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Целта на проекта IDES, финансиран от 
Транснационалната програма "Дунав" (номер на 
финансиране DTP3-389-2.1), е да се подобри 
качеството на водите по река Дунав и нейните 
основни притоци чрез разработване на подход за 
интегрирано управление на заливните равнини, 
основан на екосистемни услуги-ЕУ. 
 
EY се определят като пряк и непряк принос на 
екосистемите за благосъстоянието на хората и 
оказват влияние върху нашето оцеляване и 
качество на живот. ЕY могат да бъдат разделени на 
три основни категории: снабдяване, регулиране и 
поддържане и културни екосистемни услуги. 
 
В рамките на проекта IDES е разработен нов подход 

(IDES Tool) за интегрирано управление на 

заливните равнини, основан на екосистемните 

услуги, и който е представен в разработените 

ръководство и стратегия.  

В двете публикации е направен преглед на процеса, 

необходим за научно обосновано и базирано на 

доказателства вземане на решения чрез 

картографиране и оценка на екосистемните услуги. 

Избрани са 26 екосистемни услуги от трите основни 
групи, които обикновено се предоставят от речно-
заливните равнини в Дунавския район на басейново 
управление.  
Екосистемните услуги са оценени на ниво басейн, 
както и са тествани в 5 пилотни района (Австрия, 
Унгария, Румъния, Сърбия и Словения). 
 

Всички резултати на английски език  
могат да бъдат изтеглени от  
https://www.interreg-danube.eu/approved-
projects/ides/outputs. 
 

Водещ партньор на проекта IDES: LP Catholic 
University of Eichstaett-Ingolstadt, CUEI, Germany 
Партньри на проекта IDES:  
- University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, 
BOKU-IHG, Austria  
- University  of Bucharest, UB-RCSES, Romania 
- Middle Tisza District Water Directorate, Kötivizig, Hungary  
WWF-Romania  
- Forschungsverbund Berlin e.V., FVB.IGB  
- Germany Ministry of Environment, Waters and Forests, 
Romania  
- Slovenia Forest Service, SFS  
- Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, FAUNS, 
Serbia  
- Climate, Atmosphere and Water Research Institute at 
Bulgarian Academy of Sciences, CAWRI-BAS, Bulgaria  
- Institute for water of the Republic of Slovenia, IzVRS 
 

 
 

Асоциирани партньори: ICPDR, Austria; Bavarian State 
Ministry of the Environment and Consumer Protection, 
Germany; State Nature Conservancy of the Slovak Republic; 
National Institute for Hydrology and Water Management, 
Romania; General Directorate of Water Management, 
Hungary; Association "Global Water Partnership-
Bulgaria"; Federal Ministry of Agriculture, Regions and 
Tourism, Austria; Danube floodplain National Park, Austria; 
Fisheries Research Institute of Slovenia; WWF Adria - 
Association for the protection of nature and conservation of 
biological diversity, Croatia; EcoContact P.A., Moldova 
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Препоръчва се инструментът IDES Tool да се 
прилага и на Дунавско и на национално ниво в 
допълнение към положителния опит на местно 
равнище. 

 

 

На ниво на целия Дунавски басейн 
- Пространствен анализ на цялото течение на 
големите реки и техните заливни равнини  

- Идентифициране на горещи точки за наличие на 
ЕУ 

- Интегриране на дефицитите и потенциала на ЕУ и 
нуждите от тяхното управление в ПУРБ и редовното 
му актуализиране  

- Сравняване на сценариите за управление въз 
основа на ЕУ.  

На национално ниво 
- Разработване на национални атласи на заливните 
равнини с информация за наличните ЕУ  

- Интегриране на оценката на ЕУ в протоколите за 

регионално планиране, като по този начин се 

насърчава по-доброто адаптиране на 

природосъобразни решения към предстоящите 

предизвикателства в управлението на водите (вкл. 

качеството на водите, изменението на климата, 

повишената честота на наводненията и 

засушаванията) 

- Насърчаване на разработването на съвместни 

документи за планиране управлението на водите 

въз основа на оценка на ЕУ 

- Утвърждаване на подхода на ЕУ като инструмент 

за оценка на анализите за разходите и ползите  

- Национални образователни програми за ЕУ  

- Съвместно създаване и прозрачно вземане на 

решения относно концепциите за управление на 

водите в регионален/местен мащаб: интегриране на 

заинтересованите в процесите на планиране от 

самото начало. 

Наличието на нов общ инструмент за оценка  (IDES 
Tool), който взема в предвид почти всички значими 
екосистемни услуги, благоприятства включването 
на концепцията за ЕУ в пространственото и 
социално-икономическото планиране и вземането 
на решения.  
Подходът на IDES, хармонизиран между страните 
от Дунавския басейн, ще позволи на управляващите 
водите и на планиращите на различни нива да 
разработват немонетарни, интегративни и 
прозрачни процеси на вземане на решения, 
основани на екосистемни услуги. Това ще насърчи 
прилагането на подхода на ЕУ и ще доведе до 
многоцелеви и устойчиви решения. 

 

 

 

 
 

 
   

  
  

 
  

 
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 

 
  

  
 
  

 
   
 
 
 

 
 

  
 
  

 
  

 
 
 
 
  

 
  

 
  

 
 
 

 
  

 
 

 
 
  
  

 
 


