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1 Дефиниране на района на оценка 
 

Районът на оценка на проекта включва акватория, обхващаща крайбрежните води, 

териториалните води и Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България. За настоящата 

методика обект на оценка в тази акватория е афалата (Tursiops truncatus).  

В съответствие с РДМС 2008/56/ЕО целият Черноморски басейн се разглежда като един 

регион. На ниво държава – членка, РДМС се отнася задължително до обхвата на 

териториалните води и Изключителната икономическа зона (ИИЗ). По дефиниция, 

Изключителна икономическа зона (ИИЗ) е морското пространство до 200 морски мили извън 

площта, прилежаща към териториалното море, в което крайбрежната държава упражнява 

своите права и суверенитет за целите на проучване и експлоатация, опазване и управление на 

природните ресурси, независимо дали живи или неживи, морското дъно, както и покриващите 

го води. ИИЗ е с ширина 200 морски мили от правите линии, от които се измерва 

териториалното море, съгласно членове 55, 56 и 57 на Конвенция на ООН по морско право 

(UNCLOS). През 2000 г. е приет Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и 

пристанищата на Р България, с който се урежда правният режим на морските пространства, 

вътрешните водни пътища и пристанищата на Р България и кои пространства обхващат 

вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф и 

изключителната икономическа зона. В морските пространства, вътрешните водни пътища и в 

пристанищата България упражнява суверенитет, определени суверенни права, юрисдикция и 

контрол, в съответствие с общопризнатите принципи и норми на международното право и 

международните договори, по които България е страна.  

 

 
Фигура 1. Карта на вътрешните, териториални води и Изключителната икономическа зона 

(ИИЗ) на България  
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2 Вид 
 

Вид Tursiops Truncatus 

Българско име Афала 

Код 1349 

Таксономия Cetacea, Odontoceti, Delhinidae 

 

 
 

 

3 Разпространение 
 

Ареалът на черноморската афала (Фиг. 2) включва Черно море; Керченски пролив, 

заедно с прилежащата част на Азовско море (Цалкин, 1940b; Birkun et al., 1997;. Соколов, 

1997 г.); и турската система от проливи (ТПС), включително Мраморно море, Босфора и 

Дарданелите (Notarbartolo di Sciara and Birkun, 2010). Генетичните данни предполагат, че ТПС 

представлява екологична бариера между черноморските делфини и тези в Средиземно море, 

въпреки че е вероятен ограничен поток на гени между двете морета (Natoli et al., 2005). 

Вероятен скитник от черноморската популация е идентифициран генетично в западното 

Средиземноморие (Natoli et al. 2005). 
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Фигура 2 Ареал на черноморската афала. Червените точки (преки наблюдения) и 

въпросителния знак (свидетелски показания) показват участъка на изхвърлените делфини в 

Азовско море (Birkun, 2008b). 

 

Ареалът на подвидовете в Черно море включва териториалните води и изключителната 

икономическа зона на България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна в Черно море; 

вътрешните води на Украйна в Черно море (включително лимана Днепър-и-Буг Каркинитски 

залив и езерото Донузлав); вътрешните води на Русия и Украйна в Керченския пролив и 

Азовско море; вътрешните води на Турция, представени от ТПС, включително Босфора, 

Мраморно море и Дарданелите. В Румъния афалата е  наблюдавана най-често в района Гура 

Портитеи и пред езерото Течиргьол.  

 

 
Фиг. 3 Разпространение на афала в Черно море 
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Фиг. 4 Установени присъствия на афала в българската ИИЗ на Черно море 

 

 

Има документирани данни за афали влизащи в реки, например Дунав в Румъния 

(Police, 1930, fide Tomilin, 1957)  и в Днепър в Украйна (Birkun, 2006). 

 

За България разпространението на вида включва вътрешните води, териториалните 

води и изключителната икономическа зона на България. Редовно присъствие се регистрира в 

главните заливи по черноморското ни крайбрежие - Бургаски и Варненски залив. Няма 

съобщения за срещане на афала в някои от българските крайбрежни езера, както е случаят с 

морската свиня (Фиг. 12).  
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Фигура 5. Област на разпространение на черноморската афала (Tursiops truncatus 

ponticus) в българската зона на Черно море  

 

3.1  Основни, второстепенни и редки местообитания  
Черноморските афали живеят предимно в морската среда, въпреки че могат да се 

появят в устията на реките и в самите реки.  

Основни местообитания: Литоралната зона над континенталния шелф (обикновено 

повече от 6 метра, но по-малко от 200 м дълбочина). Придържането и към шелфовата зона, се 

определя от разпределението на основните видове риби, с които се хранят - бентосни и 

крайбрежни бентопелагични видове. По българското крайбрежие те са наблюдавани 

обикновено на 5 и 10 мили и дълбочини 17-65 m (Станев 1996) в района между нос Емине и 

нос Галата през периода 1992-1995 г. По време на изследванията с риболовни съдове през 

периода 2010-2011 (Mihaylov 2011) са регистрирани афали на 15-25 мили от брега и 

дълбочини 35-80 m в участъка между Варна и  Черни нос. 

Вторични местообитания: Открито море (обикновено повече от 200 м дълбочина) и 

плитката част на  морето (обикновено по-малко от 6 м дълбочина; включва морски заливи и 

проливи).  

Случайни местообитания: Известни са няколко случаи на черноморски афали 

посещаващи големи реки. Не са рядкост наблюдения в някои устия и крайбрежни солени 

лагуни. Намерени са няколко изхвърлени на брега афали на брега на Азовско море. 

 

3.2 Критични местообитания  
Афалите са разпределени в шелфа на Черно море; понякога се срещат далеч от брега 

(Баубрун, 1995; Яскин и Яблоков, 1997; Mikhalev, 2004). В северната част на Черно море те 

формират разпръснати струпвания от няколко десетки до около 150 животни в различни места 

около Крим, включително Керченския пролив и крайбрежните води на западните и южните 

части на полуострова (Zatevakhin, Bel’kovich  1996; Birkun, 2006). Известни са също 
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концентрации пред руския Кавказ и в близост до турското крайбрежие (Birkun, 2008b). 

Афалите обикновено се групират през есента, зимата и пролетта в една сравнително малка 

площ от южния край на Крим между нос Саръч и нос Херсонес (Birkun, 2006). Групи от 

стотици животни мигрират всяка есен в тази област от източната и вероятно други части на 

Черно море (Birkun et al., 2004b;. Birkun, 2006).  

По турското крайбрежие, областите Зонгулдак и Синоп области изглежда са най-

важните ареали за делфините, докато те са рядкост за източното крайбрежие на Турция: те 

никога не са били забелязвани по време на полевите снимки върху китоподобните, проведени 

през 1987 г. (Çelikkale et al., 1989). 

Предполага се, че стадата на афалата мигрират към българските води предимно от 

югоизток, но също така и от североизток. Тяхното появяване в наши води е свързано с 

пролетните месеци (март-април) (Николов, 1963a), но в някои години миграцията се извършва 

по-рано - през февруари (Станев, 1996). В началото на своя ход в българската зона животните 

се придържат сравнително близо, на 5-10 мили от брега. През летните месеци, юни-юли, 

тяхното разпределение обхваща по-отдалечени морски зони на 5-30 мили в открито море 

(Михайлов 2011) или остават на 5-10 мили от брега (Станев 1996). Както вече беше посочено 

за морските свине, миграционните пътища и местата за размножаване, отглеждане и хранене 

на афалата съвпадат с риболовните райони, където се използват интензивно дънни хрилни 

мрежи за калкан. Въпреки че случаите на приулов на афала в калканския риболов с фиксирани 

мрежи са много по-редки от тези отчетени за морската свиня тази заплаха продължава да бъде 

значителна. 

Критичните местообитания  на афалите, припокриващи се със зоните на интензивен 

риболов с дънни хрилни мрежи, са както следва:  

- в зоната между Крапец и Шабла;  

- в зоната между Каварна и Черни нос;  

- на юг от Бургас;  

- ИИЗ (Изключителната икономическа зона на България). 
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4 Параметри за определяне на природозащитното състояние  

Минимални параметри за определяне на ПС за Tursiops truncatus в рамките на проекта са 

следните: 

 Ареал на разпространение 

 Численост  

 Плътност  

 Площ на заетите местообитанията  

 Площ на потенциалните местообитанията  

 Подходящи места за хранене и размножаване 

 Заплахи, смъртност в следствие антропогенни и естествени фактори 

 

4.1 Параметър 1  - Ареал на разпространение 

Метод за набиране на данни: 

Използва се рандомизирания подход за набиране на данни за разпространението и 

срещаемостта, които представляват взаимосвързани параметри, но при които се използва една 

мерна единица, чрез преминаване на линейни трансекти, получени по предварително 

изготвена схема от самолет и плавателен съд. Извършва се и картиране на разпространението 

на вида с десеткилометров грид. Срещаемостта (Z) представлява отсъствие/присъствие на 

вида, или още заетост на мястото. т.е. Z=1, когато в дадения квадрат се среща индивид и Z=0, 

когато в дадения квадрат не се среща индивид. Важна отличителна особеност на 

срещаемостта е, че грешна оценка за “отсъствие” е възможна и индивиди могат да не бъдат 

отразени в квадрата, дори когато са налични. Разпространението в този вариант ще се базира 

само на данни за присъствие.  

При генериране на по-сложни, ГИС-базирани модели на разпространението и 

прогностични модели   може да бъде използван и  параметъра P, който представлява оценката 

на вероятността индивида да бъде забелязан от наблюдаващия, като заема стойности от 0 до 1. 

Стойността на Р се задава на базата на експертно мнение. Ако се смята, че всички животни са 

преброени, тогава вероятността (P) се оценява на 1. Оценката на вероятността на индивидите 

да бъдат забелязани (P) е функция както на забележимостта им (наблюдение), така и на 

съотношението на площта, която е самплирана към общата площ на популацията. Тя зависи и 

от усилието. на наблюдение (общата дължина на линиите на трансектите в км). Вероятността 

(P) е различна за трите вида (напр. различно поведение на привличане или отблъскване 

спрямо кораба като наблюдателна платформа), може да се промени във времето (напр. 

метеорологични условия), може да е различна между индивидите, може да зависи от 

опитността на наблюдаващите. Разпространението в отделните картируеми единици  може да 

бъде изчислено по формулата N=C/P, където разпространението (N) = Броя животни 

(С)/Вероятността те да бъдат видени (Р). Този параметър може да бъде изчислен и 

автоматично от специфичен софтуер и принципно повишава броя на реално установените 

индивиди в генерираните модели.  Прогностичните модели имат висока степен на научна 

спекулативност и ще бъде преценено доколко удачно представят реални зависимости в 

разпространението за всеки квадрат.  

Мерна единица: Обща площ на ареала на разпространение в км
2
. 
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Метод за анализ и оценка на данните: Прилага се формулата  където  n - брой 

квадрати, в които е регистриран вида, N - общ брой квадрати за проучваната акватория, а F 

представлява разпространението на вида. Чрез срещаемостта се оценява разпространението. 

Квадратите, в който е установен вида, без оглед от установения брой индивиди, се сумират за 

да се получи площ на ареала на разпространение в км
2
. След установяване на площите, в 

които е установен вида, се извършва анализ на биотичните, абиотичните и антропогенните 

фактори, обуславящи установеното разпространение. Анализира се и сезонната зависимост на 

разпространението. Оценява се значимостта на факторите за разпространението на вида и 

сезонните закономерности на това разпространение.  

Място на стойността на параметъра във формата за докладване по чл. 17 на 

Директивата за местообитанията:  

 Анекс В: 1.1. Карти; 2.3.1 Площ на ареала на разпространение, 2.9.1 Ареал на 

разпространение 

 

 

4.2 Параметър 2 - Численост  

 

Метод за набиране на данни: Най-широко използваната форма на дистанционно 

пробовземане е пробовземане по линейни трансекти. Участък от полевата снимка се изследва 

чрез поставянето на поредица от системно разположени успоредни или зиг-загообразни 

линии. Наблюдателят пътува по всяка линия, записвайки всички животни, открити в рамките 

на разстояние Ш от линията. В стандартния метод, се приема, че всички животни на линията 

са открити, но вероятността за откриване намалява с увеличаване на разстоянието от линията. 

Следователно, не е необходимо да са открити всички животни в лентата на половината 

ширина Ш. Освен това се записва разстоянието на всяко открито животно до линията. 

Разпределението на тези разстояния се използва за оценка на дела на животните в лентата, 

които са открити, което позволява да се направи оценка на плътността/гъстотата на животните 

и обилието им. Ако животните са в точно определени групи (например стада), откриването се 

отнасят до групи, а не до отделни животни.  

 

Има три основни допускания.  

1. Обектите на линията или на точката са открити със сигурност. Проучването се провежда по 

метода на двойната платформа (Laake & Borchers 2004). при което наблюдателите или търсят 

независимо един от друг, или може да има "еднопосочна" независимост, с един наблюдател, 

който не знае за откриването, направено от другия наблюдател, но не и обратното.  

2. Обектите не се движат. Концептуално, дистанционното пробовземане е метод на "моментна 

снимка". На практика, безответното движение при изследвания по линейни трансекти не е 

проблематично при условие, че е бавно в сравнение със скоростта на наблюдателя.  

3. Измерванията са точни. Използва се съвременна техника, която позволява висока точност 

на данните от наблюдението или се използват обучени наблюдателите, които могат да 

направят качествена оценката на разстояния. При полеви снимки по линейни трансекти с 

кораби, прякото разстояние животно- наблюдател r се записва заедно с ъгъла на наблюдение h 

от линията на трансекта и след това се изчислява перпендикулярното разстояние като r sin h. 

В този случай е важно да се получат точни ъгли, особено за малки ъгли, и може да се използва 

борд-ъгломер, за да се постигне това.  
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Мерна единица: брой индивиди 

Метод за анализ и оценка на данните: Числеността на вида, получена чрез 

дистанционното пробовземане по метода на линейни трансекти, се екстраполира на цялата 

проучвана акватория в съответствие с анализа на местообитанията на вида и сезонните 

промени в тях.  

Място на стойността на параметъра във формата за докладване по чл. 17 на 

Директивата за местообитанията:  

Анекс В: 2.4.1 Оценка размера на популацията; 2.9.2 Популация 

4.3 Параметър 3 - Плътност 

 

Метод за набиране на данни:  

Получените оценки при използване на метода Дистанционно пробовземане не 

генерират достатъчно ясно характеристиките на пространственото разпределение на 

плътността в рамките на предварително дефинираните блокове за осъществяване на 

наблюдението (стратуми от стратифицираните извадки). Този недостатък в голяма степен се 

компенсира чрез използването на геостатистически модел, базиран на принципите за 

пространствена интерполация. С оглед спецификата на очакваните дистрибуции на 

получените резултати и използваният подход за предефиниране на изследването по еднакви 

пространствени единици (блокове) за наблюдение и регистрация на резултатите, възможните 

геостатистически методи са spline и kriging, в зависимост от характера на регистрираните 

разпределения, тяхната плътност и др. И двата метода се базират на простото правило 

(аксиома) на пространствената интерполация, че по-близките обекти е по-вероятно да имат 

по-близки характеристики от колкото по-далечните. 

За да могат да се използват събраните данни за тази цел е необходимо отчетните 

трансекти да покриват равномерно и цялостно изследваната акватория. Разположението на 

трансектите следва да е случайно по отношението на разположението на животните.  

Мерна единица: брой индивиди на км
2
. 

 Метод за анализ и оценка на данните: Използва се емпирична семиовариограма, на 

чиято база да се оцени степента на пространствена автокорелация между резултатите от 

наблюденията, която има следният индикативен вид:  
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За да се осъществи ефективна пространствена дистрибуция, респективно картографиране, е 

необходимо трансектите да се разделят на малки сегменти (по възможност с еднаква дължина, 

lу). На тази основа може да се определи локалната плътност 

  
където n1 е броят на установените животни за дадения сегмент l.  

 

На основата на локалните плътности следва да се утвърди основен модел на разпределението 

на резултатите от наблюдението, който в последствие да се използва за реалното картиране на 

резултатите:  

 
След утвърждаване на съответният геостатистически модел на пространственото 

разпределение е възможно използването на различни интерполационни подходи, базирани на 

spline или kriging методите, като колкото „по-плътни“ са получените резултати, токова по-

подходящ е кригинг техниката.  

 

Самото картографиране (пространствена репрезентация на резултатите) се извършва чрез 

модула „Geostaistical analyst” на ArcGIS 10.1.  

 

Друг перспективен статистически модел в това отношение е Генерализиран Адитивен Модел 

(GAM). Често използвани екогеографски променливи са: географска ширина, географска 

дължина, средна дълбочина, стандартно отклонение на средната дълбочина, разстояние от 

200m изобата, разстояние от 2000m изобата, аспект на дъното, наклон на склона, контурен 

индекс (max дълбочина - min дълбочина) * 100/max дълбочина), температура на повърхността, 

концентрация на хлорофил, височинна аномалия на морската повърхност и др.  

 

Обикновено се използва GАМ с логаритмична свързваща функция. Поради значителната 

дисперсия на този тип данни се предполага квази-поасоново разпределение на грешката с 

дисперсия пропорционална на средното. Общата структура на модела е:  

където:  

a1 – площ на i-тия сегмент (изчислен като дължина на сегмента умножен по 2w),  

θ – отрез  

fk - изглаждащи функции на ко-променливите  

zik – стойността на k-тата ко-променлива в i-тия сегмент  
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Тези модели се съставят на основата на емпиричните данни чрез програмата 'mgcv' version 1.0-

5 в R или Distance , Release.  

 

Изборът на най-добър модел може да стане на основата на такива индикатори като 

обща крос-валидационна оценка (General Cross Validalion score); процент обяснена девианса; 

вероятността всяка от променливите да е включена в модела по случайност.  

 

За видовете, които се срещат на големи групи и където размерът на групата може да е 

обвързан с екологични фактори, размерът на групата също може да моделира чрез GАМ с 

логаритмична свързваща функция и квази-поасоново разпределение на грешката с дисперсия 

пропорционална на средното. Зависимата променлива в този случай е брой индивиди, 

установени в група (js). Общият вид на модела е: 

където 

a1 – площ на i-тия сегмент (изчислен като дължина на сегмента умножен по 2w), 

θ – отрез 

fk - изглаждащи функции на ко-променливите 

zik – стойността на k-тата ко-променлива в i-тия сегмент 

 

Тези модели се съставят на основата на емпиричните данни чрез програмата 'mgcv' 

version 1.0-5 в R или Distance , Release .  

Изборът на най-добър модел може да стане на основата на такива индикатори като  

обща крос-валидационна оценка (General Cross Validalion score); процент обяснена  

девианса; вероятността всяка от променливите да е включена в модела по случайност.  

За видовете, които се срещат на големи групи и където размерът на групата може да е 

обвързан с екологични фактори, размерът на групата също може да моделира чрез  

GАМ с логаритмична свързваща функция и квази-поасоново разпределение на грешката  

с дисперсия пропорционална на средното. Зависимата променлива в този случай е брой  

индивиди, установени в група (js). Общият вид на модела е: 

 

 

където: 

θ – отрез 

fk - функции на ко-променливите 

zik – стойността на k-тата ко-променлива за i-тия група. 

 

Най-добрият модел се избира на основата на критериите, споменати по-горе. На 

основата на избраните модели, броят на групите и техния размер се определят за всеки пиксел 

в изследваната акватория. Цялостната оценка на плътността на животните  

се прави на основата на умножаването на горните два показателя. Общия брой животни  

за изследвана акватория се определя чрез сумиране на стойностите за всеки пиксел.  

Дисперсията се изчислява чрез bootstrap методи. Единицата за ресамплиране е  

трансект или част от трансект за ден. Приблизителният 95% доверителен интервал (CI)  
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се определя чрез процентилен метод. Процесът на ресамплиране се стратифицира  

съобразно възприетите стратуми. 

Място на стойността на параметъра във формата за докладване по чл. 17 на 

Директивата за местообитанията:  

Анекс В: 2.4.2 Оценката размера на популацията 

4.4 Параметър 4 - Площ на заетите местообитания 

Дефиниция: Ефективно заето от вида местообитание е акваторията, която през определен 

период (съизмерим с 6 годишния период за докладване по чл. 17) е населена (заета) от вида, 

постоянно или временно в някой от стадиите на неговия жизнен цикъл.  

Метод за набиране на данни: систематични полеви наблюдения за присъствия на вида 

включително от брега, от плавателни съдове, от въздушни наблюдения, както и от 

публикувани литературни данни. 

Мерна единица: квадратен километър. 

Метод за анализ и оценка на данните: 

Площта на местообитанието се определя по дедуктивен модел и експертно мнение, като 

се отчитат лимитиращите фактори от гледна точка на природната среда и реалните 

наблюдения на вида през отчетния период. Вземат се под внимание специфичните абиотични 

и биотични фактори на местообитанието подходящи за развитието на вида. Тъй като вида е 

изключително мобилен, а наблюденията се базират на стратифицирана извадка, е възможно 

площта на ефективно заетото местообитание да се приравни на потенциалното местообитание 

(както на практика се е случило при други подобни анализи и докладвания към ЕК). 

Място на стойността на параметъра във формата за докладване по чл. 17 на 

Директивата за местообитанията:  

Анекс В: 1.1. Карти;  2.5.1 Определяне на площта 

4.5 Параметър 5 - Площ на потенциалните местообитания 

Дефиниция: Потенциално или подходящо за вида местообитание е акваторията, която 

през определен период (съизмерим с 6 годишния период за докладване по чл. 17) би могла да 

бъде населена (заета) от вида, постоянно или временно в някой от стадиите на неговия жизнен 

цикъл.  

Метод за набиране на данни: полеви наблюдения, GIS картиране на обследваната 

територия  

Мерна единица: кв.км спрямо общата площ на ИИЗ. Когато е невъзможно 

отдиференцирането на такава площ по други критерии, тя ще бъде приравнена към площта на 

реално заетите местообитания. 

Метод за анализ и оценка на данните:  
GIS картиране и моделиране на обследваната територия. Сравнителен анализ със заетите 

местообитания. 
Място на стойността на параметъра във формата за докладване по чл. 17 на 

Директивата за местообитанията: 

 Анекс В: 2.5.9 Площ на подходящите местообитания на видове 

4.6 Параметър 6 - Подходящи места за хранене и размножаване 

Дефиниция: Подходящи места за хранене и размножаване са реално заети 

местообитания от вида, в които има данни от различни източници за присъствие на 

значителни рибни ресурси и наличие на женски с малки, включително от резултатите от 

картирането. 
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Метод за набиране на данни: систематични полеви наблюдения за присъствия на вида и 

неговото поведение (хранене, размножаване) включително от брега, от плавателни съдове, от 

въздушни наблюдения, както и от публикувани литературни данни и други източници за 

струпване на рибни ресурси и наличие на женски с малки. В допълнение могат да се събират 

данни чрез теренно пробовземане за бентос, хранителен зоопланктон, макрофити, биомаса на 

стопански ценни видове риби, от избрани чрез стратифицирана извадка пробни площадки в 

българската ИИЗ. 

Мерна единица: квадратен километър 

Метод за анализ и оценка на данните: 

Определят се райони, предпочитани от вида във връзка с трофичния ресурс и сезонната му 

динамика през пролетно-летния и есенно-зимния периоди. Определят се райони – 

предпочитани места за раждане и отглеждане на малките. Освен трофичния ресурс, се оценява 

и анализира влиянието и на други, включително абиотични фактори като температура, 

височина на вълните, дълбочина, рифове, чистота на водата и др. Надгражда реално заетото 

местообитание с пространствени данни за наличния хранителен ресурс за вида и 

предпочитаните места за отглеждане на малките. 

Място на стойността на параметъра във формата на докладване по чл. 17 на 

Директивата за местообитанията:  

Анекс В: 2.5.9 Площ на подходящите местообитания на видове 

 

4.7 Параметър 7 – Заплахи, смъртност в следствие на антропогенни и 
естествени фактори  

Списъкът на заплахите ще бъде прецизиран при приключването на проекта, след 

събиране на достатъчно информация. 

 

 

Параметър 7.1 Заплахи и смъртност в следствие на антропогенни фактори 

 

Метод за набиране на данни: Отчитат се замърсяване с нефтопродукти, депониране на 

драгажни материали в заливи, военно-морски полигони, стоянки на кораби, морски трасета, 

на база официална статистическа информация (отчита се само при наличие на данни) и 

топлинно замърсяване (климатични промени), шумово замърсяване, вкл. възможностите за 

физическо увреждане на слуха на китоподобните; изчерпване на хранителните ресурси, в 

резултат на риболов; приулов, на база официална статистическа информация. Замърсяване с 

твърди отпадъци на Морски регион Черно море (MBLS), поглъщането им като храна и 

заплитане на делфини в тях. Умишлено убиване на делфини. Замърсяване с индустриални 

отпадъци, които водят  до потискане на имунната система и невъзможност за размножаване. 

При възможност се изследват тъкани/мас от изхвърлени мъртви делфини за  токсични 

вещества, напр. диоксини и полихлорирани бифенили (PCBs). Използват се литературни 

данни, и се изисква официална информация от институции, експертна оценка. За дейностите 

умишлено убиване на делфини и приулов на делфини може да се използва и анкетен метод 

към рибарите.  

Мерна единица: % засегнати площи (кв.км) от обследваната територия. 

 

 Метод за анализ и оценка на данните: Заплахите се анализират по площ и степен на 

въздействие. Систематизират се наличните данни, и се събира нова информация чрез теренни 

проучвания. Смъртността в резултат на антропогенни фактори се анализира на базата на 
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установяване на конкретните причини за смъртта на ниво индивид – напр. типове рибарски 

съоръжения и човешки действия довели до нея.  

Място на стойността на параметъра във формата за докладване по чл. 17 на 

Директивата за местообитанията:  

Анекс В: 2.6 Основни въздействия; 2.7 Заплахи; 3.2 Природозащитни мерки 

 

Параметър 7.2 Смъртност в следствие на естествени фактори  

 

Метод за набиране на данни: Отчитат се естествени фактори за смъртност като 

болести, паразити, инфекции, травми с неантропогенен произход, възраст и др. доколкото има 

официална статистическа информация за тях. При наличие на данни за изхвърлени на сушата 

китоподобни, то се извършва анализ на данните. Оценяват се естествени фактори от околната 

среда, които въздействат негативно върху популацията на китоподобните.  

Мерна единица: засегнат % от популацията. 

 

 Метод за анализ и оценка на данните:  

Анализират се годишни данни за изхвърлени на брега китоподобни, включително и тези 

с неопределен вид, и се отнасят към числеността на популацията.  

Място на стойността на параметъра във формата за докладване по чл. 17 на 

Директивата за местообитанията:  

Анекс В: 2.6 Основни въздействия; 2.7 Заплахи; 3.2 Природозащитни мерки 
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5 Методология за определяне на ПС  

 

Методиката за оценка на ПС изцяло се опира на Анекс B и Анекс С от формата за 

докладване одобрен от ЕК (Assessment and reporting under Article 17 of the Habitats Directive, 

Explanatory Notes & Guidelines for the period 2007-2012). За морските типове местообитания и 

биологични видове държавите-членки трябва да докладват консервационния статус, като 

използват морски региони. Картата на биогеографските региони е изготвена на базата на 

данни от сушата и не е подходяща за доклад за морски типове местообитания и биологични 

видове от вътрешността на водния басейн. Морските региони в голяма степен съвпадат с 

границите на морските конвенции. 

5.1 Матрица за определяне на ПС 

 

България определя ПС на китоподобни на ниво МОРСКИ ЧЕРНОМОРСКИ регион 

(MBLS) в частта му, която се припокрива с границите на българската ИИЗ на Черно 

море. Референтните стойности характеризират дадено ниво на благоприятен ПС. Те следва да 

бъдат зададени след анализа на данните от полевите проучвания, тъй като в момента няма 

достатъчно надеждна и пълна информация за тяхното определяне. За определянето на 

референтни стойности е необходимо да се направят допълнителни анализи и ГИС моделни 

разработки за отделните критерии и параметри извън ЗЗ, като за целта се използва цялата 

налична информация. За определянето на ПС се прилага следната матрица: 

 

Таблица 1: Матрица за определяне на ПС  

 

Критерии и 

параметри 

Мерна единица/праг за 

БПС при оценяване 

състоянието на отделни 

части/ полигони на 

Ниво Морски регион 

Черно море (MBLS) и 

методи за набиране на 

данните 

Референтн

а стойност 

Благоприятно Неблагоприятн

о -

незадоволителн

о 

Неблагоприят

но - лошо 

 

КРИТЕРИЙ 1. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

Параметър 1.1  
Ареал на 

разпространени

е 

Обща площ на  ареала на 

разпространение на вида;  

наблюдение и картиране 

 В >90% от 

местообитания

та по 

исторически 

(или други 

официални) 

данни 

В  70-90% от 

местообитанията 

по исторически 

(или други 

официални) 

данни 

В  < 70% от 

местообитаният

а по 

исторически 

(или други 

официални) 

данни 

Цялостна оценка по Критерий 1  Повече от 99 

% от 

популацията в 

зоната е в 

благоприятен 

статус – по 

всички 

критерии е 

благоприятен 

или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Повече от 10% 

от 

популацията в 

зоната е 

неблагоприятн

о състояние – 

поне един или 

повече 

критерии е 

червено 
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КРИТЕРИЙ 2. ПОПУЛАЦИЯ 

Параметър 2.1 
Численост  

 

Брой  индивиди; 

наблюдение и картиране 

 Стабилен или 

увеличаващ се  

в сравнение с 

исторически 

или други 

официални 

данни 

Намаляващ 

в сравнение с 

исторически или 

други 

официални 

данни 

Силно 

намаляващ 

в сравнение с 

исторически 

или други 

официални 

данни 

Параметър 2.2 

Плътност 

Брой индивиди на км
2
; 

наблюдение и картиране 

 Висока (> 1,0 

индивида / 

кв.км.)  

  

Средна  (0,3 – 

1,0 

индивида/кв.км) 

Ниска или 

намаляваща (< 

0,3 индивида/ 

кв.км) 

Цялостна оценка по Критерий 2 Повече от 99 

% от площта 

в зоната е в 

благоприятен 

статус – по 

всички 

критерии е 

благоприятен 

или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Повече от 10% 

от площта в 

зоната е 

неблагоприятн

о състояние – 

поне един или 

повече 

критерии е 

червено 

 

КРИТЕРИЙ 3. МЕСТООБИТАНИЕ НА ВИДА 

Параметър 

3.1 
Площ на 

заетите 

местообитания 

 

Обща площ (км
2
) на 

местообитания; GIS 

моделиране и картиране 

на хабитати 

 Достатъчно 

голяма площ с 

добро качество 

на хабитата, 

подходяща за 

дългосрочното 

оцеляване на 

вида 

 

Влошаващо се и/ 

или намаляващо 

качеството на 

местообитанията 

в района  

Качеството на 

хабитатите е 

ниско и/или 

недостатъчно 

високо и не 

позволява 

оцеляване на 

вида в 

дългосрочен 

план 

Параметър 3.2.  
Площ на 

потенциалните 

местообитания 

 

Обща площ (км2) на 

подходящите 

местообитания; GIS 

моделиране и картиране 

на подходящи хабитати 

 Достатъчно 

голяма площ с 

добро качество 

на хабитата, 

подходяща за 

дългосрочното 

оцеляване на 

вида 

 

Влошаващо се и/ 

или намаляващо 

качеството на 

местообитанията 

в района  

Качеството на 

хабитатите е 

ниско и/или 

недостатъчно 

високо и не 

позволява 

оцеляване на 

вида в 

дългосрочен 

план 

Параметър 3.3. 

Подходящи 

места за 

хранене и 

размножаване  

 

Обща площ (км
2
),  

GIS моделиране и 

картиране 

 Достатъчно 

голяма площ с 

добър 

хранителен 

потенциал, 

подходяща за 

дългосрочното 

оцеляване на 

вида 

 

Площ с 

влошаващо се и/ 

или намаляващо 

количество на 

хранителния 

потенциал в 

района 

Хранителния 

потенциал е 

нисък и/или 

недостатъчно 

висок, за да 

позволява 

оцеляване на 

вида в 

дългосрочен 

план 

Цялостна оценка по Критерий 3 Повече от 99 

% от площта 

Комбинация Повече от 10% 

от площта в 
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в зоната е в 

благоприятен 

статус – по 

всички 

критерии е 

благоприятен 

или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

зоната е 

неблагоприятн

о състояние – 

поне един или 

повече 

критерии е 

червено 

 

КРИТЕРИЙ 4. БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ (ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ) 

Параметър 4.1  
Заплахи и 

смъртност в 

следствие на 

антропогенни 

фактори 

%  засегнати площи от 

обследваната територия 

(кв.км) Официални данни 

и данни от оценка 

влиянието на 

антропогенни фактори  

 ≤  от 

референтната 

стойност  

 

≈ или > от 

референтната 

стойност  

 

>> от 

референтната 

стойност  

 

Параметър 4.2. 
Смъртност в 

следствие на 

естествени 

фактори 

 

Засегнат %  от 

популацията; Официални 

данни и данни от теренни 

наблюдения 

 <1 % от 

размера на 

популацията 

Малко или 

никакво: 

болести, 

паразити, 

инфекции, 

травми с 

неантропогене

н произход и 

др.  

1,0-1,7 % от 

размера на 

популацията 

Средно: болести, 

паразити, 

инфекции, 

травми с 

неантропогенен 

произход и др.  

> 1,7 % от 

размера на 

популацията 

Силно: болести, 

паразити, 

инфекции, 

травми с 

неантропогенен 

произход и др.  

Цялостна оценка по Критерий 4  Повече от 99 

% от площта 

в зоната е в 

благоприятен 

статус – – по 

всички 

критерии е 

благоприятен 

или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Повече от 10% 

от площта в 

зоната е 

неблагоприятн

о състояние – 

поне един или 

повече 

критерии е 

червено 

Обща оценка по четирите критерия на 

БПС на вида за зоната: 

 Всички 

критерии 

зелени 

Комбинация Един ИЛИ 

повече червени 
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5.2 Анекс В – Формат за докладване на основните резултати от 
изследвания по  чл. 11‘ за Анекс II, IV и V видове 

 

Име на полето Кратки обяснения 

0.1 Страна членка BG 

0.2 Видове  0.2.1 Код на вида   

 
0.2.2 Научно име на 

вида 
 

 

0.2.3 Алтернативно 

научно име на вида 
Незадължително 

Научно име използвано на 

национално ниво ако е различно от 

0.2.2 

 
0.2.4 Обикновено име 
Незадължително 

На национален език 

1 Национално ниво 

1.1 Карта (Разпространение) и (площ на разпространението) в страната 

членка 

1.1.1 Карта на 

разпространението  

Внесете карта като GIS файл – заедно със 

съответните метаданни. Стандарта за 

внасяне е 10x10km ETRS гридова мрежа, 

проекция ETRS LAEA 5210 

Посочете ако 

вида се счита за 

‘чувствителен’ 

1.1.2 Използвани методи – 

карта 

3 = пълно проучване 

2 = екстраполации от проучвания върху части от популацията 

или от извадки 

1 = основано на експертно мнение 

0 = липсващи данни 

1.1.3 Година или период Година или период когато актуалните данни за 

разпространението са събрани 

1.1.4 Допълнителна карта 

на диапазона – 

незадължително 

В случаите когато страната членка иска да внесе 

допълнителна карта различаваща се от стандартната карта от 

точка 1.1.1. 

1.1.5 Карта на ареала Въведете картата, която е била използвана за определяне на 

разпространението, следвайки същия стандарт както 1.1.1. 

или 1.1.4  

2 Биогеографско ниво 
Попълнете за всеки биогеографски или морски регион 

2.1 Биогеографски и Морски 

региони 

Изберете: Алпийски (ALP), Атлантически (ATL), 

Черноморски (BLS), Бореален (BOR), Континентален (CON), 

Средиземноморски (MED), Макаронезийски (MAC),  

Панонски (PAN), Степен (STE), Морски Атлантически 

(MATL), Mорски Средиземноморски (MMED), Морски 

Черноморски (MBLS), Mорски Макaронезийски (MMAC), 

Морски  Балтийски (MBAL) 

2.2 Публикувани източници Ако данните по-долу са от публикувани източници дайте 

референция или линк към интернет страница/и. Посочете: 

автор, година, заглавие на публикацията, източник, том, брой 

страници, интернет адрес. 
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2.3 Разпространение В рамките на биогеографския регион  

2.3.1 Площ на ареала на 

разпространение 

Обща площ на ареала на разпространение в границите на 

морския регион в км². Препоръчва се методът описан в раздел 

IV.a.i „Разпространение“ от насоките към формата за 

докладване. 

2.3.2 Използван метод  3 = пълно изследване или детайлна статистическа оценка 

2 = Изчисления на базата на частични данни с някои 

екстраполации и/или моделиране 

1 = Изчисления на базата на експертно мнение без или с 

минимални проби 

0 = Няма данни 

2.3.3 Краткосрочен план – 

Период  

2001-2012 (повтаря се през 12-годишен времеви период) или 

период максимално близък до него. Краткосрочната 

тенденция трябва да се използва за оценката. 

2.3.4 Краткосрочен план – 

Посока на изменение 

0 = стабилен 

+ = нараства 

- = намалява 

x = неизвестни 

2.3.5 Краткосрочен план – 

Степен на изменение 
 

Незадължително  

а) Минимум  Процентното изменение за периода посочен в 

поле 2.3.3. – ако е точна цифра, да се посочи 

стойност за „минимум“ и „максимум“ 

б) Максимум Аналогично както а) 

2.3.6 Дългосрочен план- 

Период 

            Незадължително 

Тренд калкулиран за 24 годишен период. За докладите през 

2013 това не е задължително (полета 2.3.6 - 2.3.8). Тук 

посочете използвания период.  

2.3.7 Дългосрочен план-  

Посока на изменение 
 

Незадължително 

0 = стабилен 

+ = нараства 

- = намалява 

x = неизвестни  

2.3.8 Дългосрочен план- 

Степен на изменение 

 

 

Незадължително 

а) Минимум  Процентното изменение за периода посочен в 

поле 2.3.6. – ако е точна цифра, да се посочи 

стойност за „минимум“ и „максимум“ 

б) Максимум Аналогично както а) 

2.3.9 Благоприятни 

референтни стойности на 

разпространение  

a) В км². Приложете карта като GIS файл, ако е налична. 

b) Ако са използвани оператори (≈, >, >>) за оценката, да се 

посочи тук съответния символ (≈ „приблизително равно на“, > 

„по-голямо от“, >> „много по-голямо от“) 

c) Ако благоприятно референтно разпространение е 

неизвестно отбележете с “x” 

d) Отбележете използваните методи за установяване на 

референтната стойност, ако е различна от оператор (свободен 

текст) 

2.3.10 Причина за 

промяната  

a) действителна причина? ДА/НЕ 
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Дали разликата между 

отчетената стойност в поле 

2.3.1. и стойността от 

предишния период на 

отчитане се дължи главно на: 

 

b) подобрено знание/по точни данни? ДА/НЕ 

c) ползване на различен метод (напр. “Range tool”)? ДА/НЕ 

2.4 Популация 

2.4.1 Оценка размера на 

популацията 
(използване на индивиди или 

одобрени изключения където 

е възможно) 

a) Единица  Индивид или одобрено 

изключение (виж референтния 

портал) 

b) Минимум Където точна стойност е известна 

докладвайте същата цифра за 

минимум и максимум  

c) Максимум  

2.4.2 Оценка размера на 

популацията 
 (използвайки популационни 

единици различни от 

индивиди)  

 

Незадължително (ако 2.4.1 е 

попълнено) 

a) Единици
1
  

b) Минимум  

c) Максимум  

2.4.3 Допълнителна 

информация за оценката 

популацията/конвертиране  
 

 

 

Незадължително  

a) Дефиниция за 

„местност“ 

 

Ако “местност” е използвано като 

популационна единица, този 

термин трябва да бъде описан. 

b) Метод за конвертиране 

на данните  

 

Моля обяснете как данните са 

били конвертирани в брой 

индивиди. 

c) Проблеми при 

определяне оценката на 

размера на популацията 

Тази информация ще помогне за 

бъдещото използване на 

популационните единици 

2.4.4 Година или период Година или период на отчитане на размера на популацията.  

2.4.5 Използван метод - 

Размер на популацията 

3 = пълно проучване и/или пълна и статистически достоверна 

схема за пробонабиране 

2 = частични данни (по малко точно пробонабиране) с някои 

екстраполации  

1 = Изчисления на базата на експертно мнение без или с 

минимални проби 

0 = няма данни (в някои случаи тенденцията е неизвестна) 

2.4.6 Краткосрочен план – 

Период 

2001-2012 (повтаря се през 12-годишен времеви период) или 

период максимално близък до него. Посочете използвания 

период тук. Краткосрочната тенденция трябва да се използва за 

оценката.  

                                                 
1
Ако е използвана популационна единица различна от „индивиди“ или единица от 

списъка с изключение, то се препоръчва тези данни да бъдат конвертирани в  „индивиди“. 
Конвертираните данни трябва да бъдат отчетени в поле 2.4.1. 
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2.4.7 Краткосрочен план – 

Посока на изменение 

0 = стабилен 

+ = нараства 

- = намалява 

x = неизвестен  

2.4.8 Краткосрочен план – 

Степен на изменение  

 

Незадължително 

 

a) Минимум Процентното изменение за периода посочен в 

поле 2.4.6. – ако е точна цифра, да се посочи 

стойност за „минимум“ и „максимум 

b) Максимум Аналогично както а) 

с) Доверителен 

интервал  

Посочете интервала на достоверност когато е 

използвана статистически надеждна схема на 

семплиране (поле 2.4.5). 

2.4.9 Краткосрочен план – 

Използвани методи 

3 = пълно проучване и/или пълна и статистически достоверна 

схема за пробонабиране 

2 = частични данни (по малко точно пробонабиране) с някои 

екстраполации  

1 = Изчисления на базата на експертно мнение без или с 

минимални проби 

0 = няма данни (в някои случаи тенденцията е неизвестна)  

2.4.10 Дългосрочен план -  

Период 
Незадължително 

Тренд калкулиран за 24 годишен период. За докладите през 

2013 това не е задължително (полета 2.4.10 - 2.4.13). Тук 

посочете използвания период.  

2.4.11 Дългосрочен план - 

Посока на изменение 

0 = стабилен 

+ = нарастващ 

- = намаляващ 

x = неизвестен 

2.4.12 Дългосрочен план - 

Степен на изменение 

a) Минимум Процентното изменение за периода посочен 

в поле 2.4.10. – ако е точна цифра, да се 

посочи стойност за „минимум“ и „максимум 

b) Максимум Аналогично както а) 

с) Доверителен 

интервал  

Посочете интервала на достоверност когато  

използвания метод е номер 3 (поле 2.4.9)  

2.4.13 Дългосрочно 

изменение. Използвани 

методи. 

3 = пълно проучване и/или пълна и статистически достоверна 

схема за пробонабиране 

2 = частични данни (по малко точно пробонабиране) с някои 

екстраполации  

1 = Изчисления на базата на експертно мнение без или с 

минимални проби 

0 = няма данни (в някои случаи тенденцията е неизвестна) 

2.4.14 Благоприятни 

референтни стойности на 

популацията 

a) брой индивиди/одобрени изключения/други единици 

b) Посочете ако са използвани оператори (използвани символи 

≈, >, >>, <) 

c) Ако благоприятната референтна популация е неизвестна 

посочете с “x” 

d) Посочете използваните методи за определяне на 

референтната стойност ако е различна от оператор (свободен 

текст) 

2.4.15 Допълнителна a) действителна причина? ДА/НЕ 
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информация 
Дали разликата между 

отчетената стойност в поле 

2.4.1. или 2.4.2 и стойността 

от предишния период на 

отчитане се дължи главно на 

b) подобрено знание/по точни данни? ДА/НЕ 

c) ползване на различен метод (напр. “Range tool”)? ДА/НЕ 

2.5 Местообитание на видове 

2.5.1 Определяне на площта Определяне на площта в км² 

2.5.2 Година или период Година или период, за които са събирани данните за площта на 

местообитанието.  

2.5.3 Използван метод - 

местообитание 

3 = пълно изследване или детайлна статистическа оценка 

2 = Изчисления на базата на частични данни с някои 

екстраполации и/или моделиране 

1 = Изчисления на базата на експертно мнение без или с 

минимални проби 

  0 = Няма данни  

2.5.4 Качество на 

местообитанието  

a) Да бъде посочено като добро/средно/лошо/неизвестно  

b) Опишете как качеството е било оценено (свободен текст) 

2.5.5 Краткосрочен план -  

Период 

2001-2012 (повтаря се през 12-годишен времеви период) или 

период максимално близък до него. Посочете използвания 

период тук. Краткосрочната тенденция трябва да се използва за 

оценката. 

2.5.6 Краткосрочен план – 

Посока на изменение 

0 = стабилен 

+ = нарастващ 

- = намаляващ 

x = неизвестен  

2.5.7 Дългосрочен план -  

Период  

Незадължително  

Тренд калкулиран за 24 годишен период. За докладите през 

2013 това не е задължително (полета 2.5.7 - 2.5.8). Повече 

информация има в Насоките за попълване на формуляра. 

2.5.8 Дългосрочен план – 

Посока на изменение 

0 = стабилен 

+ = нарастващ 

- = намаляващ 

x = неизвестен 

2.5.9 Площ на подходящите 

местообитания на видове 

a) Посочете площта на подходящите местообитания в км² ако е 

подходящо. Включително и площи за които се предполага, че 

са подходящи но не е регистрирано наблюдение на вида. 

b) Липсата на данни може да бъде посочена като ‘0’ 

2.5.10 Причини за промяна 

Дали разликата между 

посочената стойност в 2.5.1 и 

предишния период на 

отчитане се дължи главно на: 

a) действителна причина? ДА/НЕ 

b) подобрено знание/по точни данни? ДА/НЕ 

c) ползване на различен метод (напр. “Range tool”)? ДА/НЕ 

2.6 Основни въздействия 

a) Въздействия b) Степенуване c) Определяне на 

замърсяването 
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Избройте макс 20 

въздействия. 

Използвайте кодовете от 

списъка със заплахи и 

въздействия до мин 2-ро ниво
2
 

- H = висока значимост (макс 

5 броя)  

- M = средна значимост 

- L = ниска значимост 

 

незадължително 

 

2.6.1 Използвани методи – 

Въздействия  

3 = основан изцяло или в по-голяма степен на реални данни от 

зони/присъствие или други източници на данни 

2 = главно основано на експертно мнение и други данни 

1 = основано само на експертно мнение 

 

2.7 Заплахи 

a) Заплаха b) Степенуване c) Определяне на 

замърсяването 

Както за „Въздействия“ Както за „Въздействия“ Незадължително 

2.7.1. Използвани методи – 

заплахи  

2 = моделиране 

1 = експертно мнение 

2.8 Допълнителна информация 

2.8.1. Обосновка на 

стойността (в % ) 

използвана за 

оценяване на 

тенденциите 

В случай, че страната членка не използва стойността от 

1% на година за оценяване на тенденциите, както е посочено в 

матрицата, това трябва да бъде обосновано в свободен текст в 

това поле.  

2.8.2. Друга относима 

информация 

Свободен текст. 

2.8.3. Транс-гранична 

оценка 

Когато 2 или повече страни членки са направили 

съвместна оценка на природозащитния статус на транс-

гранични популации, това трябва да бъде обяснено тук. 

Посочете ясно участващите страни членки, как е била 

направена оценката и всякакви други съвместни инициативи, 

които са били изпълнени с цел съвместно управление на 

видовете (напр. план за управление на популациите). 

2.9 Изводи  

(оценка на природозащитния статус в края на периода на докладване) 

2.9.1. Разпространение 

 

а) Благоприятен (FV)/ Неблагоприятно (U1) / Лошо (U2) / 

Неизвестно (XX) 

b) Ако ПС е U1 или U2, използването на показатели за а е 

препоръчително
3
 

2.9.2. Популация а) Благоприятен (FV)/ Неблагоприятно (U1) / Лошо (U2) / 

Неизвестно (XX) 

b) Ако ПС е U1 или U2, използването на показатели за а е 

препоръчително
3
 

2.9.3 Местообитания на 

видове 

а) Благоприятен (FV)/ Неблагоприятно (U1) / Лошо (U2) / 

Неизвестно (XX) 

                                                 
2
  Списък на заплахите и въздействията е наличен на Референтния портал. 

3  Ако природозащитния статус е незадоволителен или лош, е препоръчително да се посочи дали статуса е 
„+“ (подобряващ се) или „-“ (влошаващ се), ' =' (стабилен) или 'х' (неизвестен). 
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b) Ако ПС е U1 или U2, използването на показатели за а е 

препоръчително
3
 

2.9.4 Бъдещи перспективи а) Благоприятен (FV)/ Неблагоприятно (U1) / Лошо (U2) / 

Неизвестно (XX) 

b) Ако ПС е U1 или U2, използването на показатели за а е 

препоръчително
3
 

2.9.5 Цялостна оценка на 

Природозащитния статус 
Благоприятен (FV)/ Неблагоприятно (U1) / Лошо (U2) / 

Неизвестно (XX) 

2.9.6 Цялостна тенденция 

в Природозащитния 

статус 

Ако цялостната оценка на природозащитния статус е U1 или 

U2, задължително използвайте показателя '+' (подобрява се), '-' 

(влошава се), '=' (стабилно) или 'x' (неизвестно) 

 

3. Информация за НАТУРА 2000 & Анекс II видове 

на Биогеографско ниво 

3.1 Популация 

3.1.1 Размер на 

популацията 
 

Оценка на размера на 

популацията включена в 

мрежата (в съответния 

биогеографски регион).  

a) Единица 
Използвай същата единица 

като 2.4 

b) Минимум   

c) Максимум  

3.1.2 Използван метод 3 = пълно изследване или детайлна статистическа оценка 

2 = Изчисления на базата на частични данни с някои 

екстраполации и/или моделиране 

1 = Изчисления на базата на експертно мнение без или с 

минимални проби 

  0 = Няма данни 

3.1.3 Тенденция в размера 

на популацията в 

рамките на мрежата 

(Краткосрочно изменение ) 

Незадължително 

0 = стабилен 

+ = нарастващ 

- = намаляващ 

x = неизвестен 

3.2 Природозащитни мерки 

Да се посочат до 20 мерки, взети по време на отчетния период (т.е. които вече са внедрени) и 

да се даде информация за тяхното значение, местоположение и оценка. Да се използват 

кодовете от списъка с мерки за консервация от справочния портал. Полета 3.2.2 - 3.2.5 да се 

попълнят за всяка отчетна мярка. 

3.2.1  

Мярка 

 

3.2.2.  

Тип 

 

Отбележете с отметка 

приложимия тип или 

типове мерки за 

консервация 

3.2.3 

Степен

уване 

3.2.4  

Местоположе

ние  

Отбележете с 

отметка къде 

предимно е 

била 

прилагана 

мярката 

3.2.5. 

Широка оценка на мярката 

Отбележете с отметка 

подходящото  
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При агрегиране на информацията на ниво Биогегографски район трябва да се вземат 

под внимание следните методични указания: 

  
Оценка на точка “2.3. Разпространение”: следват се указанията на Assessment and reporting 

under Article 17 of the Habitats Directive, Explanatory Notes & Guidelines for the period 2007-2012 

 

Оценка на точка “2.3.9 Благоприятни референтни стойности на разпространение” – 

определя се въз основа на следните критерии: 

- най-малката площ на ареала на разпространение при влизане на директивата в сила 

(размер и конфигурация).  

- достатъчно голям, за да осигури дългосрочното оцеляване на 

местообитанието/видовете в благоприятно състояние, като се включват всички 

вариации на хабитата/вида. 

Не е задължително благоприятното референтно разпространение да обхваща цялото 

потенциално или историческо разпространение. При видове с променливи находища и 

популации следва да обхваща всички части, които вида заема. 

 

Фактори за оценка на БРР:  

- -потенциално и историческо разпространение,  

- -причини за промени,  

- -необходими територии за жизненост на местообитанието/видова (вкл. 

типичните -видове на местообитанието),  

 

Според препоръчвания метод всеки параметър трябва да се оцени по отношение 

на тенденциите за обозримо бъдеще и предричания бъдещ статус. За тази цел се използва 

следната матрица: 
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Матрица за оценка на бъдещи перспективи 

 

Действителен 

статус на 

параметъра 

Бъдеща  

тенденция 

Бъдещ статус Перспективи 

(цифрите се отнасят до бележките по-

долу) 

При/над FRV + (увеличаване) > (над FRV) Добри 

При/над FRV = (стабилност) =/> (при/над FRV) Добри 

При FRV  - (намаляване) </<< (под FRV) Не добри (1) Лоши (1) 

Над FRV  - (намаляване) >/=/</<<  

(над/при/под FRV) 

Добри (2) Не добри (2) Лоши (2) 

Под FRV + (увеличаване) >/=/< (над/при/под FRV) Добри (3) Не добри (3) Лоши (3) 

Под FRV = (стабилност) < (под FRV) Не добри (1) Лоши (1) 

Под FRV - (намаляване) < (под FRV) Не добри (1) Лоши (1) 

Неизвестни + 

(увеличаване)/ 

- (намаляване)/ 

= (стабилност)/ 

X (неизвестни) 

X (неизвестни) неизвестни 

под FRV 

при/над FRV 

X (неизвестни) X (неизвестни) неизвестни 

 

 

Бележки 

1 - В зависимост от това дали бъдещия статус се предполага, че ще е под прага за 

неблагоприятен лош или не за двата отчетни периода (12 години).  

2 - В зависимост от това дали бъдещия статус се очаква да бъде при/над или под FRV за 

неблагоприятен-лош за двата отчетни периода (12 години) 

3 - В зависимост от това дали бъдещия статус ще надхвърли FRV или прага за неблагоприятен 

лош за двата отчетни периода (12 години). 

 

Целта на представените по-долу таблици е да подпомогнат тази оценка. 

 

Таблица за оценка за бъдещи перспективи на биологичен вид  

 

Показател Бъдеща тенденция Бъдещ статус Перспективи 

Разпространение    

Популация    

Местообитание    

Бъдещи перспективи  

 

Таблица за оценка за бъдещи перспективи на типове местообитания 

 

Показател Бъдеща тенденция Бъдещ статус Перспективи 

Разпространение    

Площ    

Структура и 

функция 
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Бъдещи перспективи  

 

Макар, че нивото на спадане на параметъра и абсолютното му отклонение от FRV в бъдеще са 

важни, смислен подход е да се използва само посоката на бъдещата тенденция и да се 

предрече бъдещия статус (или еквивалент), тъй като по-точно измерване е трудно да се 

получи.  

 

Очевидно след като даден параметър се идентифицира с лоши перспективи, оценката на 

бъдещите перспективи ще е „Неблагоприятен-лош“ и не е необходимо да се разглеждат 

другите параметри, но завършването на процеса може да помогне с информация за бъдещи 

управленски нужди. 

 

След като бъдат компилирани бъдещите перспективи за 3 параметъра, могат да се оценят 

цялостните Бъдещи перспективи с помощта на следните правила: 

 

 Благоприятно 
Неблагоприятн

о-средно  

Неблагоприятно

-лошо 

Неизвестно 

 

Бъдещи 

преспекти

ви 

Всички 

параметри са с 

добри 

перспективи 

или 

перспективите на 

един параметър 

са неизвестни а 

останалите са 

добри 

Друга 

комбинация  

Един или повече 

параметри с 

оценка лошо  

Два или 

повече 

параметри с 

оценка 

неизвестна и 

няма 

параметър с 

оценка лоша  
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5.3 Анекс С -  Определяне на природозащитен статус Видове 

 

Основна оценъчна матрица 

(за биогеографски регион в границите на държава членка) 

Показател Природозащитен статус 

 Благоприятен 

 

(“зелен”) 

Неблагоприятно 

- 

незадоволително 

(“оранжев”) 

Неблагоприятно –  

лошо 

(“червен”) 

Неизвестно 

(недостатъчна 

информация за 

да се направи 

оценка) 

Разпространение Стабилна (загуба 

или експанзия в 

баланс) или 

увеличаваща се 

И не по-малка от 

'Благоприятно 

референтно 

разпространение' 

Всяка друга 

комбинация 

 

Значително 

намаляване: 

Еквивалентно на 

намаляване повече 

от 1 % годишно 

през периода на 

отчитане  

ИЛИ  

повече от 10% под 

Благоприятното 

референтно 

разпространение 

Няма 

информация или 

е недостатъчно 

надеждна 

Популация  Популация(и) не 

по малка от 

‘Благоприятна 

референтна 

популация’ И 

размножаване, 

смъртност и 

възрастова 

структура не 

различаващи се 

от нормата (ако 

има налични 

данни) 

 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

Значително 

намаляване: 

Еквивалентно на 

намаляване повече 

от 1 % годишно 

(индикативната 

стойност може да 

се различава ако е 

надлежно 

аргументирано) 

през периода на 

отчитане  

И под 

'Благоприятна 

референтна 

популация'  

ИЛИ 

повече от 25% под 

Благоприятната 

референтна 

популация 

ИЛИ 

размножаването, 

смъртността и 

Няма 

информация или 

е недостатъчно 

надеждна 
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Показател Природозащитен статус 

 Благоприятен 

 

(“зелен”) 

Неблагоприятно 

- 

незадоволително 

(“оранжев”) 

Неблагоприятно –  

лошо 

(“червен”) 

Неизвестно 

(недостатъчна 

информация за 

да се направи 

оценка) 

възрастоватата 

структура силно се 

различават от 

нормалната (ако 

има налични 

данни)  

Местообитание 

на видове 

Площта на 

местообитанията 

е достатъчно 

голяма (и 

стабилна или 

увеличаваща се) 

И качеството на 

хабитатите е 

подходящо за 

дългосрочното 

оцеляване на 

вида 

Всяка друга 

комбинация 

 

Площта на 

местообитанието е 

явно недостатъчно 

голяма за 

осигуряване 

дългосрочното 

оцеляване на вида 

ИЛИ 

качеството на 

местообитанието е 

лошо, явно не 

позволяващо 

дългосрочно 

оцеляване на вида.  

Няма 

информация или 

е недостатъчно 

надеждна 

Бъдещи 

преспективи (по 

отнощение на 

популация, 

разпространение 

и наличие на 

местообитание) 

Главни 

въздействия и 

заплахи за 

видовете не са 

значителни; 

видовете ще са 

дългосрочно 

жизнени  

Всяка друга 

комбинация  

Сериозни влияния 

от въздействия и 

заплахи върху 

вида; много лоши 

перспективи за 

вида, 

дългосрочната 

жизненост в риск. 

Няма 

информация или 

е недостатъчно 

надеждна 

Цялостна оценка 

на ПС
4
 

Всички “зелено” 

ИЛИ 

три ''зелено” и 

едно 'Неизвестно 

Едно или повече 

(“оранжево”) но 

не “червен”  

Едно или повече 

“червено” 

Две или повече 

'Неизвестно' 

комбинирано със 

'зелено' или 

всички 

“Неизвестно” 

 

                                                 
4
 Специфичен символ (показател +/-/=/х) да се използва при неблагоприятните категории, за да индикира 

цялостна тенденция в природозащитния статус 
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