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В статията се проследява доколко и как заинтересованите страни възприемат кар-
ста и какви са нагласите и готовността им за създаване и прилагане на регулации за 
земеползване и управление на карстови територии. Изследването е осъществено чрез 
анкетно проучване на представители на три заинтересовани страни – власти, туристи-
чески бизнес и НПО (пещерни клубове и сдружения). В заключение са направени ня-
кои по-важни изводи, обобщени в следните направления: необходимост от регулации, 
готовност за създаване и прилагане на регулации и необходимост от обучение за карста 
през целия живот.

Ключови думи: земеползване в карстови територии, нагласи на заинтересовани 
страни, регулации в карст

ATTITUDES OF STAKEHOLDERS TOWARDS THE IMPLEMENTATION OF 
LAND USE REGULATIONS AND MANAGEMENT OF KARST AREAS

Dilyana Stefanova

Summary: Socio-economic systems created by man in karst areas or near such areas 
are very often in violation of their natural sustainable development. Prolonged anthropogenic 
impact causes significant changes in karstogenesis, which at the present stage of development 
of human society are expanding and deepening. Solving the problems caused by the human-
karst interaction requires active collaboration and joint efforts of all those interested in the 
sustainable development of karst areas. This means that stakeholders need to be precisely 
identified. It is also important to study stakeholders’ knowledge and awareness in the field 
of karst, their attitude towards the risks and the protection of karst areas, as well as their 
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attitudes towards the need to develop and implement regulations, norms and rules regarding 
the position those stakeholders occupy and the role they play. Tracking and analyzing the 
views and understandings of stakeholders with different competencies, will help to properly 
assess the need and readiness to develop and implement appropriate regulatory techniques 
and control models in the management of karst areas. This determines the purpose of this 
study - to establish the extent of understanding and how stakeholders perceive karst, and 
what their attitudes and willingness to create and implement regulations for land use and 
management of karst areas are. The study of the attitudes of stakeholders for the creation 
and implementation of regulations in land use and management of karst areas was conducted 
through a survey. The results of the „Survey of knowledge, practices, and attitudes of various 
stakeholders towards land use and management of karst areas“ were used as a starting point. 
Three types of stakeholders were surveyed as group entities: authorities (divided into seven 
subgroups), the tourism business (representatives of the show caves in Bulgaria) and NGOs 
(representatives of cave clubs and associations in Bulgaria). The information gathering model 
is a standardized questionnaire. The questions included in the survey are organized in four 
thematic areas – knowledge and awareness, practices, attitudes and perceptions. Within 
these thematic areas, the information collected through the survey was also analyzed. Some 
important conclusions about the expressed attitudes for management and administration of 
karst areas were summarized in the following areas: the need for regulations, readiness to 
create and implement regulations, and the need for lifelong karst training. In conclusion, the 
results of the survey presented in this paper, provide useful data on attitudes and readiness to 
create, introduce and implement regulations in karst areas.

Keywords: land use in karst areas, stakeholders’ attitudes, karst regulations

УВОД

Със своята стопанска дейност хората много рядко са в състояние да избе-
гнат въздействието върху средата, която обитават, още повече когато това се 
отнася за силно уязвими територии като карстовите. Социално-икономическите 
системи, създавани от човека в карстовите територии или в близост до тях, мно-
го често нарушават тяхното естествено устойчиво развитие. Продължителното 
антропогенно въздействие предизвиква значителни промени в карстогенезиса, 
които на съвременния етап от развитие на човешкото общество се разширя-
ват и задълбочават. Причината е в спецификата на карстовите територии. Те са 
изградени от карстови геосистеми, които се състоят от ясно засебени повърх-
ностна и подземна част (пещери), генетически и динамически тясно свързани 
(Андрейчук, Стефанов, 2006) и които се отличават с висока уязвимост и пови-
шен риск от въздействия особено на фона на нарастващите глобални промени. 
В този смисъл между човешките дейности и карстовите процеси се установяват 
двустранни преки и косвени връзки. Ето защо протичащите интензивни проме-
ни в земеползването в карстовите територии, от една страна, са активен фак-
тор в съвременния карстогенезис. От друга страна, променената и нарушена 
карстова среда води до сериозни екологични щети, които поради особеностите 
на карстовите геосистеми могат да останат и слабо видими, но с трайни и на-
растващи във времето последици. 

В много случаи минимизирането на негативните ефекти върху карстовата 
среда изисква прилагане и при необходимост актуализиране на съществуващи-
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те за целта законодателство, рeгулации и норми (включително на регионално 
и местно ниво), както и въвеждането на отговорен контрол за тяхното изпъл-
нение. Прегледът на световния опит разкрива разнообразни нормативни доку-
менти и ръководства, свързани с практически насоки за управление на карста и 
пещерите и карстовите геосистеми (Zakon…, 2004;  Karst …, 1999; Watson et al., 
1997). Тези въпроси се дискутират и в редица научни разработки и публикации 
(Дробенов и др., 2014; Currens, 2012; Fleury, 2007; Huppert, 2004; Veni et al., 
2001; LaMoreaux, Powel, LeGrand,1997). 

В България карстовите територии обхващат ¼ от нейната площ и векове 
наред са среда за обитаване и стопанска дейност на хората. Те обаче най-често 
не познават и не отчитат спецификата на карста, поради което чрез добива на 
строителни материали, строителството, земеделието и животновъдството, ту-
ризма и редица други дейности предизвикват сериозни негативни въздействия 
и необратими промени в естественото развитие на карстовите геосистеми. Като 
примери за по-сериозни последици от земеползването в карстовите райони мо-
гат да се посочат: използване на повърхностни и подземни карстови форми за 
сметища; промишлено, селскостопанско и битово замърсяване на карстовите 
води; ускорена почвена ерозия при разораване на карстови терени и увеличено 
механично отмиване към въртопите и понорите, което предизвиква размътване 
на подземните карстови води и активно отлагане на глинести наноси в карсто-
вите кухини; унищожаване на карстови форми или техни елементи; наруша-
ване на естественния въздухообмен и вентилационните процеси в пещерните 
системи; нарушаване на естествената среда и процесите на спелеогенезиса.

Важно условие за устойчивото управление на специфичните карстови те-
ритории е преди всичко познаването на спецификата им от тези, които ги уп-
равляват и извършват стопански дейности в тях. Решаването на проблемите, 
породени от взаимодействието човек–карст, изисква активно взаимодействие и 
съвместни усилия на всички страни, заинтересовани от устойчивото развитие 
на карстовите територии. Това означава, че тези страни, които участват индиви-
дуално или чрез организации, в управлението на карстовите територии, трябва 
да бъдат прецизно идентифицирани. Важно условие е е също така да има яснота 
относно тяхното знание и информираност в областта на карста, отношението 
им към рисковете, опазването и защитата на карстовите територии и нагласите 
им към необходимостта от разработването и прилагането на регулации, норми 
и правила от гледна точка на позицията, която те заемат, и ролята, която из-
пълняват. Анализът на различните виждания и разбирания на заинтересовани 
страни с различни компетенции ще подпомогне правилното оценяване на необ-
ходимостта и готовността им за разработване и прилагане на подходящи регу-
латорни техники и модели за контрол при стопанисване на карстови територии. 
Това определя и целта на настоящото изследване – да се установи доколко и как 
заинтересованите страни възприемат карста и какви са нагласите и готовността 
им за създаване и прилагане на регулации за земеползването и управлението на 
карстовите територии.
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МЕТОДИ И ДАННИ

Изследването на нагласите на заинтересовани страни за създаване и при-
ложение на регулации в земеползването и управлението в карстови територии 
е осъществено чрез научно изследване – анкетно проучване. Разработената ме-
тодика на конкретното анкетно проучване е продължение на предишни разра-
ботки на автора, свързани със социално-икономическия мониторинг на защите-
ни карстови територии (Стефанова, 2011а, 2011б; Стефанова, Стефанов, 2009). 
Целта е през събраната първична информация (качествена и количествена) по 
анкетен способ да се определи и оцени готовността за приложение на регула-
ции с оглед устойчивото управление на рисковите карстови територии. Като 
изходна база са използвани резултати от „Анкетно проучване за изследване на 
знание, практики, отношение и нагласи на различни заинтересовани страни 
към земеползване и управление на карстови територии“, разработено за голям 
брой заинтересовани страни. За целта на настоящото изследване са анализира-
ни резултатите от анкетирани три заинтересовани страни като групови субекти: 

→ Власти. В тази група са включени седем подгрупи: кметства на населе-
ни места (48); общински администрации (17); областни администрации (6); спе-
циализирани администрации на държавни институции на регионално и локално 
ниво – областни дирекции по безопастност на храните (6), областни дирекции 
земеделие (6), общински служби земеделие (18) и РИОСВ (5). Анкетираните 
от група власти са от пет моделни карстови района в България2 („Брестница“ 
– части от общини Ябланица и Тетевен; „Деветашко плато“ – части от об-
щини Ловеч, Летница, Севлиево, Сухиндол и Павликени; „Шуменско плато“ 
– части от общини Шумен и Велики Преслав; „Дъбраш“ – общини Гърмен и 
Сатовча и части от общини Банско, Гоце Делчев и Хаджидимово; „Буйновско-
Мурсалишки“ – части от общини Смолян, Девин и Борино). Включените в из-
следването администрации са пряко или косвено заинтересовани от земеполз-
ването, опазването и защитата на карста и пещерите и от управлението на кар-
стовите територии от посочените по-горе моделни райони.

→ Туристически бизнес – представители на всички благоустроени турис-
тически пещери в страната (13), в т.ч. тези, които ги стопанисват и обслужват. 
Всички те са пряко заинтересовни от използването атрактивността на карста за 
целите на туризма.

→ НПО – представители на пещерни клубове и сдружения в страната, 
в т.ч. пещерняци, пещерни инструктори и спасители в пещери и пропасти. Те са 
определени като заинтересована страна от гледна точка на това, че извършват 
прониквания и изследоваделска дейност в пещерите и се очаква да притежават 
познания за карста в по-голяма степен.

Всяка една от избраните групи и подгрупи заинтересовани страни през 
своите професионални ангажименти,  опитност и свързаност с карста и карсто-
вите територии се очаква да бъде адекватна към конкретното анкетно проучване.

2 Това са моделни карстови райони, представителни за основните типове карст в България, 
които Експерименталната лаборатория по карстология в НИГГГ-БАН изследва дълги години 
чрез проекти на ФНИ (http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/base.html)



87

Моделът за набиране на информация е стандартизирана анкетна карта. За 
група власти са разработени седем анкетни карти, за всяка една от включените 
подгрупи и съответно по една за представителите на туристическите пещери и 
пещерните клубове и дружества. Разработените анкетни карти са със затворени, 
отворени и смесени въпроси, организирани в 4 тематични области. Във всяка 
от тематичните области има общи за всички или за по-малък брой групови су-
бекти въпроси, а също и специфични, които се отнасят само за конкретна група. 
Чрез общите въпроси (19) за всички групови субекти могат да се определят 
ограничаващите фактори и е възможно извършването на сравнителен анализ. 
Общите въпроси за по-малък брой групови субекти (10 за представители на 
пещерни клубове и туристически пещери) и специфичните въпроси позволяват 
разкриване на повече детайли, характерни за конкретната група респонденти, 
които са продиктувани от различията в изпълняваните дейности на различните 
институции. Това гарантира както възможността за сравнителен анализ, така и 
отчитането на спецификите на отделните респонденти като представители на 
конкретна институция. По този начин се търси в максимална степен възмож-
ност за идентифициране на приликите и разликите между заинтересованите 
страни. Броят на въпросите в анкетните карти е както следва: за местна власт и 
областна администрация – 34; за специализирана администрация, управление 
и контрол – 39; за стопанисващи и обслужващи туристически пещери – 49, и за 
представители на пещерни дружества и клубове – 51. Въпросите, включени в 
анкетното проучване, са организирани в четири тематични области – знание и 
информираност, практики, отношение и възприятие и нагласи. 

В контекста на анкетното проучване Знание и информираност се определят 
от знанието на заинтересованите страни за карста и карстовите територии въз 
основа на резултати от научни изследванияи, научно-популарни факти, наблю-
дения, опит и др. По-конкретно в тази тематична област са включени въпроси, 
чрез които да се преценят познанията и информираността на респондентите от 
отделните групови субекти – както за конкретната карстова територия, към коя-
то те имат отношение, така и за карста и неговата специфика, която трябва да се 
отчита при прилагането на определени дейности. Знанията на ключовите заин-
тересовани страни и разбирането им за спецификата на карстовите територии 
са важни при вземане на управленски решения и осъществяването на контрол 
върху случващото се в карста. Степента на установените знанията за него може 
да бъде отправна точка за включване на администрациите в специализирани 
образователни програми. 

Практиките, по-скоро като настоящи, се разглеждат по отношение на 
това как заинтересованите извършват определен идейности, следят за тяхно-
то изпълнение, включени са в прилагането на регулации или следят за тяхно-
то изпълнение. В тази тематична област са включени въпроси, съобразени с 
дейностите, които извършват, и функците, които изпълняват заинтересованите 
страни. Чрез отговорите се цели да се установи настоящото състояние в зе-
меползването, опазването, защитата и контрола и управлението на карстови-
те територии. Естеството на установените при анкетното проучване практики 
в използване на карстовите територии, включително защитените, спомага за 
по-доброто оценяване в икономически план на стойността на ресурсите в тези 
територии и може да стимулира оптимизирането на икономическите и социал-
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ните ползи. Резултатите от анкетите са важни и от екологична гледна точка като 
ориентир за вземане на решения, свързани с опазването на природата и избяг-
ване на негативни ефекти върху местните общности.

В рамките на анкетното проучване Отношения и възприятия се разглеждат 
от гледна точка на отношението на заинтересованите към опазването, използва-
нето и развитието на карстовите територии, включително и защитените, дали и 
в каква степен оценяват рисковете и проблемите в тези територии. Отговорите 
допълват и представата за тяхното знание и информираност за карста и готов-
ността им за включване в прилагането на регулации в карстовите територии.

В последната тематична област Нагласи са включени въпроси, които се 
отнасят до вижданията на заинтересованите за бъдещото използване, развитие 
и управление на карстовите територии. Добива се представа и докъде могат да 
стигнат техните усилия и готовност за включване в разработването на законода-
телни инициативи и регулаторни техники за земеползване и управление.

В анкетните карти са включени и няколко въпроса, свързани с профила на 
анкетираните. Информацията за профил на анкетираните позволява организи-
рането и агрегирането по групи заинтересовани, образование, местоположение 
в комбинация с конкретни въпроси от различните тематични групи. 

Анкетното проучване е проведено в периода 09.02.–31.03.2021 г. Броят на 
реализираните анкети е под планирания в изследването (табл. 1).

Анкетните карти са разпространени чрез електронна поща до всички пред-
варително определени институции и експерти. За респондентите от пещерни 
клубове и сдружения анкетните карти са подготвени също и в Google Drive за 
директно попълване. Събраната информация е обработена в EXSEL. 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

Събраната по анкетен път информация се анализира по тематични области: 
знание и информираност, практики, отношение и възприятия и нагласи.

Знание и информираност. В голямата си част въпросите от тази тематич-
на група са идентични за всички групи анкетирани. Те се отнасят до знания, 
специфика, разпознаваемост и разпространение на карста и информираност 
за основните рискове и за ефектите от замърсяването в карстовите територии. 
Въпросите са сравнително елементарни и се отнасят до базисни знания за кар-
ста и карстовите територии и се интерпретират в три аспекта. 

Таблица 1. 
Реализация на анкетните проучвания

готовност за включване в разработването на законодателни инициативи и регулаторни 
техники за земеползване и управление. 
В анкетните карти са включени и няколко въпроса, свързани с профила на анкетираните. 
Информацията за профил на анкетираните позволява организирането и агрегирането по 
групи заинтересовани, образование, местоположение в комбинация с конкретни въпроси 
от различните тематични групи.  
Анкетното проучване е проведено в периода 09.02.–31.03.2021 г. Броят на реализираните 
анкети е под планирания в изследването (табл. 1). 
Таблица  1.  
 

Реализация на анкетните проучвания 

Целеви групи за анкетиране

Показатели
Брой планирани за анкетиране 150 26 50
Брой попълнени и върнати анкети 62 18 36
%  на реализация 41,33 69,23 72,00

Власти
Представители 
на туристически 

пещери

Представители на 
пещерни клубове     

и сдружения



89

1. Знания за карста и неговата специфика. Преобладаващо от респонден-
тите в трите анкетирани групи той се възприема като „релефни форми и пеще-
ри“ (50–60 %) (фиг. 1). С относително близки дялове е и разбирането за обосо-
бени скални комплекси (20–35 %). Като „химичен процес“ е разпознат в най-го-
ляма степен от представители на пещерните клубове и туристическите пещери 
– съответно около 45 % и 33,3 %, а от власти – 22,5 %. Като „природно-антро-
погенна система“ го отбелязват само едва 8,3 % от анкетираните пещерняци и 
5,6 % от представителите на туристическите пещери. Респондентите от групата 
власти не го възприемат и като „обособена почвена покривка“ и „популярно наи-
менование (топоним) на специфичен регион в света“. От всичките предложени 
варианти (12) за това какво е карст най-много (11) са посочени от анкетираните 
от пещерните клубове, което е обяснимо предвид тяхната предварителна подго-
товка, свързана с карста и пещерите. Като цяло, и при трите групи анкетирани 
преобладаващо е разбирането за карста като релефни форми и по-конкретно 
като пещери. Това едностранчиво и непълно познание за карста е сериозен про-
блем в управлението и стопанисването на карстовите територии.

2. Разпространение на карста и карстовите форми и неговата разпоз-
наваемост. От анкетираните от група власти 1/3 не дават отговор за дела на 
карстовите територии спрямо общата площ на общината или областта, в която 
живеят или работят. При пещерняците този дял е 22,2 %. Може да се каже, 
че процентът за дела на карстовите територии най-често е посочван произвол-
но. По отношение на карстовите форми повече от 2/3 от анкетираните от раз-
личните групи изброяват различни повърхностни и подземни карстови форми, 
като преобладаващи са пещерите. В голямата си част анкетираните определят 
последните като достъпни, но при поименното им назоваване става ясно, че в 
повечето случаи това са туристически пещери. 

Фиг. 1. Вие живеете или работите в карстов район. Знаете ли какво e карст?
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3. Знания и информираност относно замърсяването, опазването и защитата 
на повърхностните и подземните карстови форми (фиг. 2, 3, 4). Обнадеждаващо 
е, че 87,1 % от група на власти отговарят, че в пещерите не бива да се изхвърлят 
отпадъци (фиг. 2), На този фон обаче е тревожна констатацията на сравнително ви-
сок процент анкетирани пещерняци, че имат информация или лично наблюдеиние 
за изхвърляне на отпадъци в карстовите пропасти (80,56 %) и пещери (63,89 %) 
(фиг. 4б, в). Тревога будят също резултатите от анкетите, особено на групи власти 
и представители на туристическите пещери, относно замърсяването на повърх-
ностните карстови форми и произтичащите от това здравословни рискове (фиг. 3). 
Неразбирането на карста като природно-антропогенна система и отчитането на 
връзката между повърхностния и подземния карст обяснява високите нива на от-
говори не и не зная – над 50 % от групата власти (фиг. 3, 4). Това от своя страна 
крие големи рискове за управлението на карстовите територии. 

Фиг. 2. Може ли пещерите да се използват за складиране на отпадъци?

Фиг. 3. Замърсяването на повърхностните карстови форми (въртопи, валози, 
понори) крие ли опасност за здравето на местното население?



91

Фиг. 4. а,б,в. Имате ли информация или лични наблюдения изхвърлят ли 
се отпадъци в карстови форми на територията на Вашата област/община?
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Като цяло, повече знания и информираност за карста показват анкетира-
ните членове на пещерните клубове и значително по-малко – останалите ан-
кетирани. Това впечатление се допълва и от отговорите, представени на фиг. 5.

Практики. Чрез няколко от въпросите в анкетното проучване се търси 
информация за практикувани действащи норми и регламенти в карста и съот-
ветно за упражняван контрол при тяхното прилагане. Използва се един общ 
въпрос към всички групи анкетирани и няколко специални въпроса към групата 
на власти. При общия въпрос (фиг. 6) преобладават отговорите Не, Не зная и 
Без отговор за част от групата на власти. Най-голям е процентът на отговор Да 
за представители на пещерни клубове (33,33 %). Обяснение за това са и някои 
забрани, с които пещерняците са длъжни да се съобразяват при влизане в диви 
пещери, свързани най-вече с местообитанията на прилепи (Директива за мес-
тообитанията от НАТУРА 2000). За туристическите пещери е важно да се каже, 
че в голямата си част те са природни забележителности и като такива са под 
действието на Закона за защитените територии. 

Фиг. 5. Какво според Вас означава опазването и защитата на пещерите? (%)

Фиг. 6. Има ли във Вашата община/област/ или в районите, където провеждате 
експедиции, специални норми и регламенти за земеползване в карстовите територии?
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В силно уязвимите карстови територии от голямо значение са практиките 
на обработка на земята и отглеждането на животните. Това е така, защото ако се 
прилагат неправилно, е възможно те да се превърнат в потенциални замърсите-
ли на карстовите води. Чрез отговорите на въпроси, илюстрирани на фиг. 7, 8, 
9, 10, се добива представа за провежданите практиките в тази насока, както и 
доколко администрациите са наясно с проблема и са ангажирани с контрола на 
земеползването в карстовите територии. Изключително тревожно е, че над 70 
% са отговорите Не зная и Без отговор на въпросите от фиг. 7 и 8. Изводът е, че 
основната част от респондентите, които работят в карстови територии и са от-

Фиг. 7. Имате ли информация или лично наблюдение как се постъпва, 
ако в земята, която се обработва на територията на Вашата област/

община, има въртопи?

Фиг. 8. Имате ли информация или лично наблюдение какви торове 
се използват при обработка на земята в карстовите територии във 

Вашата област/община? 
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говорни за тяхното управление, нямат необходимата информация за земеполз-
ването в тях. Това се потвърждава и от отговорите, илюстрирани на фиг. 9 и 10. 

Резултатите по отношение на практиките на контрол при обработката на 
земята и върху местата за събиране на животинска тор също не показват об-
надеждаващи резултати (фиг. 11, 12). Може да се каже, че ситуацията при кон-
трола върху местата за събиране на животинска тор е малко по-добра – 41,54 % 
отговарят с Да. Като се добавят и констатираните относно изхвърлянето на от-
падъци в карстовите форми (фиг. 4а, б, в), не буди никакво съмнение, че са се 
натрупали сериозни проблеми относно прилагането на регулаторни техники и 
контрол в земеползването на карстовите територии. 

Фиг. 9. Имате ли информация или лично наблюдение 
къде отглеждащите животни събират животинската тор 

във Вашата област/община? (%)

Фиг. 10. Имате ли информация или лично наблюдение 
как се събира торта от животните във Вашата област/община?
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Фиг. 12. Осъществява ли се специален контрол на местата 

за събиране на животинска тор във Вашата област/община?

Фиг. 11. Осъществява ли се специален контрол 
при обработката на земята в карстовите територии 

на Вашата област/община? (%)
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Отношение. Чрез въпросите, включени в тази тематична група, се просле-
дява отношението на заинтересованите към рисковете, проблемите, опазването 
и защитата на карстовите територии. По отношение на основните рискове за 
местната общност в карстовите територии се коментират само тези, които са 
оценени с най-висока оценка 10 (табл. 2). 

Нито един от посочените рискове не е оценен с най-висота оценка от 
всички респонденти в трите групи. Като най-сериозен е определен рискът 
„Нерегламентирани сметища и изхвърляне на битови отпадъци“. При респон-
дентите от групата власти той е определен като най-висок от 40,32 % и съот-
ветно с по 33,33 % от другите две групи – представители на туристическите пе-
щери и пещерни клубове. Също така 33,33 % от представителите на пещерните 
клубове като най-висок риск определят и „Липсата на добра координация меж-
ду институциите“. Около една четвърт от респондентите на групите власти и 
представители на пещерни клубове считат за големи рискове и „Отсъствие на 
пречиствателни станции“ и „Изхвърляне на нефтопродукти“. Направените 
оценки могат да се възприемат и като база за подпомагане на планирането в 
развитието и управлението на тези специфични територии.

За местните общности съществуват четири основни проблема, отнасящи 
се до карстовите територии – замърсяване на подземните води, наводнения, за-
щита на карстовите екосистеми и защита на пещерите (фиг. 13). Нито един от 
тях обаче не е оценен като много сериозен проблем – с повече от 50 % от рес-
понденти от трите групи. Като такъв се откроява проблемът „Замърсяване на 
подземните води“ (между 30 и 50 % за отделните групи). Той е оценен още и 
като сериозен в голяма степен от трите групи респонденти (между 20% и 28%) 
(фиг. 13а). Тези резултати позволяват да се приеме, че това е един от пробле-
мите, който е най-значим за всички респонденти. 

Около 1/3 от респондентите, представители на туристически пещери 
и пещерни дружества, определят като сериозни в голяма степен проблемите 

Заинтересовани

Рискове
Бр. 

отговори с 
оценка 10 %

Бр. 
отговори с 
оценка 10 %

Бр. 
отговори с 
оценка 10 %

Изхвърляне на нефтопродукти 16 25,81 3 16,67 8 22,22
Нерегламентирани сметища и изхвърляне на битови 
отпадъци във въртопи 25 40,32 6 33,33 12 33,33
Обработката на земята от външни за района арендатори 4 6,45 2 11,11 3 8,33
Отсъствието на пречиствателни станции 16 25,81 3 16,67 10 27,78
Голям туристопоток 6 9,68 2 11,11 4 11,11
Ниската култура на туристите 13 20,97 2 11,11 10 27,78
Липсата на достатъчно финансови средства за осигуряване 
на подходяща тур. инфраструктура 12 19,35 2 11,11 2 5,56
Икономически интереси, свързани със строителството и 
туризма 8 12,90 4 22,22 7 19,44
Наемане на персонал по обслужване на туристическия обект 
от лица извън местната общност 3 4,84 1 5,56 1 2,78
Липсата на добра координация между институциите 8 12,90 2 11,11 12 33,33

Власти Прставители на 
пещерни клубове

Представители на 
тур. пещери

Таблица 2.  
Кои според Вас са основните рискове за местната общност 

в карстовите територии? (моля, оценете всеки един от тях със стойност 
от 1 до 10, като 1 е най-малък риск, а 10 – най-голям)
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Фиг. 13. а,б,в,г. Според Вас колко сериозни за местната общност 
в карстови територии са изброените проблеми?

1. Много сериозни; 2. Сериозни в голяма степен; 3. В малка степен; 4. Не са сериозни; 
5. Не мога да преценя; 6. Без отговор

а

б

в

г

7 Проблеми на географията, 1–2/2022 г. 
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„Защита на карстовите екосистеми“ и „Защита на пещерите“ (фиг. 13 в, г). 
За представителите на група власти към тази степен на сериозност се отнася и 
рискът „Наводнение“ (фиг.13 б).

Обобщено отношение на заинтересованите към проблемите в карстовите 
територии е представено на фиг. 14 чрез резултатите от въпроса „Моля, кла-
сирайте и отбележете следните пет проблема по степен на сериозност от 
1 до 3“3, които повече или по-малко се потвърждават от отговорите на въпро-
са, илюстриран на фиг. 13. Например, като значително сериозни (над 50 %) за 
представителите на пещерните клубове и туристическите пещери са пробле-
мите „Защитата на карстовите екосистеми“ и „Защитата на пещерите“. 
Замърсяването на подземните води“ е много сериозен проблем за пещерните 
клубове (над 80 % ) и за анкетираните от група власти (около 49 %).  

И трите групи заинтересовани се обединяват около идеята, че регула-
ция на земеползването в карстовите територии се налага най-общо заради 
„Опазването на околната среда“ и по-конкретно за „Опазване и защита на 
подземните води“ и „Опазването и защита на пещерите“ (фиг. 15). 

Чрез няколко въпроса към представителите на пещерните клубове и на ту-
ристическите пещери се проследява и отношението им към опазването и защи-
тата на пещерите по отношение на три критерия: мерки, контрол и управление 
(фиг. 16, 17 и 18). При представителите на пещерните клубове оценката и за 
трите критерия в много висока степен е Лоша – над 70 %. Представителите на 
туристическите пещери (в голямата си част те представляват стопанисващи-

3 На фиг. 14 са илюстрирани съотношения на отговор 3 - с най-голяма степен.

Фиг. 14. Моля, класирайте и отбележете следните пет проблема по степен 
на сериозност от 1 до 3 

(1 – с най-малка степен ; 2 – със средна степен; 3 – с най-голяма степен) 
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Фиг. 15. Кое според Вас налага да се регулира земеползването 
в карстовите територии?

Фиг. 16. Как оценявате мерките по опазване и защита на пещерите 
към настоящия момент? 
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Фиг. 17. Как оценявате контрола по отношение на опазване 
и защита на пещерите към настоящия момент?

Фиг. 18. Как оценявате управлението на пещерите 
към настоящия момент?

те ги) оценяват мерките и контрола по опазването и защитата на пещерите с 
оценка Задоволителна – съответно с 33,33 % и 44,44 %, а управлението им – с 
Добра (50 %).

Нагласи. Важна част в анкетното проучване е изследването на нагласите 
на заинтересованите за бъдещото използване, ефективно развитие и управле-
ние на карстовите територии, в т.ч. и докъде могат да стигнат техните усилия за 
включване в разработването на законодателни инициативи. Като цяло положи-
телна е нагласата за създаване на специални норми и регламенти за земеполз-
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Фиг. 20. Според Вас за какво ниво на приложение трябва да се изработват 
нормите и регламентите за земеползване в карстови територии?

Фиг. 19. Според Вас необходимо ли е създаване на специални 
норми и регламенти за земеползване в карстовите територии 

в областта, в която живеете или работите?

ване в карстовите територии. Важно е да се отбележи, че малко повече от 1/3 
от представителите на група власти не могат да преценят или не дават отговор, 
докато близо 90 % от пещерняците са с положителна нагласа (фиг. 19). 

Между 60 и 70 % са анкетираните, чиято нагласа е нормите и регламентите 
да се създават на национално ниво. Интерес представлява част от отговорите 
на представителите на групите власти и на туристическите пещери, при които 
около ¼ подкрепят предложението нормите и регламентите да се създават на 
областно ниво (фиг. 20).
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В цялостния процес, свързан с нормите и регламентите, е важно да се знае 
кой трябва да ги създава и съответно кой да регулира и контролира тяхното 
прилагане (фиг. 21, 22). В голяма степен нагласите, свързани със създаване-
то и контрола от определени институции, са идентични и при трите групи за-
интересовани. На първо място изборът е в полза за РИОСВ, следван от този 
за „Общинските администрации“ и „Регионалните служби по земеделие“. 
Относно създаването на нормите и регламентите значителна е и нагласта на 
анкетираните за участие и на представители на „Научната общност“, дока-
то за контрола по-висока е нагласата към тази институция само от страна на 
пещерняците. Известни различия се наблюдават при техните нагласи и спря-
мо създаването на норми и регламенти – те заявяват по-голяма подкрепа за 

Фиг. 21. Според Вас кой би трябвало да създава регламенти за земеползване 
в карстовите територии на Вашата област/община? (%)

1. Общ. администрация; 2. Регионал. служби по земеделие; 3. Регионал. служби по 
безопасност на храните; 4. Регионал. ВиК служби; 5. Регионал. служби по горско 

стоп.; 6. Регионал. и  местни тур. орг. и служби; 7. Представители на местни производ-
ства; 8. Научната общност; 9. РИОСВ; 10. НПО. 11. Други; 12. Без отговор

Фиг. 22. Според Вас кой би трябвало да регулира и контролира земеползването 
в карстовите територии на Вашата област/община? (%)

1. Общ. Администрация; 2. Регион. служби по земеделие; 3. Регион. служби по безо-
пасност на храните; 4. Регион. ВиК служби; 5. Регион. служби по горско стопанство; 

6. Регион. и местни тур. орг. и служби; 7. Представители на местни производства; 
8. Научната общност; 9. РИОСВ; 10. НПО; 11. Специално създадена служба; 

12. Без отговор
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„Регионалните служби по горско стопанство“ и „Регионалните и Местните 
туристически организации и служби“, докато по отношение на контрола са с 
по-големи предпочитания към НПО и специално създадени за целта служби за 
контрол (фиг. 22). Най-общо нагласата е тези, които създават регламентиге – те 
да осъществяват и контрола.

Важен момент в управлението на карстовите територии е прилагането на 
интегриран подход – както институционален, така и междуобщински, при съз-
даването на норми и регламенти и контрола за тяхното прилагане (фиг. 23, 24). 

Фиг. 23.а,б. Според Вас целесъобразно ли е използването на интегриран 
междуинституционален подход при земеползване в карстови територии?

а

б
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Положителните нагласи за институционална интегарация, отчетени от всички 
заинтересовани чрез анкетното проучване (фиг. 23), е гаранция за предпри-
емане на първоначални стъпки в тази посока. Малко по-ниските стойности на 
нагласите за междуобщинска интеграция вероятно се дължат на установеното 
слабо познаване спецификата на карста от групата на власти (фиг. 24). 

Фиг. 24.а,б. Според Вас целесъобразно ли е използването на интегриран 
междуобщински подход при земеползване в карстови територии?

а

б
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Допълващ щрих са и резултатите за нагласите от евентуалните ползи и нега-
тиви в социално-икономически и екологически аспект (фиг. 25, 26). Категорична 
е нагласата за екологични ползи, докато за социално-икономическите пол-
зи около 1/3 от заинтересованите отговарят с Не мога да преценя (фиг. 25).  
Относно негативните ефекти нагласите са силно диференцирани (фиг. 26). 

Фиг. 25. а, б. Смятате ли, че използването на интегриран подход 
в земеползването в карстови територии би донесло ползи?

а

б
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Друг важен аспект в изследването са нагласите, свързани с използването и 
управлението на пещерите, на две от групите респонденти – представителите 
на туристическите пещери и на пещерните клубове. Нарасналият интерес през 
последните години към пещерите като туристически атракции поставя въпроса 
дали е необходимо увеличаване броя на благоустроените пещери и осигуряване 
на достъп до диви пещери. Отговорът Да на респондентите е преобладаващ 
(фиг. 27, 28), но не е малък процентът и на отговорите Не и Не мога да преценя, 
което е показателно, че мненията са разделени. 

Фиг. 26. а, б. Смятате ли, че използването на интегриран подход 
в земеползването в карстови територии може да има и негативни ефекти?

а

б
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4 https://www.hinko.org/hinko/Law.php

Фиг. 27. Според Вас трябва ли да се увеличи броят 
на благоустроените туристически пещери в България?

Фиг. 28. Смята те ли, че диви пещери могат да се използват 
за туристически атракции?

Изключително дискусионен, особено в средите на пещерняците, е въпро-
сът трябва ли да има закон за пещерите и какъв да бъде неговият обхват. Най-
голяма подкрепа получава предложението за закон за „Карста и пещерите“ 
(фиг. 29). Това е много оптимистично предвид възникналите вече редица спор-
ни въпроси около предлагания и обсъждан досега Проектозакон за пещерите4. 

Предвид различните форми на стопанисване на благоустроените туристи-
чески пещери и нарастващия интерес към дивите пещери, е важно да се уста-
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Фиг. 29. Според Вас трябва да има закон за? (%)

Фиг. 30. а, б Каква организация на управление на пещерите 
според Вас би трябвало да се въведе?

а 

б
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нови и какви са нагласите за организацията на тяхното управление (фиг. 30). 
Тук трябва да се уточни, че според българското законодателство пещерите са 
държавна собственост.  Представителите на пещерните клубове подкрепят два 
от предложените в анкетата варианта – „Самостоятелно централизирано за 
всички пещери в България“ и „Децентрализирано управление (сдружения на 
пещерните клубове и пещерни клубове)“. Представителите на туристическите 
пещери в голяма спепен подкрепят „Децентрализираното управление (общин-
ска администрация и туристически дружества)“. Очевидно е, че всяка една 

Фиг. 32. Считате ли за необходимо да се въведат нормативно 
длъжностите екскурзовод (за благоустроени туристически пещера) 

и пещерен водач (за диви пещери)?

Фиг. 31. Според Вас трябва ли всяка туристическа пещера 
да има План за управление?



110

от заинтересованите страни проявява амбиции да стопанисва и управлява ту-
ристическите пещери, вероятно и поради финансовите ползи.

От гледна точка на ефективното управление на туристическите пещери е 
важно всяка една от тях да има и План за управление. В много голяма степен 
това намира одобрение и от двете групи респонденти за отговор „Да, за всяка 
пещера използвана за туристически цели“ (фиг. 31). В много голяма степен 
се подкрепя и необходимостта от въвеждането на длъжностите екскурзовод за 
благоустроени туристически пещера и пещерен водач за диви пещери (фиг. 32).

ИЗВОДИ

Въз основа на анализа на резултатите от проведеното анкетно проучване 
на три групи заинтересовани са направени някои по-важни изводи относно съ-
ществуващите нагласи за стопанисване и управление на карстовите територии. 
Те могат да бъдат обобщени в следните направления: необходимост от регу-
лации при земеползване в карстови територии, готовност на заинтересованите 
страни за създаване и прилагане на регулации и необходимост от обучение за 
карста през целия живот.

1. Необходимост от регулации при земеползване в карстови територии 
(през практики и отношение) 

В голяма степен разбирането за необходимост от регулации в карстови-
те територии получава одобрение от анкетираните, като при респондентите от 
групата на власти се отчита известна колебливост. От една страна, необходи-
мостта от регулации се потвърждава от факта, че някои неправилно прилага-
ни с оглед спецификата на карста практики в земеползването са с негативни 
ефекти както за карстогенезиса, така и за местните общности. От друга страна, 
изразеното положително отношение на заинтересованите към необходимостта 
от опазване чистотата на подземните води, защитата на пещерите, защитата на 
карстовите екосистеми и като цяло опазването на околната среда също е в под-
крепа на създаването и прилагането на регулации, които биха били решение 
на изброените по-горе проблеми. Определените от респондентите рискове от 
най-голяма степен „Нерегламентирани сметища и изхвърляне на битови отпа-
дъци“, „Изхвърляне на невтопродукт“ и „Липсата на добра координация меж-
ду институциите“ в силно уязвимите карстови територии също са в подкрепа 
на необходимостта от прилагане на регулации в карста. Допълнителни аргумен-
ти в полза на тезата от необходимост за създаване и прилагане на регулации са 
заявените оценки в по-голяма степен като Лоши и Задоволителни по отношение 
мерките, контрола и управлението за опазване и защита  на пещерите.

2. Готовност на заинтересованите страни за изработване и прилагане 
на регулации в карстовите територии (като нагласа и през знание и инфор-
мираност)

Освен констатираната необходимост от регулации в стопанисването и 
управлението на карстовите територии, е важно да се установи и каква е сте-
пента на готовност на заинтересованите страни от създаване и прилагане на 
регулаторни техники. Преценката за тяхната готовност е проследена през след-
ните два аспекта: 
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– През знанието, информираността и разбирането за карста и нагласите 
по отношение на необходимост от създаването и приложението на регулации 
(фиг. 1 и фиг.19 )

Близо 60 % от респондентите в групата власти са с нагласа за необходимост 
от регулации, но за около 60 % от тях карстът е преди всичко релефни форми и 
пещери и само около 5 % го възприемат като природна система. Неразбирането 
на системната същност на карста е сериозна пречка по отношение на тяхната 
готовност като компетенции за създаване на регулации на местно или регионал-
но ниво. Аналогично е състоянието и при представителите на туристическите 
пещери. При представителите на пещерните клубове разбирането за карста е 
по-задълбочено: за около 40 % от тях той е химичен процес и местообитания 
на животни, а за малко над 50 % е и природна ситема. Това дава основание да 
се предполага, че те имат по-голяма готовност и компетенции за изготвяне и 
прилагане на регулации, наредби и правила, но най-вече по отношение на пе-
щерите и в по-малка степен по отношение общо на земеползването в карста.

Оформящата се теза, че местните и регионалните власти нямат необхо-
димата готовност да създават норми и регулации за карстовите територии, се 
подкрепя и от факта, че независимо че те определят като много високо риско-
ви „Нерегламентираните сметища“ и „Изхвърлянето на битови отпадъци“ 
(табл. 2), тяхната информация или лично наблюдение за „Изхвърляне на от-
падъци в повърхностни и подземни карстови форми“ са много ниски (фиг. 4). 
Това потвърждава как липсата на компетенции за спецификата на карста може 
да отклонява вниманието от най-уязвимите места в карстовите територии.

Друг тревожен извод е, че основният дял и от трите заинтересовани страни 
избира в по-голяма степен опцията нормите и регламентите за карстовите тери-
тории да се изработват на национално ниво на приложение. Това е показателно, 
че те нямат нужните компетенции и прехвърлят отговорността на по-високо 
ниво.

– През информация за прилагани настоящи практики с оглед превенция в 
карстови територии и готовност за създаване на регулации

На зададените въпроси за прилагането на конкретни практики в земеде-
лието и животновъдството, типични за карстови райони, преобладаващите от-
говори са Не зная или Без отговор (фиг. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Това отново е 
в подкрепа на тезата, че степента на готовност при респондентите от групата 
власти за създаване и прилагане на регулации в земеползването е много малка.

3. Необходимост от обучение за карста през целия живот
Би било нереалистично да се очаква от специалистите в различните адми-

нистрации да имат подробни познания и разбиране на карста и предизвикател-
ствата, които той поставя пред местните общности от карстовите територии. 
Това означава, че хората с експертни познания в конкретни направления за кар-
ста може лесно да се превърнат в критичен фактор както в разработването на 
карстовите регулации, така и за вземане на решения за конкретните им форми 
на прилагане. Намесата на професионалисти, като геолози, хидрогеолози, ге-
оморфолози, биолози и др., е изключително важно, защото без техния принос 
администрациите лесно могат да подценят или надценят сериозността на про-
блема, свързан с карста. Поради факта, че в страната специалистите в областта 
на карста в последните години значително намаляват, решаването на пробле-
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мите в карстовите територии налага необходимостта от подготовка на кадри, 
включително и чрез обучение през целия живот.

Важно е местните и регионалните администрации да осъзнаят необходи-
мостта от знания за карста и рисковете в карстовите територии и да започнат 
правилно да ги управляват. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резултатите от анкетното проучване, представени в тази публикация, пре-
доставят полезни данни относно нагласите и готовността за създаване, въвеж-
дане и прилагане на регулации в карстови територии. Тези резултати предиз-
викват много въпроси и са предизвикателство за нови проучвания в тази насока. 
Би било интерсно да се разшири както кръга на заинтересованите, така и да се 
изследват възможности за приложение на конкретни регулаторни техники пре-
ди всичко на местно ниво.

Важно е за регулациите в карста да се работи превантивно, а не в отговор 
на възникнал конкретен текущ проблем, защото набързо приетите наредби като 
отговор на сериозен проблем могат да бъдат изключително ограничителни или 
ненапълно ефективни и полезни в дългосрочен план. Също така е важно и хора-
та, които имат знание и компетенции в областта на карста да информират упра-
вляващите за рисковете в карстовите територии, за да се работи целенасочено 
за тяхното предодвратяване чрез изработване на научно-обосновани и доказани 
в практиката регулации.
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