
Дейност 3: Създаване на модул за събиране 
на данни и оценка на риска от инвазивни 
видове 

Мина Асенова 

Отдел “Мониторинг на водите” 

ИАОС 



Дейност 3: Създаване на модул за събиране на данни 
и оценка на риска от инвазивни видове 

 
Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на 
Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и 
управлението на въвеждането и разпространението на 
инвазивните чужди видове, в сила от 1 януари 2015 г., е 
транспониран в българското законодателство в Закона за 
биологичното разнообразие . 

Регламентът поставя строги изисквания към страните членки по 
отношение на превенцията и контрола на инвазивните чужди 
видове, включително оценка на риска, провеждането на 
мониторинг, ранно откриване и бързо унищожаване, 
разработване на планове за действие относно пътищата за 
разпространение, управление на вече установените видове и др. 



 
 

 

Резултати: 

1.Разработени са методики съвместно с ИБЕИ-БАН: 

- методики за мониторинг  и „шаблони за данни“ ; 

- методики за оценка на въздействието на чуждите видове и 
„шаблони за анализ“; 

2.Създаден е специализиран модул за събиране, анализ и картиране 
на данни за чужди видове и инвазивни чужди видове в България. 
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• създаване и редактиране на  шаблони за 
мониторинг  и  шаблони за анализ; 

• публикуване и редактиране на различни 
параметри: текст, числови данни, снимки, 

карти;  
• връзка с WEB карти – Google Earth, Open Street 

map данни; 
• търсене (селектиране на данни) по широк 
набор от критерии: вид или биологична група , 

находище, период; 
• справки (export) във формат excel на данни; 

• обмена с други бази данни на първични данни и 
номенклатури (таксономична информация); 

Дейност 3: Създаване на модул за събиране на данни и 
оценка на риска от инвазивни видове 

 

Функционалности на модула 



Национална база данни към 
НСМБР 

Модул за 
ИЧВ  

ESENIAS 
Регистър на 
защитени 

територии и 
защитени зони 

 
 
 

Дейност 3: Създаване на модул за събиране на данни и оценка на 
риска от инвазивни видове 

 
Връзки с други бази данни 

 
 



https://ecosys.eea.government.bg/iasmon 

Информация за всеки вид :  
 
1. научно име/ Scientific name; 
2. синоними/ Synonyms; 
3. систематика/ Taxonomy (напр. Kingdom/ Phylum/ Class/ Order/ Family); 
4. таксономична група/ Taxonomic group; 
5. българско име/ Bulgarian name; 
6. име на английски/ English name; 
7. местообитание/ Habitat; 
8. статус на вида в България /Species status in Bulgaria (alien, translocated); 
9. произход/ Native range/ Origin; 
10. дата на първо намиране/ интродуциране в България/ Date of first record/ introduction ; 
11. място на първо намиране/въвеждане в България/ Location of first record/ introduction; 
12. пътища на въвеждане в България/ Pathways of introduction in Bulgaria; 
13. установяване в България/ Naturalization in Bulgaria; 
14. инвазивност в България/ Invasiveness in Bulgaria; 
15. кратко описание на вида (морфология, биология, екология)/ Short description of the 

species:  
16. въздействие на вида/ Impact; 
17. мерки да борба с ИЧВ; 
18. снимки/ Gallery; 
19. източници на информация, литература/ Data Source, References, Links 
20. автор/и/ Author/s; 
 
 

 


