории І и ІV; други преминават в територии от категория ІІ. Освен това, някои територии от 
категория ІІ съдържат територии от категории Іа и Іб. Това е изцяло съвместимо с прилагането на 
системата, при положение, че такива територии се третират самостоятелно за мониторингови и 
отчетни цели. Въпреки че има очевидни ползи, ако цялата територия е под отговорността на една 
единствена управленска институция, това може не винаги да е уместно; в такъв случай ще е особено 
важно тясното сътрудничество между управленските институции. 
 
 
Околностите на защитените територии 
 
Защитените територии не са изолирани единици. В екологичен, икономически, политически и 
културен аспект те са свързани с териториите около себе си. Поради тази причина, планирането и 
управлението на защитените територии трябва да бъдат интегрирани в регионалното планиране и 
подкрепени от стратегиите за по-мащабните територии. При все това, за целите на прилагането на 
системата категории, ако дадена територия се използва като “буферна” или “ограждаща” друга, всяка 
от двете категории трябва да бъде надлежно разграничена и записана. 
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Международни обозначения 
 
Системата от 1978 г. посочва отделни категории за обекти на световното (природно) наследство и 
биосферни резервати. Това обаче не са категории сами по себе си, а международни обозначения. На 
практика, почти всички обекти на световното / природно наследство са национално класифицирани и 
поради това ще бъдат вписани под една от категориите. Същото се отнася и за много биосферни 
резервати, обекти по Рамсарската конвенция и други територии, обявени според регионални 
съглашения. Поради това следният принцип ще продължава да бъде валиден: при положение, че 
територията е обявена за специално опазване по силата на национални съглашения, тя трябва да бъде 
съответстващо вписана под една от стандартните категории. Нейният специален международен 
статус ще бъде отбелязан, например, в Списъка на ООН и в други релевантни издания на МСОП. 
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ЧАСТ II 
 

Управленски категории 
 
 
 

В тази част от настоящите насоки се разглежда последователно всяка от шестте категории, като се 
следва реда на следните точки: 
 

 Дефиниция 

 Цели на управление 

 Насоки за избор 

 Организационна отговорност 

 Еквивалентна категория по системата от 1978 г 
 
 
 
 Конвенцията за биологично разнообразие (член 8) изисква от страните по конвенцията да 
изградят системи защитени територии и съветът на МСОП/СКЗТ е за целта да се използва 
пълния набор управленски категории защитени територии. Препоръчително е всички страни 
да използват по възможност пълния набор категории. 
 
При все това, категории Ia/Iб, III и особено VI са недобре представени в Европа в сравнение с 
други райони, както числено, така и пространствено. В някои части от континента те изцяло 
липсват. Тези територии са много важни за опазването на природното разнообразие на Европа 
в дългосрочен аспект. Поради това е препоръчително да се насърчи по-широката употреба 
конкретно на тези категории. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 Всички коментари и тълкувания във връзка със ситуацията в Европа и добавени към оригиналния текст на 
“Насоки за управленски категории защитени територии” на МСОП са написани в курсив (bold italics). 
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КАТЕГОРИЯ I Строг природен резерват / Зона на дива природа: защитена  
територия, управлявана главно с научна или с цел опазване на дивата 
природа 

 
 
КАТЕГОРИЯ Ia Строг природен резерват: защитена територия, управлявана  
 главно с научна цел 
 
 
 
Дефиниция 
 
Територия от суша и/или море, съдържаща изключителни или представителни екосистеми, геоложки 
или физиологически особености и/или видове, разрешени предимно за научни изследвания и/или 
екологичен мониторинг.  
 
 
Цели на управление 
 

 Опазване на местообитания, екосистеми и видове при възможно най-малка намеса; 

 Поддържане на генетичните ресурси в състояние на динамично еволюционно развитие; 

 Поддържане на текущите екологични процеси; 

 Опазване на структурните особености на ландшафта или скални разкрития; 

 Осигуряване на образци от природната среда за научни изследвания, екологичен 
мониторинг и с образователна цел, включително от ключови зони, до които достъпа е 
стриктно ограничен; 

 
 Минимизиране на увреждането чрез внимателно планиране и провеждане на изследвания и 

други целесъобразни дейности; и 
 

 Ограничаване на широкия достъп. 
 
 
Насоки за избор 
 

 Територията е достатъчно голяма да осигури целостта на прилежащите й екосистеми и да 
постигне управленските цели, за които се опазва. 

 
 Територията е значително независима от пряка човешка намеса и може да се самоподдържа 

в това състояние. 
 

 Опазването на биоразнообразието на територията е постижимо чрез защита и не изисква 
значителни активни управленски мерки и дейности в местообитанията (вж. Категория ІV). 

 
 
Организационна отговорност 
 
Собствеността и контролът трябва да са на национално или друго правителствено ниво, извършвани 
посредством професионално квалифицирана агенция или от частна фондация, университет или 
институция с утвърдена изследователска или природозащитна дейност, или от собственици, 
работещи в сътрудничество с някоя от гореспоменатите правителствени или частни институции. 
Преди обявяването трябва да се определят адекватни мерки за защита и контрол, обвързани с 
дългосрочно опазване. Изключения могат да възникнат при международни споразумения за 
територии, които са предмет на оспорван държавен суверенитет (напр. Антарктика). 
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Еквивалентна категория по системата от 1978 г. 
 
Научен резерват / Строг природен резерват 
 
 
Съображения за прилагане на категориите в Европа 
 
Категория Ia 
 
В Европа има голям брой строго охранявани научно-изследователски територии, но те като 
цяло не са достатъчно големи да осигурят целостта на прилежащите им екосистеми 
(повечето са по-малки от 2 000 ха). Причините за това са висока гъстота на населението и 
висока степен на експлоатация на земята. Освен това, стойността на строго охраняваните 
природни територии от гледна точка на изследването на местообитания и екосистеми бе 
подобаващо оценена едва наскоро. Обявяването на по-големи защитени територии или 
разширяването на съществуващите би допринесло за по-добро разбиране и опазване на 
представителните екосистеми. 
 
За да се минимизира увреждането, причинено от изследователска дейност, плановете за 
управление на този тип защитени територии трябва да регламентират възможните 
изследователски дейности. Изследователските и мониторинговите дейности не трябва да 
предизвикват промени на местообитанията. Широкият достъп, ако има такъв, трябва да е 
позволен само в по-големите защитени територии от тази категория и дори тогава трябва се 
ограничи до маркирани пътеки в малка част от територията. 
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КАТЕГОРИЯ Iб Зона на дивата природа: защитена територия, управлявана главно с  
 цел опазване на дивата природа 
 
 
 
Дефиниция 
 
Обширна естествена или незначително модифицирана територия от земя и/или море, поддържаща 
естествения си характер и функции, която не е постоянно или значително населена и която се опазва 
и управлява така, че да се съхрани естественото й състояние. 
 
 
Цели на управление 
 

 Предоставяне на възможност за бъдещите поколения да разберат същността и изпитат 
усещането за територии, до голяма степен незасегнати от човешко въздействие в рамките 
на дълъг период от време; 

 
 Поддържане на основните природни дадености и качества на средата в дългосрочен аспект; 

 
 Предоставяне на широк достъп от такива нива и тип, които да осигуряват най-добре 

физическото и духовно благоденствие на посетителите, запазвайки девствените качества на 
територията за настоящите и бъдещи поколения; и 

 
 Осигуряване на възможности за ниска гъстота на местното население и балансирано 

потребление на наличните ресурси с цел поминък. 
 

Насоки за избор 
 

 Територията притежава ценни природни качества, управлява се предимно от природни 
сили, значително е неповлияна от антропогенно въздействие и има потенциал да запази 
тези си характеристики, ако бъде управлявана според плана. 

 
 Територията притежава забележителни екологични, геоложки, физико-географски или 

други особености с научна, образователна, естетична или историческа стойност. 
 

 Територията предоставя изключителни възможности за уединение в кътове, достигани 
посредством семпли, тихи, незамърсяващи и необезпокояващи транспортни средства (напр. 
немоторизирани). 

 
 Територията има значителна площ за осъществяването на такъв тип опазване и използване. 

 
 
Организационна отговорност 
 
Като при подкатегория Ia. 
 
 
Еквивалентна категория по системата от 1978 г. 
 
Тази подкатегория не фигурира в системата от 1978 г, тъй като се въвежда след разглеждането от 
Общото събрание на МСОП на Резолюцията (16/34) за опазване на ресурсите и качествата на дивата 
природа, приета на Общото събрание от 1984 г. в Мадрид, Испания.  
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Съображения за прилагане на категориите в Европа  
 
Категория Iб 
 
С изключение на парковете от северния регион, в Европа като цяло липсват зони на дивата 
природа. Такива територии има само в онези части на Европа, които са твърде неподходящи за 
някакъв вид ползване и които по тази причина са останали ненаселени. Поради това в 
системата защитени територии в Европа на практика липсва традиционен опит в този тип 
опазване. 
 
Дива природа е по-скоро народен, отколкото екологичен термин. Ето защо “дива природа” 
може да включва територии, които в миналото са били ползвани за ограничен период от време 
и чието разнообразие от местообитания и видове не е било значително променено и които са се 
върнали към естествена сукцесия. Малките по площ зони на дива природа в Европа – с 
изключение на арктическите местообитания – не успяха да издържат на натоварването от 
интензивната експлоатация на земите, практикувана в почти целия континент. От друга 
страна, съществуват възможности за придобиване на нови територии “дива природа” – напр. 
бивши военни зони, в които не са били прилагани продуктивни форми на земеползване. При 
положение, че имат значителна площ и в зависимост от типа местообитания, такива 
територии трябва да бъдат опазвани като се осигурят условия естествената сукцесия да 
продължи без пряко човешко въздействие. 
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КАТЕГОРИЯ II Национален парк: защитена територия, управлявана главно с цел  
 опазване на екосистемите и рекреация  
 
 
 
 
Дефиниция 
 
Природна територия от суша и/или море, обявена с цел (a) опазване на екологичната цялост на една 
или повече екосистеми за настоящите и бъдещи поколения, (б) предотвратяване на ползването или на 
дейностите, противоречащи на целите на обявяване на територията и (в) осигуряване на база за 
развитие на духовни, научни, образователни, рекреационни и посетителски дейности, които трябва да 
са екологично и културно съвместими помежду си. 
 
 
Цели на управление 
 

 Опазване на природни и живописни територии от национално и международно значение за 
духовните, научни, образователни, рекреационни или туристически цели; 

 
 Увековечаване, във възможно най-естественото им състояние, на представителни примери 

на физико-географски райони, биотични съобщества, генетични ресурси и видове; 
осигуряване на екологична устойчивост и разнообразие; 

 
 Управление на посетителското ползване за  духовни, образователни, културни и 

рекреационни цели на ниво, което поддържа територията в естествено или близко до 
естественото й състояние. 

 
Рекреацията в тези територии се базира първо и най-вече на досега и усещането за 
непокътната природа. Екологичното и природонаучното образование като част от 
програмата за управление и рекреация на посетителския поток са първостепенна 
управленска задача. Ето защо се набляга на “насърчаването на екологичното 
образование и разбиране на природата” като управленска цел. 
 
 

 Елиминиране и съответно предотвратяване на ползването или на дейностите, 
противоречащи на целите на обявяване. 

 
Това изискване важи и за територии, които по някакъв начин са били ползвани преди 
обявяването им за защитени и които след това са оставени да възстановят своята 
естествена сукцесия. 
 
Към "ползването" се отнасят ловът и риболовът. В отделни случаи службата, 
отговорна за защитената територия от категория ІІ, се задължава да предприеме 
мерки, които да гарантират главните управленски цели. 
 
 

 Поддържане на отношението на респект към екологичните, геоморфологични, религиозни 
или естетически особености, които са обусловили обявяването; и 

 
  Отчитане на нуждите на местното население, вкл. ползване на ресурсите с цел поминък, 

доколкото те не противоречат на другите цели на управление. 
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Насоки за избор 
 

 Територията съдържа представителни образци на главни природни райони, особености или 
пейзажи, при които растителните и животинските видове, местообитанията и 
геоморфологичните обекти са от особено значение в духовен, научен, образователен, 
рекреационен и туристически аспект. 

 
 Територията е достатъчно голяма да обхване изцяло една или повече екосистеми, 

непроменени съществено от текуща човешка дейност или ползване.  
 
Организационна отговорност 
 
Собствеността и управлението по принцип се полагат на най-висшата компетентна власт в 
държавата, която има юрисдикция над тях. При все това, те могат да се прехвърлят на друго 
правителствено ниво, местен съвет, фондация или друго правно учредено тяло, което ще осъществи 
дългосрочното опазване на територията. 
 
В Европа най-висшата компетентна власт в страната е отговорна за правното обявяване на 
тази категория защитени територии. Тази власт трябва да осигури такова управление на 
територията, което съответства на управленските цели. 
 
Еквивалентна категория по системата от 1978 г. 
 
Национален парк. 
 
 
Съображения за прилагане на категориите в Европа  
 
Категория II 
 
Специфичните черти на Европа – сравнително високата гъстота на населението и 
дългогодишната антропогенизация на ландшафтите – усложняват обявяването на защитени 
територии, които са достатъчно големи по площ и достатъчно естествени по характер да 
отговарят критериите за тази категория. Но тази категория е жизнено важна за осигуряване 
опазването на достойни представителни образци на европейското природно наследство. 
Природните територии могат да включват територии, ползвани в миналото за ограничен 
период и на ограничена площ, чието  естественото разнообразие от местообитания и видове не 
е значително променено и които са възобновили своята естествена сукцесия (рекултивационна 
екология) при липса на някакви несъвместими ползвания на природните ресурси. В територии, 
които са били променени от човека, но в които след обявяването им екологичните процеси са 
протичали без намеса, може да се наложат някои рекултивационни работи (напр. 
отстраняване на екзотичните дървесни видове) с цел подобряване състоянието на 
местообитанията. Мерките, свързани с рекултивацията, трябва да бъдат ясно ограничени по 
време и площ и не трябва да противоречат на главната цел на опазване. 
 
Дейностите, свързани с рекреация и туризъм в тези територии, не трябва да са в разрез с 
главната цел на опазване. Ето защо, подобни дейности трябва да имат природосъобразен 
характер и да са подчинени на природозащитните цели. Те не трябва да бъдат полигони за 
изпробване на разни видове технически средства, като напр. планински бегачи, мотоциклети, 
картове, парапланери и ниско-летящи летателни апарати. 
 
В някои държави политическите амбиции могат да са проблем при използването на тази 
категория. Някои национални паркове, предвидени за категория ІІ, не отговарят на 
изискваните стандарти и може  действително да  не се вписват добре в никоя категория. 
МСОП може да издаде сертификат при молба за установяване дали дадена територия има 
основание да бъде причислена към категория ІІ (вж. стр. 14). Освен това, ЕВРОПАРК и 
МСОП/СКЗТ предлагат своята подкрепа за подобряване управлението на подобни обекти, така 
че те да отговарят на критериите за категория ІІ. 
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КАТЕГОРИЯ III Природен паметник: защитена територия, управлявана главно с  
 цел съхраняване на специфични природни дадености 
 
 
 
Дефиниция 
 
Територия, притежаваща една или повече специфични природни дадености или природни/културни 
особености, които имат изключителна или уникална стойност поради своята рядкост, 
представителност, естетически качества или културна значимост. 
 
 
Цели на управление 
 

 Опазване или съхраняване за вечни времена на изключителни природни дадености поради 
тяхната природна значимост, уникални или представителни качества и/или духовно 
съдържание; 

 
 Доколкото е съвместимо с горепосочената цел, осигуряване на възможности за 

изследователска дейност, образование, разбиране и обществено признание; 
 

 Елиминиране и съответно предотвратяване на ползването или на дейностите, 
противоречащи на целите на обявяването; и 

 
 Облагодетелстване на местното население с такива ползи, които са съвместими с другите 

цели на управление. 
 
 
Насоки за избор 
 

 Територията притежава една или повече особености от изключително значение (съответни 
природни дадености са живописни водопади, пещери, кратери, фосилни находища, пясъчни 
дюни и морски елементи, наред с уникална или представителна фауна и флора; съответни 
културни особености могат да бъдат обиталища, скални крепости, археологически обекти 
или природни обекти, които имат историческа значимост за местното население). 

 
 Територията да е достатъчно голяма да осигури опазването на целостта на компонентите й 

и тяхната прилежаща среда.  
 
Организационна отговорност 
 
Собствеността и управлението трябва да се поемат от националното правителство или, при наличие 
на съответни мерки и контрол, от друго правителствено ниво, местен съвет, нестопанска асоциация, 
корпорация или, по изключение, от частно лице, при положение, че дългосрочното опазване на 
присъщия характер на територията е осигурено преди обявяването. 
 
 
Еквивалентна категория по системата от 1978 г. 
 
Природен паметник / Природна забележителност 
 
 
 
 
 
 
Съображения за прилагане на категориите в Европа 
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Категория III 
 
Класифицирането по категория ІІІ не се прилага широко в Европа, но в различни части на 
континента съществуват потенциални обекти, обявени под различни национални категории, 
напр. скални брегове или карстови образувания. 
 
Този тип защитена територия обикновено включва сравнително малки площи (до 1000 ха), но 
би могъл да се посещава от голям брой посетители. Ето защо една добра посетителска база, 
както и буферна зона, достатъчно голяма да поеме натоварването от посетителския поток са 
важни, ако ще се предпазват главните ценности на обекта от  разрушаване. 
 
Трябва да се отбележи, че в някои национални законодателства терминът “национален 
паметник” се използва в малко по-различен смисъл (т.е. спрямо културни паметници), което 
може да обърка значението на класификацията по категория ІІІ. 
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КАТЕГОРИЯ IV Територии за активно опазване на местообитания/видове: защитена  
територия, управлявана главно с цел опазване посредством управленска 
намеса 

 
Дефиниция 
 
Територия от суша и/или море, подлежаща на активна намеса според управленските цели за 
поддържане на местообитанията и/или посрещане на изискванията на специфични видове. 
 
 
Цели на управление 
 

 Осигуряване и поддържане на условия, необходими за опазването на значими видове, групи 
видове, биотични съобщества или физически особености на средата в местообитанията, при 
които се налага специфична човешка намеса за оптималното им функциониране; 

 
 Създаване на условия за научни изследвания и екологичен мониторинг в качеството им на 

основни дейности, свързани с устойчивото управление на ресурсите; 
 

 Развитие на малки по площ територии с цел обществено образование и признание на 
качествата на съответните местообитания и на дейността на природозащитното управление; 

 
 Елиминиране и съответно предотвратяване на ползването или на дейностите, 

противоречащи на целите на обявяване; и 
 

 Облагодетелстване на местното население с ползи, които са съвместими с другите цели на 
управление. 

 
 
Насоки за избор 
 

 Територията има важна роля за опазването на природата и оцеляването на видовете 
(съчетавайки, според условията си, размножителни територии, влажни зони, коралови 
рифове, естуари, пасища, гори или зони за хвърляне на хайвер, вкл. морски полагалища). 

 
 Опазването на местообитанията в територията е изключително важно за благосъстоянието 

на национално значимите или местно тачени флористични или фаунистични видове (вкл. и 
мигриращите). 

 
 Опазването на тези местообитания и видове зависи от активната управленска намеса, при 

необходимост и от промени в местообитанието (напр. категория Іа). 
 

 Площта на територията зависи от изискванията на опазваните видове към местообитанията 
и може да варира от сравнително малки до много широки граници. 

 
 
Организационна отговорност 
 
Собствеността и управлението трябва да се поемат от националното правителство или, при наличие 
на съответни мерки и контрол, от друго правителствено ниво, нестопанска асоциация, корпорация, 
частно юридическо или физическо лице. 
 
Еквивалентна категория по системата от 1978 г. 
 
Природозащитен резерват / Направляван природен резерват / Резерват за дива природа  
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Съображения за прилагане на категориите в Европа 
 
Категория IV 
 
Целта на управлението е да осигури и поддържа хода на специфични сукцесионни стадии на 
местообитанията, необходими за опазване на целевите видов състав или физически особености 
на средата, посредством периодична управленска намеса в местообитанията. Този тип 
управление цели и увеличаване на биоразнообразието на целевите биотични съобщества. В 
защитени територии от ІV категория спрямо определени съставни части на 
местообитанията могат да бъдат прилагани постоянни управленски мерки с оглед на 
постигане на управленските цели. 
 
В Европа голям брой сравнително малки по площ територии, съставляващи част от по-големи 
защитени територии, отговарят на тази категория на управление, но съответно не са 
отделно класифицирани като защитени територии от ІV категория. 
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КАТЕГОРИЯ V Защитен сухоземен / морски ландшафт: защитена територия, 
управлявана главно с цел съхраняване на сухоземни / морски 
ландшафти и рекреация  

 
 
 
 
Дефиниция 
 
Територия от суша, евентуално с брегове и море, където взаимодействието между човека и природата 
в течение на времето е обособило територия от забележителен характер със значима естетическа 
и/или културна стойност и в много случаи с богато биологично разнообразие. Съхраняването на 
целостта на това традиционно взаимодействие е жизнено важно за опазването, поддържането и 
естественото развитие на подобна територия. 
 
В Европа към тази категория принадлежат най-вече регионалните природни паркове, 
природните паркове, регионалните паркове, ландшафтните паркове или английските 
национални паркове. Те опазват традиционно обособените европейски културни ландшафти, 
които се считат за  равностойни на природните ландшафти. 
 
 
Цели на управление 
 

 Поддържане на хармонично природо-културно взаимодействие посредством опазване на 
сухоземните и/или морски ландшафти и насърчаване на традиционните ползвания на 
земята, съзидателните дейности и социално-културните прояви; 

 
 Подкрепа на поминъка и стопанските дейности, които са в хармония с природата и опазване 

на социално-културното устройство на съответните съобщества; 
 

 Поддържане на разнообразието на ландшафтите и местообитанията и на прилежащите им 
видове и екосистеми; 

 
 Елиминиране (където е необходимо) и следователно предотвратяване на земеползването и 

на дейностите, които са несъответстващи по площ и/или същност; 
 

 Осигуряване на възможности за обществен отдих посредством рекреация и туризъм, 
съответстващи по тип и мащаб на най-важните качества на териториите; 

 
 Насърчаване на научни и образователни дейности, които ще допринесат за дългосрочното 

благоденствие на местните жители и за набирането на обществена подкрепа за опазването 
на околната среда на такива територии; и 

 
 Допринасяне за облагодетелстването и благосъстоянието на местните общности 

посредством осигуряване на природни продукти (напр. горски и рибни продукти) и услуги 
(напр. чиста вода или приходи от устойчиви видове туризъм). 

 
 
Насоки за избор 
 

 Територията съдържа сухоземни и/или крайморски и островни ландшафти с високи 
естетически качества, с разнообразни прилежащи местообитания, флора и фауна, с наличие 
на уникални или традиционни форми на земеползване и социална организация, обвързани с 
типични селища и местни обичаи, поминъци и вярвания. 

 
 Територията предоставя възможности за обществен отдих посредством рекреация и 

туризъм в рамките на типичните бит и стопански дейности. 
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Организационна отговорност 
 
Територията може да бъде собственост на обществена институция, но е по-вероятно да бъде смесена 
частна и обществена собственост, подлежаща на набор от управленски режими. Тези режими трябва 
да са предмет на определено планиране или друга форма на контрол и да се подпомагат, според 
условията, от обществени фондове или друга подкрепа за осигуряване на дългосрочното поддържане 
на качеството на ландшафтите и съответните местни обичаи и вярвания. 
 
За тази категория защитени територии се изисква също правна база и овластено независимо 
управленско тяло, както и човешки и финансови ресурси, необходими за осигуряване на 
осъществяването на управленските цели. 
 
 
 
Еквивалентна категория по системата от 1978 г. 
 
Защитен ландшафт. 
 
 
Съображения за прилагане на категориите в Европа  
 
Категория V 
 
В Европа, подложена на широкомащабно земеделие и други видове ползване в течение на хиляди 
години, площта на културните ландшафти е огромна. Разновидностите на отговарящите на 
кагетория V защитени територии също са много; типовете класификации на национално ниво 
включват национални паркове, регионални паркове, регионални природни паркове, природни 
паркове и защитени ландшафти. Неправилната употреба на тази категория е често срещана. 
Някои територии, които не отговарят на основната дефиниция за защитена територия на 
МСОП, са били неправилно класифицирани като обекти с категория V. 
 
На много места в Европа този тип защитени територии са предимно обект на пилотни 
проекти за устойчиви модели на земеползване. Във връзка с различното им ползване, за тези 
защитени територии е необходим добър план за управление, и то дори повече, отколкото за 
другите категории. С оглед на постигането на целите на управление, значителна част от този 
тип територии трябва да бъдат управлявани главно с консервационна цел. 
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КАТЕГОРИЯ VI Направлявана ресурсна защитена територия: защитена територия, 
управлявана главно с цел устойчиво използване на природните 
екосистеми  

 
 
Дефиниция 
 
Територия, съдържаща предимно немодифицирани природни системи, управлявана с цел 
осигуряване на дългосрочното опазване и поддържане на биологичното разнообразие, при 
същевременно осигуряване на устойчив приток от природни продукти и услуги за посрещане 
нуждите на населението. 
 
 
Цели на управление 
 

 Опазване и поддържане на биологичното разнообразие и природните ценности на 
територията в дългосрочен аспект; 

 
 Въвеждане на благонадеждни управленски практики с цел устойчиво стопанско ползване; 

 
 Опазване на природо-ресурсната база от предоставяне за други цели на земеползване, които 

биха били пагубни за биологичното разнообразие на територията; и 
 

 Допринасяне за регионалното и национално развитие. 
 
Насоки за избор 
 

 Поне две-трети от територията да са в естествено състояние, макар че може да включват и 
ограничени площи модифицирани екосистеми; обширни изкуствени насаждения, 
управлявани с търговска цел, не са подходящи за включване. 

 
 Територията да е достатъчно голяма да поеме натоварването от устойчиво използване на 

ресурсите без да се нарушава нейната цялостна дългосрочна природна стойност. 
 
Организационна отговорност 
 
Управлението трябва да се поеме от обществени институции, които са авторитетни в областта на 
опазването на природната среда, и да се осъществява с участието на местното население, а може и да 
се реализира посредством някакъв местен обичай с подкрепата и под опеката на правителствени или 
неправителствени агенции. Собствеността може да бъде държавна или на друго правителствено ниво, 
на местната общност, частни лица, или комбинация от изброените. 
 
Еквивалентна категория по системата от 1978 г. 
 
Тази категория не отговаря изцяло на никоя от категориите по системата от 1978 г, макар че вероятно 
включва някои територии, класифицирани като “ресурсни резервати”, “природни биотични 
територии / антропологични резервати” и “направлявани територии за многоцелево използване/ 
направлявани ресурсни територии”. 
 
Съображения за прилагане на категориите в Европа 
 
Категория VI 
 
Прилагането на тази нова категория (вж. стр. 12) представлява предизвикателство. 
Териториите, за които тя би могла да се приложи, включват най-вече някои части от 
Скандинавия, вкл. населените от саамите, както и части от морска територия. МСОП и 
ЕВРОПАРК насърчават страните да изследват нейното потенциално прилагане при тези и 
други условия. 


