
Приложение 2. Допълнителни параметри и Таблици - шаблони за определяне на 

природозащитно състояние на видовете от приложение II на Директивата за 

местообитанията 

1. 1516 Aldrovanda vesiculosa – Мехурчеста алдрованда 

Допълнителни параметри 

Брой установени находища  

Описание – дава информация за броя на известните находища на вида към момента на 

мониторинга. 

Мерна единица – цяло число. 

Начин на изчисляване – информацията се взима от наличните данни от литературата, 

хербариумите, както и други сигурни източници.  

Обосновка – дава информация за цялостното разпространение на вида в страната и 

позволява сравнение с данните от предишното докладване. 

Дълбочина на водния слой през активния вегетационен сезон 

Описание – установено е, че при дълбочина на водния слой от 0.30 м през активния 

вегетационен сезон развитието на вида е оптимално;  

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. Дълбочината на водния слой през активния вегетационен сезон от 0.30 м във всички 

находища на вида 

Б. Дълбочината на водния слой през активния вегетационен сезон от 0.30 м в над 90% 

от находищата на вида 

В. Дълбочината на водния слой през активния вегетационен сезон от 0.30 м в до 90% от 

находищата на вида 

Обосновка – дава информация за важен параметър за оптималното развитие на вида - 

дълбочина на водния слой. 

pH на водата  

Описание – установено е, че при pH = 6 развитието на вида е оптимално; 

Мерна единица – число; 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. pH = 6 в цялата площ на находището 



Б. pH = 6 в над 90% от находищата на вида 

В. pH = 6 в до 90% от находищата на вида 

Обосновка – дава информация за важен параметър за оптималното развитие на вида –

pH в находището. 

Степен на обрастване с високи хигрофити  

Описание – установено е, че при обрастване с хигрофити >= 30 % развитието на вида е 

оптимално;  

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. >= 30 % равномерно разпределено за всеки хектар от площта в цялата площ на 

находището 

Б. >= 30 % равномерно разпределено за всеки хектар от площта в над 90% от 

находищата на вида 

В. >= 30 % равномерно разпределено за всеки хектар от площта в до 90% от 

находищата на вида 

Обосновка – дава информация за важен параметър за оптималното развитие на вида – 

обрастване с хигрофити. 

Еутрофност,  

Описание – установено е, че при мезотрофни условия цялото находище развитието на 

вида е оптимално;  

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. Мезотрофия в цялото находище 

Б. Мезотрофия в над 90% от находищата на вида 

В. Мезотрофия в до 90% от находищата на вида 

Обосновка – дава информация за важен параметър за оптималното развитие на вида – 

степента на еутрофност. 

Обилие на зоопланктон използван за храна от растението (по експертна оценка) 

Описание – установено е, че доброто обилие на зоопланктон използван за храна от 

растението е важен параметър за оптималното развитие на вида;  

Мерна единица – процент (%); 



Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. Добро в цялото находище 

Б. Добро в над 90% от находищата на вида 

В. Добро в до 90% от находищата на вида 

Обосновка – дава информация за важен параметър за оптималното развитие на вида – 

обилието на зоопланктон използван за храна от растението. 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

Описание – определя се площта, засегната от използването на хербициди в селското и 

горско стопанство в рамките на локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не се използват 

Б. Използват се в до 10% от находищата 

В. Използват се в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Замърсяване с биогени 

Описание – определя се площта, засегната от замърсяване с биогени в рамките на 

локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва замърсяване 

Б. Замърсени са до 10% от находищата 

В. Замърсени са над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Замърсяване – залпово/хронично с не биогенен характер 



Описание – определя се площта, засегната от замърсяване с не биогенен характер в 

рамките на локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва замърсяване 

Б. Замърсени са до 10% от находищата 

В. Замърсени са над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Водовземане, дрениране на терена 

Описание – определя се площта, засегната от водовземане, дрениране на терена в 

рамките на локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Използване на лодки и други увреждащи водната растителност дейности в 

находищата 

Описание – определя се площта, засегната от използване на лодки и други увреждащи 

водната растителност дейности в находищата в рамките на локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 



Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Таблица - шаблон за определяне на природозащитно състояние 

Параметри 

Мерна единица/праг 

за БПС при оценяване 

състоянието на 

отделни 

части/полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятно – 

незадоволително 

състояние  

Неблагоприятно – 

лошо състояние  

Критерий 1. Популация в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 1.1. - 

Брой установени 

находища  

Общ брой на 

находищата 

Постоянен или 

нарастващ И по-

голям от рефернтния 

брой 

 

До 25% по-малък от 

референтния брой  

Намаляване еквивалентно 

на загуба повече от 1% на 

година за даден период 

ИЛИ повече от 25% по-

малък от референтния 

брой  

 

Параметър 1.2  

Обилие/плътност 

на популациите 

брой индивиди на м2 

през вегетационния 

период 

Във всички 

находища постоянно 

или нарастващо 

В до 10% от находищата 

по-малка от 

референтното 

обилие/плътност 

При повече от 10% от 

находищата по-малка от 

референтното 

обилие/плътност или 

намалява с повече от 1% 

на година 

Цялостна оценка по Критерий 1  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в 

червено 

Критерий 2. Площ на популациите в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 2.1. 

Площ на 

популациите  

Хектари Във всички 

находища 

постоянна или 

нарастваща 

 

В до10% от находищата 

по-малка от референтната 

площ  

При повече от 10% от 

находищата по-малка от 

референтната площ или 

намалява с повече от 1% 

на година 

 

Цялостна оценка по Критерий 2 Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в 

червено 



Параметри 

Мерна единица/праг 

за БПС при оценяване 

състоянието на 

отделни 

части/полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятно – 

незадоволително 

състояние  

Неблагоприятно – 

лошо състояние  

Критерий 3. Структура и функции 

Параметър 3.1. 

Естестено 

водоснабдяване 

на находището 

Дълбочина на водния 

слой през активния 

вегетационен сезон не 

пада под 0.30 м 

Всички находища в 

благоприятно 

състояние 

Между 1 и 10% от 

находищата в 

неблагоприятно 

състояние 

Над 10 % от находищата 

в неблагоприятно 

състояние 

Параметър 3.2. 

pH на водата 

pH = 6 в цялата площ 

нанаходището 

Като 3.1. - - 

Параметър 3.2. 

Степен на 

обрастване с 

високи 

хигрофити 

>= 30 % равномерно 

разпределено за всеки 

хектар от площта 

Като 3.1. - - 

Параметър 3.3. 

Еутрофност 

Мезотрофия в цялото 

находище 

Като 3.1. - - 

Параметър 3.4. 

Обилие на 

зоопланктон 

използван за 

храна от 

растението 

Експертна оценка Като 3.1. - - 

Цялостна оценка по Критерий 3  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Като параметър 3.1. Поне един параметър в 

червено 

Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) 



Параметри 

Мерна единица/праг 

за БПС при оценяване 

състоянието на 

отделни 

части/полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятно – 

незадоволително 

състояние  

Неблагоприятно – 

лошо състояние  

Параметър 4.1. 

Използване на 

хербициди в 

селското и горско 

стопанство 

 

В горския фонд не се 

ползват химически и 

биологически 

средства за борба с 

неприятели във 

водосбора на 

находището.  

 

Всички 

местообитания в 

благоприятно 

състояние 

Всяка друга комбинация 

 

Повече от 10% от 

местообитанията в 

неблагоприятно 

състояние 

 

Параметър 4.2. 

Замърсяване с 

биогени 

 

Няма замърсяване или 

е незначително и не 

повишава нивото на 

еутрофикация 

 

Като 4.1. - 

 

- 

 

Параметър 4.3. 

Замърсяване – 

залпово/хроничн

о с не биогенен 

характер 

Няма  Като 4.1. - 

 

- 

 

Параметър 4.4. 

Водовземане, 

дрениране на 

терена 

Не се отнемат с 

хидротехнически 

съоръжения води от 

находищата и от 

захранващите 

източници -потоци, 

извори, мочури и др 

 

Като 4.1.  - - 

Параметър 4. 5. 

Използване на 

лодки и други 

увреждащи 

водната 

растителност 

дейности в 

находищата 

Отсъствие на 

заплахата 

 

Като 4.1. - - 



Параметри 

Мерна единица/праг 

за БПС при оценяване 

състоянието на 

отделни 

части/полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятно – 

незадоволително 

състояние  

Неблагоприятно – 

лошо състояние  

Параметър 4. 6. 

Допълнителни 

заплахи и 

приподни 

явления 

Отсъствие на 

заплахата 

 

Като 4.1. - - 

Цялостна оценка по Критерий 4  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в 

червено 

Обща оценка по трите критерия на 

БПС на типа природно местообитание 

за мястото за мониторинг/ зоната: 

Всички критерии 

зелени 

 

Комбинация Едно или повече червени  

 

  



2. 4080 Centaurea immanuelis-loewii Degen – Имануелова метличина 

Допълнителни параметри 

Брой установени находища  

Описание – дава информация за броя на известните находища на вида към момента на 

мониторинга. 

Мерна единица – цяло число. 

Начин на изчисляване – информацията се взима от наличните данни от литературата, 

хербариумите, както и други сигурни източници.  

Обосновка – дава информация за цялостното разпространение на вида в страната и 

позволява сравнение с данните от предишното докладване. 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

Описание – определя се площта, засегната от използването на хербициди в селското и 

горско стопанство в рамките на локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не се използват 

Б. Използват се в до 10% от находищата 

В. Използват се в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивност на пожарите 

Описание – определя се площта, засегната от пожари в рамките на локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 



Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

Описание – определя се площта, засегната от застрояване в известните находища или 

друга промяна на предназначението или земеползването на земите в рамките на 

локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

Описание – определя се площта, засегната от паша и отъпкване от животни през 

находищата в рамките на локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

 

 

 

 



Таблица - шаблон за определяне на природозащитно състояние 

Параметри 

Мерна единица/праг 

за БПС при 

оценяване 

състоянието на 

отделни 

части/полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятно – 

незадоволително 

състояние  

Неблагоприятно – 

лошо състояние  

Критерий 1. Популация в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 1.1. - 

Брой установени 

находища  

Общ брой на 

находищата 

Постоянен или 

нарастващ и по-голям 

от рефернтния брой 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

Намаляване еквивалентно 

на загуба повече от 1% на 

година за даден период 

или повече от 25% по 

малък от референтният 

брой  

 

Параметър 1.2.  

Обилие/плътност 

на популациите 

брой индивиди на м2 Във всички находища 

постоянно или 

нарастващо 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

При повече от 10% от 

находищата по-малка от 

референтното 

обилие/плътност или 

намалява с повече от 1% 

на година 

 

Цялостна оценка по Критерий 1  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в 

червено 

Критерий 2. Площ на популациите в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 2.1. 

Площ на 

популациите  

Хектари  Във всички 

находища 

постоянна или 

нарастваща 

 

Всяка друга комбинация 

 

При повече от 10% от 

находищата по-малка от 

референтната площ или 

намалява с повече от 1% 

на година 

Цялостна оценка по Критерий 2 Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в 

червено 

Критерий 3. Структури и функции 



Параметри 

Мерна единица/праг 

за БПС при 

оценяване 

състоянието на 

отделни 

части/полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятно – 

незадоволително 

състояние  

Неблагоприятно – 

лошо състояние  

Параметър 3.1. 

Проективно 

покритие на 

дървесна и 

храстова 

растителност в 

находищата  

Процент от площта на 

находищата 

До 20% проективно 

покритие 

Между 20 и 40% 

проективно покритие 

Над 40 % проективно 

покритие 

Параметър 3.2. 

Проективно 

покритие 

тревистата 

растителност в 

находищата 

Процент от площта на 

находищата 

До 50% проективно 

покритие 

Между  и 51 и 70% 

проективно покритие 

Над 70 % проективно 

покритие 

Цялостна оценка по Критерий 3  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в 

червено 

Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) 

Параметър 4.1. 

Използване на 

хербициди в 

селското и 

горско 

стопанство 

 

В горския фонд не се 

ползват химически и 

биологически 

средства за борба с 

неприятели.  

 

Всички 

популациите в 

благоприятно 

състояние 

Всяка друга комбинация 

 

Повече от 10% от 

популациите в 

неблагоприятно 

състояние 

Параметър 4.2. 

Интензивност на 

пожарите  

% опожарени площи 

 

 

Не е опожарявано 

находище на вида 

Всяка друга комбинация 

 

Засегнати повече от 1% 

от находищата за целия 

10 годишен период 



Параметри 

Мерна единица/праг 

за БПС при 

оценяване 

състоянието на 

отделни 

части/полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятно – 

незадоволително 

състояние  

Неблагоприятно – 

лошо състояние  

Параметър 4.3. 

Застрояване в 

известните 

находища или 

друга промяна на 

предназначениет

о или 

земеползването 

на земите 

% от находищата 

които са увредени  

Няма увредени 

находища 

Между 1-25% от 

находищата увредени 

Над 25 % от находищата 

увредени 

Параметър 4.4. 

Интензивност на 

пашата в 

пасищата 

Няма паша 

 

Като 4.1. Като 4.1. Като 4.1. 

Параметър 4. 5. 

Допълнителни 

заплахи и 

приподни 

явления 

Отсъствие на 

заплахата 

 

Като 4.1. - - 

Цялостна оценка по Критерий 4  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в 

червено 

Обща оценка по четирите критерия на 

БПС на типа природно местообитание 

за мястото за мониторинг/ зоната: 

Всички критерии 

зелени 

 

Комбинация Едно или повече червени  

 

  



3. 2253 Centaurea jankae Brândzǎ – Янкиева метличина 

Допълнителни параметри 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

Описание – определя се площта, засегната от използването на хербициди в селското и 

горско стопанство в рамките на локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не се използват 

Б. Използват се в до 10% от находищата 

В. Използват се в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивност на пожарите 

Описание – определя се площта, засегната от пожари в рамките на локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

Описание – определя се площта, засегната от застрояване в известните находища или 

друга промяна на предназначението или земеползването на земите в рамките на 

локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 



А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

Описание – определя се площта, засегната от паша и отъпкване от животни през 

находищата в рамките на локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Таблица - шаблон за определяне на природозащитно състояние 

Параметри 

Мерна единица/праг 

за БПС при 

оценяване 

състоянието на 

отделни 

части/полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятно – 

незадоволително 

състояние  

Неблагоприятно – 

лошо състояние  

Критерий 1. Популация в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 1.1.  

Обилие/плътно

ст на 

популациите 

брой индивиди на м2 Във всички 

находища постоянно 

или нарастващо 

 

Всяка друга комбинация 

 

При повече от 10% от 

находищата по-малка от 

референтното 

обилие/плътност или 

намалява с повече от 1% 

на година 

 



Параметри 

Мерна единица/праг 

за БПС при 

оценяване 

състоянието на 

отделни 

части/полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятно – 

незадоволително 

състояние  

Неблагоприятно – 

лошо състояние  

Параметър 1.2. 

Съотношение в 

развитието на 

вегетативни и 

репродуктивни 

индивиди в 

популацията 

годишна 

флуктуация) 

Преобладават 

репродуктивните 

индивиди. 

Най-малко 99% от 

популацията в 

благоприятно 

състояние и не 

намалява 

Всяка друга комбинация 

 

Намаляване на % на 

популациите в 

благоприятно състояние с 

повече от 1% на година за 

даден период ИЛИ 

повече от 10% от 

популацията в 

неблагоприятно състояне 

 

Цялостна оценка по Критерий 1  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в 

червено 

Критерий 2. Площ на популациите в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 2.1. 

Площ на 

популациите  

Хектари  Във всички 

находища 

постоянна или 

нарастваща 

 

Всяка друга комбинация 

 

При повече от 10% от 

находищата по-малка от 

референтната площ или 

намалява с повече от 1% 

на година 

 

Цялостна оценка по Критерий 2 Всички параметри 

в зелено или до 25 

% недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в 

червено 

Критерий 3. Структури и функции 

Параметър 3.1. 

Покритие на 

дървесна и 

храстова 

растителност в 

местообитанията 

на вида 

До 20 % проективно 

покритие във всяко 

находище 

Всички находища в 

благоприятно 

състояние 

Между 1 и 10% от 

находищата в 

неблагоприятно 

състояние 

Над 10 % от находищата 

в неблагоприятно 

състояние 



Параметри 

Мерна единица/праг 

за БПС при 

оценяване 

състоянието на 

отделни 

части/полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятно – 

незадоволително 

състояние  

Неблагоприятно – 

лошо състояние  

Цялостна оценка по Критерий 3  Всички параметри 

в зелено или до 25 

% недостатъчна 

информация 

Като параметър 3.1. Поне един параметър в 

червено 

Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) 

Параметър 4.1. 

Използване на 

хербициди в 

селското и 

горско 

стопанство 

 

В горския фонд не се 

ползват химически и 

биологически средства 

за борба с неприятели.  

 

Всички 

местообитания в 

благоприятно 

състояние 

Всяка друга комбинация 

 

Повече от 10% от 

местообитанията в 

неблагоприятно 

състояние 

 

Параметър 4.2. 

Интензивност на 

пожарите  

% опожарени площи 

 

 

Не е опожарявано 

находище на вида 

Всяка друга комбинация 

 

Засегнати повече от 10% 

от находищата за целия 

10 годишен период 

Параметър 4.3. 

Застрояване в 

известните 

находища или 

друга промяна 

на 

предназначениет

о или 

земеползването 

на земите 

% от находищата 

които са увредени  

Няма увредени 

находища 

Между 1-25% от 

находищата увредени 

Над 25 % от находищата 

увредени 

Параметър 4.4. 

Интензивност на 

пашата в 

пасищата 

Няма паша 

 

Като 4.1. Като 4.1. Като 4.1. 



Параметри 

Мерна единица/праг 

за БПС при 

оценяване 

състоянието на 

отделни 

части/полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятно – 

незадоволително 

състояние  

Неблагоприятно – 

лошо състояние  

Параметър 4. 6. 

Допълнителни 

заплахи и 

приподни 

явления 

Отсъствие на 

заплахата 

 

Като 4.1. - - 

Цялостна оценка по Критерий 4  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в 

червено 

Обща оценка по трите критерия на 

БПС на типа природно местообитание 

за мястото за мониторинг/ зоната: 

Всички критерии 

зелени 
Комбинация Едно или повече червени  

  



4. 4091 Crambe tataria Sebeok – Татарско зеле 

Допълнителни параметри 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

Описание – определя се площта, засегната от използването на хербициди в селското и 

горско стопанство в рамките на локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не се използват 

Б. Използват се в до 10% от находищата 

В. Използват се в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивност на пожарите 

Описание – определя се площта, засегната от пожари в рамките на локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

Описание – определя се площта, засегната от застрояване в известните находища или 

друга промяна на предназначението или земеползването на земите в рамките на 

локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 



А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

Описание – определя се площта, засегната от паша и отъпкване от животни през 

находищата в рамките на локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Опазване характера на тревните площи 

Описание – определя се площта в рамките на локалната популация, в която се запазва 

характера на тревните площи.  

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване –площта се определя като дял от общата площ на локалната 

популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Опазване характера на тревните площи в цялото находище 

Б. Опазване характера на тревните площи в над 90% от находищата на вида 

В. Опазване характера на тревните площи в до 90% от находищата на вида 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивни туристически потоци 

Описание – определя се площта, засегната от интензивни туристически потоци в 

рамките на локалната популация.  



Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Таблица - шаблон за определяне на природозащитно състояние 

Параметри 

Мерна единица/праг 

за БПС при 

оценяване 

състоянието на 

отделни 

части/полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятно – 

незадоволително 

състояние  

Неблагоприятно – 

лошо състояние  

Критерий 1. Популация в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 1.1.  

Обилие/плътност 

на популациите 

брой индивиди на м2 Във всички находища 

постоянно или 

нарастващо 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

При повече от 10% от 

находищата по-малка 

от референтното 

обилие/плътност или 

намалява с повече от 

1% на година 

Цялостна оценка по Критерий 1  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър 

в червено 

Критерий 2. Площ на популациите в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 2.1. 

Площ на 

популациите  

Хектари  Във всички 

находища 

постоянна или 

нарастваща 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

При повече от 10% от 

находищата по-малка 

от референтната площ 

или намалява с повече 

от 1% на година 



Параметри 

Мерна единица/праг 

за БПС при 

оценяване 

състоянието на 

отделни 

части/полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятно – 

незадоволително 

състояние  

Неблагоприятно – 

лошо състояние  

Цялостна оценка по Критерий 2 Всички 

параметри в 

зелено или до 

25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър 

в червено 

Критерий 3. Структури и функции 

Параметър 3.1. 

Покритие на 

дървесна и 

храстова 

растителност в 

находищата  

До 20% проективно 

покритие във всяко 

находище 

Всички находища в 

благоприятно 

състояние 

Между 1 и 10% от 

находищата в 

неблагоприятно 

състояние 

Над 10 % от 

находищата в 

неблагоприятно 

състояние 

Цялостна оценка по Критерий 2  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Като параметър 3.1. Поне един параметър 

в червено 

Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) 

Параметър 4.1. 

Използване на 

хербициди в 

селското и 

горско 

стопанство 

 

В горския фонд не се 

ползват химически и 

биологически средства 

за борба с неприятели.  

 

Всички 

местообитания в 

благоприятно 

състояние 

Всяка друга 

комбинация 

 

Повече от 10% от 

местообитанията в 

неблагоприятно 

състояние 

 

Параметър 4.2. 

Интензивност на 

пожарите  

% опожарени площи 

 

 

Не е опожарявано 

находище на вида 

Всяка друга 

комбинация 

 

Засегнати повече от 

1% от находищата за 

целия 10 годишен 

период 



Параметри 

Мерна единица/праг 

за БПС при 

оценяване 

състоянието на 

отделни 

части/полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятно – 

незадоволително 

състояние  

Неблагоприятно – 

лошо състояние  

Параметър 4.3. 

Застрояване в 

известните 

находища или 

друга промяна на 

предназначениет

о или 

земеползването 

на земите 

% от находищата 

които са увредени  

Няма увредени 

находища 

Между 1-25% от 

находищата увредени 

Над 25 % от 

находищата увредени 

Параметър 4.4. 

Интензивност на 

пашата в 

пасищата 

Няма паша 

 

Като 4.1. Като 4.1. Като 4.1. 

Параметър 4.5. 

Опазване 

характера на 

тревните площи 

% засегнати площи от:  

смяна на 

земеползването и/или 

предназначението на 

потенциалните 

местообитания; 

интензифициране на 

стопанисването 

(почвена обработка, 

промяна на 

естественият тревен 

състав, промяна 

естествения 

хирдологичен режим, 

използуване на торове) 

 

Като 4.1. - - 

Параметър 4.8 

Инвазивни 

видове (Ailanthus 

altissima и др.) 

Отсъствие на 

инвазивни видове 

Като 4.1. - - 

Параметър 4. 9 

Интензивни 

туристически 

потоци 

Отсъствие на 

заплахата 

 

Като 4.1. - - 



Параметри 

Мерна единица/праг 

за БПС при 

оценяване 

състоянието на 

отделни 

части/полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятно – 

незадоволително 

състояние  

Неблагоприятно – 

лошо състояние  

Параметър 4. 6. 

Допълнителни 

заплахи и 

приподни 

явления 

Отсъствие на 

заплахата 

 

Като 4.1. - - 

Цялостна оценка по Критерий 4  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър 

в червено 

Обща оценка по трите критерия на 

БПС на типа природно местообитание 

за мястото за мониторинг/ зоната: 

Всички критерии 

зелени 

 

Комбинация 
Едно или повече 

червени  

 

  



5. 1902Cypripedium calceolus L. – Венерина пантофка 

Допълнителни параметри 

Брой установени находища  

Описание – дава информация за броя на известните находища на вида към момента на 

мониторинга. 

Мерна единица – цяло число. 

Начин на изчисляване – информацията се взима от наличните данни от литературата, 

хербариумите, както и други сигурни източници.  

Обосновка – дава информация за цялостното разпространение на вида в страната и 

позволява сравнение с данните от предишното докладване. 

Процент на индивидите с два и повече цветоносни стръка 

Описание – важен параметър, имащ отношение към репродуктивните възможности на 

вида. 

Мерна единица – цяло число. 

Начин на изчисляване – пълно преброяване. 

Обосновка – дава информация за репродуктивните възможности на вида в страната и 

позволява сравнение с данните от предишното докладване. 

Ценопопулационна структура  

Описание – важен параметър, който дава информация за проективното покритие на 

ценопопулацията в находищата 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Във всички популации постоянна или нарастваща 

Б. В до 10% от популациите по-малко от референтното покритие 

В. При повече от 10% от популациите по-малко от референтното покритие или 

намалява с повече от 1% на година 

 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

Описание – определя се площта, засегната от използването на хербициди в селското и 

горско стопанство в рамките на локалната популация 



Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не се използват 

Б. Използват се в до 10% от находищата 

В. Използват се в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивност на пожарите 

Описание – определя се площта, засегната от пожари в рамките на локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

Описание – определя се площта, засегната от застрояване в известните находища или 

друга промяна на предназначението или земеползването на земите в рамките на 

локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 



Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

Описание – определя се площта, засегната от паша и отъпкване от животни през 

находищата в рамките на локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Опазване характера на тревните площи 

Описание – определя се площта в рамките на локалната популация, в която се запазва 

характера на тревните площи.  

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване –площта се определя като дял от общата площ на локалната 

популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Опазване характера на тревните площи в цялото находище 

Б. Опазване характера на тревните площи в над 90% от находищата на вида 

В. Опазване характера на тревните площи в до 90% от находищата на вида 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Наличие на разравяния от диви свине в находищата 

Описание – определя се площта, в която са установени разравяния от диви свине в 

рамките на локалната популация.  

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване –площта се определя като дял от общата площ на локалната 

популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 



В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивни туристически потоци 

Описание – определя се площта, засегната от интензивни туристически потоци в 

рамките на локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

 

Таблица - шаблон за определяне на природозащитно състояние 

Параметри 

Мерна 

единица/праг за 

БПС при 

оценяване 

състоянието на 

отделни 

части/полигони  

Благоприятно състояние  

Неблагоприят

но – 

незадоволител

но състояние  

Неблагоприятно – 

лошо състояние  

Критерий 1. Популация в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 1.1. - 

Брой установени 

находища  

Общ брой на 

находищата 

Постоянен или нарастващ И по-

голям от рефернтния брой 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

Намаляване 

еквивалентно на загуба 

повече от 1% на година 

за даден период ИЛИ 

повече от 25% по малък 

от референтният брой  

 



Параметър 1.2.  

Обилие/плътност 

на популациите 

брой индивиди 

на м2 

Във всички находища постоянно 

или нарастващо 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

При повече от 10% от 

находищата по-малка от 

референтното 

обилие/плътност или 

намалява с повече от 1% 

на година 

 

Параметър 1.3. 

Брой на 

цъфтящите и 

плодоносящите 

индивиди в 

популацията 

<5 индивиди 

кв.м. 

Най-малко 99% от популацията в 

благоприятно състояние и не 

намалява 

Всяка друга 

комбинация 

 

Намаляване на % на 

популациите в 

благоприятно състояние 

с повече от 1% на година 

за даден период ИЛИ 

повече от 10% от 

популацията в 

неблагоприятно 

състояне 

 

Параметър 1.4. 

Процент на 

индивидите с два 

и повече 

цветоносни 

стръка 

% Над 70% от индивидите Между 70-20 % от 

индивидите 

Под 20 % от индивидите 

Цялостна оценка по Критерий 1  Всички параметри в зелено или 

до 25 % недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в 

червено 

Критерий 2. Площ на популациите в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 2.1. 

Площ на 

популациите  

Хектари  Във всички находища постоянна 

или нарастваща 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

При повече от 10% от 

находищата по-малка от 

референтната площ или 

намалява с повече от 1% 

на година 

Цялостна оценка по Критерий 2 Всички параметри в зелено или до 

25 % недостатъчна информация 

Комбинация Поне един параметър в 

червено 

Критерий 3. Структури и функции 

Параметър 3.1. 

Ценопопулационн

а структура  

% проективно 

покритие на 

ценопопулаци

ята в 

находищата 

Във всички популации постоянно 

или нарастващо 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

При повече от 10% от 

популациите по-малко 

от референтното 

покритие или намалява с 

повече от 1% на година 



Цялостна оценка по Критерий 3  Всички параметри в зелено или до 

25 % недостатъчна информация 

Като параметър 

3.1. 

Поне един параметър в 

червено 

Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) 

Параметър 4.1. 

Използване на 

хербициди в 

селското и 

горско 

стопанство 

 

В горския фонд 

не се ползват 

химически и 

биологически 

средства за 

борба с 

неприятели.  

 

Всички местообитания в 

благоприятно състояние 

Всяка друга 

комбинация 

 

Повече от 10% от 

местообитанията в 

неблагоприятно 

състояние 

 

Параметър 4.2. 

Интензивност на 

пожарите  

% опожарени 

площи 

 

 

Не е опожарявано находище на 

вида 

Всяка друга 

комбинация 

 

Засегнати повече от 1% 

от находищата за целия 

10 годишен период 

Параметър 4.3. 

Застрояване в 

известните 

популации или 

друга промяна на 

предназначениет

о или 

земеползването 

на земите 

% от 

находищата 

които са 

увредени  

Няма увредени находища Между 1-25% от 

находищата 

увредени 

Над 25 % от находищата 

увредени 

Параметър 4.4. 

Интензивност на 

пашата в 

пасищата 

Няма паша 

 

Като 4.1. Като 4.1. Като 4.1. 



Параметър 4.5. 

Опазване 

характера на 

тревните площи 

и другите типове 

местообитания 

% засегнати 

площи от:  

- с

мяна на 

земеползването 

и/или 

предназначени

ето на 

местообитания

та; 

- и

нтензифициран

е на 

стопанисването 

(почвена 

обработка, 

промяна на 

естественият 

тревен състав, 

промяна 

естествения 

хирдологичен 

режим, 

използуване на 

торове) 

Като 4.1. - - 

Параметър 4.8. 

Наличие на 

разравяния от 

диви свине  

Отсъствие на 

заплахата 

 

Като 4.1. - - 

Параметър 4. 9 

Интензивни 

туристически 

потоци 

Отсъствие на 

заплахата 

 

Като 4.1. - - 

Параметър 4. 10. 

Допълнителни 

заплахи и 

приподни 

явления 

Отсъствие на 

заплахата 

 

Като 4.1. - - 

Цялостна оценка по Критерий 4  Всички параметри в зелено или до 

25 % недостатъчна информация 

Комбинация Поне един параметър в 

червено 

Обща оценка по трите критерия 

на БПС на типа природно 

местообитание за мястото за 

мониторинг/ зоната: 

Всички критерии зелени 

 

Комбинация 
Едно или повече 

червени  

 

  



6. 4103 Dactylorhiza kalopissii E. Nelson - Калописиев дланокоренник 

Допълнителни параметри 

Брой установени находища  

Описание – дава информация за броя на известните находища на вида към момента на 

мониторинга; 

Мерна единица – цяло число; 

Начин на изчисляване – информацията се взима от наличните данни от литературата, 

хербариумите, както и други сигурни източници; 

Обосновка – дава информация за цялостното разпространение на вида в страната и 

позволява сравнение с данните от предишното докладване. 

Влажност на почвата в находищата <70 %  

Описание – установено е, че при влажност на почвата в находищата <70 % по време на 

вегетационния сезон развитието на вида е оптимално; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. Влажността на почвата <70 % в цялото находище 

Б. Влажността на почвата <70 % в над 90% от находищата на вида 

В. Влажността на почвата <70 % в до 90% от находищата на вида 

Обосновка – дава информация за важен параметър за оптималното развитие на вида - 

влажност на почвата в находищата. 

Водовземане, дрениране на терена 

Описание – определя се площта в рамките на локалната популация, на която е 

регистрирана заплахата.  

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване –площта се определя като дял от общата площ на локалната 

популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 



Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивност на пожарите 

Описание – определя се площта, засегната от пожари в рамките на локалната 

популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

Описание – определя се площта, засегната от застрояване в известните находища или 

друга промяна на предназначението или земеползването на земите в рамките на 

локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

Описание – определя се площта, засегната от паша и отъпкване от животни през 

находищата в рамките на локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 



Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Опазване характера на тревните площи 

Описание – определя се площта в рамките на локалната популация, в която се запазва 

характера на тревните площи; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване –площта се определя като дял от общата площ на локалната 

популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Опазване характера на тревните площи в цялото находище 

Б. Опазване характера на тревните площи в над 90% от находищата на вида 

В. Опазване характера на тревните площи в до 90% от находищата на вида 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Периоди на сенокосене 

Описание – подходящият период на косене на ливадите, в които се среща вида е през 

месец август, когато семената са узряли и са се разпръснали в находището; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. През месец август в цялото находище 

Б. През месец август в над 90% от находищата на вида 

В. През месец август в до 90% от находищата на вида 

Обосновка – дава информация за важен параметър за оптималното развитие на вида – 

периода на сенокосене. 

Интензивни туристически потоци 



Описание – определя се площта, засегната от интензивни туристически потоци в 

рамките на локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Таблица - шаблон за определяне на природозащитно състояние 

Параметри 

Мерна 

единица/праг за 

БПС при 

оценяване 

състоянието на 

отделни 

части/полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятно – 

незадоволително състояние  

Неблагоприятно – 

лошо състояние  

Критерий 1. Популация в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 1.1. 

- Брой 

установени 

находища  

Общ брой на 

находищата 

Постоянен или 

нарастващ И по-

голям от рефернтния 

брой 

 

Всяка друга комбинация 

 

Намаляване еквивалентно 

на загуба повече от 1% на 

година за даден период 

ИЛИ повече от 25% по 

малък от референтният 

брой 

 

Параметър 1.2.  

Обилие/плътно

ст на 

популациите 

брой индивиди на 

м2 

Във всички находища 

постоянно или 

нарастващо 

 

Всяка друга комбинация 

 

При повече от 10% от 

находищата по-малка от 

референтното 

обилие/плътност или 

намалява с повече от 1% 

на година 

 



Параметър 1.3. 

Съотношение 

между 

цъфтящите и 

вегетативни 

индивиди 

Съотношение в 

части от единица 

=>1 

Най-малко 99% от 

популацията в 

благоприятно 

състояние и не 

намалява 

Всяка друга комбинация 

 

Намаляване на % на 

популациите в 

благоприятно състояние с 

повече от 1% на година за 

даден период ИЛИ повече 

от 10% от популацията в 

неблагоприятно състояне 

 

Цялостна оценка по Критерий 1  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в 

червено 

Критерий 2. Площ на популациите в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 2.1. 

Площ на 

популациите  

Хектари  Във всички находища 

постоянна или 

нарастваща 

 

Всяка друга комбинация 

 

При повече от 10% от 

находищата по-малка от 

референтната площ или 

намалява с повече от 1% 

на година 

Цялостна оценка по Критерий 2 Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в 

червено 

Критерий 3. Структури и функции 

Параметър 3.1. 

Хидрологичен 

режим на 

местообитането 

<70 % на 

влажност на 

почвата 

Във всички 

популации постоянно 

или нарастващо 

 

Всяка друга комбинация 

 

При повече от 10% от 

популациите по-малко от 

референтното покритие 

или намалява с повече от 

1% на година 

 

Цялостна оценка по Критерий 3  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Като параметър 3.1. Поне един параметър в 

червено 

Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) 



Параметър 4.1. 

Водовземане, 

дрениране на 

терена 

Не се отнемат с 

хидротехнически 

съоръжения води 

от находищата и 

от захранващите 

източници -

потоци, извори, 

мочури и др 

 

Всички местообитания в 

благоприятно състояние 

Всяка друга комбинация 

 

Повече от 10% от 

местообитанията в 

неблагоприятно 

състояние 

Параметър 4.2. 

Интензивност 

на пожарите  

% опожарени 

площи 

 

 

Не е опожарявано находище на 

вида 

Всяка друга комбинация 

 

Засегнати повече от 1% от 

находищата за целия 10 

годишен период 

Параметър 4.3. 

Застрояване в 

известните 

популации или 

друга промяна 

на 

предназначени

ето или 

земеползването 

на земите 

% от находищата 

които са увредени  

Няма увредени находища Между 1-25% от 

находищата увредени 

Над 25 % от находищата 

увредени 

Параметър 4.4. 

Интензивност 

на пашата в 

пасищата 

Няма паша 

 

Като 4.1. Като 4.1. Като 4.1. 



Параметър 4.5. 

Опазване 

характера на 

тревните 

площи и 

другите типове 

местообитания 

% засегнати 

площи от:  

- с

мяна на 

земеползването 

и/или 

предназначението 

на 

местообитанията; 

- и

нтензифициране 

на стопанисването 

(почвена 

обработка, 

промяна на 

естественият 

тревен състав, 

промяна 

естествения 

хирдологичен 

режим, 

използуване на 

торове) 

Като 4.1. - - 

Параметър 4.6. 

Периоди на 

сенокосене  

Август Като 4.1. - - 

Параметър 4.7. 

Интензивни 

туристически 

потоци 

Отсъствие на 

заплахата 

 

Като 4.1. - - 

Параметър 4. 8. 

Допълнителни 

заплахи и 

приподни 

явления 

Отсъствие на 

заплахата 

 

Като 4.1. - - 

Цялостна оценка по Критерий 4  Всички параметри в зелено или 

до 25 % недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в 

червено 

Обща оценка по трите критерия 

на БПС на типа природно 

местообитание за мястото за 

мониторинг/ зоната: 

Всички критерии зелени 

 

Комбинация Едно или повече червени  

 

  



7. 4067 Echium russicum J.F. Gmel. - Червено усойниче 

Допълнителни параметри 

Брой установени находища  

Описание – дава информация за броя на известните находища на вида към момента на 

мониторинга; 

Мерна единица – цяло число; 

Начин на изчисляване – информацията се взима от наличните данни от литературата, 

хербариумите, както и други сигурни източници; 

Обосновка – дава информация за цялостното разпространение на вида в страната и 

позволява сравнение с данните от предишното докладване. 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

Описание – определя се площта, засегната от използването на хербициди в селското и 

горско стопанство в рамките на локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не се използват 

Б. Използват се в до 10% от находищата 

В. Използват се в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивност на пожарите 

Описание – определя се площта, засегната от пожари в рамките на локалната 

популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 



Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

Описание – определя се площта, засегната от застрояване в известните находища или 

друга промяна на предназначението или земеползването на земите в рамките на 

локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

Описание – определя се площта, засегната от паша и отъпкване от животни през 

находищата в рамките на локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Периоди на сенокосене 

Описание – подходящият период на косене на ливадите, в които се среща вида е след 

края на месец юни, когато семената са узряли и са се разпръснали в находището; 

Мерна единица – процент (%); 



Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. През месец август в цялото находище 

Б. През месец август в над 90% от находищата на вида 

В. През месец август в до 90% от находищата на вида 

Обосновка – дава информация за важен параметър за оптималното развитие на вида – 

периода на сенокосене. 

Опазване характера на тревните площи 

Описание – определя се площта в рамките на локалната популация, в която се запазва 

характера на тревните площи; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване –площта се определя като дял от общата площ на локалната 

популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Опазване характера на тревните площи в цялото находище 

Б. Опазване характера на тревните площи в над 90% от находищата на вида 

В. Опазване характера на тревните площи в до 90% от находищата на вида 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Битово замърсяване в и около находищата, нитрификация и рудерализация на 

терена 

Описание – определя се площта, засегната от битово замърсяване в и около 

находищата, нитрификация и рудерализация в локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

 



Интензивни туристически потоци 

Описание – определя се площта, засегната от интензивни туристически потоци в 

рамките на локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Таблица - шаблон за определяне на природозащитно състояние 

Параметри 

Мерна единица/праг 

за БПС при 

оценяване 

състоянието на 

отделни 

части/полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятно – 

незадоволително 

състояние  

Неблагоприятно – лошо 

състояние  

Критерий 1. Популация в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 1.1. 

- Брой 

установени 

находища  

Общ брой на 

находищата 

Постоянен или 

нарастващ И по-голям 

от рефернтния брой 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

Намаляване еквивалентно на 

загуба повече от 1% на година 

за даден период ИЛИ повече от 

25% по малък от референтният 

брой  

Параметър 1.2.  

Обилие/плътно

ст на 

популациите 

<1 индивид на м2 Във всички находища 

постоянно или 

нарастващо 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

При повече от 10% от 

находищата по-малка от 

референтното обилие/плътност 

или намалява с повече от 1% на 

година 

Цялостна оценка по Критерий 1  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в червено 



Критерий 2. Площ на популациите в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 2.1. 

Площ на 

популациите  

Хектари  Във всички находища 

постоянна или 

нарастваща 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

При повече от 10% от 

находищата по-малка от 

референтната площ или 

намалява с повече от 1% на 

година 

 

Цялостна оценка по Критерий 2 Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в червено 

Критерий 3. Структури и функции 

Параметър 3.1. 

Покритие на 

дървесна и 

храстова 

растителност в 

находищата  

До 20% проективно 

покритие във всяко 

находище 

Всички находища в 

благоприятно 

състояние 

Между 1 и 10% от 

находищата в 

неблагоприятно 

състояние 

Над 10 % от находищата в 

неблагоприятно състояние 

Цялостна оценка по Критерий 3  Всички параметри 

в зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Като параметър 3.1. Поне един параметър в 

червено 

Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) 

Параметър 4.1. 

Използване на 

хербициди в 

селското и 

горско 

стопанство 

 

В горския фонд не се 

ползват химически и 

биологически 

средства за борба с 

неприятели.  

 

Всички местообитания 

в благоприятно 

състояние 

Всяка друга 

комбинация 

 

Повече от 10% от 

местообитанията в 

неблагоприятно състояние 

Параметър 4.2. 

Интензивност 

на пожарите  

% опожарени площи 

 

 

Не е опожарявано 

находище на вида 

Всяка друга 

комбинация 

 

Засегнати повече от 1% от 

находищата за целия 10 

годишен период 



Параметър 4.3. 

Застрояване в 

известните 

находища или 

друга промяна 

на 

предназначение

то или 

земеползването 

на земите 

% от находищата 

които са увредени  

Няма увредени 

находища 

Между 1-25% от 

находищата увредени 

Над 25 % от находищата 

увредени 

Параметър 4.4. 

Интензивност 

на пашата в 

пасищата 

Няма паша 

 

Като 4.1. Като 4.1. Като 4.1. 

Параметър 4.5. 

Периоди на 

сенокосене 

След 30.06. Като 4.1. - - 

Параметър 4.6. 

Опазване 

характера на 

тревните площи 

% засегнати площи 

от:  

- смяна на 

земеползването 

и/или 

предназначението 

на потенциалните 

местообитания; 

- интензифициран

е на стопанисването 

(почвена обработка, 

промяна на 

естественият тревен 

състав, промяна 

естествения 

хирдологичен 

режим, използуване 

на торове) 

Като 4.1. - - 

Параметър 4.7 

Битово 

замърсяване в и 

около 

находищата, 

нитрификация и 

рудерализация 

на терена 

Отсъствие на 

заплахата 

 

Като 4.1. - - 



Параметър 4. 8 

Интензивни 

туристически 

потоци 

Отсъствие на 

заплахата 

 

Като 4.1. - - 

Параметър 4. 9. 

Допълнителни 

заплахи и 

приподни 

явления 

Отсъствие на 

заплахата 

 

Като 4.1. - - 

Цялостна оценка по Критерий 4  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в червено 

Обща оценка по трите критерия на 

БПС на типа природно 

местообитание за мястото за 

мониторинг/ зоната: 

Всички критерии 

зелени 

 

Комбинация Едно или повече червени  

 

  



8. 1898 Eleocharis carniolica – Карниолска блатница 

Допълнителни параметри 

Брой установени находища  

Описание – дава информация за броя на известните находища на вида към момента на 

мониторинга; 

Мерна единица – цяло число; 

Начин на изчисляване – информацията се взима от наличните данни от литературата, 

хербариумите, както и други сигурни източници; 

Обосновка – дава информация за цялостното разпространение на вида в страната и 

позволява сравнение с данните от предишното докладване. 

Степен на естествено възобняване на популацията от 20 индивида кв. м. 

Описание – установено е, че при естествено възобняване на популацията от 20 

индивида кв. м. развитието на вида е оптимално; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. Постоянно или нарастващо 

Б. Намаляваща в до 10% от находищата 

В. Намаляваща в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за важен параметър за оптималното развитие на вида - 

степен на естествено възобняване на популацията. 

Липса на изменение на естествения хидрологичен режим 

Описание – установено е, че за оптималното развитието на вида е необходимо 

естественият хидрологичен режим в находището на вида да не се променя; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. В цялото находище 

Б. Наблюдава се изменение в до 10% от находищата 

В. Наблюдава се изменение в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за важен параметър за оптималното развитие на вида – 

липса на промяна на естествения хидрологичен режим в находището на вида. 



Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

Описание – определя се площта, засегната от използването на хербициди в селското и 

горско стопанство в рамките на локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не се използват 

Б. Използват се в до 10% от находищата 

В. Използват се в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивност на пожарите 

Описание – определя се площта, засегната от пожари в рамките на локалната 

популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

Описание – определя се площта, засегната от застрояване в известните находища или 

друга промяна на предназначението или земеползването на земите в рамките на 

локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Няма увредени находища 



Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

Описание – определя се площта, засегната от паша и отъпкване от животни през 

находищата в рамките на локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Периоди на сенокосене 

Описание – подходящият период на косене на ливадите, в които се среща вида е след 

края на месец юни, когато семената са узряли и са се разпръснали в находището; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. След края на юни в цялото находище 

Б. След края на юни в над 90% от находищата на вида 

В. След края на юни в до 90% от находищата на вида 

Обосновка – дава информация за важен параметър за оптималното развитие на вида – 

периода на сенокосене. 

 

 

 

 



 

Таблица - шаблон за определяне на природозащитно състояние 

Параметри 

Мерна единица/праг за БПС 

при оценяване състоянието 

на отделни части/полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприя

тно – 

незадоволит

елно 

състояние  

Неблагоприятно – 

лошо състояние  

Критерий 1. Популация в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 1.1. - 

Брой установени 

находища  

Общ брой на находищата Постоянен или 

нарастващ И по-голям 

от рефернтния брой 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

Намаляване 

еквивалентно на 

загуба повече от 1% 

на година за даден 

период ИЛИ повече 

от 25% по малък от 

референтният брой  

Параметър 1.2.  

Обилие/плътност 

на популациите 

брой индивиди на м2 Във всички находища 

постоянно или 

нарастващо 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

При повече от 10% от 

находищата по-малка 

от референтното 

обилие/плътност или 

намалява с повече от 

1% на година 

Параметър 1.3. 

Степен на 

естествено 

възобняване на 

популацията 

20 индивида кв. м. Като 1.2. - - 

Параметър 1.4. 

Сътоношение на 

генеративни към 

вегетативни 

индивиди 

% съотношение на броя на 

цъфтящите индивиди на м2/ 

към вегетативните не 

намалява или се увеличава, 

считано за период от 1 

година  

Като 1.2. - - 

Цялостна оценка по Критерий 1  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър 

в червено 

Критерий 2. Площ на популациите в границите на мястото за мониторинг/ зоната 



Параметър 2.1. – 

Обща площ на 

популациите 

Хектари  Постоянна или 

нарастваща И не по-

малка от 

референтната площ  

 

Намаляване 

ИЛИ между 1-

10% от 

референтната 

площ  

 

Намаляване 

еквивалентно на 

загуба повече от 1% 

на година за даден 

период ИЛИ повече 

от 10% по малка от 

референтната площ 

 

Цялостна оценка по Критерий 2 Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър 

в червено 

Критерий 3. Структури и функции 

Параметър 3.1. 

Покритие на 

дървесна и 

храстова 

растителност в 

местообитанията 

на вида 

Между 30 % и 60% 

проективно покритие във 

всяко находище за всеки 1 

ха. 

Всички находища в 

благоприятно 

състояние 

Между 1 и 

10% от 

находищата в 

неблагоприятн

о състояние 

Над 10 % от 

находищата в 

неблагоприятно 

състояние 

Параметър 3.2. 

Естествено 

водоснабдяване на 

находище 

Липса на изменение на 

естествения хидрологичен 

режим в находището 

Като 3.1. - 

 

- 

Цялостна оценка по Критерий 3  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Като 

параметър 3.1. 

Поне един параметър 

в червено 

Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) 

Параметър 4.1. 

Използване на 

хербициди в 

селското и горско 

стопанство 

 

В горския фонд не се 

ползват химически и 

биологически средства за 

борба с неприятели.  

 

Всички 

местообитания в 

благоприятно 

състояние 

Всяка друга 

комбинация 

 

Повече от 10% от 

местообитанията 

в неблагоприятно 

състояние 

 



Параметър 4.2. 

Интензивност на 

пожарите  

% опожарени площи 

 

 

Не е опожарявано 

находище на вида 

Всяка друга 

комбинация 

 

Засегнати повече 

от 1% от 

находищата за 

целия 10 

годишен период 

Параметър 4.3. 

Застрояване в 

известните 

находища или 

друга промяна на 

предназначението 

или 

земеползването на 

земите 

% от находищата които са 

увредени  

Няма увредени 

находища 

Между 1-25% от 

находищата 

увредени 

Над 25 % от 

находищата 

увредени 

Параметър 4.4. 

Интензивност на 

пашата в пасищата 

Няма паша 

 

Като 4.1. Като 4.1. Като 4.1. 

Параметър 4.5. 

Периоди на 

сенокосене 

След 30.06. Като 4.1. - 
Като 4.1. 

Параметър 4. 6. 

Допълнителни 

заплахи и 

приподни явления 

Отсъствие на заплахата 

 

Като 4.1. - 
Като 4.1. 

Цялостна оценка 

по Критерий 4  

Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един 

параметър в 

червено 

Обща оценка по трите критерия на БПС на 

типа природно местообитание за мястото 

за мониторинг/ зоната: 

 

 

Всички критерии 

зелени 
Комбинация 

Едно или повече 

червени  

 

  



9. 4096 Gladiolus palustris Gaudin,  Блатно петльово перо 

Допълнителни параметри 

Липса на изменение на естествения хидрологичен режим 

Описание – установено е, че за оптималното развитието на вида е необходимо 

естественият хидрологичен режим в находището на вида да не се променя; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. В цялото находище 

Б. Наблюдава се изменение в до 10% от находищата 

В. Наблюдава се изменение в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за важен параметър за оптималното развитие на вида – 

липса на промяна на естествения хидрологичен режим в находището на вида. 

Степен на обрастване с високи хигрофити 

Описание – установено е, че при обрастване с хигрофити между 30-60%, равномерно 

разпределени за всеки хектар от площта в цялата площ на находището, развитието на 

вида е оптимално;  

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. Между 30-60% равномерно разпределено за всеки хектар от площта в цялата площ 

на находището 

Б. Между 30-60% равномерно разпределено за всеки хектар от площта в над 90% от 

находищата на вида 

В. Между 30-60% равномерно разпределено за всеки хектар от площта в до 90% от 

находищата на вида 

Обосновка – дава информация за важен параметър за оптималното развитие на вида – 

степен на обрастване с високи хигрофити. 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

Описание – определя се площта, засегната от използването на хербициди в селското и 

горско стопанство в рамките на локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 



Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не се използват 

Б. Използват се в до 10% от находищата 

В. Използват се в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивност на пожарите 

Описание – определя се площта, засегната от пожари в рамките на локалната 

популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

Описание – определя се площта, засегната от застрояване в известните находища или 

друга промяна на предназначението или земеползването на земите в рамките на 

локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 



Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

Описание – определя се площта, засегната от паша и отъпкване от животни през 

находищата в рамките на локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Опазване характера на тревните площи 

Описание – определя се площта в рамките на локалната популация, в която се запазва 

характера на тревните площи; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване –площта се определя като дял от общата площ на локалната 

популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Опазване характера на тревните площи в цялото находище 

Б. Опазване характера на тревните площи в над 90% от находищата на вида 

В. Опазване характера на тревните площи в до 90% от находищата на вида 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Водовземане, дрениране на терена 

Описание – определя се площта в рамките на локалната популация, на която е 

регистрирана заплахата.  

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване –площта се определя като дял от общата площ на локалната 

популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 



В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивни туристически потоци 

Описание – определя се площта, засегната от интензивни туристически потоци в 

рамките на локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Таблица - шаблон за определяне на природозащитно състояние 

Параметри 

Мерна единица/праг за 

БПС при оценяване 

състоянието на 

отделни 

части/полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятно 

– 

незадоволително 

състояние  

Неблагоприятно – 

лошо състояние  

Критерий 1. Популация в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 1.1.  

Обилие/плътно

ст на 

популациите 

брой индивиди на м2 Във всички находища 

постоянно или 

нарастващо 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

При повече от 10% от 

находищата по-малка 

от референтното 

обилие/плътност или 

намалява с повече от 

1% на година 

 

Цялостна оценка по Критерий 1  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър 

в червено 

Критерий 2. Площ на популацците в границите на мястото за мониторинг/ зоната 



Параметър 2.1. 

Площ на 

популациите  

Хектари  Във всички находища 

постоянна или 

нарастваща 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

При повече от 10% от 

находищата по-малка 

от референтната площ 

или намалява с повече 

от 1% на година 

 

Цялостна оценка по Критерий 2 Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър 

в червено 

Критерий 3. Структури и функции 

Параметър 3.1. 

Естестено 

водоснабдяване 

на находище 

Липса на изменение на 

естествения 

хирдологичен режим в 

находището 

Всички популации в 

благоприятно състояние 

Между 1 и 10% от 

популациите в 

неблагоприятно 

състояние 

Над 10 % от 

популациите в 

неблагоприятно 

състояние 

Параметър 3.2. 

Степен на 

обрастване с 

високи 

хигрофити 

Между 30 и 60 % 

равномерно 

разпределено за всеки 

хектар от площта 

Като 3.1. - - 

Параметър 3.3. 

Покритие на 

дървесна и 

храстова 

растителност в 

местообитанията 

на вида 

До 30 % равномерно 

разпределено за всеки 

хектар от площта 

Като 3.1. - - 

Цялостна оценка по Критерий 2  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Като параметър 3.1. Поне един параметър 

в червено 

Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) 



Параметър 4.1. 

Използване на 

хербициди в 

селското и 

горско 

стопанство 

 

В горския фонд не се 

ползват химически и 

биологически средства 

за борба с неприятели 

във водосбора на 

находището.  

 

Всички местообитания в 

благоприятно състояние 

Всяка друга 

комбинация 

 

Повече от 10% от 

местообитанията в 

неблагоприятно 

състояние 

 

Параметър 4.2. 

Интензивност на 

пожарите  

% опожарени площи 

 

 

Не е опожарявано 

находище на вида 

Всяка друга 

комбинация 

 

Засегнати повече от 

1% от находищата за 

целия 10 годишен 

период 

Параметър 4.3. 

Застрояване в 

известните 

находища или 

друга промяна на 

предназначениет

о или 

земеползването 

на земите 

% от находищата които 

са увредени  

Няма увредени 

находища 

Между 1-25% от 

находищата 

увредени 

Над 25 % от 

находищата увредени 

Параметър 4.4. 

Интензивност на 

пашата в 

пасищата 

Няма паша 

 

Като 4.1. Като 4.1. Като 4.1. 

Параметър 4.5. 

Опазване 

характера на 

тревните площи 

% засегнати площи от:  

смяна на 

земеползването и/или 

предназначението на 

потенциалните 

местообитания; 

интензифициране на 

стопанисването 

(почвена обработка, 

промяна на 

естественият тревен 

състав, промяна 

естествения 

хирдологичен режим, 

използуване на торове) 

 

Като 4.1. - - 



Параметър 4.6. 

Водовземане, 

дрениране на 

терена 

Не се отнемат с 

хидротехнически 

съоръжения води от 

находищата и от 

захранващите 

източници -потоци, 

извори, мочури и др 

 

Като 4.3.  - - 

Параметър 4. 7 

Интензивни 

туристически 

потоци 

Отсъствие на заплахата 

 

Като 4.1. - - 

Параметър 4. 8. 

Допълнителни 

заплахи и 

приподни 

явления 

Отсъствие на заплахата 

 

Като 4.1. - - 

Цялостна оценка по Критерий 4  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър 

в червено 

Обща оценка по трите критерия на БПС 

на типа природно местообитание за 

мястото за мониторинг/ зоната: 

Всички критерии 

зелени 

 

Комбинация 
Едно или повече 

червени  

 

  



10. 2327 Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. – Пърчовка 

Допълнителни параметри 

Брой установени находища  

Описание – дава информация за броя на известните находища на вида към момента на 

мониторинга; 

Мерна единица – цяло число; 

Начин на изчисляване – информацията се взима от наличните данни от литературата, 

хербариумите, както и други сигурни източници; 

Обосновка – дава информация за цялостното разпространение на вида в страната и 

позволява сравнение с данните от предишното докладване. 

Площ на откритите местообитания в горите  

Описание – установено е, че при площ на откритите местообитания в горите не по-

малко от 5 % от всеки 5 хектара горски местообитания в дъбовия пояс, развитието на 

вида е оптимално;  

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. Постоянно или нарастващо 

Б. Намаляваща в до 10% от находищата 

В. Намаляваща в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за важен параметър за оптималното развитие на вида - 

площ на откритите местообитания в горите. 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

Описание – определя се площта, засегната от използването на хербициди в селското и 

горско стопанство в рамките на локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не се използват 

Б. Използват се в до 10% от находищата 

В. Използват се в над 10% от находищата 



Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивност на пожарите 

Описание – определя се площта, засегната от пожари в рамките на локалната 

популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

Описание – определя се площта, засегната от застрояване в известните находища или 

друга промяна на предназначението или земеползването на земите в рамките на 

локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

Описание – определя се площта, засегната от паша и отъпкване от животни през 

находищата в рамките на локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 



Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Периоди на сенокосене 

Описание – подходящият период на косене на ливадите, в които се среща вида е след 

края на месец юни, когато семената са узряли и са се разпръснали в находището; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. След края на юни в цялото находище 

Б. След края на юни в над 90% от находищата на вида 

В. След края на юни в до 90% от находищата на вида 

Обосновка – дава информация за важен параметър за оптималното развитие на вида – 

периода на сенокосене. 

Опазване характера на тревните площи 

Описание – определя се площта в рамките на локалната популация, в която се запазва 

характера на тревните площи; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване –площта се определя като дял от общата площ на локалната 

популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Опазване характера на тревните площи в цялото находище 

Б. Опазване характера на тревните площи в над 90% от находищата на вида 

В. Опазване характера на тревните площи в до 90% от находищата на вида 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

 

 



Таблица - шаблон за определяне на природозащитно състояние 

Параметри 

Мерна единица/праг за 

БПС при оценяване 

състоянието на отделни 

части/полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятно – 

незадоволително 

състояние  

Неблагоприятно – 

лошо състояние  

Критерий 1. Популация в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 1.1. - 

Брой установени 

находища  

Общ брой на 

находищата 

Постоянен или нарастващ 

И по-голям от рефернтния 

брой 

 

Всяка друга комбинация 

 

Намаляване 

еквивалентно на загуба 

повече от 1% на година 

за даден период ИЛИ 

повече от 25% по малък 

от референтният брой  

 

Параметър 1.2.  

Обилие/плътност 

на популациите 

брой индивиди 

на м2 

Във всички находища 

постоянно или нарастващо 

 

Всяка друга комбинация 

 

При повече от 10% от 

находищата по-малка от 

референтното 

обилие/плътност или 

намалява с повече от 1% 

на година 

 

Параметър 1.3. 

Съотношение 

генеративни/вегет

ативни индивиди 

Експертно 

становище 

Всички находища в 

благоприятно състояние 

Между 1 и 10% от 

находищата в неблагоприятно 

състояние 

Над 10 % от находищата 

в неблагоприятно 

състояние 

Цялостна оценка по Критерий 1  Всички параметри в зелено 

или до 25 % недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в 

червено 

Критерий 2. Площ на популацците в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 2.1. – 

Обща площ на 

популациите 

Хектари  Постоянна или 

нарастваща И не по-

малка от референтната 

площт 

 

Намаляване ИЛИ 

между 1-10% от 

референтната площ 

 

Намаляване 

еквивалентно на загуба 

повече от 1% на година 

за даден период ИЛИ 

повече от 10% по малка 

от референтната площ 

 

Цялостна оценка по Критерий 2 Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в 

червено 



Критерий 3. Структури и функции 

Параметър 3.1. 

Покритие на 

дървесна и 

храстова 

растителност в 

находищата  

Между 30 и 60% 

проективно покритие 

на всеки един хектар 

във всяко находище 

Всички находища в 

благоприятно състояние 

Между 1 и 10% от 

находищата в 

неблагоприятно 

състояние 

Над 10 % от находищата 

в неблагоприятно 

състояние 

Параметър 2.3. – 

Площ на 

откритите 

местообитания в 

горите. 

Хектари, не намалява и 

не по-малко от 5 % от 

всеки 5 хектара горски 

местообитания в 

дъбовия пояс 

Постоянна или 

нарастваща И не по-малка 

от референтната стойност  

 

Всяка друга 

комбинация 

 

Намаляване 

еквивалентно на загуба 

повече от 1% на година 

за даден период ИЛИ 

повече от 10% по малка 

от референтната 

стойност  

 

Цялостна оценка по Критерий 3  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Като параметър 3.1. Поне един параметър в 

червено 

Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) 

Параметър 4.1. 

Използване на 

хербициди в селското и 

горско стопанство 

В горския фонд 

не се ползват 

химически и 

биологически 

средства за 

борба с 

неприятели.  

 

Всички местообитания в 

благоприятно състояние 

Всяка друга 

комбинация 

 

Повече от 10% от 

местообитанията в 

неблагоприятно 

състояние 

 

Параметър 4.2. 

Интензивност на 

пожарите  

% опожарени 

площи 

 

 

Не е опожарявано 

находище на вида 

Всяка друга 

комбинация 

 

Засегнати повече от 1% 

от находищата за целия 

10 годишен период 

Параметър 4.3. 

Застрояване в 

известните популации 

или друга промяна на 

предназначението или 

земеползването на 

земите 

% от находищата 

които са 

увредени  

Няма увредени находища Между 1-25% от 

находищата увредени 

Над 25 % от находищата 

увредени 



Параметър 4.4. 

Интензивност на пашата 

в пасищата 

Няма паша 

 

Като 4.1. Като 4.1. Като 4.1. 

Параметър 4.6. 

Периоди на сенокосене 

След 30.06. Като 4.1. - - 

Параметър 4.7. 

Опазване характера на 

тревните площи и 

другите типове 

местообитания 

% засегнати 

площи от:  

- с

мяна на 

земеползването 

и/или 

предназначениет

о на 

местообитанията

; 

- и

нтензифициране 

на 

стопанисването 

(почвена 

обработка, 

промяна на 

естественият 

тревен състав, 

разрушаване на 

тревната 

покривка, 

промяна 

естествения 

хирдологичен 

режим, 

използуване на 

торове) 

 

Като 4.1. - - 

Параметър 4. 8. 

Допълнителни заплахи и 

приподни явления 

Отсъствие на 

заплахата 

 

Като 4.1. - - 

Цялостна оценка по Критерий 4  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в 

червено 

Обща оценка по трите критерия на БПС 

на типа природно местообитание за 

мястото за мониторинг/ зоната: 

Всички критерии зелени 

 

Комбинация 
Едно или повече 

червени  

 



  



11. 1758 Ligularia sibirica (L.) Cass. – Сибирски див тютюн 

Допълнителни параметри 

Брой установени находища  

Описание – дава информация за броя на известните находища на вида към момента на 

мониторинга; 

Мерна единица – цяло число; 

Начин на изчисляване – информацията се взима от наличните данни от литературата, 

хербариумите, както и други сигурни източници; 

Обосновка – дава информация за цялостното разпространение на вида в страната и 

позволява сравнение с данните от предишното докладване. 

Обща площ на местообитанията, в които се среща вида 

Описание – дава информация за общата площ на местообитанията, в които се среща 

вида към момента на мониторинга; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. Постоянно или нарастващо 

Б. Намаляваща в до 10% от находищата 

В. Намаляваща в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за общата площ на местообитанията, в които се среща 

вида в страната и позволява сравнение с данните от предишното докладване. 

Липса на изменение на естествения хидрологичен режим 

Описание – установено е, че за оптималното развитието на вида е необходимо 

естественият хидрологичен режим в находището на вида да не се променя; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. В цялото находище 

Б. Наблюдава се изменение в до 10% от находищата 

В. Наблюдава се изменение в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за важен параметър за оптималното развитие на вида – 

липса на промяна на естествения хидрологичен режим в находището на вида. 



Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

Описание – определя се площта, засегната от използването на хербициди в селското и 

горско стопанство в рамките на локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не се използват 

Б. Използват се в до 10% от находищата 

В. Използват се в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивност на пожарите 

Описание – определя се площта, засегната от пожари в рамките на локалната 

популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

Описание – определя се площта, засегната от застрояване в известните находища или 

друга промяна на предназначението или земеползването на земите в рамките на 

локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Няма увредени находища 



Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

Описание – определя се площта, засегната от паша и отъпкване от животни през 

находищата в рамките на локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Периоди на сенокосене 

Описание – подходящият период на косене на ливадите, в които се среща вида е през 

месец август, когато семената са узряли и са се разпръснали в находището; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. След края на август в цялото находище 

Б. След края на август в над 90% от находищата на вида 

В. След края на август в до 90% от находищата на вида 

Обосновка – дава информация за важен параметър за оптималното развитие на вида – 

периода на сенокосене. 

Водовземане, дрениране на терена 

Описание – определя се площта в рамките на локалната популация, на която е 

регистрирана заплахата.  

Мерна единица – процент (%) 



Начин на изчисляване –площта се определя като дял от общата площ на локалната 

популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Наличие на разравяния от диви свине в находищата 

Описание – определя се площта, в която са установени разравяния от диви свине в 

рамките на локалната популация.  

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване –площта се определя като дял от общата площ на локалната 

популация. Избира се една от следните възможности: 

А. До 5 % от площта на находищата са засегнати 

Б. До 20 % от площта на находищата са засегнати 

В. Над 20 % от площта на находищата са засегнати 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Замърсяване на водите 

Описание – определя се площта на замърсяване на водите в рамките на локалната 

популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 5% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 5% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Изсичане на елшови дървета 



Описание – определя се броят на изсечени елшови дървета в рамките на локалната 

популация; 

Мерна единица – цяло число; 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Изсечени са до 3 дървета 

В. Изсечени са над 3 дървета 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Таблица - шаблон за определяне на природозащитно състояние 

Параметри 

Мерна единица/праг за БПС 

при оценяване състоянието на 

отделни части/полигони  

Благоприятн

о състояние  

Неблагоприятно 

– 

незадоволително 

състояние  

Неблагоприятно 

– лошо състояние  

Критерий 1. Популация в границите на зоната 

Параметър 1.1. - 

Брой установени 

находища  

Общ брой на 

находищата 

Постоянен или 

нарастващ И по-голям 

от рефернтния брой 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

Намаляване 

еквивалентно на 

загуба повече от 1% 

на година за даден 

период ИЛИ повече 

от 25% по малък от 

референтният брой  

Параметър 1.2.  

Обилие/плътност 

на популациите 

брой индивиди на 

м2 

Във всички находища 

постоянно или 

нарастващо 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

При повече от 10% 

от находищата по-

малка от 

референтното 

обилие/плътност 

или намалява с 

повече от 1% на 

година 



Параметър 1.3. 

Съотношение в 

развитието на 

вегетативни и 

репродуктивни 

индивиди 

в популацията 

Преобладават 

репродуктивните 

индивиди. 

Най-малко 99% от 

популацията в 

благоприятно 

състояние и не 

намалява 

Всяка друга 

комбинация 

Намаляване на % на 

популациите в 

благоприятно 

състояние с 

повече от 1% на 

година за 

даден период или 

повече 

от 10% от 

популацията в 

неблагоприятно 

състояние 

Цялостна оценка по Критерий 1  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един 

параметър в 

червено 

Критерий 2. Площ на популацците в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 2.1. – 

Обща площ на 

местообитанията 

Хектари  Постоянна или 

нарастваща и не по-

малка от референтната 

площ 

Намаляване или между 

1-10% от референтната 

площ 

Намаляване 

еквивалентно на 

загуба повече от 1% 

на година за даден 

период или повече 

от 10% по малка от 

референтната 

площт 

Параметър 2.2. 

Площ на 

популациите  

Хектари  Във всички находища 

постоянна или 

нарастваща 

 

В до 10% от находищата 

по-малка от 

референтната площ или 

намалява с до 1% на 

година  

При повече от 10% 

от находищата по-

малка от 

референтната площ 

или намалява с 

повече от 1% на 

година 

Цялостна оценка по Критерий 2 Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един 

параметър в 

червено 

Критерий 3. Структури и функции 

Параметър 3.1. 

Покритие на 

дървесна и 

храстова 

растителност в 

местообитанията 

на вида 

Между 30 % и 

60% проективно 

покритие във 

всяко находище за 

всеки 1 ха. 

Всички находища в 

благоприятно 

състояние 

Между 1 и 10% от 

находищата в 

неблагоприятно 

състояние 

Над 10 % от 

находищата в 

неблагоприятно 

състояние 



Параметър 3.2. 

Естествено 

водоснабдяване на 

находищата 

Липса на 

изменение на 

естествения 

хидрологичен 

режим в 

находището 

Всички находища в 

благоприятно 

състояние 

Между 1 и 10% от 

находищата в 

неблагоприятно 

състояние 

Над 10 % от 

находищата в 

неблагоприятно 

състояние 

Цялостна оценка по Критерий 3  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Като параметър 3.1. Поне един 

параметър в 

червено 

Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) 

Параметър 4.1. 

Използване на 

хербициди в 

селското и горско 

стопанство 

 

В горския фонд не 

се ползват 

химически и 

биологически 

средства за борба 

с неприятели във 

водосбора на 

находището.  

 

Всички местообитания 

в благоприятно 

състояние 

Всяка друга комбинация 

 

Повече от 10% от 

местообитанията в 

неблагоприятно 

състояние 

Параметър 4.2. 

Интензивност на 

пожарите  

% опожарени 

площи 

 

 

Не е опожарявано 

находище на вида 

Всяка друга комбинация 

 

Засегнати повече от 

1% от находищата 

за целия 10 

годишен период 

Параметър 4.3. 

Застрояване в 

известните 

находища или 

друга промяна на 

предназначението 

или 

земеползването на 

земите 

% от находищата 

които са увредени  

Няма увредени 

находища 

Между 1-25% от 

находищата увредени 

Над 25 % от 

находищата 

увредени 

Параметър 4.4. 

Интензивност на 

пашата в пасищата 

Няма паша 

 

Като 4.1. Като 4.1. Като 4.1. 

Параметър 4.5. 

Периоди на 

сенокосене 

не се коси или 

след м. септември 

(след 

плодоношение) 

Всички местообитания 

в благоприятно 

състояние 

Всяка друга комбинация 

 

Повече от 10% от 

местообитанията в 

неблагоприятно 

състояние 



Параметър 4.6. 

Водовземане, 

дрениране на 

терена 

Не се отнемат с 

хидротехнически 

съоръжения води 

от находищата и 

от захранващите 

източници -

потоци, извори, 

мочури и др 

 

Няма увредени 

находища 

Между 1-25% от 

находищата увредени 

Над 25 % от 

находищата 

увредени 

Параметър 4.7. 

Наличие на 

разравяния от 

диви свине.  

Процент на 

засегнатата 

територия от 

площта на 

находищата  

До 5 % от площта на 

находищата са 

засегнати 

До 20 % от площта на 

находищата са засегнати 

Повече от 20% от 

площта на 

находищата  са 

засегнати  

Параметър 4.8. 

Замърсяване на 

водите 

Процент на 

засегнатата 

територия от 

площта на 

находищата 

Липсва замърсяване Замърсяването засяга до 

5 % от площта на 

находищата 

Замърсяването 

засяга над 5 % от 

площта на 

находищата 

Параметър 4.9. 

Изсичане на 

елшови дървета 

Брой Липсва Изсечени са под 3 

дървета 

Изсечени са на 3 

дървета 

Параметър 4.10. 

Наличие на 

конкуриращи 

видове 

Процент на 

засегнатата 

територия от 

площта на 

находищата 

Липсват или до 3% от 

площта на находищата 

Между 3 и 15% от от 

площта на находищата 

Над 15 % от от 

площта на 

находищата 

Параметър 4. 11. 

Допълнителни 

заплахи и 

приподни явления 

Отсъствие на 

заплахата 

 

Като 4.1. - - 

Цялостна оценка по Критерий 4  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един 

параметър в 

червено 

Обща оценка по трите критерия на 

БПС на типа природно 

местообитание за мястото за 

мониторинг/ зоната: 

Всички критерии 

зелени 
Комбинация 

Едно или повече 

червени  

  



12. 1428 Marsilea quadrifolia - Четирилистно разковниче 

Допълнителни параметри 

Брой установени находища  

Описание – дава информация за броя на известните находища на вида към момента на 

мониторинга. 

Мерна единица – цяло число. 

Начин на изчисляване – информацията се взима от наличните данни от литературата, 

хербариумите, както и други сигурни източници.  

Обосновка – дава информация за цялостното разпространение на вида в страната и 

позволява сравнение с данните от предишното докладване. 

Дълбочина на водния слой през активния вегетационен сезон 

Описание – установено е, че при дълбочина на водния слой от 0.30 м през активния 

вегетационен сезон развитието на вида е оптимално;  

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. Дълбочината на водния слой през активния вегетационен сезон от 0.20 -1.00 м във 

всички находища на вида 

Б. Дълбочината на водния слой през активния вегетационен сезон от 0.20 -1.00 м в над 

90% от находищата на вида 

В. Дълбочината на водния слой през активния вегетационен сезон от 0.20 -1.00 м в до 

90% от находищата на вида 

Обосновка – дава информация за важен параметър за оптималното развитие на вида - 

дълбочина на водния слой. 

pH на водата  

Описание – установено е, че при pH = 7-8 развитието на вида е оптимално; 

Мерна единица – число; 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. pH = 7-8 в цялата площ на находището 

Б. pH = 7-8 над 90% от находищата на вида 

В. pH = 7-8 в до 90% от находищата на вида 



Обосновка – дава информация за важен параметър за оптималното развитие на вида –

pH в находището. 

Степен на обрастване с високи хигрофити  

Описание – установено е, че при обрастване с хигрофити под 20% равномерно 

разпределено за всеки хектар от площта в цялата площ на находището, развитието на 

вида е оптимално;  

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. Под 20% равномерно разпределено за всеки хектар от площта в цялата площ на 

находището 

Б. Под 20% равномерно разпределено за всеки хектар от площта в над 90% от 

находищата на вида 

В. Под 20% равномерно разпределено за всеки хектар от площта в до 90% от 

находищата на вида 

Обосновка – дава информация за важен параметър за оптималното развитие на вида – 

обрастване с хигрофити. 

Произход на местообитанието 

Описание – дава информация за произхода на местообитанието, в което се среща вида; 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. Естествен 

Б. Полуезтествен 

В. Изцяло изкусвен 

Обосновка – дава информация за важен параметър за определяне на ОС на вида – 

произход на местообитанието. 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

Описание – определя се площта, засегната от използването на хербициди в селското и 

горско стопанство в рамките на локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не се използват 



Б. Използват се в до 10% от находищата 

В. Използват се в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Замърсяване с биогени 

Описание – определя се площта, засегната от замърсяване с биогени в рамките на 

локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва замърсяване 

Б. Замърсени са до 10% от находищата 

В. Замърсени са над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Замърсяване – залпово/хронично с не биогенен характер 

Описание – определя се площта, засегната от замърсяване с не биогенен характер в 

рамките на локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва замърсяване 

Б. Замърсени са до 10% от находищата 

В. Замърсени са над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Водовземане, дрениране на терена 

Описание – определя се площта, засегната от водовземане, дрениране на терена в 

рамките на локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 



Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Таблица - шаблон за определяне на природозащитно състояние 

Параметри 

Мерна единица/праг 

за БПС при 

оценяване 

състоянието на 

отделни 

части/полигони  

Благоприятно състояние  

Неблагоприя

тно – 

незадоволит

елно 

състояние  

Неблагоприятно – лошо 

състояние  

Критерий 1. Популация в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 1.1. 

- Брой 

установени 

находища  

Общ брой на 

находищата 

Постоянен или нарастващ И по-

голям от рефернтния брой 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

Намаляване еквивалентно 

на загуба повече от 1% на 

година за даден период 

ИЛИ повече от 25% по 

малък от референтният 

брой  

Параметър 1.2.  

Обилие/плътно

ст на 

популациите 

брой индивиди на м2  Във всички находища постоянно 

или нарастващо 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

При повече от 10% от 

находищата по-малка от 

референтното 

обилие/плътност или 

намалява с повече от 1% на 

година 

Цялостна оценка по Критерий 1  Всички параметри в зелено или до 

25 % недостатъчна информация 

Комбинация Поне един параметър в 

червено 

Критерий 2. Площ на популацците в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 2.1. 

– Обща площ 

на популациите 

Хектари  Постоянна или нарастваща И не по-

малка от референтната площ 

Намаляване 

ИЛИ между 1-

10% от 

референтната 

площ 

Намаляване еквивалентно 

на загуба повече от 1% на 

година за даден период 

ИЛИ повече от 10% по 

малка от референтната 

площ 



Цялостна оценка по Критерий 2 Всички параметри в зелено или до 25 

% недостатъчна информация 

Комбинация Поне един параметър в 

червено 

Критерий 3. Структури и функции 

Параметър 3.1. 

Естествено 

водоснабдяване 

на находище 

Дълбочина на водния 

слой през активния 

вегетационен сезон 

0.20 -1.00м 

Всички находища в благоприятно 

състояние 

Между 1 и 10% 

от находищата 

в 

неблагоприятн

о състояние 

Над 10 % от находищата в 

неблагоприятно състояние 

Параметър 3.2. 

pH на водата 

рН=7-8 в цялата площ 

нанаходището 

Като 3.1. - - 

Параметър 3.3. 

Степен на 

обрастване с 

високи 

хигрофити 

<20 % И % проективно 

покритие с увеличение 

под 5% за срок от 1 

година 

Като 3.1. - - 

Параметър 3.4. 

Произход на 

местообитание

то 

Експертна оценка на 

състоянието 

 

Естествен Друга 

комбинация 

Изцяло изкуствен (канали, 

оризища и др.) 

Цялостна оценка по Критерий 3 Всички параметри в зелено или до 25 

% недостатъчна информация 

Като 

параметър 3.1. 

Поне един параметър в 

червено 

Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) 

Параметър 4.1. 

Използване на 

хербициди в 

селското и 

горско 

стопанство 

В горския фонд не се 

ползват химически и 

биологически средства 

за борба с неприятели 

във водосбора на 

находището.  

Всички местообитания в 

благоприятно състояние 

Всяка друга 

комбинация 

 

Повече от 10% от 

местообитанията в 

неблагоприятно състояние 

Параметър 4.2. 

Замърсяване с 

биогени  

Няма замърсяване или 

е незначително и не 

повишава нивото на 

еутрофикация 

Като 4.1. - 

 

- 

 



Параметър 4.3. 

Замърсяване – 

залпово/хронич

но с не 

биогенен 

характер 

Няма  Като 4.1. - 

 

- 

 

Параметър 4.4. 

Водовземане, 

дрениране на 

терена 

Не се отнемат с 

хидротехнически 

съоръжения води от 

находищата и от 

захранващите 

източници -потоци, 

извори, мочури и др 

Като 4.1.  - - 

Параметър 4. 5. 

Допълнителни 

заплахи и 

приподни 

явления 

Отсъствие на заплахата 

 

Като 4.1. - - 

Цялостна оценка по Критерий 4  Всички параметри в зелено или до 25 

% недостатъчна информация 

Комбинация Поне един параметър в 

червено 

Обща оценка по трите критерия на 

БПС на типа природно местообитание 

за мястото за мониторинг/ зоната: 

Всички критерии зелени Комбинация Едно или повече червени  

 

  



 

13. 2079 Moehringia jankae Griseb. ex Janka - Янкиева кутявка 

Допълнителни параметри 

Брой установени находища  

Описание – дава информация за броя на известните находища на вида към момента на 

мониторинга; 

Мерна единица – цяло число; 

Начин на изчисляване – информацията се взима от наличните данни от литературата, 

хербариумите, както и други сигурни източници; 

Обосновка – дава информация за цялостното разпространение на вида в страната и 

позволява сравнение с данните от предишното докладване. 

Обща площ на местообитанията, в които се среща вида 

Описание – дава информация за общата площ на местообитанията, в които се среща 

вида към момента на мониторинга; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. Постоянно или нарастващо 

Б. Намаляваща в до 10% от находищата 

В. Намаляваща в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за общата площ на местообитанията, в които се среща 

вида в страната и позволява сравнение с данните от предишното докладване. 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

Описание – определя се площта, засегната от използването на хербициди в селското и 

горско стопанство в рамките на локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не се използват 

Б. Използват се в до 10% от находищата 

В. Използват се в над 10% от находищата 



Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

Описание – определя се площта, засегната от застрояване в известните находища или 

друга промяна на предназначението или земеползването на земите в рамките на 

локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

Описание – определя се площта, засегната от паша и отъпкване от животни през 

находищата в рамките на локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Опазване характера на тревните площи 

Описание – определя се площта в рамките на локалната популация, в която се запазва 

характера на тревните площи; 

Мерна единица – процент (%); 



Начин на изчисляване –площта се определя като дял от общата площ на локалната 

популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Опазване характера на тревните площи в цялото находище 

Б. Опазване характера на тревните площи в над 90% от находищата на вида 

В. Опазване характера на тревните площи в до 90% от находищата на вида 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивни туристически потоци или скално катерене 

Описание – определя се площта, засегната от интензивни туристически потоци или 

скално катерене в рамките на локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Таблица - шаблон за определяне на природозащитно състояние 

Критерии и параметри 

Мерна единица/праг 

за БПС при 

оценяване 

състоянието на 

отделни части/ 

полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятно-

незадоволително 

състояние  

Неблагоприятно-

лошо състояние  

КРИТЕРИЙ 1. ПОПУЛАЦИЯ В ГРАНИЦИТЕ НА МЯСТОТО ЗА МОНИТОРИНГ/ ЗОНАТА 

Параметър 1.1. Брой 

установени находища  

Общ брой на 

находищата 

Постоянен или 

нарастващ И по-

голям от 

референтния 

брой 

Всяка друга 

комбинация 

Намаляване 

еквивалентно на загуба 

повече от 1% на година 

за даден период ИЛИ 

повече от 25% по 

малък от референтният 

брой  



Критерии и параметри 

Мерна единица/праг 

за БПС при 

оценяване 

състоянието на 

отделни части/ 

полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятно-

незадоволително 

състояние  

Неблагоприятно-

лошо състояние  

Параметър 1.2. 

Съотношение между 

цъфтящите и 

вегетативни индивиди 

Съотношение в части 

от единица =>1 

Най-малко 99% 

от популацията в 

благоприятно 

състояние и не 

намалява 

Всяка друга 

комбинация 

Намаляване на % на 

популациите в 

благоприятно 

състояние с повече от 

1% на година за даден 

период ИЛИ повече от 

10% от популацията в 

неблагоприятно 

състояние 

Цялостна оценка по Критерий 1 

Всички 

параметри в 

зелено или до 

25% 

недостатъчна 

информация 

Комбинация 
Поне един параметър в 

червено 

КРИТЕРИЙ 2. ПЛОЩ НА ПОПУЛАЦИИТЕ В ГРАНИЦИТЕ НА МЯСТОТО ЗА МОНИТОРИНГ/ ЗОНАТА 

Параметър 2.1. Обща 

площ на местообитания 
Хектари 

Постоянна или 

нарастваща И не 

по-малка от 

площта при 

предлагане на 

зоната 

Намаляване ИЛИ 

между 1-10% от 

референтната площ 

Намаляване 

еквивалентно на загуба 

повече от 1% на година 

за даден период ИЛИ 

повече от 10% по 

малка от референтната 

площ 

Параметър 2.2. Площ на 

популациите 
Хектари 

Във всички 

находища 

постоянна или 

нарастваща 

Всяка друга 

комбинация 

При повече от 10% от 

находищата по-малка 

от референтната площ 

или намалява с повече 

от 1% на година 

Цялостна оценка по Критерий 2 

Всички 

параметри в 

зелено или до 25 

% недостатъчна 

информация 

Комбинация 
Поне един параметър в 

червено 

КРИТЕРИЙ 3. СТРУКТУРИ И ФУНКЦИИ 

Параметър 3.1. Покритие 

на дървесна и храстова 

растителност в 

находищата  

Между 0 и 30% 

проективно покритие 

във всяко находище 

Във всички 

популации 

постоянно или 

нарастващо 

Всяка друга 

комбинация 

При повече от 10% от 

популациите по-малко 

от референтното 

покритие или намалява 

с повече от 1% на 

година 



Критерии и параметри 

Мерна единица/праг 

за БПС при 

оценяване 

състоянието на 

отделни части/ 

полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятно-

незадоволително 

състояние  

Неблагоприятно-

лошо състояние  

Цялостна оценка по Критерий 3 

Всички 

параметри в 

зелено или до 

25% 

недостатъчна 

информация 

Комбинация 
Поне един параметър в 

червено 

КРИТЕРИЙ 4. БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ (ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ) 

Параметър 4.1. 

Използване на 

хербициди в селското и 

горско стопанство 

 

В горския фонд не се 

ползват химически и 

биологически средства 

за борба с неприятели. 

. 

Всички 

местообитания в 

благоприятно 

състояние 

Всяка друга 

комбинация 

Повече от 10% от 

местообитанията в 

неблагоприятно 

състояние 

Параметър 4.2. 

Застрояване в 

известните популации 

или друга промяна на 

предназначениет на 

земите 

% от находищата, 

които са увредени 

Няма увредени 

находища 

Между 1-25% от 

находищата 

увредени 

Над 25 % от 

находищата увредени 

Параметър 4.3. 

Интензивност на пашата 

в пасищата 

Няма паша Като 4.1. - - 

Параметър 4.4. Опазване 

характера на  

местообитания 

% засегнати площи от: 

* смяна на 

земеползването и/или 

предназначението на 

местообитанията; 

разкриване на кариери 

Като 4.1. - - 

Параметър 4.5. 

Интензивни 

туристически потоци 

или скално катерене 

Отсъствие на заплахата Като 4.1. - - 

Параметър 4. 6. 

Допълнителни заплахи и 

приподни явления 

Отсъствие на заплахата 

 

Като 4.1. - - 



Критерии и параметри 

Мерна единица/праг 

за БПС при 

оценяване 

състоянието на 

отделни части/ 

полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятно-

незадоволително 

състояние  

Неблагоприятно-

лошо състояние  

Цялостна оценка по Критерий 4 

Всички 

параметри в 

зелено или до 

25% 

недостатъчна 

информация 

Комбинация 
Поне един параметър в 

червено 

Обща оценка по трите критерия на БПС на 

типа природно местообитание за мястото за 

мониторинг/ зоната: 

Всички критерии 

зелени 
Комбинация 

Един или повече 

червени  
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Допълнителни параметри 

Брой установени находища  

Описание – дава информация за броя на известните находища на вида към момента на 

мониторинга; 

Мерна единица – цяло число; 

Начин на изчисляване – информацията се взима от наличните данни от литературата, 

хербариумите, както и други сигурни източници; 

Обосновка – дава информация за цялостното разпространение на вида в страната и 

позволява сравнение с данните от предишното докладване. 

Ценопопулационна структура  

Описание – важен параметър, който дава информация за проективното покритие на 

ценопопулацията в находищата 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Във всички популации постоянна или нарастваща 

Б. В до 10% от популациите по-малко от референтното покритие 

В. При повече от 10% от популациите по-малко от референтното покритие или 

намалява с повече от 1% на година 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

Описание – определя се площта, засегната от използването на хербициди в селското и 

горско стопанство в рамките на локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не се използват 

Б. Използват се в до 10% от находищата 

В. Използват се в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 



Интензивност на пожарите 

Описание – определя се площта, засегната от пожари в рамките на локалната 

популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

Описание – определя се площта, засегната от застрояване в известните находища или 

друга промяна на предназначението или земеползването на земите в рамките на 

локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивност на пашата в пасищата или преминаване на животни през 

находищата 

Описание – определя се площта, засегната от паша и отъпкване от животни през 

находищата в рамките на локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 



А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Периоди на сенокосене 

Описание – подходящият период на косене на ливадите, в които се среща вида е след 

края на месец юни, когато семената са узряли и са се разпръснали в находището; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. След края на юни в цялото находище 

Б. След края на юни в над 90% от находищата на вида 

В. След края на юни в до 90% от находищата на вида 

Обосновка – дава информация за важен параметър за оптималното развитие на вида – 

периода на сенокосене. 

Опазване характера на тревните площи 

Описание – определя се площта в рамките на локалната популация, в която се запазва 

характера на тревните площи; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване –площта се определя като дял от общата площ на локалната 

популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Опазване характера на тревните площи в цялото находище 

Б. Опазване характера на тревните площи в над 90% от находищата на вида 

В. Опазване характера на тревните площи в до 90% от находищата на вида 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивни туристически потоци 

Описание – определя се площта, засегната от интензивни туристически потоци в 

рамките на локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 



Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

 

 

Таблица - шаблон за определяне на природозащитно състояние 

Параметри 

Мерна единица/праг за 

БПС при оценяване 

състоянието на отделни 

части/полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприят

но – 

незадоволител

но състояние  

Неблагоприятно – лошо 

състояние  

Критерий 1. Популация в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 1.1. - 

Брой установени 

находища  

Общ брой на 

находищата 

Постоянен или 

нарастващ И по-

голям от рефернтния 

брой 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

Намаляване еквивалентно на 

загуба повече от 1% на година за 

даден период ИЛИ повече от 25% 

по малък от референтният брой  

Параметър 1.2.  

Обилие/плътност 

на популациите 

брой индивиди 

на м2 

Във всички 

находища постоянно 

или нарастващо 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

При повече от 10% от 

находищата по-малка от 

референтното обилие/плътност 

или намалява с повече от 1% на 

година 

 

Цялостна оценка по Критерий 1  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в червено 



Критерий 2. Площ на популацците в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 2.1. Площ на 

популациите  

Хектари  Във всички 

находища 

постоянна или 

нарастваща 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

При повече от 10% от 

находищата по-малка от 

референтната площ или намалява 

с повече от 1% на година 

 

Цялостна оценка по Критерий 2 Всички параметри 

в зелено или до 25 

% недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в червено 

Критерий 3. Структури и функции 

Параметър 3.1. 

Ценопопулационна структура  

% проективно 

покритие на 

ценопопулацията в 

находищата 

Като 1.2. - - 

Параметър 3.2. 

Покритие на дървесна и 

храстова растителност в 

находищата  

Между 30 и 60% 

проективно покритие 

във всяко находище 

Всички находища в 

благоприятно 

състояние 

Между 1 и 10% 

от находищата в 

неблагоприятно 

състояние 

Над 10 % от 

находищата в 

неблагоприятно 

състояние 

Цялостна оценка по Критерий 3  Всички параметри 

в зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Като параметър 

3.1. 

Поне един параметър 

в червено 

Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) 

Параметър 4.1. 

Използване на 

хербициди в селското и 

горско стопанство 

 

В горския фонд не се ползват 

химически и биологически 

средства за борба с 

неприятели.  

 

Всички 

местообитания в 

благоприятно 

състояние 

Всяка друга 

комбинация 

 

Повече от 10% от 

местообитанията в 

неблагоприятно 

състояние 

 

Параметър 4.2. 

Интензивност на 

пожарите  

% опожарени площи 

 

 

Не е опожарявано 

находище на вида 

Всяка друга 

комбинация 

 

Засегнати повече от 

1% от находищата за 

целия 10 годишен 

период 



Параметър 4.3. 

Застрояване в 

известните находища 

или друга промяна на 

предназначението или 

земеползването на 

земите 

% от находищата които са 

увредени  

Няма увредени 

находища 

Между 1-25% 

от находищата 

увредени 

Над 25 % от 

находищата увредени 

Параметър 4.4. 

Интензивност на пашата 

в пасищата 

Няма паша 

 

Като 4.1. Като 4.1. Като 4.1. 

Параметър 4.5. 

Периоди на сенокосене 

След 30.06. Като 4.1. - - 

Параметър 4.6. 

Опазване характера на 

тревните площи 

% засегнати площи от:  

смяна на земеползването и/или 

предназначението на 

потенциалните местообитания; 

интензифициране на 

стопанисването (почвена 

обработка, промяна на 

естественият тревен състав, 

промяна естествения 

хирдологичен режим, 

използуване на торове) 

Като 4.1. - - 

Параметър 4.7 

Инвазивни видове 

(Ailanthus altissima и др.) 

Отсъствие на инвазивни 

видове 

Като 4.1. - - 

Параметър 4. 8 

Интензивни 

туристически потоци 

Отсъствие на заплахата 

 

Като 4.1. - - 

Параметър 4. 9. 

Допълнителни заплахи и 

приподни явления 

Отсъствие на заплахата 

 

Като 4.1. - - 

Цялостна оценка по Критерий 4  Всички параметри 

в зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един 

параметър в червено 



Обща оценка по трите критерия на БПС на типа 

природно местообитание за мястото за мониторинг/ 

зоната: 

Всички критерии 

зелени 
Комбинация 

Едно или повече 

червени  

 

  



15. 4116 Tozzia carpathica Wołoszczak - Карпатска тоция 

Допълнителни параметри 

Брой установени находища  

Описание – дава информация за броя на известните находища на вида към момента на 

мониторинга; 

Мерна единица – цяло число; 

Начин на изчисляване – информацията се взима от наличните данни от литературата, 

хербариумите, както и други сигурни източници; 

Обосновка – дава информация за цялостното разпространение на вида в страната и 

позволява сравнение с данните от предишното докладване. 

Видими промени в хидрологичния режим на находищата 

Описание – установено е, че за оптималното развитието на вида е необходимо 

естественият хидрологичен режим в находището на вида да не се променя; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за важен параметър за оптималното развитие на вида – 

липса на промяна на естествения хидрологичен режим в находището на вида. 

Използване на изкуствени торове и/или хербициди в селското и горско стопанство 

Описание – определя се площта, засегната от използването на изкуствени торове и/или 

хербициди в селското и горско стопанство в рамките на локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не се използват 

Б. Използват се в до 10% от находищата 

В. Използват се в над 10% от находищата 



Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

Описание – определя се площта, засегната от застрояване в известните находища или 

друга промяна на предназначението или земеползването на земите в рамките на 

локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Паша и отъпкване в находищата 

Описание – определя се площта, засегната от паша и отъпкване от животни през 

находищата в рамките на локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 25% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 25% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Водовземане, дрениране на терена 

Описание – определя се площта в рамките на локалната популация, на която е 

регистрирана заплахата.  

Мерна единица – процент (%) 



Начин на изчисляване –площта се определя като дял от общата площ на локалната 

популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Биогенно замърсяване във водосборите в и над находището 

Описание – определя се площта, засегната от замърсяване с биогени в рамките на 

локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва замърсяване 

Б. Замърсени са до 10% от находищата 

В. Замърсени са над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Таблица - шаблон за определяне на природозащитно състояние 

Критерии и параметри 

Мерна единица/праг за 

БПС при оценяване 

състоянието на 

отделни части/ 

полигони  

Благоприятно 
Неблагоприятно - 

незадоволително 
Неблагоприятно - лошо 

Критерий 1. Популация в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 1.1. - Брой 

установени находища * 

Общ брой на 

находищата 

Постоянен или 

нарастващ и по-

голям от 

референтния брой 

Всяка друга 

комбинация 

Намаляване еквивалентно 

на загуба повече от 1% на 

година за даден период 

или повече от 25% по-

малък от референтния 

брой  



Критерии и параметри 

Мерна единица/праг за 

БПС при оценяване 

състоянието на 

отделни части/ 

полигони  

Благоприятно 
Неблагоприятно - 

незадоволително 
Неблагоприятно - лошо 

Параметър 1.2.  

Плътност на популациите  

 

брой индивиди на м2 

Във всички 

находища 

постоянна или 

нарастваща 

Всяка друга 

комбинация 

При повече от 10% от 

находищата по-малка от 

референтното 

обилие/плътност или 

намалява с повече от 1% 

на година 

Параметър 1.3. 

Численост на 

популацията (брой 

индивиди) 

Брой индивиди 

Средно-

аритметична 

стойност от 

числеността във 

всички находища 

≥100 индивида 

Численост между 

99 и 30 индивида 
Численост <30 индивида 

Цялостна оценка по Критерий 1  

Всички параметри 

в зелено или до 

25% недостатъчна 

информация 

Комбинация от 

парамемтри в 

зелено и жълто или 

само в жълто 

Поне един параметър в 

червено 

Критерия 2. Площ на популациите в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 2.2. Площ на 

популациите  
Хектари  

Средно от всички 

популации над 

0,01 ха 

Между 0,01 и 0,005 

ха 

Под 0,005 ха или 

намалява с повече от 1% 

на година 

Цялостна оценка по Критерий 2 

Всички параметри 

в зелено или до 

25% недостатъчна 

информация 

Комбинация от 

парамемтри в 

зелено и жълто или 

само в жълто 

Поне един параметър в 

червено 

Критерий 3. Структура и функции 

Параметър 3.1. Покритие 

на дървесна и храстова 

растителност в 

местообитанията на вида 

% проективно покритие 

във всяко находище 

Средно 

проективно 

покритие от 

всички находища 

≤5%  

Средно проективно 

покритие от всички 

находища между 5 

и 10%  

Средно проективно 

покритие от всички 

находища ≥10%  

Параметър 3.2. Видими 

промени в хидрологичния 

режим на находищата 

Липса / наличие на 

видими промени 

Липса на видими 

промени във 

всички находища 

Наличие на видими 

промени в <10% от 

находищата 

Наличие на видими 

промени в ≥10% от 

находищата  

Цялостна оценка по Критерий 3  

Всички параметри 

в зелено или до 

25% недостатъчна 

информация 

Комбинация от 

парамемтри в 

зелено и жълто или 

само в жълто 

Поне един параметър в 

червено 



Критерии и параметри 

Мерна единица/праг за 

БПС при оценяване 

състоянието на 

отделни части/ 

полигони  

Благоприятно 
Неблагоприятно - 

незадоволително 
Неблагоприятно - лошо 

Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) 

Параметър 4.1. 

Използване на изкуствени 

торове и/ или хербициди в 

селското и горско 

стопанство 

Използват се/ не се 

използват 

Не се използват в 

нито едно 

находище 

Използват се в 

<10% от 

находищата 

Използват се в ≥10% от 

находищата 

Параметър 4.2. 

Застрояване в известните 

находища или друга 

промяна на 

предназначението или 

земеползването 

% от находищата които 

са увредени  

Няма увредени 

находища 

<10% от 

находищата 

увредени  

≥10% от находищата 

увредени 

Параметър 4.3. 

Паша и отъпкване в 

находищата 

% проективно покритие 

на изпасаните/ 

отъпканите участъци 

във всяко находище 

0% проективно 

покритие (липсва 

паша/отъпкване) 

Проективно 

покритие на 

изпасаните/ 

отъпканите 

участъци <25% 

Проективно покритие на 

изпасаните/ отъпканите 

участъци в ≥ 25%  

Параметър 4.4. 

Водовземане, дрениране 

на терена 

Наличие/ липса на 

водовземане, дрениране 

на терена 

Не се отнемат 

води от 

находищата и от 

захранващите 

източници -

потоци, извори, 

мочури и др. 

Наличие на 

водовземане/ 

дрениране в <10% 

от находищата 

Наличие на водовземане/ 

дрениране в ≥10% от 

находищата  

Параметър 4.5. 

Биогенно замърсяване във 

водосборите в и над 

находището 

Наличие/ липса на 

биогенно замърсяване 

Липсва биогенно 

замърсяване във 

всички находища 

Наличие на 

биогенно 

замърсяване в <10% 

от находищата 

Наличие на биогенно 

замърсяване в ≥10% от 

находищата  

Параметър 4. 6. 

Допълнителни заплахи и 

приподни явления 

Отсъствие на заплахата 

 

Като 4.1. - - 

Цялостна оценка по Критерий 4  

Всички параметри 

в зелено или до 

25% недостатъчна 

информация 

Комбинация от 

парамемтри в 

зелено и жълто или 

само в жълто 

Поне един параметър в 

червено 



Критерии и параметри 

Мерна единица/праг за 

БПС при оценяване 

състоянието на 

отделни части/ 

полигони  

Благоприятно 
Неблагоприятно - 

незадоволително 
Неблагоприятно - лошо 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на 

вида за мястото за мониторинг/ зоната: 

Всички критерии 

зелени 

Комбинация от 

парамемтри в 

зелено и жълто или 

само в жълто 

Един или повече червени 

 

  



16. 1590 Viola delphinantha Boiss. – Дългошпореста теменуга 

Допълнителни параметри 

Брой установени находища  

Описание – дава информация за броя на известните находища на вида към момента на 

мониторинга. 

Мерна единица – цяло число. 

Начин на изчисляване – информацията се взима от наличните данни от литературата, 

хербариумите, както и други сигурни източници.  

Обосновка – дава информация за цялостното разпространение на вида в страната и 

позволява сравнение с данните от предишното докладване. 

Използване на хербициди в селското и горско стопанство 

Описание – определя се площта, засегната от използването на хербициди в селското и 

горско стопанство в рамките на локалната популация 

Мерна единица – процент (%) 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивност на пожарите 

Описание – определя се площта, засегната от пожари в рамките на локалната 

популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Не е опожарявано находище на вида 

Б. Опожарявано в до 10 % от площта на популацията 

В. Опожарявано в над 10 % от площта на популацията 



Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Застрояване в известните находища или друга промяна на предназначението или 

земеползването на земите 

Описание – определя се площта, засегната от застрояване в известните находища или 

друга промяна на предназначението или земеползването на земите в рамките на 

локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Няма увредени находища 

Б. Между 1-25% от находищата увредени 

В. Над 25 % от находищата увредени 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивност на пашата 

Описание – определя се площта, засегната от паша и отъпкване от животни през 

находищата в рамките на локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 

Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Интензивни туристически потоци 

Описание – определя се площта, засегната от интензивни туристически потоци в 

рамките на локалната популация; 

Мерна единица – процент (%); 



Начин на изчисляване – засегнатата площ се определя като дял от общата площ на 

локалната популация. Избира се една от следните възможности: 

А. Липсва заплахата 

Б. Заплахата е регистрирана в до 10% от находищата 

В. Заплахата е регистрирана в над 10% от находищата 

Обосновка – дава информация за за наличието на преки или косвени отрицателни 

въздействия и дейности върху популацията. 

Таблица - шаблон за определяне на природозащитно състояние 

Параметри 

Мерна единица/праг за 

БПС при оценяване 

състоянието на отделни 

части/полигони  

Благоприятно 

състояние  

Неблагоприятн

о – 

незадоволителн

о състояние  

Неблагоприятно – лошо 

състояние  

Критерий 1. Популация в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 1.1. - 

Брой установени 

находища  

Общ брой на 

находищата 

Постоянен или 

нарастващ и по-

голям от рефернтния 

брой 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

Намаляване еквивалентно на 

загуба повече от 1% на година за 

даден период или повече от 25% 

по малък от референтният брой  

Параметър 1.2.  

Обилие/плътност 

на популациите 

туфи на м2 Във всички 

находища постоянно 

или нарастващо 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

При повече от 10% от 

находищата по-малка от 

референтното обилие/ плътност 

или намалява с повече от 1% на 

година 

 

Цялостна оценка по Критерий 1  Всички параметри в 

зелено или до 25 % 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в червено 

Критерий 2. Площ на популациите в границите на мястото за мониторинг/ зоната 

Параметър 2.1. Площ на 

популациите  

Хектари  Във всички 

находища 

постоянна или 

нарастваща 

 

Всяка друга 

комбинация 

 

При повече от 10% от 

находищата по-малка от 

референтната площ или намалява 

с повече от 1% на година 



Цялостна оценка по Критерий 2 Всички 

параметри в 

зелено или до 25 

% недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в червено 

Критерий 3. Структури и функции 

Параметър 3.1. 

Покритие на дървесна и 

храстова растителност в 

местообитанията на вида  

Липса на 

дървесна и 

храстова 

растителност  

Цялото находище 

в благоприятно 

състояние 

Между 1 и 3% от 

находището в 

неблагоприятно 

състояние 

Над 3% от находището в 

неблагоприятно състояние 

Цялостна оценка по Критерий 3 Всички 

параметри в 

зелено или до 25 

% недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един параметър в червено 

Критерий 4. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) 

Параметър 4.1. 

Използване на 

хербициди в селското и 

горско стопанство 

В горския фонд не се ползват 

химически и биологически 

средства за борба с неприятели.  

 

Всички 

местообитания в 

благоприятно 

състояние 

Всяка друга 

комбинация 

 

Повече от 10% от 

местообитанията в 

неблагоприятно 

състояние 

Параметър 4.2. 

Интензивност на 

пожарите  

% опожарени площи 

 

 

Не е 

опожарявано 

находище на 

вида 

Всяка друга 

комбинация 

 

Засегнати повече от 

1% от находищата 

за целия 10 

годишен период 

Параметър 4.3. 

Застрояване в 

известните находища 

или друга промяна на 

предназначението или 

земеползването на 

земите 

% от находищата които са 

увредени  

Няма увредени 

находища 

Между 1-25% от 

находищата 

увредени 

Над 25 % от 

находищата 

увредени 

Параметър 4.4. 

Интензивност на пашата 

в пасищата 

Няма паша 

 

Като 4.1. Като 4.1. Като 4.1. 

Параметър 4.5. 

Интензивни 

туристически потоци 

Отсъствие на заплахата 

 

Като 4.1. Като 4.1. Като 4.1. 



Цялостна оценка по Критерий 4  Всички 

параметри в 

зелено или до 25 

% 

недостатъчна 

информация 

Комбинация Поне един 

параметър в 

червено 

Обща оценка по четирите критерия на БПС на типа 

природно местообитание за мястото за мониторинг/ 

зоната: 

Всички 

критерии 

зелени 

 

Комбинация 
Едно или повече 

червени  

 

 


