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Abstract 

The current study aims to test one of the InVEST models in the municipality of Smolyan. The 
territory was chosen for the needs of the project "Heritage BG", for which the tool Visitation: 

Recreation and Tourism was used. The idea is to reveal the applicability of the model for 
recreation and tourism in Bulgaria and more precisely for the region of the municipality. The 

results show that the model can be applied at this administrative level for preliminary analyzes 
in relation to site visits. 
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Въведение 

Моделът InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Trade-offs) e 
разработен през 2011 г. с цел подпомагане на интегрираните оценки на екосистемните 
услуги. Софтуерът е безплатен и представлява набор от модели, които се използват за 
картографиране и оценка на стоките и услугите, полуавани от природата. Версията на InVEST 
Visitation: Recreation and Tourism (3.7.0) е пусната на 09.05.2019 г. в сайта на Natural Capital 
Project и представлява междинна актуализиция на модела 
(https://naturalcapitalproject.stanford.edu/software/invest). 

Отдихът и туризмът са важни компоненти на много национални и местни икономики 
и те допринасят за качеството на живот, усещането за място, социалната връзка, 
физическото благосъстояние, учението и други нематериални активи. Ключова причина за 
изучаване на рекреацията или туризма е икономическото значение на тази индустрия 
(http://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-users-guide/html/). Разбира се, 
икономическите въздействия са само един от начините за измерване на значението на 
рекреацията и туризма. Тези дейности значително допринасят за различни аспекти на 
благосъстоянието на хората (Russell et al., 2013). Например, отдихът на открито е духовно 
преживяване за много хора (Trainor and Norgaard, 1999), а социалните взаимодействия в 
природата допринасят за изграждането на усещане за място (Willox et al., 2012). 

За да определи количествено стойността на естествената среда, моделът за 
рекреация и туризъм на InVEST прогнозира разпространението на човекодни за отдих на 
базата на местоположението на естествените местообитания и други характеристики 
(достъпност, изградена инфраструктура), които участват в решенията на хората за това къде 
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да почиват (Adamowicz et al., 2011). Инструментът оценява приноса на елементите на 
ландшафта към посещаемостта, като използва проста линейна регресия. При липса на 
емпирични данни за посещаемост, моделът е параметризиран да използва като 
алтернатива геотагнати снимки, публикувани в сайта flickr.com между 2005 и 2017 г. InVEST 
може да прогнозира как бъдещите промени в естествените особености ще променят 
посещаемостта, изразена в проценти. Инструментът генерира шейпфайлове, показващи 
текущите тенденции на рекреацията и, по желание,  шейпфайлове с бъдещите тенденции 
при алтернативни сценарии (http://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-users-
guide/html/). 

 
Методика 

За стартирането на модела е необходимо да се попълни диалогов прозорец с 
входните данни и параметрите за моделиране (фиг. 1). 

В първата част от прозореца на рекреационния модел се задават: 

 папката, в която да се запазят резултатите (под формата на шейпфайлове, csv 
таблици и текстови файлове): pud_results.shp, monthly_table.csv; predictor_data.shp, 
regression_coefficients.txt, scenario_results.shp; aoi.shp; natcap.invest...client-log...txt 
(http://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-users-guide/html/); 

 като опция може да се зададе суфикс (наставка), който да се отразява в края на 
наименованията на аутпутите (например за община Смолян може да се зададе 
наставка SML и така шейпфайла ще се именува pud_results_sml.shp, но в хода на 
работата с модела се установи, че суфиксът дава RuntimeError и на този етап не е 
приложим) (https://community.naturalcapitalproject.org/t/runtime-error-visitation-
and-tourism-model/242); 

 следващата задължителна стъпка е да се прикачи районът на изследване – 
шейпфайл с територията на община Смолян; 

 последните две стъпки включват началната и крайната година – 2005 и 2017 г. 

 
Фиг. 1. Диалогов прозорец на модела InVEST Visitation: Recreation and Tourism 

file:///D:/My_Docs/SU/diplomanti/Petar/flickr.com
http://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-users-guide/html/
http://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-users-guide/html/
http://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-users-guide/html/
https://community.naturalcapitalproject.org/t/runtime-error-visitation-and-tourism-model/242
https://community.naturalcapitalproject.org/t/runtime-error-visitation-and-tourism-model/242


 49 

Описаната по-горе част от модела работи с данни за посещаемост чрез photo-user-
days (дни с геотагнати снимки от сайта flickr.com). Като недостатък тук може да се изведе, 
че този сайт не е популярен в България. 

Следващите две части на модела, включени в рекреационния модел, са опционални 
(Compute Regression и Grid the AOI), но именно те са от съществено значение за целите на 
изследването.  

В Compute Regression се прикачват две таблици в CSV формат – Predictor Table (фиг. 
2) и Scenario Predictor Table, като втората не е задължителна. Тези таблици съдържат 
информация за атрибутите на дадената територия (община Смолян), като природни 
дадености (например защитени територии, реки, езера, върхове), изградена 
инфраструктура (пътища) и човешки нужди (селища) и др. Таблиците определят набора от 
слоеве, които да се използват като предиктори. Те трябва да имат следните задължителни 
полета, за да могат да бъдат разпознати от модела: 

 id – уникален код за предиктора, съставен с до девет символа; 

 path – местоположението и името на файла предиктор; 

 type – метричен режим на прогнозата: 
- raster_mean - представлява средната стойност на растера в дадена клетка (за 

растери). 
- raster_sum - представлява сумата от стойностите на растера в дадена клетка 

(за растери). 
- point_count - представлява броят на точките в дадена клетка (за точкови 

шейпфайлове). 
- point_nearest_distance - представлява евклидовото разстояние от центъра на 

клетката до най-близката точка в прогнозния леър (за точкови шейпфайлове). 
- line_intersect_length - представлява общата дължина на линиите, пресичащи 

всяка клетка (за линейни шейпфайлове). 
- polygon_area_coverage - представлява зоната на препокриване на предиктора 

в дадена клетка (за полигонални шейпфайлове). 
- polygon_percent_coverage - представлява зоната на препокриване на 

предиктора в дадена клетка, в проценти (за полигонални шейпфайлове) 
(http://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-users-guide/html/). 

 

 
Фиг. 2. Predictor Table за община Смолян 
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Отделно от тази междинна част излиза текстов файл с резултат от линейната 
регресия (regression_coefficients.txt), която се използва от модела за оценка на приноса на 
атрибутите на ландшафта към процента на посещаемост на дадената територия.  

В последната част Grid the AOI се задава типа грид – квадрати или шестоъгълници, 
както и големината на клетката. За община Смолян е използван квадратен грид, с големина 
на клетката 1000 m. Като недостатък може да се отчете, че въз основа избрания грид не се 
покриват краищата на общината, което за в бъдеще ще наложи да се включи буферна зона 
около границите на територията с големина 3000 m, или използването на друг инструмент 
на InVEST – DelineateIT, в случаите когато територията представлява водосбор. 
 
Резултати 

Територията на община Смолян е 850 km2, а зоната, непокрита от грида е 112 km2, 
което съставлява 13.17 % от общата площ (фиг. 3). 

 
Фиг. 3. Схема на границите на община Смолян и покритието ѝ с 1000-метров грид



Моделът създава седемстотин тридесет и осем (738) квадратни клетки в шейпфайла 
pud_results.shp, които са изведени, в ArcMap, в три класа за по-лесно ориентиране по 
картата (фиг. 4): Петстотин двадесет и седем (527) от клетките (или 71,41 % от 
разглежданата територия) имат нулеви стойности на photo-user-days, което означава, че не 
са посещавани от туристите в разглеждания период (2005-2017 г.). 

 
Фиг. 4. Предоставяне на екосистемната услуга „Рекреация и туризъм“ в община 

Смолян 
 

Под веднъж годишно, осреднено за целия период на изследване, са посетени двеста 
и шест (206) от клетките; Пет (5), или 0.68 % от територията са клетките, посетени за един 
до три дни средно годишно за периода. Анализът на резултатите от модела (макар и 
неточни, поради използваната непопулярна в България социална мрежа) показва напълно 
очаквано, че най-посещаваните места в общината са: к.к. Пампорово, с. Широка лъка, 
природните забележителности Смолянски езера и Смолянски водопад, и центъра на гр. 
Смолян.  

Използваната сценарийна таблица (Scenario Predictor Table) в случая е напълно 
еднаква с Predictor Table, тъй като са използвани еднакви предиктори и данни, както за 
настоящата оценка, така и за прогнозата. Изведени са два шейпфайла predictor_data.shp и 
scenario_results.shp, които са еднакви по своите атрибути, но в сценарийния шейп има една 
допълнителна колона “PUD_EST”, която представлява прогноза по отношение средно 
годишните посещения във всяка клетка. 
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Като атрибути на шейпфайла са изведени следните: 

 demmean – средната надморска височина във всяка клетка; 

 demsum – сумата от надморските височини във всяка клетка; 

 elepoints – броя на котите (вкл. Върхове и др.) във всяка клетка; 

 elepdist – разстоянието по права линия от центъра на клетката до най-близко 
разположената кота; 

 settpoint – броя на точковите населени места във всяка клетка; 

 settdist – разстоянието по права линия от центъра на клетката до най-близко 
разположеното селище; 

 settareas – площта на селищата, попадащи във всяка клетка; 

 settareap – площта на селищата в проценти от площта на клетката; 

 protarea – площта на защитените територии, попадащи във всяка клетка; 

 protareap – площта на защитените територии в проценти от площта на клетката; 

 lakearea – площта на езерата, попадащи във всяка клетка; 

 lakeareap – площта на езерата в проценти от площта на клетката; 

 roadsleng – общата дължина на пътищата във всяка клетка; 

 rivlength – общата дължина на реките във всяка клетка; 

 PUD_EST – на база резултатите от предикторите, моделът извежда петнадесет (15) 
клетки (съставляващи 2,03 % от територията) с отрицателни стойности за прогнозни 
посещения, а останалите седемстотин двадесет и три (723) квадратчета са със 
стойности от 0,000001 до 0,936316, което е под един ден средно годишно. 
Резултатите са изведени в три класа за по-лесно разчитане на картата (фиг. 5). С най-
високи стойности изпъкват седем клетки, или 0,95 % от площта на общината 
(стойности над 0,5): к.к. Пампорово, природните забележителности Смолянски 
езера и Смолянски водопад, и гр. Смолян. 
В Predictor Table и Scenario Predictor Table е използван и предиктор за CORINE Land 

Cover (2012), но резултатите потвърдиха предварителните очаквания, а именно че 
информацията относно земното покритие трябва да бъде разделена в отделни 
шейпфайлове (за всеки тип), за да може да бъде обработена в модела. 
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Фиг. 5. Прогноза за предоставяне на екосистемната услуга „Рекреация и туризъм“ в 

община Смолян 
Дискусия 

Предимствата на инструмента могат да се обобщят по следния начин: 

 Предлага обективна статистическа представа за посещаемостта в дадена територия; 

 Много точно локализира къде е концентрацията на туристите в дадена територия; 

 Осъществява непряк контакт с хора, посетили територията; 

 Използва популярна социална мрежа в западните страни; 

 Създадените резултати са лесно четими и с тях може да се направи кратък и ясен 
анализ (Николов, 2016). 
 
Недостатъците на модела са представени в следните редове: 

 Инструментът е подходящ  главно за територии в САЩ и Западна Европа; 

 Използваната социална мрежа flickr.com е непопулярна в България и голяма част от 
света. Това може да се промени, ако се използва друга подобна, например 
instagram.com или facebook.com; 

 Инструментът разчита, че всеки посетител прави снимки и ги споделя в социалната 
мрежа, което е на практика невъзможно; 
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 За да бъдат отчетени от инструмента, качените снимки трябва да са геотагнати, 
което не всеки прави (Николов, 2016); 

 Моделът използва снимки само от периода между 2005-2017 г. 
 
Заключение  
 Моделът InVEST Visitation: Recreation and Tourism е с т.нар. user-friendly интерфейс. 
За стартиране на инструмента не са необходими големи усилия, поради факта, че могат да 
се използват свободно достъпни данни (напр. данните от JICA - Japan International 
Cooperation Agency). Единствената трудност при използването на модела за рекреация и 
туризъм е съставянето на Predictor Table. Приложението на инструмента за територията на 
община Смолян показва действително най-посещаваните места в този район: к.к. 
Пампорово, с. Широка лъка, природните забележителности Смолянски езера и Смолянски 
водопад, и центъра на гр. Смолян. По отношение на прогнозната оценка за рекреация и 
туризъм, която модела изготвя, се открояват к.к. Пампорово, природните 
забележителности Смолянски езера и Смолянски водопад, и гр. Смолян, което е нормално, 
предвид това, че останалата част от района е непопулярна сред туристите. Като цяло 
моделът е приложим за изготвяне на предварителни анализи, тъй като използва социална 
мрежа в основата на изследването, която дори и да беше популярна в България, не всеки 
турист качва снимки с местоположение (геотаг). 
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