Приложение 2
I.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО НА
БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (НСМСБР) ПРЕЗ ПЕРИОДА (2017-2019)
1. Набиране на данни от мониторинг за всички обекти от обхвата на НСМСБР;
2. Изготвяне на оценки на състоянието за всички обекти от обхвата на НСМСБР;
3. Разработване и утвърждаване на методики за мониторинг и методики за оценка (за част от
новопредложените видове и всички природни местообитания към НСМСБР);
4. Провеждане на теренни проучвания и анализ в „горещи точки“ при възникнали непредвидени събития;
5. Надграждане и подобряване на Информационната система към НСМСБР;
6. Изграждане и поддържане на партньорства в рамките на НСМСБР;
7. Обучение на експерти от централната администрация и регионалните структури за прилагане на
методиките за мониторинг/оценка

№ Дейност
1

Начин на
изпълнение

Разходи,
лева

Източници на
финансиране

Индикатор за целево състояние

Набиране на данни от мониторинг за всички обекти от обхвата на НСМСБР
1.1. Набиране на данни за
По проект по ОПОС;
обекти от НСМСБР, които се чрез възлагане и от
докладват по ДМ и ДП
регионалните
структури
1.2. Набиране на данни за
обекти от НСМСБР, които са
от национално значение (не
са по ДМ и ДП)

2

Срок

2017-2019

7 000 000 ОПОС/държавен
бюджет

Планира се ежегодно 2017
500 000
Държавен бюджет/
да се възлагат
2018
500 000
ПУДООС
дейности – всяка
2019
500 000
година за различни
биологични групи
Изготвяне на оценки на състоянието за всички обекти от обхвата на НСМСБР

Събрани данни за обектите от НСМСБР които се
докладват по ДМ и ДП

Събрани данни за обектите от НСМСБР от
национално значение

1

№ Дейност

Начин на
изпълнение
2.1. Изготвяне на оценки за
По проект по ОПОС
обекти от НСМСБР, които се и чрез възлагане,
докладват по ДМ и ДП
планират се и
обсъждания със
заинтересованите
страни
2.2. Изготвяне на оценки за
Планира се ежегодно
обекти от НСМСБР, които са да се възлагат
от национално значение (не дейности – всяка
са по ДМ и ДП)
година за различни
биологични групи
3 Разработване и
По проект по ОПОС,
утвърждаване на
Планират се и
методики за мониторинг и обсъждания със
методики за оценка за част заинтересованите
от новопредложените
страни
видове и всички природни
местообитания към
НСМСБР
4. Провеждане на теренни
Организиране на
проучвания и анализ в
теренни проучвания
„горещи точки“ при
и изготвяне на
възникнали непредвидени анализ в територии и
събития.
за видове и
местообитания при
възникнали
непредвидени
събития.
5. Надграждане и
Надграждане и
подобряване на
подобряване по
Информационната
проект по ФМ на
система към НСМСБР
ЕИП
Поддръжка на ИС

Срок

6. Изграждане и поддържане Сключване на

2019

2017-2019,

Разходи, Източници на
лева
финансиране
7 000 000 ОПОС/държавен
бюджет

Държавен бюджет/
ПУДООС

Индикатор за целево състояние
Изготвени оценки на състоянието за обектите от
НСМСБР които се докладват по ДМ и ДП

Изготвени оценки на състоянието за обектите от
НСМСБР от национално значение

2017
2018
2019

100 000
100 000
100 000

2017

1 000 000 ОПОС

2017
2018
2019

40 000
40 000
40 000

Държавен бюджет/
ПУДООС

Проведени теренни проучвания и анализ в
„горещи точки“ при възникнали непредвидени
събития

2017

600 000

ФМ на ЕИП

Разработени нови модули, отстранени
технически проблеми

2018
2019

60 000
60 000

Държавен бюджет/
ПУДООС

Работеща ИС

Държавен бюджет/

Сключени споразумения/ набрани и

-

Разработени и утвърдени методики за
мониторинг и методики за оценка за част от
новопредложените видове и всички природни
местообитания към НСМСБР

2

№ Дейност

7

Начин на
изпълнение
на партньорства в рамките споразумения/
договори за
на НСМСБР
изпълнение на
дейности и
предоставяне на
данни
Обучение на експерти от
Обучение на
централната
експертите с цел
администрация и
запознаване
регионалните структури за
прилагане на методиките
за мониторинг/оценка

Срок

2017
2018
2019

Разходи,
лева

10 000
10 000
10 000

Източници на
финансиране
ПУДООС

Индикатор за целево състояние

Държавен бюджет/
ПУДООС

Обучени експерти за провеждане на теренните
наблюдения, въвеждане на данни в електронен
вид, обработка и оценка.

предоставени данни/ изготвени оценки

Разходи по направления за период (2017-2019) в лева:
Дейност 1

Набиране на данни от мониторинг за всички обекти от обхвата на НСМСБР

8 500 000

Дейност 2

Изготвяне на оценки на състоянието за всички обекти от обхвата на НСМСБР

7 300 000

Дейност 3

Разработване и утвърждаване на методики за мониторинг и методики за оценка (за
част от новопредложените видове и всички природни местообитания към НСМСБР)
Провeждане на теренни проучвания и анализ в „горещи точки“ при възникнали
непредвидени събития.
Надграждане и подобряване на Информационната система към НСМСБР

1 000 000

Дейност 4
Дейност 5
Дейност 6
Дейност 7

Изграждане и поддържане на партньорства в рамките на НСМСБР
Обучение на експерти от централната администрация и регионалните структури за
прилагане на методиките за мониторинг/оценкаРазработка, тестване и оптимизация
на инструментите на НСМСБР
Общо разходи за периода 2017-2019

120 000
720 000
30 000

17 670 000

3

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПРИЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО
РАЗНООБРАЗИЕ (НСМСБР) СЛЕД 2019 г.

II.

От 2020 г. финансирането на дейностите към НСМСБР следва да е от държавния бюджет/ ПУДООС. Чрез
прилагането на подход за редуване на биологичните групи и местата за мониторинг, годишно необходимите
средства за изпълнение на НСМСБР ще са в рамките на 2 500 000 – 3 000 000 лв., за покриване на следните
дейности:
Дейност

Средства,
лева
(приблизително)

1. Набиране на данни от мониторинг за обекти от обхвата на НСМСБР,
включитено и на територията на НП и ПП

2 000 000

2. Набиране на допълнителни налични данни и изготвяне на оценки на
състоянието на обекти от обхвата на НСМСБР, включитено и на
територията на НП и ПП

500 000

3. Провеждане на теренни проучвания и анализ в „горещи точки“ при
възникнали непредвидени събития.

40 000

4. Надграждане и подобряване на Информационната система към НСМСБР

60 000

5.

Обучение на експерти от централната администрация и регионалните
структури за прилагане на методиките за мониторинг/оценка

10 000

4

