
 



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ               
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 

РЕГИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ 

Изпълнителна агенция по околна 
среда 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз 

чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.". Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна 

агенция по околна среда и при никакви обстоятелства не може да се 

приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и правителството на Република България, 

представлявано от Министерство на околната среда и водите. 
  

Оперативна програма "Околна среда 2007- 2013 г.„ 

  

Проект "Теренни проучвания на разпространение на видове / оценка 

на състоянието на видове и хабитати на  територията на  цялата 

страна – I фаза"  



Основни данни за договора 

ДОГОВОР №: 2571/13.06.2013 

ДАТА НА ПОДПИСВАНЕ: 13.06.2013г.  

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА: 940 000 лв. без 

ДДС, или 1 128 000 лв. с ДДС. 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: от 

13.06.2013г. до 01.03.2015г. 



Мащаб на проекта 

253 вида птици, разделени в 3 основни групи според 
тяхната рядкост и на 22 групи видове, според подхода 
за мониторинг; 

 

Извършен мониторинг в общо 290 UTM квадрата през 
двата полеви сезона; 

 

Приблизително 4000 формуляра от три вида /за 
трансекти, стационарни точки и гнезда/, попълнени на 
терен, предадени и въведени в информационната 
система на ИАОС; 

 

100 души (експерти и административен персонал); 

 



Предварителна подготовка за 

работа по проекта 

Привличане на голям екип от високо 

квалифицирани експерти  

 

Подбор на UTM квадратите за мониторинг на 

гнездящите видове птици в съответствие със 

заданието  

 

Закупуване и наемане на техника за провеждане 

на теренни проучвания 

 

 

 

 



Експерти по проекта 
РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП – доц. д-р. Петър Шурулинков 

ГИС ЕКСПЕРТ – Костадин Николов 

КОНТРОЛ КАЧЕСТВО И ВАЛИДИРАНЕ – д-р Георгиос 
Котзагеоргис 

ЕКСПЕРТ СТАТИСТИКА – Соня Чипева 

РЪКОВОДИТЕЛИ ПОЛЕВИ ЕКИПИ: 

Борислав Борисов 

Доц.д-р Венцеслав Делов 

Георги Стоянов 

Гиргина Даскалова 

Ивайло Ангелов 

Петко Цветков 

д-р Светла Далакчиева 

50 ЕКСПЕРТИ ЧЛЕНОВЕ НА ПОЛЕВИ ЕКИПИ 

20 ДОБРОВОЛЦИ 

 

 
 



ТЕРИТОРИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ РАЗДЕЛЕНА НА UTM КВАДРАТИ 

(10X10км) 



ИЗБОР НА UTM КВАДРАТ ЗА ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ 



ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ В ИЗБРАНИЯ UTM 

КВАДРАТ И СЪЗДАВАНЕ НА ТРАКОВЕ  



ПРИМЕР ЗА GPS ТРАК, СЪЗДАДЕН ПО ВРЕМЕ НА ТЕРЕННО 

ПРОУЧВАНЕ 



Постигнати резултати 
ДЕЙНОСТ ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

ПОДГОТВИТЕЛНА РАБОТА 

Преглед и оценка на налични данни от 
литературни и други източници, методики за 
оценка на състоянието, включващ анализ на 
основните пропуски 

Изготвен доклад, съгласно 
изискванията 

Методика за мониторинг на гнездящите видове 
птици 

- Разработенa Методики за 
мониторинг, съгласно 
изискванията; 

- Ревизиране на Методика 
за мониторинг след 
практическото й 
прилагане на терен 



Постигнати резултати 
ДЕЙНОСТ ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

ПОДГОТВИТЕЛНА РАБОТА 

Места за мониторинг Изготвени цифрови карти  
на местата за мониторинг, 
съдържащи следните слоеве: 
- разпространение по 

литературни и други 
източници; 

- потенциални 
местообитания за всеки 
вид; 

- местата за мониторинг по 
Аспект 1; 

- Места по Аспект 2 
(определени точки, 
маршрути) 
 



Постигнати резултати 
ДЕЙНОСТ ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

ПОДГОТВИТЕЛНА РАБОТА 

Методика за оценка на състоянието на 
гнездящите видове 

Разработена Методика за 
оценка на видовете, съгласно 
изискванията 

Обучение на екипите за теренна работа за 
прилагане на Методиката на гнездящите 
видове птици 

- Провеждане на обучение 
на полевите експерти за 
прилагане на Методиката 
за мониторингна 
гнездящите видове птици; 

- Изготвен отчет за 
проведеното обучение 



 
 Обучения на екипите за теренна 
работа 

Проведени две обучения в гр.София 
на 29.03.2014г. и в гр.Сливен на 
30.03.2014г. на полеви експерти и 
доброволци 



Постигнати резултати 
ДЕЙНОСТ ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

ТЕРЕННИ НАБЛЮДЕНИЯ ПРЕЗ ПЪРВИ ПОЛЕВИ СЕЗОН 

План за теренна работа 
 
 

- Разработен План за 
теренна работа през 
първи полеви сезон 



Постигнати резултати 
ДЕЙНОСТ ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

ТЕРЕННИ НАБЛЮДЕНИЯ ПРЕЗ ПЪРВИ ПОЛЕВИ СЕЗОН 

Набиране на данни по всички показатели, 
посочени в Методиката за мониторинг 
 
 

- Посетени 69 UTM 
квадрата; 

- Попълнени 857 
формуляра на терен на 
хартиен носител и с 
мобилно устройство; 

- Изминати 494 трансекта, 
наблюдение от 223 
стационарни точки, 110 
установени гнезда; 

- Направени около 16 000 
отделни записа на 
наблюдавани птици или 
гнезда. 



ИЗБРАНИ И ПОСЕТЕНИ 69 UTM КВАДРАТА ПРЕЗ 

ПЪРВИ ПОЛЕВИ СЕЗОН 



Постигнати резултати 
ДЕЙНОСТ ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

ТЕРЕННИ НАБЛЮДЕНИЯ ПРЕЗ ВТОРИ ПОЛЕВИ СЕЗОН 

План за теренна работа 
 
 

- Разработен План за 
теренна работа през 
втори полеви сезон 



Постигнати резултати 
ДЕЙНОСТ ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

ТЕРЕННИ НАБЛЮДЕНИЯ ПРЕЗ ВТОРИ ПОЛЕВИ СЕЗОН 

Набиране на данни по всички показатели, 
посочени в Методиката за мониторинг 
 
 
 

- Посетени 221 UTM 
квадрата през втори 
полеви сезон; 

- Попълнени 
приблизително 3000 
формуляра на терен на 
хартиен носител и с 
мобилно устройство; 

- Изминати над 1700 
трансекта, наблюдение от 
над 700 стационарни 
точки, над 600 установени 
гнезда. Направени около 
55 000 отделни записа на 
наблюдавани птици или 
гнезда. 



ИЗБРАНИ И ПОСЕТЕНИ 221 UTM КВАДРАТА ПРЕЗ 

ВТОРИ ПОЛЕВИ СЕЗОН 



Постигнати резултати 
ДЕЙНОСТ ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

КАМЕРАЛНА РАБОТА 

Въвеждане на данните в Информационната 
система към НСМБР 
 
 

- Въведени 857 полеви 
формуляра в 
Информационната 
система към НСМБР през 
първи полеви сезон; 

 
- Въведени приблизително 

3000 полеви формуляра в 
Информационната 
система към НСМБР през 
втори полеви сезон 

 



Постигнати резултати 
ДЕЙНОСТ ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

ОБУЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИ ОТ ИАОС, РИОСВ, ПП И НП 

 
 

- Провеждане на обучение 
на 28 експерта от ИАОС, 
РИОСВ, ПП и НП за 
практичното прилагане 
на Методиката за 
мониторинг; 

- Изготвен отчет за 
проведеното обучение 

 



Постигнати резултати 
ДЕЙНОСТ ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

ОБУЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИ ОТ ИАОС, РИОСВ, ПП И НП 

 
 Обучението се проведе в 

периода 28-30.05.2014г.           
в с.Рибарица, общ.Тетевен 



Възникнали проблеми през 

втори полeви сезон (2014г.) 

Над 80% от гнездовия период с преобладаващи 

неподходящи метеорологични условия: 

 

 Дъжд 

 

 Вятър 

 

 Мъгла 

 

 Градушка 

 

 



Тежки условия през есенния 

сезон (м.октомври) 



Тежки условия през есенния 

сезон (м.октомври) 



Проблеми при работа с мобилно 

устройство 

 Краткотрайна издръжливост на батериите (максимално 2 

часа, при трансекти от над 3 часа); 

 

 Забавяне при свързване със сателити в планинска местност 

20 минути 



Очаквани резултати до края на 
проекта 

ДЕЙНОСТ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

КАМЕРАЛНА РАБОТА 

Статистически и пространствен анализ на 
събраните данни.  

- Определяне състоянието 
на всеки от 253-те вида 
гнездящи птици на 
национално ниво;За всеки 
вид –численост,плътност 
по местообитания, 

     заплахи и др. 
- Разработване на цифрови 

карти с визуализирани 
резултати от 
пространствения анализ 
на данните 



Очаквани резултати до края на 
проекта 

ДЕЙНОСТ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

КАМЕРАЛНА РАБОТА 

Предложение и внедряване на пространствен 
екосистемен модел за оценка и прогноза за вид 
и/или група видове птици в зависимост от 
биологичните особености на обектите/ 
пространствени сценарии 

- Проучване на 
съществуващи 
пространствени 
екосистемни модели; 

- Разработване на 
пространствен 
екосистемен модел; 

- Изготвяне на подробен 
доклад, описващ етапите 
и използваните ресурси  
за изготвяне на 
пространствения 
екосистемен модел. 


