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1. ОБХВАТ НА КОНЦЕПЦИЯТА 

астоящата концепция за мониторинг на птиците в България представлява 

надграждане на Националната система за мониторинг на биологичното 

разнообразие (НСМСБР), поддържана от Изпълнителна агенция по околна среда. 

Концепцията е разработена в рамките на проект „Анализи и проучвания на видове и 

природни местообитания, предмет на докладване по Чл. 17 от Директивата за 

местообитанията и Чл. 12 от Директивата за птиците“. Тя съдържа дава отговор на 

следните въпроси: 

 Какъв е опита и практиката на държавите-членки на ЕС по отношение на 

мониторинга на целевите видове птици? 

 Какво е постигнато в България до този момент? 

 Какви са целите, към които следва да бъдат насочени усилията в краткосрочен и 

дългосрочен план?  

 Какви действия следва да бъдат предприети за постигане на целите? 

Разгледани са някои важни методологични и организационни въпроси, имащи 

отношение към съхранението и управлението на набраните данни и информация. 

Разгледан е въпросът за потенциалната роля и участие на заинтересованите страни. 

 

2. ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ 

аботата по разработването на Концепцията протече чрез изпълнението на 

следните стъпки: 

 

 Стъпка 1: Преглед на насоките на ЕК, за подобряване на процеса на мониторинг 

и оценка на състоянието на видовете птици; 

 Стъпка 2: Анализ на данни и информация, необходими за определяне на 

пространствени граници на проучвани единици, събирането на данни, обема на 

събраните данни и дизайна на пробите; 

 Стъпка 3: Анализ на данни и информация, необходими за определяне на 

синергичните ефекти; 

 Стъпка 4: Изготвяне на препоръки за организация и управление на данните; 

 Стъпка 5: Разработване на подход за изготвяне на докладите по Чл. 12 на 

Директива за птиците, в т.ч. подходите за мониторинг на резултатите от 

приложени консервационни мерки; 

 Стъпка 6: Изготвяне на Националната концепция за мониторинг. 

За целта бяха проведени камарални проучвания в следните насоки: 

 Преглед и анализ на налични данни и информация, предоставени от 

Възложителя; 

 Проучване и систематизиране на допълнителни данни и информация за птиците 

в България; 

Н 

Р 
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 Проучване и систематизиране на допълнителни данни и информация по 

отношение на въздействията и заплахите върху състоянието на различни видове 

птици;  

 Преглед и анализ на наличните методики за мониторинг и оценка на 

състоянието на птиците, прилагани в рамките на НСМСБР; 

 Опит и добри практики на избрани държави-членки на ЕС. 

В допълнение, бяха проведени анкети и интервюта с експерти по птиците и 

служители в администрации, в България и в ЕС, чрез които бе набрана информация, 

относно начините, по който са осмислени и се изпълняват отделните процеси в 

мониторинга и оценката на състоянието на птиците, постигнати резултати, срещани 

проблеми. Изводите от този тип проучвания позволиха да се направи ясен паралел 

между очакванията на различните заинтересовани страни и институциите и да се 

идентифицират подходи за по-ясно дефиниране на отговорностите и ползите на 

участниците в този процес. 

Набраната информация бе анализирана чрез използването на различни инструменти: 

качествен контент-анализ, GIS анализ, системен анализ, анализ на пропуските, 

сравнителен анализ и т.н. 

Резултатите от анализите позволиха на екипа от експерти да разработи настоящата 

Национална концепция за мониторинг на птиците в България, като даде отговор на 

въпросите, предварително заложени в контекста на работата и посочени в т. 1 по-горе. 

 

3. ОСНОВНИ КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ 

а Европейско ниво, мониторингът и оценката на състоянието на видовете 

птици се оценяват като ключов елемент при управлението на защитените 

зони. 

Единствено чрез мониторинг и оценка може да се създаде необходимата база данни и 

направян анализи, за установяване на тенденциите в разпространението и 

популацията на птиците, които да послужат като основа за планиране на мерки в 

плановете за управление на защитените зони, както и да се установи доколко 

планираните  мерки водят до постигане на подобрение на състоянието на 

видовете птици. Големият въпрос, който се обсъжда на Европейско ниво е какви са 

подходите при набиране на данни и на тази база - какви критерии се прилагат за 

оценка на заплахите и влиянията. Счита се, че в много държави-членки се работи 

субективно. 

Резултатите от мониторинга и оценката са съществени и за проследяване на 

ефективността и ефикасността на изразходване на наличните ресурси, вкл. от 

средства на ЕС. Натура 2000 е Европейска политика и всяка държава-членка следва 

да даде своя принос за постигане на целите. Този принос се проследява чрез 

мониторинг и оценка и се докладва на всеки 6 години, пред ЕК. Комисията очаква 

постигане на бързи резултати и е особено чувствителна относно начина, по 

който се разходват Европейските средства и дали това носи резултат. По тази 

причина мониторингът и оценката стават приоритет на Европейско ниво и 

ключов въпрос, който интензивно се обсъжда, като се търсят подобрения на 

всички процеси. 

Н 



Национална концепция за мониторинг на птиците в България 

Консорциум ДИКОН – ПАРТИЦИП 

5 

По-долу са представени основните области за подобрение, изведени от анализа на 

опита и добрите практики на държавите-членки, както и от ръководните 

документи на ЕК в тази връзка: 

 Необходимо е широко сътрудничество между държавите-членки, с цел да се 

определят същинските заплахи за видовете птици. Подобряването на 

познанията за мониторинг ще спомогне за постигане на стандартизирани и 

сравними методи за мониторинг, така че да се осигури необходимата каскада от 

данни и информация. Това ще доведе до утвърждаване на общи за ЕС, 

стандартизирани протоколи, изработени за подобрение на 

консистентността на методите за набиране на данни и подходите за техния 

анализ; 

 Следва да се преодолеят затрудненията в прилагането на индикатори за 

целите на мониторинга: често не е ясно какви индикатори, критерии и прагови 

нива следва да бъдат използвани за мониторинг и оценка на състоянието на 

птиците. Необходима е по-последователна координация на дейностите по 

мониторинг и споделяне на събраните данни между държавите-членки; 

 Сериозно внимание следва да се отдели на необходимостта от коопериране на 

отделните сектори, директно включени в процеса на мониторинг и оценка: 

релевантните агенции, академичните институции, органите за управление на 

Натура 2000 зоните, неправителствените организации, представители на други 

заинтересовани страни. Мониторингът и оценката не са инцидентни процеси, 

провеждани еднократно, а последователни усилия на редица институции и 

организации, които следва да набират и предоставят мониторингови данни;  

 Необходимо е да се развият подходи за съвместно изпълнение на двете 

природозащитни директиви и други екологични директиви на Европейско 

ниво (напр. Рамковата директива за водите, Рамковата директива за морската 

стратегия и т.н.); 

 За подобряване на ефективността на мониторинга могат да бъдат 

възприети различни нива на мониторингова интензивност - вариращи от 

бързи оценки, за да се обхванат голям брой места за мониторинг в широки 

граници, до по-прецизни, отнемащи време и опит, изискващи методи за вземане 

на проби, където е необходимо и когато е възможно; 

 За видовете, които трудно могат да бъдат регистрирани на терен, много 

важно е да се определят наистина важните параметри за оценка, преди да се 

пристъпи към мониторинг. В противен случай средствата за мониторинг 

няма да бъдат разходени ефективно и ще се достигне до докладване на 

противоречиви и субективни данни. 

 

Като държава-членка на ЕС, България също е част от посочения процес. Разработването 

на Национална концепция за мониторинг на птиците е стъпка в тази посока. 

Концепцията обръща специално внимание на необходимостта от дългосрочен 

мониторинг, както и на  значението на дизайна на схемите за мониторинг. 

 

Дългосрочен ангажимент за мониторинг 

За да се оценят промените в популациите на птиците чрез мониторинг, трябва те да 

бъдат наблюдавани за дълъг период от време. Тенденцията би могла да се оцени и само 
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чрез две надеждни оценки на популацията. Същевременно, популациите на птиците 

често се влияят от годишни колебания или краткосрочни тенденции и само наблюдения 

за по-дълъг период от време може да позволят да се изчисли надеждна тенденция в 

популацията. Този период често е по-дълъг от 10 години и неговото определяне е 

въпрос на статистиката, характеристики и качество на използваните данни. Въпреки че 

в тази област са разработени много методи и програми, този въпрос винаги трябва да се 

оценява в тясно сътрудничество между експерти по статистика и орнитология, които 

познават както статистическите ограничения, така и методологията на изследването и 

резултатите от проучванията.  

  

Значение на дизайна на схемите за мониторинг 

Качественото разработване на схемите за мониторинг е от решаващо значение за 

статистическите оценки и оценката на тенденциите. Често срещана грешка е прекалено 

амбициозният подход и опита да се събере много повече информация, отколкото е 

необходимо. По време на подготовката на конкретна схемата за мониторинг, трябва да 

се отговори на следните основни въпроси: 

Размер на популацията или индекс? 

В някои случаи са необходими абсолютни оценки на популацията, но в други е важно 

дали популацията се увеличава, намалява или е стабилна. При последните, индексът на 

популацията отговоря по-добре на целите. Имплицитното допускане тук е, че има 

пряка корелация между индекса на популацията и истинския, но неизвестен размер на 

популацията. Индексът обаче трябва да бъде пряко пропорционален на промените в 

размера на популацията. Мониторинг на популацията може да се постигне чрез 

редовни измервания на размера на популацията или индекса, за период от години. 

Граници на изследванията 

В повечето случаи границите на изследванията са геополитически (напр. държава, 

Натура 2000), географски или биогеографски (конкретно местообитание…). За да се 

гарантират добри статистически оценки и оценка на тенденциите, изследването трябва 

да обхване всички различни слоеве в областта на интереси. 

Стратегия за определяне на извадките 

В идеални условия може да се проведе абсолютно (пълно) преброяване на популациите 

от птици, но като се вземе предвид необходимия за това ресурс, прилагането на такъв 

подход е нереалистично. Значително по-ефективно е преброяването или изследването 

на представителни извадки и екстраполиране на резултатите, за да се получи цифра за 

общата популация с оценки. Необходимо е да има увереност, че местата,  в които се 

извършва преброяване са наистина представителни за района в границите на 

изследването. Стратегиите въз основа на случайна, случайно стратифицирана или 

систематична извадка, вероятно ще бъдат най-стабилни, но трябва да бъдат осигурени 

достатъчно представителни единици за извадката.   

Теренни методи за изследване 

Налице са много варианти и изборът на теренни методи за изследване зависи от вида 

или групата от видове, които се преброяват, засегнатите местообитания и 

необходимото ниво на детайлност, както и налични ресурси (квалифицирани 

наблюдатели). При изследване на група от видове е необходим общ метод, който добре 

да обхване повечето видове. Съществуват два основни метода за изследвания на общи 

или единични видове - картографиране и трансекти (точкови, линейни). Някои видове, 



Национална концепция за мониторинг на птиците в България 

Консорциум ДИКОН – ПАРТИЦИП 

7 

поради техните етологични особености (напр. нощни птици, редки птици, птици със 

скрит начин на живот и др.), не може да бъдат обхванати с тези общи методи. За такива 

видове е необходимо да се разработят специални методи. 

Точност, прецизност и предубеденост 

Изключително важно е да се разберат тези термини в изследванията на птиците и да се 

използват по подходящ начин, когато се интерпретират резултатите от изследванията.  

Точността е мярка за това колко близо е оценката до реалната популация. Обикновено 

не се знае действителната численост на популацията, така че е изключително трудно тя 

да се измери точно. В повечето случаи единственият начин за измерване на точността е 

да се извърши много интензивна работа в малки територии и да се калибрират 

резултатите с по-широко изследване. 

Прецизността е мярка за това колко близо са повторените оценки една до друга 

(несвързани с реалния размер на популацията). Това означава колко грешки има около 

средната оценка. За разлика от точността, прецизността може да бъде измерена в 

статистически смисъл (напр. като отклонение, стандартна грешка, 95% доверителни 

граници и т.н.), като се разгледат разликите в броя между различните единици на 

извадката. Тук е необходимо и сътрудничество между орнитолозите и статистиците, 

тъй като стандартните статистически методи за изчисляване на доверителните граници 

предполагат, че броенето следва нормално разпределение, което е малко вероятно при 

преброяване на птиците. 

Предубеденост е, когато оценките са систематично по-големи или по-малки от 

истинската стойност. Тя може да възникне поради лоша стратегия за определяне на 

извадките (напр. изследване само на най-добрите райони) или неподходящ теренен 

метод (напр. метод, усилие и скорост на изследване, местообитание, видове птици и 

тяхната плътност, време на деня, годишен сезон, метеорологични условия, двойно 

преброяване, умения на наблюдателя и др.). 

 

4. ПРЕГЛЕД НА ОПИТА И ДОБРИ ПРАКТИКИ НА 

ИЗБРАНИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС 

адължението за докладване по Директивата за птиците е посочено в Чл. 12 от 

Директивата.  

 

Чл. 12, параграф 1 от Директивата за птиците предвижда, че „Държавите-членки 

предават на Комисията на всеки три години, считано от 7 април 1981 г., доклад за 

прилагането на съответните национални разпоредби, приети по силата на 

настоящата директива“. В параграф 2 на същия член се предвижда още: „Комисията 

подготвя на всеки три години обобщен доклад, разработен въз основа на 

информацията, посочена в параграф 1. Тази част от проекта на доклад, която 

обхваща информацията, предоставена от държавите-членки, се препраща на 

органите на съответните държави-членки за проверка. Окончателната версия на 

доклада се съобщава на държавите-членки“. 

До 2008 г. докладването по Чл. 12 е отразено чрез транспонирането на Директивата и 

техническото й прилагане на национално ниво. В началото на 2008 г. стартират 

дискусии между Европейската Комисия и държавите-членки, проведени в рамките на 

Експертната група по докладване по двете природозащитни директиви.  

З 
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Базирайки се на опита от докладването за периода 2008 – 2012 г., в рамките на 

Експертната група по докладване е разработен обновения формат за периода 2013 – 

2018 г. (ЕАОС, 2017). Принципните промени са свързани с докладването по отношение 

на площ на разпространение и тенденции, основни въздействия и заплахи, и 

последваща информация, свързана с видовете по Приложение 2. За първи път този 

формат е използван при докладването през 2013 г. (ГД Околна среда, 2017), като 

включва: информация за размера и тенденциите в популациите и разпространението на 

отделните видове птици; полетата за докладване на основните въздействия и заплахи, 

засягащи видовете, за които са определени Специални Защитени Зони (СЗЗ); 

покритието от мрежата от СЗЗ; изпълнените консервационни мерки.  

На база на данните от докладите по Чл. 12 на Директива за птиците и Чл. 17 на 

Директива за местообитанията, предоставени от държавите-членки за периода 2008 – 

2012 г., Европейската Агенция по Околна Среда (ЕАОС), в сътрудничество с 

Европейският тематичен център по биологично разнообразие (ЕТЦ – БР) разработиха 

Доклад за състоянието на природата в ЕС (2008-2012). Следващият такъв доклад ще 

бъде изготвен от ЕАОС и ЕТЦ – БР за периода 2013-2018 г. и вероятно ще се фокусира 

предимно върху състоянието/състоянието на популациите на целевите обекти, 

движещите сили за бъдещо им подобряване или влошаване, както и ролята на мрежата 

Натура 2000 в тази насока.  

Следващият Доклад за състоянието на природата в ЕС ще бъде използван също така за 

докладване по Стратегическия план за биологичното разнообразие 2011-2020, съгласно 

задълженията на ЕС. 

Според Член 10 от Директивата за птиците е посочено, че „Държавите-членки 

насърчават провеждането на изследвания и дейностите, необходими за защита, 

управление и използване на популациите на всички видове птици, посочени в член 

1”. Именно този член на Директивата създава задължението за провеждане на 

мониторинг. За тази цел държавите-членки разработват и прилагат различни схеми за 

мониторинг. 

При разработването на настоящата Национална концепция за мониторинг на птиците в 

България, е извършен преглед на опита и добрите практики на държави-членки от 

ЕС. По-детайлно проучвания бяха направени в Австрия, Белгия, Хърватска, 

Чехия, Германия, Гърция, Латвия, Словакия, Словения и Великобритания. Целта 

е да се постигне добро ниво на географско покритие на ЕС (север, юг, изток, запад), 

добър баланс между големите и по-малки държави-членки, старите и по-скоро 

присъединилите се, а също така и да са на лице в достатъчна степен подобни 

биогеографски условия за някои видове птици, които се срещат в България (Централна 

Европа и Балканите).   

За целите на проучването бяха формулирани и конкретни въпроси, отговор на които 

бяха търсени както в достъпните публични документи, така и чрез срещи, обсъждания, 

анкети с различни представители на държавната администрация и заинтересованите 

страни от тези държави. По-долу е направен преглед на по-важните идентифицирани 

аспекти в мониторинга на птиците, които са оценени като важни в контекста на 

разработване на настоящата Концепция. 

Повечето от схемите за мониторинг на птиците в оценяваните държави-членки на 

ЕС са разработени и приложени преди въвеждането на новия формат на 

докладване по Чл. 12 на Директива за птиците. След възникването на това 

задължение и основно след 2011 г. държавите-членки обвързват съществуващите схеми 

за мониторинг с участието на институции и организации, които управляват тези схеми. 

В Обединеното кралство напр. някои схеми функционират от 1994 г. Тези схеми 
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продължават да се прилагат и до сега, като правителството създава партньорства или 

други форми на договорни споразумения, така че набраните данни да се използват при 

докладването или за други цели. В държави-членки на ЕС с федерална структура на 

управление, като Германия, Австрия и Белгия ситуацията е по-сложна, тъй като 

съществуват повече регионални и местни схеми за мониторинг на федерално ниво. За 

стандартизация на тези схеми са използвани два подхода: унифициране на схемите и 

трансформиране на данни от предишни години, ако методологиите го позволяват, или 

схемите продължават да се прилагат както до сега, но данните се оценяват на 

национално ниво с помощта на специално разработена методология. 

Независимо, че повечето схеми за мониторинг са създадени и се прилагат преди 

възникването на задължението за докладване по Директива за птиците, на базата на 

натрупания опит и практики се разработват и нови схеми. Обикновено методиките 

за схемите за мониторинг се основават на стандартизирани и научно тествани 

орнитологични методи. Има специални публикации и научни статии, занимаващи се с 

този въпрос. В някои случаи схемите за мониторинг са координирани на международно 

ниво, напр. при Среднозимното преброяване на водолюбиви птици, а методиките за 

тази цел са стандартизирани в различните страни. Предимствата на стандартизацията 

при мониторинга на птиците са очевидни не само на ниво държава, но и в 

международен план. Международно организираните и стандартизирани схеми за 

мониторинг на птиците, напр. Среднозимното преброяване на водолюбивите птици и 

Мониторингът на обикновените видове птици, заемат важно място мониторинга на 

птиците в повечето от държавите-членки на ЕС. Методиката на Среднозимното 

преброяване е добре стандартизирана и резултатите от дългосрочния мониторинг 

помагат да се оцени състоянието на мигриращите и зимуващи популации на водни 

птици, което не би било възможно без международно сътрудничество. Понастоящем 

Среднозимното преброяване обхваща целия ЕС, а данните и изчисленията на 

тенденциите, подготвени в резултат на това, обхващат повечето широко 

разпространени видове птици в ЕС. 

За цялостното управление и осигуряването на качеството на изпълнение на 

конкретна схема за мониторинг на птиците най-често отговаря организацията, 

която я прилага. Това важи също така за методическите ръководства и обучението на 

наблюдателите, особено на такива без теренен опит или за доброволци. За някои по-

сложни схеми за мониторинг на птиците обаче, които изискват добро познаване на 

техниките и уменията за наблюдение на птиците, допълнителни инструктажи се 

извършват и за експертите. Ако схемите се прилагат в партньорства, тази отговорност 

се разделя или споделя между партньорите.  

Важен е въпросът с регулярността на мониторинга. В идеалния случай прилагането 

на схемите за мониторинг би трябвало да се извършва всяка година и да обхваща всеки 

вид. От гледна точка на приложимостта обаче, едва няколко схеми могат да бъдат 

прилагани ежегодно, напр. Среднозимното преброяване на водолюбивите птици. За 

по-специализираните схеми периодичността на мониторинг обикновено се ограничава 

до всяка втора или трета година, за да могат да се анализират тенденциите, за целите на 

докладване. Регионалният подход (каскадно проучване на териториален принцип) не 

показва добри резултати, тъй като данните ще са набирани през различни години и при 

различни климатични условия, което ще ги направи несравними на национално ниво. 

Системите за събиране на данни са специфични за всяка установена схема за 

мониторинг, но стандартизацията и електронното въвеждане на данни 

преобладават в по-голямата част от ЕС. Лесното и сигурно предаване на събраните 

данни е много важно, затова обикновено се избират подходи, при които това може да 

става лесно и бързо. Системи за онлайн събиране на данни чрез уеб портали са 
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разработени в повечето държави-членки на ЕС. Обикновено тези системи се допълват с 

мобилно приложение, за да се направи мониторинга и предаването на данни още по-

удобно за потребителите. В някои държави тези портали комбинират събирането на 

данни и за целевите обекти по Директива за местообитанията за Чл. 17 (например в 

Словакия и Чехия). В други - данните за птици се събират онлайн на отделни 

уебсайтове, като е възможно  съществуването на повече от една система (Белгия, 

Германия ). Системите за събиране на данни обикновено са свързани с организаторите 

на конкретни схеми за мониторинг на птици, но има примери за партньорства между 

различни организатори, които събират данни заедно, за да ги съхраняват и анализират 

централно (напр. Британския тръст по орнитология (BTO) и Кралското дружество за 

защита на птиците (RSPB) във Великобритания). За тези, които събират данни е по-

лесно да използват една система, вместо да прехвърлят данни чрез различни системи. В 

този контекст е важно всяка система за събиране на данни да бъде гъвкава и да може да 

импортира и експортира данни в повечето широко разпространени файлови формати, 

за да се гарантира оперативната съвместимост. 

След като данните се прехвърлят в електронна система или база данни, добра 

практика сред държавите-членки на ЕС е да осигурят контрол и валидиране на 

данните, за да се избегнат грешки и несъответствия. Тези контролни процеси могат да 

бъдат автоматизирани и само специфични случаи на записи на птици могат да бъдат 

оценявани индивидуално (обикновено в много държави има специални комитети, 

създадени за тази цел). Обработката на данни и изготвянето на заключения относно 

обхватите, популациите и тенденциите на птиците в някои държави-членки е 

отговорност на организаторите на схемата за мониторинг на птиците или е 

договорено първичните данни да се прехвърлят в общи/централизирани бази 

данни и да се оценяват заедно в процеса на подготовка на докладите по Чл. 12 на 

Директива за птиците.  

В зависимост от прилаганата система, в частност от държавите-членки на ЕС, данните 

от мониторинга на птици се обработват директно в подготвени бази данни, които са 

изградени с цел обслужване на потребностите на конкретната схема за мониторинг или 

са предназначени за общо събиране и обработка на данни, което се извършва извън 

системата на базата данни. В някои европейски държави, като в Словакия и Чехия, са 

разработени специални системи от бази данни, обслужващи докладването и по двете 

природозащитни директиви. Някои елементи от процеса на обработване на данни, вкл. 

някои изчисления, са програмирани в самата база данни. Анализът на данните се 

извършва от експерти, които могат да изготвят необходимите оценки, прилагайки и 

специализирани софтуери. Предвид факта, че за някои видове птици качеството на 

данните не е добро или данните са недостатъчни, прилагането на експертни оценки е 

единствения възможен подход при изготвянето на докладите по Директивата за 

птиците. Подобен подход се прилага и при работата с данни за заплахи и въздействия.  

Оценката на състоянието на популацията на птиците въз основа на данните от 

мониторинг не е задължителна част от формата за докладване по Чл. 12 на Директива 

за птиците и не винаги се извършва. В някои държави, като Германия, Белгия или 

Словакия обаче, правителствата подготвят и публикуват специални доклади за оценка 

на състоянието на птиците въз основа на докладването по Директивата. Тези документи 

не се основават на един и същ подход и методология. Например, в Словакия има 

специална методология, разработена за всички целеви обекти (Polák et Saxa, 2005). 

Оценки за състоянието на популациите от птици се подготвят и в партньорство между 

неправителствени организации и правителствени агенции. Например публикацията 

„Състояние на птиците в Обединеното кралство“ се подготвя в партньорство между 

неправителствени организации (RSPB, BTO и Тръстът за дивите птици във влажните 
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зони (WWT)) и агенции за опазване на природата на правителството на Обединеното 

кралство – Природни ресурси на Уелс (NRW), Природна Англия (NE), Агенцията за 

околната среда в Северна Ирландия (NIEA), Шотландско природно наследство (SNH) и 

Съвместният комитет за опазване на природата (JNCC). Тези публикации се 

публикуват всяка година и се фокусират върху застрашените групи птици, за да се 

улесни защитата им. Последното издание на доклада е подготвено през 2017 г. (Hayhow 

et al., 2017). 

Докладването по Чл. 12 на Директивата за птиците е официална отговорност на 

държавите-членки на ЕС, поради което обикновено правителствените агенции (в 

редки случаи министерства на околната среда) ръководят процеса на подготовка 

на докладите. Тези процеси варират много сред държавите-членки на ЕС. В някои 

страни, като Великобритания и Словакия, се създават специални съвети на 

заинтересованите страни, в които всички представители участват в подготовката на 

доклади (предоставят данни, коментират доклади или само наблюдават процеса). В 

Белгия, поради федералната структура, докладите винаги се подготвят от една от 

регионалните природозащитни агенции на ротационен принцип, докато други региони 

и заинтересовани страни предоставят данни. В Чехия, изготвянето на докладите се 

извършва на базата на договорни отношения с Чешкото дружество за защита на 

птиците, докато правителствената агенция (AOPK) подготвя общ доклад и частта, 

свързана със заплахите и въздействията. 

Източниците за финансиране на прилагането на схемите за мониторинг в 

държавите-членки са различни. Някои схеми за мониторинг се финансират от 

собствени средства на организациите, отговорни за тяхното прилагане. В други случаи, 

този процес се финансира изцяло или частично от правителството на съответната 

държава. В държавите-членки на ЕС с федерална структура, като Германия, Австрия и 

Белгия, финансирането на мониторинга е отговорност на регионалните власти и те 

използват различни източници, вариращи от пряко възлагане на мониторинга на 

подизпълнители или оказват непряка подкрепа на външни организации. В голяма част 

от случаите, напр. в Обединеното кралство неправителствените организации, които 

извършват дейности по мониторинг, си партнират с правителствените агенции, като 

обменят и предоставят данни, въз основа на други видове ползи (не пряко финансови). 

Част от работата по мониторинга се покрива от различни проекти (например LIFE 

проекти, регионални проекти и др.). Тъй като мониторингът е дългосрочно усилие и без 

неговото устойчиво продължение не е възможно да се получат дългосрочни данни за 

анализ на тенденциите, осигуряването на работещ подход за финансиране от ключово 

значение. 

Финансирането на анализите и оценките, както и изготвянето на докладите по Чл. 12 на 

Директива за птиците, обикновено се осигурява от националния бюджет, като част от 

задълженията на правителствените агенции. Предвиждат се средства и за привличането 

на външни експерти по птици, които да подкрепят вътрешно-ведомствения капацитет.   

Изведените препоръки от проучването на опита и добрите практики на 

държавите- членки на ЕС са формулирани като препоръки и са представени в т. 7. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ПТИЦИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ. 

5. ПРЕГЛЕД НА МОНИТОРИНГА НА ПТИЦИТЕ В 

БЪЛГАРИЯ 
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5.1. ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО НА 

БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие 

(НСМСБР) е разработена по следните проекти: 

 Проект: “Разработване на национална система за мониторинг на 

биологичното разнообразие и защитените територии в Република България 

в съответствие с Директива 92/43 и Директива 79/409 на ЕС”, финансиран по 

Агенция EVD, Холандия (референтен номер PPA/03/BG/715). ИАОС е 

бенефициент по проекта. Проектът се изпълнява за периода януари 2004 г. – 

октомври 2005 г. Целта е да се повиши капацитетът на българските институции 

за осъществяване на мониторинг на биологичното разнообразие и защитените 

територии, с оглед изпълнение на двете природозащитни директиви на ЕС. 

Дейностите по проекта са изпълнени от българо-холандски консорциум в който 

участват: Сдружение “Природа назаем”, Дунавско-Карпатска програма на WWF, 

Ameco Environmental Services, Bureau Waardenburg, European Center for Nature 

Conservation; 

 Проект: BG0052 “Разработване на информационна система към 

Националната система за мониторинг на биоразнообразието в България”, 

финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство, приключил през април 2011 г. Основната цел на проекта е да се 

доразвие и усъвършенства изградената до момента информационна система към 

НСБР. Наличието на актуална информация за разпространението, числеността и 

състоянието на видовете и природните местообитания следва да допринесе за 

провеждането на ефективна национална политика по тяхното опазване. От друга 

страна, публичната част на информационната система следва да предостави 

възможност за достъп до информация на широката общественост, като по този 

начин се подпомогне диалога с обществеността; 

 Проект: „Подобряване на информационна система към Националната 

система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)”, финансиран 

по Програма BG03 „Биоразнообразие и екосистеми“ на Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо сътрудничество. Дейностите по този проект 

включват: 

 Модернизиране на информационната система на НСМСБР, като се подобрят 

основните функции за обмен на информация между отделните компоненти, 

създадат се нови компоненти и се осигури статистическа и пространствена 

обработка на данните от мониторинга на биологичното разнообразие. Заедно 

с това следва да се даде възможност за предоставяне на информация за 

разпространението на биологичните видове от външни заинтересовани 

институции и организации, работещи в областта на биологичното 

разнообразие, включително академични, учебни институции, 

неправителствени организации и доброволци; 

 Определяне на горските екосистеми и екосистемни услуги (чрез 

Изпълнителна агенция по горите, която поддържа база данни за горите). 

Партньорството между двете институции включва изпълнението на 

двустранна размяна на информация. ИАОС има ангажимента да предоставя 

информация за здравословното състояние на горските екосистеми, 

растителното биоразнообразие и състояние на горските почви, базирана на 

широкомащабен горски  мониторинг (ниво І), а ИАГ да осигури информация 
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относно плановете за управление на горите, програмите и данни от 

инвентаризацията на горите в горските бази данни; 

 Създаване на модул за събиране на данни и оценка на риска от инвазивните 

чужди видове в България, за да се осигури съвместимост и сътрудничество с 

Мрежата за инвазивни видове в Югоизточна Европа (ESENIAS, 

www.esenias.org), както и с други международни, европейски и регионални 

бази данни, като EASIN, NOBANIS, DIAS, EU COST Actions on IAS, с цел 

обмен на данни, адаптиране на общи стандарти и методики и др.; 

 Създаване на Български природен индекс, съвместно с Норвежкият институт 

за изследване на природата (NINA). Природният индекс е инструмент, който 

обобщава и докладва състоянието и промените в биологичното разнообразие. 

Той се изчислява като набор от индикатори за състоянието на екосистемите 

или типа местообитание в дадена географска единица площ за даден 

интервал от време. 

Съгласно наличната публична информация
1
:  

 Националната Система за Мониторинг на Биологичното Разнообразие 

(НСМСБР) представлява комплексен механизъм за проследяване и 

обобщаване на промените в биологичното разнообразие на Република 

България в дългосрочен план. Това се осъществява, от една страна, чрез 

целенасочени и дългосрочни наблюдения на елементите на 

биологичното разнообразие, съпроводени със събиране, обработка, 

съхранение и пренос на данни, а от друга страна – чрез система за 

оценка и анализ на въздействията върху биологичното разнообразие, 

неговото състояние и мерките, които се предприемат за 

предотвратяване на загубата му. НСМСБР е основен инструмент в 

помощ при взимане на управленски решения, имащи отношение към 

опазването на биологичното разнообразие в България на национално ниво, 

като заедно с това обслужва нуждите от информация на възможно най-

широк кръг потребители. Поради сложността и обхвата на задачите, 

недостига (а в определени случаи и липсата) на научни данни за някои 

области и компоненти на биологичното разнообразие, както и недостатъчния 

административен и финансов капацитет, НСМСБР ще се развива в 

съответствие с “модел за растеж”. Това означава, че НСМСБР е гъвкава 

система, която може да се разширява и променя с времето – например чрез 

добавяне или изключване на обекти за наблюдение, както и анализ на по-

късни етапи с цел корекции в приоритетите на системата; 

 Данните, които се събират, съхраняват и анализират в Информационната 

система към НСМСБР на регионално и национално ниво ще са основа за 

докладването на Република България за състоянието и 

природозащитното състояние на видовете според Чл. 12 и Чл. 17, 

съответна на Директива на Съвета 92/43/ЕС от 21.05.1992 г. за 

запазването на природните местообитания и местообитанията на дивата 

флора и фауна и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици. 
Към настоящия момент е разработена регионална база данни, която е 

инсталирана в Регионалните инспекции по околна среда и води и 

Дирекциите на национални паркове Пирин, Рила и Централен Балкан, както 

                                                 
1
 http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/osnoven-dokument-na-nsmbr 



Национална концепция за мониторинг на птиците в България 

Консорциум ДИКОН – ПАРТИЦИП 

14 

и в Дирекциите на Природните паркове към Изпълнителна агенция по горите 

или общо в 30 институции; 

 Информационната система към НСМСБР следва да осигури актуална 

информация за разпространението, числеността и състоянието на гъбните, 

растителни и животински организми, както и за природните местообитания, 

които формират богатото биоразнообразие в България. Чрез 

информационната система следва да се събира и картира информацията 

от литературни източници, като по този начин ще се направи оценка и 

сравнение на актуалните данни с данните от минали периоди в България. 

Информация от Националната система за мониторинг на биоразнообразието 

се предоставя при поискване и във връзка с докладвания на национално ниво 

или към Европейската агенция по околна среда и други европейски или 

международни институции и организации. Осигуряването на информационна 

основа ще послужи за прилагане на ефективна национална природозащитна 

политика и опазване на биологичното разнообразие; 

 Публичната част на информационната система към Националната 

система за мониторинг на биологичното разнообразие следва да  

предоставя възможност за достъп до информация на широката 

общественост, което е от изключително значение за информираността на 

обществеността относно реалното състояние на видовете и природните 

местообитания, които са обект на опазване и значение за България в частност 

и за Европейския съюз като цяло. Тази информация трябва да подпомогне 

диалога с обществеността, като по този начин превърне хората от пасивни 

наблюдатели в активни съмишленици и участници в дейностите по опазване 

на биоразнообразието и околната среда като цяло; 

 Данните от проведен мониторинг на биологичното разнообразие постъпват в 

Националната база данни и се одобряват от администратора на системата. 

Системата обменя данни с Регистъра на защитените територии и 

защитените зони, администриран в ИАОС, както и с базата данни на 

Българското дружество за защита на птиците; 

 През 2013/2014 г. Националната система за мониторинг на биологичното 

разнообразие (НСМСБР) за първи път функционира в пълния си обхват 
– проведени са теренни наблюдения на 697  вида, на определени за целта 

места за мониторинг. На база резултатите от теренните проучвания, са 

изготвени доклади с моментни оценки на състоянието на видовете на три 

нива: места за мониторинг, биогеографски региони и на национално ниво. 

Част от видовете, въпреки положените усилия не са открити на терен и 

съответно за тях не е възможно да бъде извършена оценка на състоянието. 

Ежегодно ИАОС изготвя графици за изпълнение на мониторинговите дейности 

към НСМСБР. В периода 2013-2015 г. усилията за мониторинг на птиците са насочени 

основно към Среднозимното преброяване на водолюбивите птици. От 2016 г. в 

графиците се включват допълнителни видове птици, за които се набират данни. 

Графици са изготвени за националните и природните паркове, и РИОСВ. 

Освен информацията, набрана по посочените графици, ИАОС изпълнява проекти, по 

които се набират допълнителни данни и информация. Данните от тези проекти също се 

въвеждат в информационната система на НСМСБР. 
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Част от НСМСБР са и методиките за мониторинг на състоянието на видовете 

птици, които са утвърдени от Министъра на околната среда и водите. Преглед на тези 

методики е представен в т. 5.3. на настоящия доклад. 

Както е отбелязано по-горе, НСМСБР се развива в съответствие с “модел за 

растеж”. Настоящата Национална концепция за мониторинг на птиците в България 

представлява такъв етап от надграждането на НСМСБР. При първоначалния анализ на 

системата
2
, бяха идентифицирани силни страни и области за подобрение:  

Силни страни Области за подобрение 

Функционирането на НСМСБР е 

регламентирано в Наредба № 2 за 

условията и реда за създаването и 

функциониране на НСМСБР на 

Министъра на околната среда и водите, на 

основание Чл. 115, ал. 2 от Закона за 

биологичното разнообразие. 

НП 

НСМСБР има основна и специфични цели Целите не включват необходимостта от 

изграждане на партньорства, развитие на 

капацитет и работа със заинтересованите 

страни. Предвид широкият обхват на 

НСМСБР по отношение на обектите за 

мониторинг, този аспект е изключително 

важен. В настоящата Концепция е 

предложена редакция на целите (виж т. 6). 

Определени са обекти за мониторинг Настоящата Концепция обхваща видовете 

птици, съгласно чеклистата, използвана за 

докладването по Чл. 12 на Директива за 

птиците  

НСМСБР включва методики за 

мониторинг на птиците, за мониторинг на 

орнитологично важните места и за оценка 

на състоянието на видовете птици 

Налични са само част от необходимите 

методики за мониторинг. Останалите 

следва да бъдат разработени. Необходим е 

допълнителен анализ и подобрение на 

методиките за мониторинг на 

орнитологично важните места и за оценка 

на състоянието на видовете птици  (за 

повече информация виж т. 5.2.). 

Важно е да се подчертае, че прилагането 

на методиките за мониторинг следва да се 

извършва по ясно определени схеми за 

мониторинг, които да позволят 

набирането на данни с необходимия 

обхват и обем. 

Определени са места за мониторинг Част от наличните методики съдържат 

                                                 
2
 http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/osnoven-dokument-na-nsmbr 
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Силни страни Области за подобрение 

списък с местата за мониторинг. 

Необходимо е мрежата от места за 

мониторинг да бъде допълнително 

анализирана и прецизирана, с цел да се 

постигне необходимата статистическа 

точност при обработването на набраните 

данни и информация. Този процес трябва 

да обхване и новите методики за 

мониторинг. 

Налична е функционираща 

информационна система на НСМСБР 

Необходим е задълбочен преглед на 

функционалността на системата, така че 

тя да позволява въвеждането, контрола и 

верификацията на данни, съгласно 

утвърден стандарт и методики към 

НСМСБР. 

Необходимо е да се разгледат 

възможностите на системата за 

извършване на определени 

автоматизирани анализи на данни, както и 

да се анализира и подобри връзката на 

системата с други бази данни, 

поддържани от други институции. 

Разработена е институционална, 

административна и финансова 

организационна рамка за НСМСБР 

Независимо, че рамката идентифицира 

различни заинтересовани страни, които да 

се включат в дейности по мониторинг, 

необходимо е надграждане на 

комуникацията и координацията с тях, с 

цел създаване на цялостна 

организационна схема, която да превърне 

мониторинга на голяма част от видовете 

птици от инцидентно към регулярно 

усилие.  

Финансирането на дейностите по 

мониторинг следва да разшири своя 

обхват и голяма част от схемите за 

мониторинг следва да се реализират без 

да е необходимо привличане на 

финансиране от фондовете на ЕС. 

Създаден е механизъм за валидиране на 

постъпващите, в системата на НСМСБР, 

данни и информация 

Следва да се разработи конкретна 

процедура за контрол и валидиране на 

въвежданите данни, която описва 

критериите за технически контрол и 

валидация на данни и в която се дава ясен 

отговор на въпросите: кой, кога, как, по 

какъв начин го прави. 
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Работата по отделните области за подобрение изисква целенасочени усилия. 

Предложенията, пряко свързани с обхвата на изпълнение на проект „Анализи и 

проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по Чл. 17 от 

Директивата за местообитанията и Чл. 12 от Директивата за птиците“, ще бъдат 

доразвити и приложени в рамките на изпълнение на договора от страна на Консорциум 

„Дикон – Партицип“. 

 

5.2. ПРЕГЛЕД НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СХЕМИ И МЕТОДИКИ ЗА МОНИТОРИНГ НА ПТИЦИ В 

БЪЛГАРИЯ 

В тази секция е направен преглед на съществуващите схеми и методики за мониторинг, 

които се прилагат в България. Някои от тях са част от НСМСБР, други са разработени и 

изпълнявани от различни организации, в рамките на проекти или собствени 

инициативи. Анализът на наличните схеми и методики е важен, за да се прецени кои от 

тях могат да бъдат директно приложени, кои следва да се подобрят/разширят и кои 

трябва да бъдат разработени, защото не са налични. Това е важно, за да се използва 

натрупания до момента опит. 

 

5.2.1. ПРЕГЛЕД НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СХЕМИ ЗА МОНИТОРИНГ В БЪЛГАРИЯ 

Източниците на данни за птиците в България, могат да се разделят на няколко 

категории, в зависимост от редовността, честотата и системния подход, при който те се 

събират: 

Регулярни широкообхватни схеми за мониторинг 

Това са проучвания, които се провеждат редовно (обикновено годишно) на едни и същи 

места за наблюдение, следвайки стандартизираната методика и с много сходни 

(постоянни) усилия за събиране на данни. Такива схеми за мониторинг са от 

изключителна важност, поради тяхната регулярност и широк географски обхват. 

Такива схеми следва да формират гръбнака на Националната концепция за мониторинг 

на птиците. Допълнителната им стойност е приемственост, която позволява да се 

определят тенденциите в популациите на птиците, както по отношение на тяхното 

разпространение, така и по отношение на тяхната численост. В повечето държави-

членки на ЕС такива схеми за мониторинг са стабилни и лесни за прилагане, за да 

бъдат изпълнени от голям брой хора, вкл. и от доброволци. Типичен пример за такъв 

тип схема е Среднозимното преброяване на водолюбивите птици, което се провежда 

ежегодно и координирано в цяла Европа, по методика на международната организация 

Wetland International.  

Проучвания на конкретни територии 

В много случаи мониторингът не се прилагат на ниво държава, а по-скоро на ниво 

отделни територии. Парковите администрации в България напр. провеждат ежегоден 

мониторинг на техните територии. Този мониторинг обаче не винаги включва всички 

видове птици, обитаващи територията.  

Проучвания за видове птици 

В България има дълга история на извършване на проучвания на видове със специално 

консервационно значение. Такива са мониторинга на размножителната колония на 

къдроглавия пеликан в Сребърна, който води записи от 80-те години на миналия век, 

преброяването на белия щъркел, мониторинга на зимуващата Червеногуша гъска в 

района на Шабла и Дуранкулак и т.н. През последните години интензивно се провеждат 
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дейности по мониторинг на редки и застрашени видове птици, финансирани по 

програма LIFE+ на ЕС. Някои видове са обхванати от Национални планове за действие 

за видовете, а наблюдението на техните популации се извършва в рамките на най-

значимите места на тяхното опазване.  

Гражданска наука 

Все по-нарастващ набор от данни, който отразява развитието на технологиите и 

лесното им приложение за наука и консервация, се набира от отделни граждани, чрез 

използването на различни мобилни устройства. Българското дружество за защита на 

птиците (БДЗП) е разработило информационна система с биологична информация 

(SmartBirds), вкл. и мобилно приложение за събиране на данни за птиците, наречено 

SmartBirds Pro (www.smartbirds.org). Модулът за Мониторинг на обикновените видове 

птици (МОВП) към портала SmartBirds.org е финансиран по проект „Птиците за хората 

и хората за птиците: с добра воля за активно опазване на природата”, в рамките на 

Програми BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2009–2014 г. Останалите модули на SmartBirds.org са осъществени в 

рамките на проект „Опазване на ключови горски хабитати на малкия креслив орел в 

България” (LIFE12 NAT/BG/001218), финансиран от програма LIFE+ на Европейския 

съюз.Съществуват и международни, широко използвани електронни бази данни за 

птици, в които също се въвеждат данни от наблюдения на птици в България (напр. 

www.observation.com и www.ebird.org). 

Опръстеняване на птици 

Един от най-простите и достъпни методи за изучаване на птиците е опръстеняването, 

изразяващ се в поставяне върху краката на птицата на лек метален и/или пластмасов 

пръстен с надпис и номер. Опръстенените птици се пускат впоследствие отново на 

свобода. Повторното улавяне, наблюдение или намиране на мъртви екземпляри е важен 

източник на информация за птиците. В България опръстенителната дейност се 

ръководи и координира от Българската орнитологична централа към БАН (БОЦ). 

Понастоящем към Българската орнитологическа централа има създадени 3 полеви 

станции, на които ежегодно се опръстеняват около 10 000 птици. 

Опръстеняване на птици се извършва и в рамките на различни проекти, основно 

финансирани по програма LIFE+, чрез които се инициират схеми за цветно 

опръстеняване, напр. международна схема за цветно опръстеняване на Червеногушата 

гъска през 2010 г., координирано от Международната работна група на AEWA за 

червеногушата гъска (LWfG МРГ).  

Оценки за въздействие върху околната среда (ОВОС) 

ОВОС за големи инфраструктурни проекти често изискват оценка на популациите от 

птици, които живеят в и около мястото на конкретна инвестиция и могат да бъдат 

засегнати от реализирането й. В някои случаи решенията по ОВОС изискват 

извършването на регулярен мониторинг на птиците, след влизането в експлоатация на 

конкретните съоръжения. Пример за това са ветропарковете. За някои от тях данните за 

птиците се събират ежегодно. 

Сателитно проследяване на птици 

Сателитното проследяване е сред най-съвременните методи за опазването на 

застрашени видове птици като царския орел, египетския лешояд и червеногушата 

гъска. Чрез маркиране на птици със специални предаватели с GPS, може да се научи 

повече за биологията на тези видове, локалните им придвижвания, сезонните миграции, 

местата на зимуване и важните за тях места и местообитания в границите на България и 
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извън нея. Това дава възможност за изготвяне на карти на разпространението на тези 

видове птици и избор на най-подходящи места за техния мониторинг.  

Други схеми за мониторинг, които са от значение за птиците 

Информация за видовете птици се набира и от други организации, във връзка с 

изпълнението на техните дейности. Пример за това е пролетната таксация на дивеча, 

провеждана ежегодно от Изпълнителна агенция по горите. В процеса на изготвяне на 

лесоустройвени планове пък, се набира информация, която може да е полезна за оценка 

на местообитанията на някои видове птици. Значими данни могат да бъдат набрани от 

мониторинга по Чл. 11 на Директива за местообитанията, както и от мониторинга по 

Рамковата директива за водите и по Рамковата директива за морската стратегия. 

 

По-детайлна информация за прилаганите в България схеми за мониторинг е 

представена по-долу. 

 

5.2.1.1. Среднозимно преброяване на водолюбивите птици 

Описание на схемата: Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда 

в световен мащаб от 1967 г. (в България от 1977 г.). То се оценява като едно от най-

масовите събития в областта на природозащитата, в което взимат участие над 15 000 

души. Осъществява се  едновременно и синхронизирано в цяла Европа и Северна 

Африка с цел максимално точно преброяване на водолюбивите птици. На 

международно ниво информацията се обобщава от организацията Wetlands 

International. Преброяването дава оценка за състоянието на популациите на 

водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват, като част от тях са 

от екологичната мрежа Натура 2000.  

Среднозимното преброяване в България се координира от Изпълнителна агенция по 

околна среда (ИАОС), в партньорство с  Регионални инспекции по околна среда и води 

(РИОСВ), национални и природни паркове, Българско дружество за защита на птиците 

(БДЗП), Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Природонаучен 

музей към БАН, редица природозащитни организации, Съюза на ловците и 

риболовците в България и други. За всеки един от 233-те  водни обекта (язовири, реки, 

езера, блата, рибарници и части от крайбрежието на Черно море), обхванати от схемата, 

се попълват полеви формуляри. След приключване на мониторинга данните се 

въвеждат в Информационната система към НСМСБР за обобщаване и анализ. 

Установените зимуващи птици се докладват към Wetlands International, като част от 

оценката за състоянието на зимуващите водолюбиви птици в Европа. 

Тази схема за мониторинг е въведена първоначално в България от БАН (1977–1989 г.). 

Към момента местата за мониторинг са повече от 200. На фигурата по-долу е 

представено разпределението на местата за мониторинг през 1977 г. и сега. 
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     1977-2011 (Мичев и Профиров 2003)                              2013-2017 (МОСВ) 

Видове, обхванати от схемата за мониторинг: голямата част от водолюбиви птици 

(68 вида) - гмуркачи, гмурци, пеликани, корморани, лебеди, гъски, патици, лиски, 

блатни птици и чайки. 

Методика за мониторинг, прилагана по тази схема: Преброяването се извършва по 

методика за мониторинг в рамките на Национална система за мониторинг на 

състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). Това е стандартната методика 

на Wetland International. 

Данни в Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното 

разнообразие (НСМСБР) от прилагането на тази схема: Налични са данни за 

периода 2013-2018.  

 

5.2.1.2. Мониторинг на обикновените видове птици (МОВП) 

Описание на схемата: Общоевропейската схема за мониторинг на обикновените 

видове птици (PAN-EUROPEAN COMMON BIRD MONITORING SCHEME / PECBM) е 

обща инициатива на ЕВСС и БърдЛайф Интернешънъл. Основна цел на схемата е да 

използва обикновените видове птици като индикатор за общото състояние на околната 

среда, позовавайки се на научни данни за гнездящите популации на птиците в Европа. 

PECBM използва данни от националните мониторингови схеми, базирани на специална 

унифицирана методика и осъществявани от доброволци. Чрез национални и 

наднационални индекси за отделни видове птици PECBM създава комбинирани 

индекси (индикатори) за групи от видове за Европа като цяло 

(www.ebcc.info/pecbm.html). Мониторингът на обикновените видове птици е схема за 

широкото наблюдение, по която се набират данни за обикновените видове птици в 

различни местообитания. Най-често се използва за "птици, обитаващи земеделски 

земи", т.е. птици, които обитават различни местообитания, където земеделието е 

основната човешка дейност. Значително по-малък обем от данни по тази схема се 

набират за птиците, обитаващи горите, влажните зони, урбанизираните райони и др.  

В България МОВП се прилага от 2004 г. и се изпълнява от БДЗП. В периода 2005 г. - 

2013 г. са обхванати между 97 и 155 места за мониторинг, посещавани два пъти в 

периода от 15-ти април до 15 юни, с месец интервал между посещенията. 

Информацията за местообитанието се събира в отделна форма. Данните за птиците се 

анализират с помощта на софтуера BirdSTATs 2.03, с включен TRIM 3.53 пакет. 

 

http://www.ebcc.info/pecbm.html
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Докладът на България за периода 2005–2016 г. е публикуван от БЗДП. За изготвянето 

на тенденциите за периода 2006-2016 г. са ползвани 188 площадки, които са броени 

поне три години. В доклада се отбелязва, че все още има недостиг на площадки на 

висока надморска височина, повечето от тях са до 1000 м. и има едва 12, които са над 

1200 м. Тази липса на покритие не позволява оценяване на състоянието на видовете от 

иглолистните гори, високопланинските ливади и други местообитания над тази 

надморска височина. Общият брой оценени видове през 2016 г. е 71. 

Броят на местата за мониторинг по години и местоположението им са представени по-

долу. 

  

2016 БДЗП, Широко разпространените птици в България 

Видове, обхванати от схемата за мониторинг: Видовете птици, предмет на 

докладване по Чл. 12 на Директивата за птиците, за които съществуващият 

пространствен обхват на схемата е достатъчен, са представени в таблицата по-долу.  

* Зелен цвят: Данните за вида, набрани чрез МОВП, са достатъчни за изчисляване на популационната 

тенденция; Оранжев цвят: Данните за вида, набрани чрез МОВП, не са достатъчни за изчисляване на 

популационната тенденция. Източник: БДЗП. 

Код на вид 

(по Чл.  12) 

Научно 

наименование 

Наименование на вид 

(БГ) 
Коментар 

A087 Buteo buteo Обикновен мишелов 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна 

A096 Falco tinnunculus Черношипа ветрушка 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна 

A113 Coturnix coturnix Пъдпъдък 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A115-X Phasianus colchicus Фазан 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна 

A212 Cuculus canorus Обикновена кукувица 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A230 Merops apiaster Обикновен пчелояд 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A866 Picus viridis s. str. Зелен кълвач 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A246 Lullula arborea Горска чучулига 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A247 Alauda arvensis Полска чучулига 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A251 Hirundo rustica Селска лястовица 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A260 Motacilla flava Жълта стърчиопашка 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A275 Saxicola rubetra Ръждивогушо ливадарче 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 
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Код на вид 

(по Чл.  12) 

Научно 

наименование 

Наименование на вид 

(БГ) 
Коментар 

A283 Turdus merula Кос 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A309 Sylvia communis 
Голямо белогушо 

коприварче 

Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A330 Parus major Голям синигер 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A572 
Phylloscopus collybita 

s. str. 
Елов певец 

Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A332 Sitta europaea Горска зидарка 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна 

A337 Oriolus oriolus Авлига 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A339 Lanius minor Черночела сврачка 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A341 Lanius senator Червеноглава сврачка 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A342 Garrulus glandarius Сойка 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A343 Pica pica Сврака 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A347 Corvus monedula Чавка 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A351 Sturnus vulgaris Обикновен скорец 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A364 Carduelis carduelis Щиглец 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A429 Dendrocopos syriacus Сирийски пъстър кълвач 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A620 Passer domesticus s. str. Домашно врабче 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A657 
Fringilla coelebs all 

others 
Обикновена чинка 

Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A738 Delichon urbicum Градска лястовица 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A487 Iduna pallida s. str. 
Малък маслинов 

присмехулник 

Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

A383 Emberiza calandra Сива овесарка 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП 

Методика за мониторинг, прилагана по тази схема: Прилаганият подход за събиране 

и анализ на данните за птиците е адаптиран от схемите за мониторинг на гнездящите 

видове, използвана във Великобритания. Броенето се осъществява от доброволци в 

т.нар. площадки, с размер 1х1 км., избрани на случаен принцип в цялата страна. 

Методиката е включена в рамките на Национална система за мониторинг на 

състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР).  

Данни в Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното 

разнообразие (НСМСБР) от прилагането на тази схема: Налични са данни за 2015 г.

  

5.2.1.3. Мониторинг на гнездящите видове птици 

Описание на схемата: Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) също набира 

данни за гнездящите видове птици, в рамките на проект „Теренни проучвания на 

разпространение на видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на 

територията на цялата страна - І фаза“, финансиран по Оперативна програма „Околна 

среда 2007-2013 г.“. Обект на проучване са 235 вида птици. За всички тях е изготвена 
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единна методика за мониторинг на гнездящи видове птици, като са разграничени 22 

подхода за мониторинг на групи видове или отделни видове. Разработена е методика за 

оценка на състоянието на птиците, като видовете са разделени в 11 групи. Определени 

са места за мониторинг. Наблюденията са извършени по трансекти, от стационарни 

точки и по колонии. За широкоразпространените видове да определени по минимум 20 

места за мониторинг, за видовете, обитаващи типични местообитания минималният 

брой е 10, а за редките видове птици като места за мониторинг са определени всички 

250 места, в които тези видове са установени.  

За всички наблюдавани видове птици са изработени карти на разпространение по 

литературни данни, потенциални местообитания и мониторингови територии. Пример 

за такава карта е представен по-долу. 

 

Видове, обхванати от схемата за мониторинг: Обхванати са 22 вида или групи 

видове птици. Те са систематизирани в таблицата по-долу. 

№ Вид/Група видове 

1 Водолюбиви птици – гмурци (Podicipedidae), патици (Anatidae), ням лебед 

Cygnus olor), сива гъска (Anser anser), къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), 

лиска (Fulica atra), зeлeножка (Gallinula chloropus) 

2 Голям воден бик (Botaurus stellaris) и малък воден бик (Ixobrychus minutus) 

3 Чаплови птици (Ardeidae), блестящ ирис (Plegadis falcinellus), лопатарка 

(Platalea leucorodia) и корморани (Phalacrocoracidae) 

4 Бял щъркел (Ciconia ciconia) 

5 Дневни грабливи птици (Falconiformes), гнездящи на дървета или в горски 

масиви, и черен щъркел (Ciconia nigra) (за двойки, гнездящи в гори) 
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6 Скално гнездящи дневни грабливи птици – соколи (Falconidae), скален орел 

(Aquila chrysaetos), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), черен щъркел 

(Ciconia nigra) и други скално гнездящи видове птици – бързолети 

(Apodiformes), лястовици (Hirundinidae), скалолазка (Tichodroma muraria), 

скална зидарка (Sitta neumayeri), скални дроздове (Monticola spp.) 

7 Кокошеви птици в открити пространства – пъдпъдък (Coturnix coturnix), 

яребица (Perdix perdix), планински кеклик (Alectorix graeca), тракийски 

кеклик (Alectoris chukar) 

8 Лещарка (Bonasa bonasia) 

9 Глухар (Tetrao urogallus) 

10 Дърдавцови птици – ливаден дърдавец (Crex crex), воден дърдавец (Rallus 

aquaticus) и пъструшки (Porzana sp.) 

11 Дъждосвирцови птици (сем. Charadriidae, Scolopacidae) 

12 Чайки и рибарки (Laridae) 

Методика за мониторинг, прилагана по тази схема: Методиката за мониторинг на 

гнездящите видове птици е включена в рамките на Национална система за мониторинг 

на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР).  

Данни в Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното 

разнообразие (НСМСБР) от прилагането на тази схема: Налични са данни за 

периода 2013-2015.  

 

5.2.1.4. Мониторинг на гнездата на Белия щъркел 

Описание на схемата: Това е една от най-големите природозащитни инициативи в 

световен мащаб, която се провежда с участието на гражданите по модела „гражданска 

наука“. Тя се организира веднъж на 10 години. Гражданското участие в VII 

Международно преброяване на белия щъркел се координира от БДЗП в рамките на 

проекта „Търсенето на щъркела: Науката за гражданите в действие“, финансиран от 

Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на 

ЕИП, http://www.ngogrants.bg/. В преброяването участват 150 доброволци на БДЗП, 

както и представители на Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ, която е 

партньор на инициативата. Набира се информация за местоположението на 

щъркеловите гнезда, броя на възрастните птици и малките.  

Видове, обхванати от схемата за мониторинг: Бял щъркел (Ciconia ciconia) 

Методика за мониторинг, прилагана по тази схема: Методиката за мониторинг е 

включена в рамките на Национална система за мониторинг на състоянието на 

биологичното разнообразие (НСМСБР).  

Данни в Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното 

разнообразие (НСМСБР) от прилагането на тази схема: Налични са данни за 

периода 2013-2015.  

 

http://www.ngogrants.bg/
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5.2.1.5. Мониторинг на зимуващите хищни птици 

Описание на схемата: Зимен мониторинг на грабливите птици е провеждан през 4 или 

5 последователни зими, между 2006 и 2010 г. Използваната методика е описана 

подробно от Николов и сътр. (2006 г.), провели първото изследване на обикновените 

мишелови (Buteo buteo) през 2006 г. През следващите зими изследването е разширено, 

за да обхване други зимуващи птици (всички грабливи, гълъби, гарванови, чапли, 

егрети, голяма черночела сврачка и др.), и е проведено съвместно от ИБЕИ-БАН и 

БЗДП. Първоначалната идея на този мониторинг е да се броят зимуващите грабливи 

птици и други (главно неводолюбиви) видове, с помощта на трансекти, които 

позволяват лесна и стандартизирана оценка на резултатите. Изследването е проведено 

върху 174 места за мониторинг, локализирани по маршрути в три основни равнини в 

България (Западна Дунавска равнина, Подбалканската котловина и Горнотракийската 

низина).  

На картата по-долу са визуализирани маршрутите, където са позиционирани трансекти 

за мониторинг на зимуващите Обикновените мишелови в България (Николов и др. 

2006). 

 

Видове, обхванати от схемата за мониторинг: Грабливи птици, гълъби, врани, чапли, 

голяма черночела сврачка. 

Методика за мониторинг, прилагана по тази схема: Преброяването се ръководи от 

БЗДП и БАН. Несложна схема за мониторинг на зимуващи грабливи и други птици, 

която може да се осъществява с малко разходи и да набавя достатъчно данни за 

докладването. Методиката не е включена в рамките на Национална система за 

мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). 

Данни в Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното 

разнообразие (НСМСБР) от прилагането на тази схема: Не са налични към датата на 

изготвяне на Националната концепция за мониторинг на птиците.  
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5.2.1.6. Мониторинг на мигриращите птици 

По-долу са представени изпълняваните в България схеми за мониторинг на 

мигриращите видове птици. 

 

Мониторинг на мигриращите реещи се птици 

Описание на схемата: България се намира на пътя на един от основните миграционни 

пътища в Европа – Черно море към Средиземно море и особено източната му част, 

която е от изключително значение за миграцията на реещите се птици (Бял щъркел, 

грабливи птици), водолюбиви птици (Розов пеликан, патици, Дъждосвирцоподобни) и 

морски птици (Средиземноморски буревестник). Повече от 80% от европейската 

популация на Белия щъркел и Малкия креслив орел, цялата популация на Розовия 

пеликан, 30% от Европейския черен щъркел и Къдроглавия пеликан, както и 10% от 

популацията на Големия креслив орел и Степния блатар прелитат над територия на 

България (Матеева & Янков 2013 г.). 

В миналото, голяма част от усилията по проучване са били насочени към есенната 

миграция в района на Бургас (особено в Атанасовското езеро) (т.е. Профиров 1981 г., 

1998 г. в Русков: Матеева & Янков 2013 г., Мичев и др. 2011 г.). Между 2000 г. и 2007 

г., са извършени наблюдение на миграцията, за нуждите на определяне на местата от 

Натура 2000 (Костадинова & Граматиков 2007 г.). По-късно, изследванията са 

разширени от Бургас до други области на брега на Черно море (най-вече северната част 

на брега на Черно море - Добруджа), най-вече във връзка с развитието на вятърната 

енергия. В тази връзка, част от тези изследвания и мониторинг се фокусират върху 

идентифициране на важните зони за миграцията на птиците и на чувствителните зони 

за потенциалните рискове от сблъсък, докато други – върху мониторинг (като част от 

процедури по ОВОС) или мониторинг по време на експлоатацията на ветропарковете 

(Зехтинджиев & Whitfield  2017 г.). 

Най-сериозен опит за създаване на по-обхватна схема за наблюдение на миграцията в 

по-голям географски район е изследването на миграцията през есента и пролетта на 

2011/2012. Проучванията са проведени в 23 предварително определени места за 

мониторинг по поречието на река Дунав, Черноморския бряг и Североизточна България 

(Матеева & Янков 2013). Тези проучвания могат да служат като основа за дългосрочен 

мониторинг на миграцията на птиците през територията на страната. Точките за 

мониторинг са разположени по брега на Черно море, както и по поречията на реките 

Струма, Марица и Места. На картата по-долу са представени актуализираните 

миграционни пътища през територията на България, през пролетната и есенната 

миграция (Матеева & Янков 2013 г.). 
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Според схемата за мониторинг, есенната миграция трябва да се провежда от 5 август до 

31 октомври (88 дни), а пролетната миграция - между 15 март и 15 май (62 дни). За да 

се набере достатъчно количество данни, са предложени 23 места за мониторинг, с 

някои допълнителни места в западната част от България - Драгоман, София, Оряхово, 

Враца (вж. Мичев и др. 2012 г.). На картата по-долу са представени местата за 

мониторинг, използвани при проучването на есенна миграция през 2012 г. В оранжево 

са маркирани защитените зони за птиците (Матеева & Янков 2013 г.). 

 

Двете карти по-долу представят трите миграционни пътя над територията на България. 

Западната част на миграционния път би могъл да се проучва от още няколко места за 

мониторинг (Мичев и др. 2012 г.). 
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Видове, обхванати от схемата за мониторинг: Мигриращи реещи се птици – 

щъркели, пеликани, хищни птици. 

Методика за мониторинг, прилагана по тази схема: Преброяването се на 

мигриращите реещи се птици се извършва по методика, която е включена в рамките на 

Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие 

(НСМСБР). 

Данни в Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното 

разнообразие (НСМСБР) от прилагането на тази схема: Не са налични към датата на 

изготвяне на Националната концепция за мониторинг на птиците.  

 

Мониторинг на мигриращите водолюбиви птици 

Описание на схемата: Мониторингът на мигриращите водолюбиви птици  (с 

изключение на водолюбивите реещи се птици), не се прилага интензивно, като на 

видовете от тази група се отделя по-малко внимание. Изключение в това отношение 

прави районът на Бургаския езерен комплекс. С финансиране по Българо-швейцарската 

програма за опазване на биоразнообразието, в периода от м. януари 1996 г. до м. 

декември 2002 г. именно в този район се извършват дейности по мониторинг на 

мигриращите водолюбиви птици (Димитров и др. 2005 г.). През последните години 

данни се набират по различни проекти, финансирани по Програма LIFE+, реализирани 

от БДЗП и Сдружение „Зелени Балкани“. 

Видове, обхванати от схемата за мониторинг: Мигриращите водолюбиви птици  (с 

изключение на водолюбивите реещи се птици)  

Методика за мониторинг, прилагана по тази схема: Методика за проучванията по 

тази схема не е публично достъпна. Тя не е включена в рамките на Национална система 

за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). 

Данни в Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното 

разнообразие (НСМСБР) от прилагането на тази схема: Не са налични към датата на 

изготвяне на Националната концепция за мониторинг на птиците.  

 

Мониторинг на мигриращите морски птици 

Описание на схемата: Проектът „Черноморски птици“, изпълнен в периода 2012–2014 

г. от партньорите на Birdlife в Турция, Гърция, България и Румъния, има за цел да 

създаде основа за описването на орнитологично важните места (ОВМ) в морските 

пространства, с основно внимание върху два вида – Средиземноморски буревестник 

(Puffinus yelkouan) и Качулат корморан (Phalacrocorax aristotelis desmarestii). По 

проекта са извършени проучвания на двата вида по българското Черноморие и в Черно 
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море, от които са събрани данни за тяхната численост, гнездово разпространение и 

природозащитно състояние. Използвана е комбинация от места за мониторинг на 

сушата и трансекти с лодки в морето.  

На фигурите по-долу са визуализирани места за мониторинг на брега и трансекти за 

проучване в морето (БДЗП, 2012-2014 г.) 

 

 

Методика за мониторинг, прилагана по тази схема: Проучване на местата за хранене 

и пребиваване на обикновения буревестник и средния корморан, проучване на всички 

колонии на средния корморан в България и Турция. Използвани са следните методики: 

 Стандартизирано проучване от плавателен съд ESAS (European Seabirds at Sea): с 

цел събиране на данни за разпространението, поведението и придвижванията на 

морските птици от двата целеви вида на проекта; 

 Стандартизирана методика за проучване от брега: с цел идентифициране, 

проучване и оценка на колониите и местата за целевите видове птици по суша; 

за допълване на данните събрани от плавателен съд.  

Тези методики не са включена в рамките на Национална система за мониторинг на 

състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). 

Видове, обхванати от схемата за мониторинг: Средиземноморски буревестник и 

Средния корморан 

Данни в Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното 

разнообразие (НСМСБР) от прилагането на тази схема: Не са налични към датата на 

изготвяне на Националната концепция за мониторинг на птиците.  

 

5.2.1.7. Мониторинг в защитените зони от мрежата Натура 2000 за птиците 

Описание на схемата: Към момента такава схема за мониторинг не се прилага в 

България. Отделни, основно влажни зони, са предмет на текущ мониторинг, по-скоро е 

налице припокриване със схемите за мониторинг на отделни видове. Схемата е 

зависима от финансирането й по различни проекти. 

Методика за мониторинг, прилагана по тази схема: В зависимост от обекта за 

мониторинг. Част от методиките са включена в рамките на Национална система за 

мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). 

Видове, обхванати от схемата за мониторинг: Обхваща различни, най-вече 

харизматични видове, които са предмет на големи консервационни проекти (като 

LIFE+), напр. мониторинг на грабливите птици, Червеногушата гъска и др. 
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Данни в Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното 

разнообразие (НСМСБР) от прилагането на тази схема: Не са налични към датата на 

изготвяне на Националната концепция за мониторинг на птиците.  

 

5.2.2. ПРЕГЛЕД НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МЕТОДИКИ ЗА МОНИТОРИНГ В БЪЛГАРИЯ 

За набирането на данни от мониторинг са разработени и се прилагат редица 

мониторингови методики. Както е посочено в т. 5.1., някои от тях са част от 

НСМСБР: 

 Методика за мониторинг на гнездящите видове птици; 

 Методика за мониторинг на зимуващи птици; 

 Методика за мониторинг на обикновените видове птици; 

 Методика за провеждане на национално преброяване на белия щъркел в 

България; 

 Методика за мониторинг на реещите се мигриращи птици. 

Посочените методики са публикувани на интернет страницата на ИАОС 

(http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/praktichesko-rakovodstvo-metodiki-za-monitoring-i-

otsenka/ptitsi). 

Към част от тях са налични приложения, напр. списък на местата за мониторинг, 

формат на полеви формуляр и т.н. 

В допълнение, налична е методика за оценка на състоянието на гнездящите видове 

птици, както и методика за мониторинг на ОВМ (орнитологичноважни места). 

Посочените методики са одобрени от министъра на околната вода и водите и се 

прилагат по време на мониторинговите проучвания, координирани от ИАОС. 

 

5.3. ПРЕГЛЕД НА НАЛИЧНИ ДАННИ ОТ МОНИТОРИНГ НА ПТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

Набирането на данни за птиците и техните местообитания е дълъг процес, който следва 

да се изпълнява регулярно. Колкото повече данни са налични, толкова по-точни могат 

да бъдат оценките в докладите по Чл. 12 на Директива за птиците и респективно – 

толкова по адекватни могат да бъдат мерките, които се предприемат за опазването на 

птиците. Прилагането на посочените в т. 5.2. схеми и методики за мониторинг в 

периода 2013-2018 г. е довело до известно натрупване на данни в информационната 

система на НСМСБР (основно от Среднозимното преброяване на водолюбивите птици). 

Ограничен набор от данни има от мониторинга на обикновените видове птици (само за 

2015 г.), както и от мониторинга на гнездящите видове птици (за периода 2013-2015 г.). 

В системата са налични и данни от преброяването на гнездата на Белия щъркел, за 

периода 2014-2015 г.  

По-големият обем от данни от мониторинг са част от платформи, набиращи данни чрез 

мобилни приложения. Пример за това е системата SmartBirds, поддържана от 

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и сайта Observation.com.  

Вероятно е наличието на допълнителни данни в неправителствени организации и 

Институт по биологично разнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) – БАН 

(основно данни за чувствителни видове птици, набирани в рамките на различни 

проекти, финансирани по програма LIFE+, Оперативна програма „Околна среда“ или 

http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/praktichesko-rakovodstvo-metodiki-za-monitoring-i-otsenka/ptitsi
http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/praktichesko-rakovodstvo-metodiki-za-monitoring-i-otsenka/ptitsi
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други донори). Дълга редица от данни, основно за мигриращите видове птици, е 

набирана и налична в рамките на собствения мониторинг на ветропарковете. 

Посочените по-горе данни не са публично достъпни и тяхното използване може да 

стане единствено, ако бъдат предоставени от съответните организации.  

Частични данни са налични от планове за управление на защитени зони, планове за 

управление на видове и научни публикации. Тези данни трудно могат да бъдат 

геореферирани и използването им е доста ограничено. 

Не са налице данни от мониторинг на резултатите от приложени консервационни 

мерки, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Това се 

дължи основно на факта, че подобно изискване не е въведено от страна на 

Управляващия орган на тази програма. Това не позволява да се оцени ефекта от 

изпълнението на мерките, както и тяхната ефикасност, и ефективност. По същия начин 

стои въпросът и с инициативите, финансирани със средства от националния бюджет. 

Дори и да се набира информация от мониторинг на резултатите от прилагането на 

мерки, финансирани със средства на други програми и донори, такава информация не 

се систематизира и не е обществено достъпна. 

Първичният анализ на наличните данни показва нееднородна степен на покритие за 

различните видове птици.  

Прегледът на наличните данни показва някои слабости в процеса на тяхното набиране и 

съхранение: 

 Системата на НСМСБР не се използва активно и в нея не постъпват големи 

набори от данни, независимо, че е налице и мобилно приложение. Данните в 

системата основно са набирани по проекти, финансирани от фондовете на ЕС 

или в резултат от графиците за мониторинг, обхващащи малка част от 

територията на страната и ограничен брой видове. Изключение правят 

единствено данните от Среднозимното преброяване на водолюбивите птици, 

които са с добро качество и в голям обем; 

 Независимо, че са набирани в рамките на различни проекти и договори, голяма 

част от тези данни не са публично достъпни и не са въведени в 

информационната система на НСМСБР. Вероятна причина за това е липсата на 

изградени партньорства и  сътрудничество с конкретни организации, както и 

пропуска да се заложи такова изискване в процедурите за предоставяне на 

безвъзмездна помощ; 

 На лице са индикации, че не всички известни налични данни са преминали 

процедура за контрол и валидиране, част от данните показват некохерентност 

или липсват основни атрибути за тях; 

 Набирането на данни от мониторинг на птици представлява по-скоро процес с 

еднократен/кампаниен характер, а не регулярно усилие. 

В резултат на посочените слабости, наличните данни не покриват в достатъчна степен 

видовете птици, в различните им местообитания, на този етап не могат да обезпечат 

качествен процес на докладване по Чл. 12 на Директива за птиците.  
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5.4. ПРЕГЛЕД НА НАЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ЗАПЛАХИ  

Наличните данни, които могат да бъдат използвани за определяне на въздействията и 

заплахите, които водят до влошаване на състоянието на отделни видове птици, 

намалявайки броя или ограничавайки границите на разпространението им, са силно 

фрагментирани и разнородни. За целите на докладването по Чл. 12 на Директива за 

птиците, основно внимание се обръща на заплахите и въздействията от следните 

категории: 

 Селско стопанство; 

 Горско стопанство; 

 Добив на ресурси (минерали, торф, невъзобновяеми енергийни ресурси); 

 Процеси на производство на енергия и развитие на свързаната с тях 

инфраструктура; 

 Развитие и експлоатация на транспортни и обслужващи коридори; 

 Развитие, изграждане и ползване на жилищна, търговска, промишлена и 

рекреационна инфраструктура и зони; 

 Замърсяване от смесени източници; 

 Промени в хидрологичните условия, предизвикани от човека; 

 Естествени процеси (с изключение на катастрофи и процеси, предизвикани от 

човешката дейност или изменението на климата); 

 Геоложки събития, природни бедствия; 

 Изменение на климата. 

Данни за определяне на въздействията и заплахите са предоставени от Възложителя, 

други са публичнодостъпни и са извлечени от интернет страниците на организациите, 

които ги поддържат и публикуват. 

За отчитане на промените в селското и горското стопанство са налични данни за 

земеползването и данни, набирани за целите на изготвяне на Плановете за управление 

на горите. Тези данни са подробни, в подходящ формат и могат да бъдат използвани в 

достатъчна степен.  

Данните за заплахи и въздействия, свързани с изграждането и експлоатацията на 

инвестиционни проекти е налична в два типа документи, до които има публичен достъп 

на страниците на РИОСВ и МОСВ – Решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и Решения по ОВОС. Независимо, че информацията в тези 

документи е подробна и използваема, не е налице яснота кои от инвестиционните 

проекти са били реализирани и кои не. Без такава информация трудно би могло да се 

прецени дали инвестиционният проект следва да се анализира по отношение на 

заплахите или по отношение на въздействията. Големият обем документи също 

затруднява процеса на такъв анализ, още повече, че в регистрите, поддържани от 

РИОСВ и МОСВ не са налице основни данни, необходими за бързо позициониране на 

обектите в пространството. 

Регистрирани промени в състоянието на повърхностните водни тела биха дали полезна 

информация за възможни въздействия и заплахи. Оценките на състоянието по водни 

тела се изготвят във връзка с разработването на Плановете за управление на речните 

басейни (ПУРБ) и сравнението между състоянието в два поредни плана би дало добра 
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представа за протичащите процеси. Такава информация е налична в Басейновите 

дирекции и може да бъде използвана. 

На този етап трудно би могло да се направи  реалистична оценка на въздействията и 

заплахите от климатичните промени. Постепенните климатични промени и 

екстремните метеорологични явления вероятно ще засегнат всички нива на 

биоразнообразие и екосистеми. Такава оценка е много сложна и включва широки нива 

на неясноти в рамките на научната информация, разбирането на системата и 

експертните познания. Освен това, въздействията на климатичните промени върху 

характеристиките на целостта на екосистемите са недостатъчно проучени, поради 

липсата на данни с подходящо качество във времето и поради сложността на 

взаимодействията в системата
3
.  

Не на последно място, потенциални въздействия и заплахи могат да бъдат 

регистрирани при проследяване на природозащитното състояние на типовете природни 

местообитания, особено такива, които са различни от Горските местообитания и 

Естествените и полуестествени тревни формации. Такъв тип мониторинг обаче все още 

не е въведен в България.  

 

6. ЦЕЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА 

МОНИТОРИНГ НА ПТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

елите на Националната концепция за мониторинг на птиците в България са 

разработени въз основа на извършения преглед и анализ на съществуващите 

практики и системи за мониторинг на птиците в България, при отчитане на опита 

и добрите практики на държави-членки на ЕС. 

Две са основните цели, които следва да  насочат усилията при мониторинга на птиците. 

От една страна следва да бъде осигурен качествен и надежден процес на набиране и 

анализ на данни. От друга страна, необходимо е създаване на широка обществена 

нагласа на доверие и мотивация за участие в процеса. За по-добро разбиране, целите са 

детайлизирани чрез под-цели, като за постигането на всяка една от тях са предложени 

конкретни действия. 

ЦЕЛ I: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И 

СЪСТОЯНИЕТО НА ВИДОВЕТЕ ПТИЦИ В БЪЛГАРИЯ 

I.1 Набиране, валидиране и анализ на данни от мониторинг на видовете птици  

Необходими действия:  

 Разработване на стандартна документация за осъществяване на мониторинг 

на видовете птици; 

 Разработване на схеми за мониторинг, обхващащи всички видове птици, 

предмет на докладване по Чл. 12 на Директива за птиците; 

 Идентифициране на източници на информация, набрана по други способи; 

 Изграждане на екипи от експерти  и доброволци, които да набират 

информация за разпространението и състоянието на птиците. 

I.2 Систематизиране и управление на набраните данни и информация 

                                                 
3
 https://www.moew.government.bg/bg/nacionalna-strategiya-za-adaptaciya-kum-izmenenieto-na-klimata-i-

plan-za-dejstvie/ 

Ц 
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Необходими действия:  

 Надграждане на наличната база данни за птиците – инструменти, платформи, 

приложения, автоматични проверки и т.н.; 

 Създаване на връзки с други бази данни – национални, международни, бази 

данни за натиск и въздействие, други; 

 Споделяне на данни за разпространението на видовете птици; 

 Осигуряване на независима експертиза за анализ на данните. 

 Определяне на приоритетите за опазване на видовете птици, които да бъдат 

включени в плановете за управление на Натура 2000 на регионално ниво – 

текущ преглед на Документа за целите на Натура 2000, по отношение на 

видовете птици. 

I.3 Систематизиране и разпространение на знания за мониторинга на птиците в 

България 

Необходими действия:  

 Изготвяне и разпространение на информация от мониторинга на птиците – 

текущо и на годишна база; 

 Осигуряване на връзка между анализите на данните от мониторинг и 

плановете за управление на Натура 2000 на регионално ниво, в хода на 

тяхното изпълнение; 

 Научни публикации, базирани върху резултатите от мониторинг.  

ЦЕЛ II: ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА АНГАЖИРАНОСТ В ПРОЦЕСА 

НА НАБИРАНЕ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ ПТИЦИ  

II.1 Изграждане на мрежа за мониторинг на птиците в България 

Необходими действия:  

 Създаване на активно пространство за споделяне на информация; 

 Въвличане на заинтересованите страни в процеса на споделяне на 

информация – чрез Комитетите на заинтересованите страни на регионално 

ниво и Националния консултативен съвет към министъра на околната среда и 

водите; 

 Организиране на работни срещи и събития; 

 Създаване на тематични работни групи. 

II.2 Набиране, обучение и организиране на експертни и доброволчески групи 

Необходими действия:  

 Разработване на методически насоки, ръководства и инструкции; 

 Изграждане на капацитет и добро разбиране на целия процес по прилагане на 

методиките за мониторинг, в рамките на различни схеми за мониторинг; 

 Разработване на организационна схема за набиране и предаване на данни и 

информация. 

II.3 Повишаване на обществената информираност относно разпространението и 

състоянието на птиците в България 

Необходими действия:  
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 Организиране на национални събития, насърчаващи сътрудничеството в 

мониторинга на птиците; 

 Споделяне на съществуващите методически инструменти; 

 Разработване и отпечатване на брошури, с информация за разпространението 

и състоянието на птиците, и пояснения за необходимостта от мониторинг. 

Медийно отразяване на резултатите от мониторинга. 

II.4 Повишаване на осведомеността за разпространението и състоянието на 

птиците, сред подрастващите, както и относно необходимостта от мониторинг на 

видовете птици 

Необходими действия:  

 Споделяне на образователни инструменти в училищата; 

 Организиране и провеждане на образователни събития и конкурси, свързани 

с мониторинга и опазването на видовете птици. 

В следващата секция на Националната концепция за мониторинг на птиците са 

представени методически указания и препоръки относно изпълнението на дейностите 

за постигане на целите. 

 

7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА 

МОНИТОРИНГ НА ПТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

Процесът на мониторинг и оценка включва четири взаимосвързани елемента: 

 Подготовка: определяне на целите и параметрите на мониторинга, изграждане 

на организационна схема, определяне на схемите за мониторинг, разработване 

на методически документи и указания, определяне на участниците в процеса и 

изграждане на техния капацитет, осигуряване на ресурси; 

 Провеждане на мониторинг: изпълнение на определените схеми за мониторинг, 

контрол на качеството, предаване, контрол и валидиране на данни, набиране на 

допълнителни данни и информация, анализ на данните; 

 Анализи и оценки: изготвяне на анализи и оценки, обсъждания, насоки към 

изпълнението на мерки, докладване на оценките; 

 Обратна връзка и подобрение: проследяване на напредъка, анализ на 

пропуските, развитие на знанието и практиките, адаптиране и промяна, 

публичност. 

Тези четири елемента са обединени в Система за мониторинг. Цялостният процес е 

визуализиран на фигурата по-долу. 
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На базата на извършения преглед и анализ на състоянието на мониторинга на птиците в 

България към настоящия момент, при отчитане на представения преглед на опита и 

добрите практики на държавите-членки на ЕС, са изведени следните препоръки, които 

са отчетени при разработването на Националната концепция за мониторинг на птиците 

в България: 

1. По отношение на методиките и схемите за мониторинг: 

 Да се извърши анализ на несъответствията (т.нар. gap analysis), с цел да се 

установи кои видове птици, предмет на докладване по Чл. 12 на Директивата 

за птиците, не са обхванати от настоящите мониторингови схеми;  

 Да се даде приоритет на няколко многовидови схеми (вместо едновидови), 

тъй като те имат по-добър профил на ефективност. Това може да наложи 

преработването на съществуващите едновидови схеми, така че да обхванат 

повече от един вид. При все това винаги заместващите схеми трябва да са 

съвместими с предишните, за да се запазят съществуващите времеви серии 

от данни. Ако е необходимо да се замени някоя съществуваща схема с друга 

по-добра, следва да се предвиди паралелното прилагане на двете схеми за 

период от поне две години. Това ще позволи успешно да се комбинират 

времевите серии на тези две схеми; 

 Да се даде приоритет на видове, чиито популации са със значително 

процентно представяне в България, сравнено с регионалното и световното 

им разпространение, както и на видове от европейско природозащитно 

значение (SPEC 1-3), световно застрашени видове и тези от Анекс I; 

 В системата за мониторинг да се включат както схеми, които могат да бъдат 

изпълнявани от доброволци, така и по-специализирани схеми, за чието 

прилагане е необходимо участието на експерти;  

 Статистическият елемент от структурата на всяка нововъвеждана 

мониторингова схема е много важен, с оглед точността на резултатите. 

Важно е да се въведат и приложат добри стандарти за мониторингови 

практики, които в бъдеще да продължат да бъдат прилагани за целите на 

такъв мониторинг;  

 Да се обърне внимание на избора на места за мониторинг, защото 

резултатите от статистическия анализ зависят от периодично извършваните 

преброявания на едни и същи участъци (места за мониторинг); 

 Да се използва винаги устойчива (метапопулация) структура на 

пробовземане, която може да отчете вероятностите в мониторинговите 

схеми. Така ще може да се използват данни от мониторинга, за да се 

прогнозира размерът на популациите в бъдещи периоди;  

 Комбинацията от гражданска наука (мониторинг на често срещани видове 

птици) и мрежа от експерти, които мониторират редки видове или такива, 

които трудно се наблюдават и описват е моделът, който в най-голяма степен 

би бил приложим в България; 

 Съществен елемент на системата за мониторинг следва да бъде мониторинг 

в защитените зони;  

 В България е налице експертно знание по отношение на мониторинга на 

популациите от птици и оценка на тяхното състояние, съгласно 

изискванията   за   докладване   по Чл.  12   на   Директива   за            
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птиците.  Необходими са обаче още усилия за надграждане на този 

капацитет, стандартизиране на схемите и методиките за мониторинг, както и 

осигуряване на регулярност на този процес; 

 Елементите на гражданската наука следва да намират място в изпълнението 

на схемите за мониторинг. В този контекст, доброволческият ресурс може да 

бъде разглеждан от една страна като предимство при организирането на 

мониторинг на птиците, но при наличие стандарти за качество на работа и 

квалификационна рамка. В противен случай доброволчеството може да 

доведе до генерално фрагментирани данни и висока степен на субективизъм 

при оценката на състоянието на видовете птици, вкл. при докладването по 

Чл.12 на Директивата за птиците; 

 Развитието на процеса на използване на нови технология при 

осъществяването на дейности по мониторинг на видове и природни 

местообитания може да доведе до набирането на по-голям обем 

статистически достоверни данни, в по-кратък период от време и с по-

ограничен ресурс. Тази възможност следва да бъде използвана при 

изпълнението на схемите за мониторинг; 

 В много държави-членки традиционният фрагментиран подход към 

мониторинга на птиците доведе до фрагментация на знанията, 

небалансирани усилия и дори дублиране на работата за мониторинг на 

някои видове, докато на други е отделено малко или никакво внимание. 

Движението към по-стабилна и координирана система дава възможност да 

се избегнат фрагментацията, излишните усилия и да се увеличи броят на 

адекватно наблюдаваните видове, като се засили научната основа за 

опазване на птиците; 

 Прилагането на схемите за мониторинг изискват активно сътрудничество 

между правителствените агенции, неправителствените организации, 

академичните среди и частния сектор. Такива партньорства съчетават 

технически експертни знания и планиране на управлението, екология и 

поведение на целевите видове, теренни методи, географски информационни 

системи и управление на данните. Докато при големите партньорства 

съществува риск от конфликти и стагнация, добре координираното 

партньорство може да подобри мониторинга като обедини оборудване, 

време на персонала, традиционни ресурси, аналитичните инструменти и 

управленското влияние зад общата цел на опазването. 

2. По отношение на съхранението и управлението на данните от мониторинг: 

 Данните от мониторинга често са подробни и сложни, включващи записи от 

голям брой наблюдатели и много случаи на вземане на проби. Протоколите 

се променят във времето, следвайки разработването на методи за вземане на 

проби поради нови научни познания и технически подобрения, което е 

допълнително предизвикателство за управлението на данните. 

Следователно, системата за управление на данни трябва да отразява нуждите 

от ефективно описание и съхранение на данни, така че данните да могат да 

бъдат използвани, както сега, така и в бъдеще. Следователно е необходимо 

дългосрочно планиране при дизайна на архитектурата на данните и 

разработването на системата за управление на данните. При разработването 

на метаданните е важно да се опише „кой, какво, къде, кога и как“ за 
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конкретния набор от данни, като се определят ключови атрибути за 

отговорно и полезно управление на данните; 

 В най-добрия случай метаданните на всеки доставчик на данни трябва да 

включват стандартни основни полета, които могат лесно да бъдат 

интегрирани в централната база данни, ако такава база данни е установена. 

Може да се включат всякакъв брой допълнителни полета, които се използват 

за конкретна цел на всеки един набор от метаданни в допълнение към 

основните полета, но основните полета трябва да отговарят на 

стандартизирани съгласувани минимални критерии. Такъв проактивен 

подход към управлението на данните позволява събирането на данни на 

редовни интервали от време от множество източници в национална база 

данни, управлявана от договорена агенция. Възможността за интегриране на 

данни на национално ниво, като същевременно се запазва структурата на 

оригиналните масиви от данни, е от съществено значение за поддържане на 

интегритета на всички участващи партньори и установени схеми / програми 

за мониторинг; 

 Обвързването на сегментите наблюдавани територии и индикаторите за 

промяна на състоянието на наблюдаваните видове трябва да води до 

интеграция на първичните данни от мониторинга в големи бази данни, с  

възможност за проследяване на биологичния модел на наблюдаваните 

видове. В този смисъл, привързването на данните към  GIS слоеве на зоните 

не е достатъчен метод за изясняване на необходимите мерки и планиране на 

взаимосвързани интервенции с кумулативен ефект върху екосистемите;  

 Развитието на биологични модели, интерпретиращи наблюдаваното 

поведение на видовете би позволило идентифициране на деформации и 

натиск, които не могат да бъдат наблюдавани при конвенционалните 

теренни проучвания поради тяхната ограниченост по време, климатични 

условия и извадки. Биологичните модели, базирани на системи с изкуствен 

интелект са съвременните решения за дигитална трансформация на 

персонално/ръчно генерирани данни от мониторинга на птици. Такива 

решения обаче са зависими от нивото на технологично развитие на 

съответната държава-членка и от финансовите ресурси, което от своя страна 

предпоставя необходимостта от национално решение за финансиране на 

изследвания за разработване на интелигентни решения за мониторинг на 

птици. 

3. По отношение на анализа и оценката на състоянието на видовете птици: 

 За да могат резултатите от мониторинга да бъдат използвани за целите на 

управлението на Натура 2000, те следва да бъдат анализирани от опитни 

експерти, с допълваща се експертиза – орнитолози, статистици. От ключово 

значение е доверието към тези експерти, така че изготвените анализи и 

оценки да бъдат приети от широк кръг заинтересовани страни – както от 

научната и природозащитна общност, така и от различните социално-

икономически партньори; 

 Анализите и оценките следва да следват принципа на прозрачност, т.е. да 

бъдат придружени от ясни описания на използваната методология и 

достатъчна аргументация на направени изводи; 

 Тълкуването на биологичните данни често е решаващ елемент в работата на 

експертите. Познаването на сложните ландшафти, местообитания, 
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екологията на вида и разбирането на детайлите от процеса на мониторинг са 

елементи, които дават представа за това, какви движещи сили влияят на 

наблюдаваните промени в разпространението на птиците и размера на 

популациите им. В същото време, тези познания и познаването на проблема 

трябва да бъдат калибрирани и съгласувани с необходимостта от 

прилагането на резултатите, така че вземащите решения (политици, 

администратори без научен опит) да могат да ги разберат в необходимата 

степен;  

 Освен традиционните, научно изготвени документи, представящи методите 

и резултатите от анализа и изготвените оценки, необходимо е посочената 

информация да бъде подготвяна и на лесно разбираем и достъпен език, за да 

бъде комуникирана и да достигне до широк кръг заинтересовани страни. 

4. По отношение на консултирането и участието на заинтересованите страни: 

 Данните от мониторинга е важно да бъдат представяни, споделяни, 

консултирани и обсъждани с широк кръг заинтересовани страни. Това 

повишава отговорността на тези, които набират данните, пред тези, които 

ще ги използват или които ще са повлияни от решенията, взети на тяхна 

база. Отговорите на въпроси и необходимостта от пояснения ще доведе от 

една страна до по-добро разбиране на резултатите от мониторинга, но от 

друга – ще създаде ангажираност и лична отговорност у тези, които набират 

данните; 

 Специален фокус следва да се постави върху комуникацията със 

собствениците/ползвателите на земи, гори и водни обекти. Тяхната обичайна 

дейност може да бъде засегната от необходимостта от прилагането на 

различни мерки, ограничаващи типа дейности, които те могат да упражняват 

на територията. Информирането и въвличането на тази категория 

заинтересовани страни в процеса на мониторинг е важен елемент, който ще 

създаде доверие и увереност че приложените в последствие мерки за 

опазване на птиците не са прекомерни, а добре балансирани и наистина 

необходими. 

5. По отношение на организацията на докладването по Чл. 12 на Директивата 

за птиците: 

 Докладването по Чл. 12 на Директива за птиците се базира и зависи от обема 

на набраните данни от мониторинг, тяхното качество, регулярност на 

изследванията, географското и видово покритие. Процесът на мониторинг 

следва да е непрекъснат процес, а не еднократно усилие за целите на 

докладване; 

 Колкото по-ефективен и ефикасен е процесът на мониторинг, толкова по-

добра обезпеченост с данни ще бъде осигурена, така че те да могат да се 

използват за целите на докладване; 

 Определянето на тенденциите и оценките на състоянието на птиците следва 

да се извършва при широко обсъждане, с участието на мултидисциплинарни 

екипи от експерти, така че да се гарантира, че всички аспекти ще бъдат взети 

предвид. Специално внимание следва да бъде отделено на анализа на 

различните заплахи и влияния, така че да се достигне до научно обосновани 

изводи относно причините за промяна в състоянието на отделните видове 

птици. 
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Посочените препоръки са отчетени при разработването на следващите секции на 

Националната концепция за мониторинг на птиците в България. 

 

7.1. МЕТОДИКИ И СХЕМИ ЗА МОНИТОРИНГ  

Прегледът на съществуващите методики за мониторинг на птиците, направен в т. 5.2., 

показва значим напредък в тази област. Разработени са и се прилагат методики за 

основните видове мониторинг – на обикновените видове птици, на мигриращите реещи 

се птици, на зимуващите водолюбиви птици, на гнездящите птици.  

Независимо, че наличните методики съдържат описание за прилагането на конкретни 

методи за набиране на данни, адаптирани към различните видове птици, необходимо е 

да се оцени възможността за по-широко прилагане на нови технологии, които биха 

могли да намалят теренните усилия и да увеличат количеството и качеството на 

набраните данни.  

Специално внимание следва да бъде обърнато на необходимостта да бъдат изготвени 

ясни инструкции за прилагане на методиките на терен, в т.ч. и от доброволци. За целта 

е необходимо да се използва ясен език, инструктивни указания и описание на целия 

процес стъпка по стъпка – от придвижването до мястото за мониторинг, до начина на 

предаване на набраните данни. Това значително ще повиши ефективността на работа, 

ще създаде увереност у по-широк кръг от хора, готови да положат доброволен труд, 

като в същото време ще се гарантира, че данните ще са набрани по начин, който дава 

необходимата увереност в тяхното качество. 

Не са налични методики за мониторинг на мигриращите птици във влажни зони и за 

мониторинг на зимуващите хищни птици. Те следва да бъдат разработени. 

За да се създаде цялостна система за мониторинг на птиците в България, трябва да 

бъдат обхванати всички сезони на поява на птици. България е важна не само за редица 

гнездящи и зимуващи птици, но също така се намира на миграционни пътища, които се 

използват от около 700 000 реещи се птици, стотици хиляди водолюбиви птици и 

милиони врабчоподобни всяка година. Поради тази причина е необходимо да се 

създаде ефективна система за мониторинг на мигриращите птици, която да бъде 

съпътствана от мониторинг на популациите на гнездящите и зимуващите птици. 

Прегледът на съществуващите схеми за мониторинг на птиците е представен в т. 5.2., а 

анализът на набраните по тях данни – в т. 5.3. На лице е ясна необходимост схемите за 

мониторинг да бъдат допълнени или доразвити.  

На фигурата по-долу са представени съществуващите схеми за мониторинг, 

предложенията за разширяването им, както и новите схеми, които следва да се 

разработят.   
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Конкретни аспекти по отношение на тези схеми за мониторинг са представени по-долу. 

 

7.1.1. СРЕДНОЗИМНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ВОДОЛЮБИВИТЕ ПТИЦИ 

При провеждане на среднозимното преброяване на водолюбивите птици в България, в 

определените 238 места за мониторинг, набраните данни ще бъдат достатъчни за по-

голямата част от водолюбивите птици (68 вида), по време на зимния сезон. Изключение 

правят Дъждосвирцоподобните зимуващи видове - напр. Горския бекас (Scolopax 

rusticola), за които следва да се изготви нова схема за мониторинг. Трябва да се 

отбележи също така, че в зависимост от метеорологичните условия тази схема може да 

бъде повече или по-малко представителна за зимуващия брой на различните видове. В 

някои години, много по-големи концентрации на водолюбиви птици могат да се 

наблюдават или в началото или към края на януари. 

Не се предлагат промени по тази схема. 

 

7.1.2. МОНИТОРИНГ НА ОБИКНОВЕНИТЕ ВИДОВЕ ПТИЦИ 

Както е посочено в т. 5.3., тази схема за мониторинг понастоящем обхваща основно 

птиците, обитаващи земеделските земи в България. Броят на местата за мониторинг 

следва да бъде увеличен, като се включат нови места, основно в горски, планински и 

влажни зони, както и в урбанизирани райони. Това ще позволи да бъдат набрани данни 

за по-голям брой обикновени видове птици.  

В таблиците по-долу е представен списък на видовете птици, предмет на докладване по 

Чл. 12 на Директива за птиците, за които предложеното разширение на географския 

обхват на местата за мониторинг ще допринесе за набиране на данни.  

Мониторинг на 

избрани редки 

видове птици 

Мониторинг 

на птици в 

защитените 

зони 

Мониторинг на 

обикновените видове 

птици 

+ 

Разширение на 

мониторинга на 

обикновените видове 
птици 

Среднозимно 

преброяване 

на 

водолюбивите 

птици 

Среднозимно 

преброяване 

на хищните 

птици 

Мониторинг на 

мигриращи 

реещи се птици 

Мониторинг на 

мигриращи 

Дъждосвирцо-

подобни 

Мониторинг на 

мигриращи 

морски птици 

Мониторинг 

на мигриращи 

водолюбиви 

птици 

ГНЕЗДЕЩИ ЗИМУВАЩИ МИГРИРАЩИ 

НОВИ 

НАЛИЧНИ 
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Коментарите в оранжево са за видовете птици, за които са предвидени места за 

мониторинг, но набраните данни не са достатъчни за определяне на тенденциите по 

отношение на техните популации. 

 

Видове птици, за които се предлага включването на допълнителни места за 

мониторинг в горски и планински райони  

Код на вид 

(по Чл.  12) 
Научно наименование 

Наименование на вид 

(БГ) 
Коментари 

A234 Picus canus Сив кълвач 

Неравномерно и необичайно; 

предимно в низини, крайречни и 

полупланински гори, по-рядко 

срещани в горите на планините. 

A236 Dryocopus martius Черен кълвач 

Сравнително често срещан в горите 

на планините и по-големите низинни 

гори. 

A868 Leiopicus medius Среден пъстър кълвач 

Неравномерно, но често срещан в 

горите на планините и по-големите 

низинни гори. 

A869 Dryobates minor Малък пъстър кълвач 
Разпръснат в крайречни гори, селски 

и крайградски райони. 

A256 Anthus trivialis Горска бъбрица В горите на планините. 

A261 Motacilla cinerea Планинска стърчиопашка 
Край потоците в горите на планините 

и хълмове. 

A264 Cinclus cinclus Воден кос 
Край потоците в горите на планините 

и хълмове. 

A266 Prunella modularis Сивогуша завирушка 
Край потоците в горите на планините 

и хълмове. 

A269 Erithacus rubecula Червеногръдка 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП  - несигурна 

A282 Turdus torquatus Белогуш дрозд 

Неравномерно, но често срещан в 

бореалните гори на най-високите 

планини. 

A285 Turdus philomelos Поен дрозд 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП  - несигурна 

A287 Turdus viscivorus Имелов дрозд Често в планинската част на страната. 

A311 Sylvia atricapilla 
Голямо черноглаво 

коприварче 

Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП  - несигурна 

A314 Phylloscopus sibilatrix Буков певец 
В букови гори на средна надморска 

височина. 

A317 Regulus regulus Жълтоглаво кралче 

Неравномерно разпространение във 

високите планини - иглолистни и 

смесени гори. 

A318 Regulus ignicapilla Червеноглаво кралче 

Неравномерно разпространение във 

високите планини - иглолистни и 

смесени гори. 

A319 Muscicapa striata Сива мухоловка 
Неравномерно и рядко, най-вече в 

планини и хълмове. 

A492 Poecile montanus Матовоглав синигер 

Неравномерно разпространение във 

високите планини - иглолистни и 

смесени гори. 
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Код на вид 

(по Чл.  12) 
Научно наименование 

Наименование на вид 

(БГ) 
Коментари 

A497 Lophophanes cristatus Качулат синигер 

Неравномерно разпространение във 

високите планини - иглолистни и 

смесени гори. 

A334 Certhia familiaris Горска дърволазка 

Неравномерно разпространение във 

високите планини - иглолистни и 

смесени гори. 

A344 Nucifraga caryocatactes Сокерица 

Неравномерно разпространение във 

високите планини - иглолистни и 

смесени гори. 

A361 Serinus serinus Диво канарче 
Край гори, земеделски земи и градски 

райони във високите планини. 

A478 Spinus spinus Елшова скатия 
Ограничено до планини - МОВП не го 

покрива достатъчно. 

A476 Linaria cannabina  Обикновено конопарче 
Открити площи по хълмове и 

планини.  

A369 Loxia curvirostra Обикновена кръсточовка 

Неравномерно разпространение във 

високите планини - иглолистни и 

смесени гори. 

A372 Pyrrhula pyrrhula Червенушка 

Неравномерно разпространение във 

високите планини - иглолистни и 

смесени гори. 

A373 
Coccothraustes 

coccothraustes 
Черешарка 

Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП  - несигурна 

A376 Emberiza citrinella Жълта овесарка 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП  - несигурна 

A898 Accipiter nisus all others Малък ястреб 
Разпръснато, в по-голямата част от 

страната. 

A472 Periparus ater all others Черен синигер 

Неравномерно разпространение във 

високите планини - иглолистни и 

смесени гори. 

A658 
Dendrocopos major all 

others 
Голям пъстър кълвач 

Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП  - несигурна 

A676 
Troglodytes troglodytes all 

others 
Орехче 

Гористи хълмове и планини, по-

високи равнини. 

A687 
Columba palumbus 

palumbus 
Гривяк 

Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП  - несигурна. 

  

Видове птици, за които се предлага включването на допълнителни места за 

мониторинг в низини, влажни зони и степи 

Код на вид 

(по Чл.  12) 

Научно 

наименование 

Наименование на вид 

(БГ) 
Коментари 

A142 Vanellus vanellus Обикновена калугерица 

Вероятно МОВП не може да отчете 

значими тенденции; ще бъде 

необходимо разширяване на местата 

за мониторинг. 

A209 Streptopelia decaocto Гугутка 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна. 

A210 Streptopelia turtur Гургулица 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна. 



Национална концепция за мониторинг на птиците в България 

Консорциум ДИКОН – ПАРТИЦИП 

45 

Код на вид 

(по Чл.  12) 

Научно 

наименование 

Наименование на вид 

(БГ) 
Коментари 

A231 Coracias garrulus Синявица 

Често срещан и широко 

разпространен в открити места с 

разпръснати дървета. 

A232 Upupa epops Папуняк 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна. 

A233 Jynx torquilla Въртошийка 

Широко разпространен в низини и 

хълмисти мозайки, селски и 

крайградски райони 

A242 
Melanocorypha 

calandra 
Дебелоклюна чучулига 

В степните райони, предимно по 

Черноморското крайбрежие. 

A243 
Calandrella 

brachydactyla 
Късопръста чучулига 

В степните райони, предимно по 

Черноморското крайбрежие. 

A244 Galerida cristata Качулата чучулига 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна. 

A479 Cecropis daurica Червенокръста лястовица 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна. 

A255 Anthus campestris Полска бъбрица 

В степни райони и открити 

хълмисти, нископланински, 

планински райони, повече в 

източната част на страната. 

A262 Motacilla alba Бяла стърчиопашка 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна. 

A271 Luscinia megarhynchos Южен славей 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна. 

A274 
Phoenicurus 

phoenicurus 
Градинска червеноопашка 

Сравнително рядко; разпространен в 

крайградските и селските райони, и 

крайбрежието, повече в 

североизточната част на страната 

A276 Saxicola torquatus Черногушо ливадарче 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна. 

A277 Oenanthe oenanthe Сиво каменарче 
Често, за повечето от откритите 

райони на страната. 

A295 
Acrocephalus 

schoenobaenus 
Крайбрежно шаварче 

Неравномерно разпространение в 

равнинните блата, особено по Дунав. 

A296 Acrocephalus palustris Мочурно шаварче 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна. 

A298 
Acrocephalus 

arundinaceus 
Тръстиково шаварче 

Разпокъсано и разпръснато, но има 

концентрации покрай на Дунав и 

морски бряг. 

A305 Sylvia melanocephala Черноглаво коприварче 
В склерофилни храсти, в южната 

част на страната. 

A571 Sylvia crassirostris Орфеево коприварче 
В склерофилни храсти, в южната 

част на страната. 

A307 Sylvia nisoria Ястребогушо коприварче 

В по-сухи и по-горещи райони, 

обрасли с храсти, в по-голямата част 

от страната. 

A574 Sylvia curruca 
Малко белогушо 

коприварче 

Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна. 

A310 Sylvia borin Градинско коприварче 

Разпръснат в изолирани места за 

размножаване, в по-голямата част от 

страната. 

A324 Aegithalos caudatus Дългоопашат синигер 
Разпръснат в подходящи 

местообитания в цялата страна. 

A493 Poecile palustris Лъскавоглав синигер 
Разпръснат в подходящи 

местообитания в цялата страна. 
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Код на вид 

(по Чл.  12) 

Научно 

наименование 

Наименование на вид 

(БГ) 
Коментари 

A483 
Cyanistes caeruleus s. 

str. 
Син синигер 

Разпръснат в подходящи 

местообитания в цялата страна. 

A338 Lanius collurio Червеногърба сврачка 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна. 

A348 Corvus frugilegus Посевна врана В равнините. 

A356 Passer montanus Полско врабче 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна. 

A476 Linaria cannabina  Обикновено конопарче 
В открити площи на хълмове и 

планини. 

A373 
Coccothraustes 

coccothraustes 
Черешарка 

Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна. 

A376 Emberiza citrinella Жълта овесарка 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна. 

A377 Emberiza cirlus Зеленогуша овесарка 
Предимно в низини, докато 

E.citrinella - в хълмове и планини. 

A379 Emberiza hortulana Градинска овесарка 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна. 

A382 
Emberiza 

melanocephala 
Черноглава овесарка 

Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна. 

A435 Oenanthe isabellina Ориенталско каменарче 
Разпръснати в Югозападна България, 

в сухи степни зони. 

A439 Hippolais olivetorum 
Голям маслинов 

присмехулник 

Предимно Югоизточна България и 

по морски бряг 

A491 Poecile lugubris Жалобен синигер 
В хълмисти и предпланински редки 

гори, селски и крайградски райони. 

A898 
Accipiter nisus all 

others 
Малък ястреб 

Разпръснат в по-голямата част от 

страната. 

A637 
Certhia brachydactyla 

all others 
Градинска дърволазка 

В низините по реките, но също така 

и в гори по планини и хълмове с 

потоци; относително често. 

A644 Perdix perdix all others Яребица 
Разпръснат по равнини из цялата 

страна 

A658 
Dendrocopos major all 

others 
Голям пъстър кълвач 

Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна. 

A687 
Columba palumbus 

palumbus 
Гривяк 

Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна. 

A053 Anas platyrhynchos Зеленоглава патица 
Разпръснат по низините на по-

голямата част от страната. 

A123 Gallinula chloropus Зеленоножка 
Разпръснат по низините на по-

голямата част от страната. 

A125 Fulica atra Лиска 
Разпръснат по низините на по-

голямата част от страната. 

A304 Sylvia cantillans Червеногушо коприварче Разпокъсано в Южна България. 

A355 Passer hispaniolensis Испанско врабче 
Разпръснато по всички низини на 

България; многобройно. 
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Видове птици, за които се предлага включването на допълнителни места за 

мониторинг в урбанизирани райони  

Код на вид 

(по Чл.  12) 

Научно 

наименование 

Наименование на вид 

(БГ) 
Коментари 

A206 Columba livia 
Полудив гълъб (Скален 

гълъб) 

Вероятно недобро оценяване, тъй 

като има малък акцент върху 

проучването на градските птици. 

A226 Apus apus Черен бързолет 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна. 

A227 Apus pallidus Блед бързолет Централна и Югозападна България. 

A228 Tachymarptis melba Алпийски бързолет 
Разпокъсано в скалисти места и 

няколко града. 

A273 Phoenicurus ochruros Домашна червеноопашка 
Тенденция, изчислена с TRIM в 

рамките на МОВП - несигурна. 

 

Мониторингът на обикновените видове птици не е специфична за видовете схема и 

затова би било трудно да се осигури достатъчно покритие на данни за някои видове с 

много разпръснато разпространение, ниска гъстота на популацията, ограничена зона на 

разпространение или много специализирана екология. Конкретните препоръки за 

увеличение на местата за мониторинг, следва да отчитат възможно най-много видове с 

такава специфика в България. 

Досегашният опит в прилагането на схемата показва, че този тип мониторинг се 

извършва основно от доброволци и в случайно избрани места за мониторинг – такива, 

които са лесно достъпни. Някои от предложените видове птици обаче биха изисквали 

проучвания в труднодостъпни терени, така че може да се наложи приоритетно 

включване на опитни експерти. 

 

7.1.3. МОНИТОРИНГ НА ЗИМУВАЩИТЕ ХИЩНИ ПТИЦИ 

Тази схема за мониторинг следва да бъде възстановена и потенциално разширена 

към някои допълнителни места за мониторинг, основно по по-малките пътища. 

Прилагането на схемата ще позволи набирането на данни от зимен мониторинг за поне 

следните видове птици: 

Код на вид 

(по Чл.  12) 
Научно наименование Наименование на вид (БГ) Коментари 

A078 Gyps fulvus Белоглав лешояд Раптори (хищници) и соколи 

A082 Circus cyaneus Полски блатар Раптори (хищници) и соколи 

A081 Circus aeruginosus Тръстиков блатар Раптори (хищници) и соколи 

A859 Clanga clanga Голям креслив орел Раптори (хищници) и соколи 

A087 Buteo buteo Обикновен мишелов Раптори (хищници) и соколи 

A403 Buteo rufinus Белоопашат мишелов Раптори (хищници) и соколи 

A898 Accipiter nisus all others Малък ястреб Раптори (хищници) и соколи 

A899 Accipiter gentilis all others Голям ястреб Раптори (хищници) и соколи 

A096 Falco tinnunculus Черношипа ветрушка Раптори (хищници) и соколи 

A098 Falco columbarius Малък сокол Раптори (хищници) и соколи 

A103 Falco peregrinus Сокол скитник Раптори (хищници) и соколи 

A221 Asio otus Горска ушата сова Сови 
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Код на вид 

(по Чл.  12) 
Научно наименование Наименование на вид (БГ) Коментари 

A222 Asio flammeus Блатна сова Сови 

A218 Athene noctua Домашна кукумявка Сови 

A213 Tyto alba Забулена сова Сови 

A028 Ardea cinerea Сива чапла Други птици 

A773 Ardea alba Голяма бяла чапла Други птици 

A026 Egretta garzetta Малка бяла чапла Други птици 

A031-B Ciconia ciconia Бял щъркел Други птици 

A129 Otis tarda Голяма дропла Други птици 

A687 
Columba palumbus 

palumbus 
Гривяк Други птици 

A207 Columba oenas Гълъб хралупар Други птици 

A206-X Columba livia 
Полудив гълъб (Скален 

гълъб) 
Други птици 

A340 Lanius excubitor  Червеноглава сврачка Други птици 

 

7.1.4. МОНИТОРИНГ НА МИГРИРАЩИТЕ ПТИЦИ 

По-долу са представени предложените схеми за мониторинг на мигриращите видове 

птици. 

 

Мониторинг на мигриращите реещи се птици 

Тази схема за мониторинг следва да обхване миграционните пътища на птиците, 

преминаващи през България. 

За целта следва да се анализира ефективността и ефикасността на набиране на данни по 

схемата на предложени през 2012 г., от Матеева & Янков (2013), места за мониторинг  

и допълнителни места, предложени от Мичев и др. В сиво са отбелязани местата, 

където е извършено пълно проучване, а само с „х“ – местата с частично проучване. 

Местата в Дунавската равнина и Софийското поле не са били включени в 

проучванията. 

Район № Място за мониторинг Есен Пролет 

Добруджа 1 Дуранкулак х х 

2 Свети Никола х  

3 Каварна х  

4 Вранино х  

5 Преселенци х  

6 Люляково х  

7 Пленимир (Чаиря) х х 

8 Царевец х  

9 Росеново х  
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Район № Място за мониторинг Есен Пролет 

10 Ловчанци х  

11 Гешаново х х 

Бургас 12 Атанасовското езеро х  

13 Ветрен х х 

14 Равнец х  х 

15 Суходол х х 

Южна България, Западна 

Странджа 

16 Александрово х  х 

17 Попово х  х 

Южна България, долината 

на река Тунджа 

18 Гранитово х  х 

Южна България, Сакар 19 Костур х  х 

Южна България, долината 

на река Марица 

20 Любимец х  х 

Източни Родопи 21 Върбово х  х 

22 Арката х  х 

Дунавска равнина 23 Златията, Монтана   

24 Оряхово, Враца   

Софийското поле 25 Драгоман, София   

Анализът следва да се подкрепи от налични допълнителни източници на данни, напр. 

от интегрираната система за защита на птиците, инициатива на дванадесет български 

компании, които са собственици и оперират ветроенергийни съоръжения, разположени 

в близост до град Каварна, от данни от радарите на ДП "Ръководство на въздушното 

движение", както и данни от интернет сайта www.movebank.org, поддържан от немския 

Институт за поведение на животните „Макс Планк“.  Следва също така да се оцени 

възможността за разширяване на обема на набраната информация, чрез използване на 

радарни методи за изследване на параметрите на миграцията на птиците над 

територията на България. 

 

Мониторинг на мигриращите водолюбиви птици 

Най-важните орнитологично важни места в България са характерни с концентрация на 

популациите на световно застрашени видове и мигриращи видове и поради тази 

причина те могат да бъдат включени в схемата за мониторинг на мигриращите 

водолюбиви птици. Приоритет следва да бъде даден на Рамсарските места, основно 

тези, покриващи критерии 5 и 6 (популационно базиран критерий за водолюбиви 

птици):   

 Шабленско езеро (Критерии 5 и 6); 

http://www.movebank.org/
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 Атанасовско езеро (Критерии 5 и 6); 

 Езеро Вая (Критерии 5 и 6) 

 Поморийско езеро (Критерий 6); 

 Местността Пода (Критерий 6); 

 Езеро Сребърна (Критерии 6). 

 

Предложените места за мониторинг на мигриращите водолюбиви птици в България са 

представени в таблицата по-долу. 

Място за мониторинг Област 
Наблюдение на 

реещи се птици 

Рамсарско 

място 

Атанасовско езеро Бургас да да 

Бургаско езеро Бургас не да 

Комплекс Мандра-Пода Бургас не да 

Комплекс Ропотамо Бургас не 

 Емине Бургас не 

 Поморийско езеро Бургас не да 

Ченгене скеле Бургас не 

 Комплекс Беленски острови Дунав не 

 Комплект Калимок  Дунав не 

 Остров край Горни Цибър Дунав не 

 Рибарници Мечка  Дунав не 

 Рибарници Орсоя  Дунав не 

 Рибарници Пловдив  Пловдив не 

 Язовир Конуш Пловдив не 

 Комплекс Камчия  Варна не 

 Дуранкулашкото езеро Варна да 

 Шабленски езерен комплекс Варна не да 

Езерен комплекс Варна-Белослав  Варна не 

 
Методиката за мониторинг на мигриращите водолюбиви птици се различава от тази за 

мигриращите реещи се птици. Реещите се птици са в голяма част от случаите се броят 

по време на полет, а водолюбивите птици се преброяват по време на почивка, хранене 

или пребиваване в района на проучване. По тази причина, за мониторинг на 

мигриращите водолюбиви птици се изисква по-голям брой места за мониторинг, с по-

голямо разстояние между тях, с цел да се извърши пълно проучване на влажната зона. 

Проучвания на избрани влажни зони може да бъде направено по стандартен начин: 

извършване на цялостни проучвания на присъстващи водолюбиви птици, като се 

използват трансекти и места за мониторинг, които са част от местата за мониторинг на 

среднозимното преброяване на водолюбивите птици или други проучвания. Местата за 

мониторинг около Бургас, идентифицирани от Димитров и др. (2005) могат да се 

използва до голяма степен за избрани влажни зони в този регион. Предложената, от 

Димитров и др. (2005), честота на наблюдение изглежда логична: две изследвания на 

месец в периода от 15 ноември до 15 март и едно изследване на месец през останалата 

част от годината. По-високата честота на мониторинг е препоръчителна най-вече в 

периодите на интензивна миграция на водолюбивите птици – през пролетта и от 

средата на м. юли до средата на м. септември. 

Пример за разположение на местата за мониторинг на миграцията на водолюбивите 

птици в района на Езеро Вая (Димитров и др., 2005 г.) е представен на фигурата по-

долу.  
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Мониторинг на морските видове птици 

За целите на докладването по Чл. 12 от Директивата за птиците е необходимо основно 

разбиране на появата, броя и разпространението на няколко морски птици, които 

мигрират по крайбрежието на Черно море. Предложението да се търси по-голяма 

устойчивост и запазване на относително ниско ниво на разходи за прилагането на тази 

схема за мониторинг, чрез проучване само в места за мониторинг на сушата, без 

изпълнение на скъпоструващи трансекти с лодка. Необходимо е да се изберат 10 от 41 

места за мониторинг, използвани по проект „Черноморски птици“ в периода 2013/2014 

г. Тези места трябва да бъдат посещавани един до два пъти месечно за набиране на 

информация за морски птици (главно Качулат корморан (Gulosus/Phalacrocorax 

Aristotelis desmarestii), Средиземноморски буревестник (Puffinus yelkouan), но също 

така и Жълтокрака чайка (Larus michahellis) и други чайки и рибарки). На фигурата по-

долу са визуализирани крайбрежните места за мониторинг, използвани при 

изпълнението на проекта за определяне на морски защитени зони за птиците (Doğa 

Derneği 2014 г.). 
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7.1.5. МОНИТОРИНГ В ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЗА ПТИЦИТЕ 

Определянето на специални защитените зони (СЗЗ) за птиците е един от най-важните 

инструменти на Европейската политика за опазване на биоразнообразието. То следва да 

се базира на редовното присъствие на значителни популации от птици, особено на 

видове от Приложение I на Директивата за птиците.  Тези зони представляват гръбнака 

на ефективното опазване на всички птици в държавите-членки на ЕС. Всяка държава- 

членка е отговорна за опазването и поддържането в добро състояние на популациите на 

птиците. Специално внимание и отговорност се обръща на видовете, чиито популации 

в България представляват съществена част от регионалната и глобалната им популация. 

В тази връзка, приоритет следва да се даде на видовете птици, които според системата 

на BirdLife International са оценени в следните категории:  

 SPEC 1 - видове със световно природозащитно значение, поради статута им на 

световно застрашени, почти застрашени или недостатъчно проучени съгласно 

критериите на Червения списък на Международния съюз за защита на природата 

(IUCN); 

 SPEC 2 – видове, покриващи Рамсарския праг от >1% от Европейската 

популация да в България; 

 SPEC 3 – видове, застрашени от изчезване в Европа. 

Мониторингът на посочените категории видове следва да е приоритетен. 

Допълнителен акцент върху Специалните защитени зони (СЗЗ) и кореспондиращите им 

видове птици е въведен чрез новия формат за докладване през 2008 г., използван при 

първия цикъл на докладване по новата система, през 2013 г. (DG Environment, 2017 г.). 

В новия формат е включена информация за размера и тенденциите на популациите на 

отделните видове птици и тяхното разпространение, въведени са секции за отчитане на 

основните форми на натиск и заплахи, засягащи видовете, за които са били 

класифицирани СЗЗ, както и покритието им от мрежата от СЗЗ и от мерки за опазване. 

За да отговори на изискванията на новия формат за докладване, системата за 

мониторинг на птиците от СЗЗ в България би трябвало да бъде по-систематизирана. 

Досега мониторинга на СЗЗ не е организиран по структуриран и систематичен начин, а 

по-скоро се дължи на специално внимание на индивидуалните (харизматични) видове 

птици и територии, които са били обект на различни проекти. В резултат на това 

мониторингът на СЗЗ зависи основно от наличието на проекти и други възможности за 

финансиране. Някои СЗЗ получават специално и постоянно внимание, други се 

посещават рядко и много ограничено, като не се обръща достатъчно внимание на 

видовете и техните популации, заради които тези зони са били определени. 

За да се получава съответната редовна информация по отношение на видовете, предмет 

на докладване по Чл. 12 от Директивата за птиците, тази схема предвижда редовен 

мониторинг на най-малко 81 от 118 СЗЗ (68,6%) от България. За видовете птици, 

обитаващи тези зони, оценките на състоянието са налични, има информация и за 

основните видове натиск и заплахи (BirdLife International), позволяващи оценка на 

тенденциите, както по отношение на  техните популации, така и по отношение на 

опазването на зоните и целевите видове. Предлаганата схема се фокусира върху 82 вида 

птици в посочените СЗЗ, от които 10 са включени и обхванати от схемата за 

мониторинг на обикновените видове птици. 21 са видовете птици от категорията SPEC 

2, които трябва да се разглеждат като приоритетни видове за мониторинг. 
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Предложението е всеки от тези приоритетни видове да се наблюдава в до 5 СЗЗ, поне 

веднъж или два пъти в рамките на шестгодишния период на докладване. За два вида - 

Царски орел (Aquila heliacal) и Египетски лешояд (Neophron percnopterus) -  трябва да 

се провежда редовен мониторинг, което до голяма степен се прави, основно чрез 

проекти по програма LIFE+. 

С цел оптимизиране на усилията и използваните ресурси за мониторинг, както и 

устойчивост на цялостния процес, методологията на проучването трябва да бъде 

проектирана по такъв начин, че по едно и също време да се набират данни за повече от 

един вид. Полевите експерти, особено висококвалифицираните, трябва да отчитат 

всички видове, по време на което и да е изследване, а тези с по-малко опит 

(доброволци, младши експерти и т.н.) трябва да бъдат обучени да записват най-малко 

минималните ансамбли от птици, обхванати от специфичния метод на наблюдение.  

По долу са представени различни методи и комбинирани техники за мониторинг, 

подходящи за групи от екологично свързаните видове, които могат да бъдат открити в 

сходни местообитания. 

 

Мониторинг на птици, обитаващи скалисти райони 

Типична група птици, живеещи в скалисти райони с скали, процепи, каньони и други 

могат да бъдат наблюдавани по едно и също време. По време на проучванията, 

насочени към приоритетни видове (Приложение I на Директива за птиците), като 

големи грабливи птици и Черен щъркел (Ciconia nigra), могат да бъдат набрани данни и 

за  по-често срещани видове. Методите следва да включват търсене на гнезда, фекални 

маркировки, териториално пеене, привличане към вокализация, звуци на малки други. 

Те се осъществяват чрез дистанционни визуални наблюдения и записване на звуци. 

В таблицата по-долу е представен списък на видове птици, които могат да бъдат 

включени в тази схема за мониторинг. В курсив са отбелязани много редките видове 

птици или видове птици, които вече не гнездят в България. 

Код на вид 

(по Чл.  12) 
Научно наименование Наименование на вид (БГ) 

Видове птици от Приложение 1 на Директива за птиците 

A030 Ciconia nigra Черен щъркел 

A079 Aegypius monachus Черен лешояд 

A078 Gyps fulvus Белоглав лешояд 

A077 Neophron percnopterus Египетски лешояд 

A091 Aquila chrysaetos Скален орел 

A707 Aquila fasciata Ястребов орел 

A403 Buteo rufinus Белоопашат мишелов 

A103 Falco peregrinus Сокол скитник 

A101 Falco biarmicus Далматински сокол 

A095 Falco naumanni Белошипа ветрушка 

A878 Alectoris graeca all others Планински кеклик 

Видове птици извън Приложение 1 на Директива за птиците 

A411 Alectoris chukar Тракийски кеклик 

A206 Columba livia Полудив гълъб (Скален гълъб) 

A250 Ptyonoprogne rupestris Скална лястовица 

A479 Cecropis daurica Червенокръста лястовица 
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Код на вид 

(по Чл.  12) 
Научно наименование Наименование на вид (БГ) 

A738 Delichon urbicum Градска лястовица 

A278 Oenanthe hispanica Испанско каменарче 

A281 Monticola solitarius Син скален дрозд 

A280 Monticola saxatilis Пъстър скален дрозд 

A333 Tichodroma muraria Скалолазка 

A445 Sitta neumayer Скална зидарка 

A350 Corvus corax Гарван гробар 

A345 Pyrrhocorax graculus Жълтоклюна гарга 

A378 Emberiza cia Сивоглава овесарка 

 

Горски сови и Горски бекас 

Няколко вида сови, които живеят в умерения климатичен тип гори на средна и висока 

надморска височина могат да бъдат наблюдавани по едно и също време. Общият метод 

за мониторинг на тази група от видове е проучване в избрани точки по трансект, с 

използването на възпроизвеждане на звуци (смесено/последователно). В същото време 

могат да бъдат записвани спонтанно призоваващи бекаси. В таблицата по-долу е 

представен списък на видове птици, които могат да бъдат включени в тази схема за 

мониторинг. 

 

Код на вид 

(по Чл.  12) 
Научно наименование Наименование на вид (БГ) 

Видове птици от Приложение 1 на Директива за птиците 

A223 Aegolius funereus Пернатонога кукумявка 

A217 Glaucidium passerinum Врабчова кукумявка 

A220 Strix uralensis Уралска улулица 

Видове птици извън Приложение 1 на Директива за птиците 

A219 Strix aluco Горска улулица 

A155 Scolopax rusticola Горски бекас 

 

Низинни сови и Козодой 

Редица видове сови, които живеят в равнините при ниска и средна надморска височина, 

могат да се наблюдават по едно и същото време, като се използва подобна методика на 

последователно възпроизвеждане на звуци в предварително избрани точки по трансект. 

Нито един от тези видове сови не са видове по Приложение 1 на Директивата за 

птиците. Тези видове не могат да бъдат изследвани в рамките на друга съществуваща 

схема – те не могат да бъдат регистрирани по време на мониторинга на обикновените 

видове птици или други специфични проучвания, поне не в реални числа. В същото 

време, тези видове могат да бъдат наблюдавани по време на проучванията на 

Европейската козодой, но оптималното време за Козодоя и това за другите видове, не 

винаги съвпада. В таблицата по-долу е представен списък на видове птици, които могат 

да бъдат включени в тази схема за мониторинг. 
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Код на вид (по 

Чл.  12) 
Научно наименование Наименование на вид (БГ) 

Видове птици от Приложение 1 на Директива за птиците 

A224 Caprimulgus europaeus Козодой 

Видове птици извън Приложение 1 на Директива за птиците 

A213 Tyto alba Забулена сова 

A214 Otus scops Чухал 

A218 Athene noctua Домашна кукумявка 

A221 Asio otus Горска ушата сова 

 

Видове птици, обитаващи равнинни реки и речни долини 

Редица птици, включително значителен брой видове, които са включени в Приложение 

I на Директивата за птиците, обитават райони около по-големи или по-малки реки. Като 

места за гнездене, те използват ерозиралите брегове, острови с чакъл, крайречната 

растителност, алувиални гори и други структури на екосистемата на равнинните реки. 

Сред най-характерните видове гнездящите птици от тези райони са Черен щъркел 

(Ciconia nigra), Морски орел (Haliaeetus albicilla), Малък креслив орел (Clanga 

pomarina), Черна каня (Milvus migrans) и Орел рибар (Pandion haliaetus), рибарки, 

Земеродно рибарчете (Alcedo atthis)  и Турилик (Burhinus oedicnemus). Наред с тези 

редки видове могат да бъдат изследвани и по-често срещаните, като Брегова лястовица 

(Riparia riparia), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Късокрил кюкавец (Actitis 

hypoleucos) и Обикновен  пчелояд.(Merops apiaster). Най-оптимално е проучването да 

се проведе чрез трансекти, осъществявани с лодки по течението на реката. Когато 

реката е малка, методът може да се замени или допълни чрез трансекти по бреговете на 

реката (където топографията и крайречната растителност го позволяват). В таблицата 

по-долу е представен списък на видове птици, които могат да бъдат включени в тази 

схема за мониторинг. 

Код на вид (по 

Чл.  12) 
Научно наименование Наименование на вид (БГ) 

Видове птици от Приложение 1 на Директива за птиците 

A030 Ciconia nigra Черен щъркел 

A023 Nycticorax nycticorax Нощна чапла 

A073 Milvus migrans Черна каня 

A075 Haliaeetus albicilla Морски орел 

A858 Clanga pomarina Малък креслив орел 

A094 Pandion haliaetus Орел рибар 

A133 Burhinus oedicnemus Турилик 

A885 Sternula albifrons Белочела рибарка 

A193 Sterna hirundo Речна рибарка 

A229 Alcedo atthis Земеродно рибарче 

Видове птици извън Приложение 1 на Директива за птиците 

A136 Charadrius dubius Речен дъждосвирец 

A168 Actitis hypoleucos Късокрил кюкавец 

A230 Merops apiaster Обикновен пчелояд 

A249 Riparia riparia Брегова лястовица 
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Мониторинг на средно големи видове грабливи птици 

България има значими популации на някои от средно големите видове грабливи птици, 

които обикновено са разпространени дисперсно в низините и хълмистите райони на 

страната. Чрез внимателен подбор на удобни точки за наблюдение, териториалната 

дейност на няколко вида грабливи птици може да бъде регистрирана по едно и също 

време, като се набере сравнително добра информация за изобилието и 

разпространението на най-малко по-често срещани видове, като Обикновен мишелов 

(Buteo buteo), Осояд (Pernis apivorus), ястреб, Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), 

Голям ястреб (Accipiter getilis),  Малък орел (Hieraaetus pemmatus), Орел змияр 

(Circaetus gallicus), Орко (Falco Subbuteo) и други. В таблицата по-долу е представен 

списък на видове птици, които могат да бъдат включени в тази схема за мониторинг. 

Код на вид  

(по Чл.  12) 
Научно наименование Наименование на вид (БГ) 

Видове птици от Приложение 1 на Директива за птиците 

A072 Pernis apivorus Осояд 

A080 Circaetus gallicus Орел змияр 

A084 Circus pygargus Ливаден блатар 

A403 Buteo rufinus Белоопашат мишелов 

A092 Hieraaetus pennatus Малък орел 

A402 Accipiter brevipes Късопръст ястреб 

Видове птици извън Приложение 1 на Директива за птиците 

A087 Buteo buteo Обикновен мишелов 

A099 Falco subbuteo Орко 

 

Мониторинг на птици, обитаващи от високопланински и открити хълмистите 

райони 

Тревисти и скалисти райони с оскъдно растителност, високопланински пасища и други 

открити площи на голяма и средна надморска височини осигурят възможности за 

комбиниран мониторинг на няколко вида птици, които обитават тези райони. Тези 

видове не са с висока плътност, която да позволи включването им в схемата за 

мониторинг на обикновените видове птици. Мониторингът им може да се осъществи по 

време на проучването на Планинския кеклик, което се извършва най-вече чрез  

възпроизвеждането звуци в избрани пунктове по предварително подбрани трансекти. 

Този метод позволява регистриране и на други видове птици, по време на движението 

по трансекта. В таблицата по-долу е представен списък на видове птици, които могат да 

бъдат включени в тази схема за мониторинг. 

Код на вид (по 

Чл.  12) 
Научно наименование Наименование на вид (БГ) 

Видове птици от Приложение 1 на Директива за птиците 

A878 Alectoris graeca all others Планински кеклик 

Видове птици извън Приложение 1 на Директива за птиците 

A248 Eremophila alpestris Ушата чучулига 

A259 Anthus spinoletta Водна бъбрица 

A267 Prunella collaris Пъстрогуша завирушка 

A280 Monticola saxatilis Пъстър скален дрозд 

A345 Pyrrhocorax graculus Жълтоклюна гарга 
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Планински яребици и кълвачи  

Има само два вида планински Кокошоподобни, които гнездят в България: Глухара 

(Tetrao urogallus)  и Лещарката (Bonasia bonasia). Усилията за мониторинг на Глухара 

могат да се комбинират с тези за Лещарката и някои видове кълвачи видове, обитаващи 

бореални и смесени гори на голяма и средна надморска височина. Мониторингът на 

Глухара изисква по-ранно започване на теренната работа и целенасочено пълно 

проучване за регистриране на мъжки индивиди, други видове – лещарка  и избрани 

кълвачи – могат да бъдат наблюдавани след като проучванията за Глухара приключат в 

съответния ден. Следва да се използва смесен (последователно) метод за 

възпроизвеждане на звуци по предварително избрани точки по трансект, започвайки с 

лещарката и продължавайки с кълвачи. Този метод може да се прилага и през есента, 

като независимо проучване, благодарение на териториалното поведение на Лещарката 

и кълвачите. В същите райони, по-късно през същия ден, могат да се изследват северни 

сови-късно, а значителни данни могат да се събират в ранните сутрешни часове 

(особено около езерата), когато Врабчова кукумявка, както и бореалната и уралската 

сови  обикновено са активни. В таблицата по-долу е представен списък на видове 

птици, които могат да бъдат включени в тази схема за мониторинг. 

Код на вид 

(по Чл.  12) 
Научно наименование Наименование на вид (БГ) 

Видове птици от Приложение 1 на Директива за птиците 

A659 Tetrao urogallus all others* Глухар 

A104 Bonasa bonasia Лещарка 

A239 Dendrocopos leucotos Белогръб кълвач 

A241 Picoides tridactylus Трипръст кълвач 

A236 Dryocopus martius Черен кълвач 

A868 Leiopicus medius Среден пъстър кълвач 

A234 Picus canus Сив кълвач 

Видове птици извън Приложение 1 на Директива за птиците 

A658 Dendrocopos major all others Голям пъстър кълвач 

*Мониторингът на мъжките глухари трябва да се извърши преди мониторинга на останалите посочени 

видове птици 

 

Мониторинг на нощните блатни птици  

Няколко вида потайни нощни птици, които живеят в блатистите райони в комбинация 

от влажни ливади, тръстика, райони с острици и други, често могат да се мониторират 

по едно същото време. Могат да се използват комбинирани методи с възпроизвеждане 

на звуци, включващи Голям воден бик (Botaurus stellaris), Малък воден бик (Ixobrychus 

minutus) и Средни пъструшки (Zapornia Parva), в предварително избрани точки от 

проучването. В таблицата по-долу е представен списък на видове птици, които могат да 

бъдат включени в тази схема за мониторинг. 

Код на вид 

(по Чл.  12) 
Научно наиименование Наименование на вид (БГ) 

Видове птици от Приложение 1 на Директива за птиците 

A021 Botaurus stellaris Голям воден бик 

A022 Ixobrychus minutus Малък воден бик 
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Код на вид 

(по Чл.  12) 
Научно наиименование Наименование на вид (БГ) 

A119 Porzana porzana Голяма пъструшка 

A892 Zapornia parva  Средна пъструшка 

A893 Zapornia pusilla Малка пъструшка 

A122 Crex crex Ливаден дърдавец 

Видове птици извън Приложение 1 на Директива за птиците 

A118 Rallus aquaticus Воден дърдавец 

 

Проучване с дрон на леговища на чапли, чайки, рибарки и колонии на пеликан  

Използването на съвременни подходи и технологии става все по-популярно и широко 

се прилага за мониторинг на някои птици. Един от най-често използваните методики за 

проучване на гнездящи колонии (почивка, струпване и т.н.) е използването на дронове. 

Такъв подход е по-полезен за видове птици, които гнездят на открито, но до известна 

степен и в комбинация с наземно наблюдение е приложим и за леговищата на чаплите, 

разположени в трудно достъпни горски  или храстови райони, или тръстикови легла. 

Методът е подходящ и за проучване на големи и труднодостъпни колонии на чайки и 

рибарки. В таблицата по-долу е представен списък на видове птици, които могат да 

бъдат включени в тази схема за мониторинг. 

Код на вид 

(по Чл.  12) 
Научно наименование Наименование на вид (БГ) 

Видове птици от Приложение 1 на Директива за птиците 

A020 Pelecanus crispus Къдроглав пеликан 

A875 Microcarbo pygmaeus Малък корморан 

A023 Nycticorax nycticorax Нощна чапла 

A029 Ardea purpurea Ръждива чапла 

A024 Ardeola ralloides Гривеста чапла 

A026 Egretta garzetta Малка бяла чапла 

A034 Platalea leucorodia Бяла лопатарка 

A773 Ardea alba Голяма бяла чапла 

A032 Plegadis falcinellus Блестящ ибис 

A180 Larus genei Дългоклюна чайка 

A176 Larus melanocephalus Малката черноглава чайка 

A189 Gelochelidon nilotica Дебелоклюна рибарка 

A863 Thalasseus sandvicensis Гривеста рибарка 

A193 Sterna hirundo Речна рибарка 

A885 Sternula albifrons Белочела рибарка 

A197 Chlidonias niger Черна рибарка 

A734 Chlidonias hybrida Белобуза рибарка 

Видове птици извън Приложение 1 на Директива за птиците 

A391 Phalacrocorax carbo sinensis Голям корморан 

A028 Ardea cinerea Сива чапла 

A179 Larus ridibundus  Речна чайка 

A604 Larus michahellis Жълтокрака чайка 
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Мониторинг за гнездящи Дъждосвирцоподобни 

Редица видове Дъждосвирцоподобни се събират в конкретни влажни зони по време на 

размножителния период, като заемат много специфични местообитания - солници, 

банки в лагуни и островчета, крайбрежен острови с чакъл и други. Някои от тях са 

колониални или полу-колониални, а други гнездят по-разпокъсано, но ограничено до 

тип местообитание, което е сравнително рядко. Понякога тези Дъждосвирцоподобни 

гнездят между или в непосредствена близост до колонии на чайки или рибарки. Тези 

видове могат да бъдат изследвани с помощта на изследователски метод за пълно 

броене, когато всяка зона се посещава най-малко три или четири пъти по време на 

размножителния период и се регистрира всяко гнездо, двойка или птица, проявяваща 

брачно поведение. В таблицата по-долу е представен списък на видове птици, които 

могат да бъдат включени в тази схема за мониторинг. 

Код на вид 

(по Чл.  12) 
Научно наименование Наименование на вид (БГ) 

Видове птици от Приложение 1 на Директива за птиците 

A131 Himantopus himantopus Кокилобегач 

A132 Recurvirostra avosetta Саблеклюн 

A135 Glareola pratincola Кафявокрил огърличник 

A138 Charadrius alexandrinus Морски дъждосвирец 

A133 Burhinus oedicnemus Турилик 

Видове птици извън Приложение 1 на Директива за птиците 

A130 Haematopus ostralegus Стридояд 

A136 Charadrius dubius Речен дъждосвирец 

A142 Vanellus vanellus Обикновена калугерица 

A162 Tringa totanus Малък червенокрак водобегач 

* отбелязани с получер шрифт (болд) са почти застрашените видовете птици 

 

Други видове специфични изследвания на птици в СЗЗ 

Редица видове, за които са определени специални защитени зони, изискват специфична 

методика за мониторинг, тъй като те не биха могли да се комбинират с други видове. За 

всеки от изброените в Приложение I на Директива за птиците видове,  трябва да се 

прилага специална методология за мониторинг, но подобно на други видове от Натура 

2000, схемата за мониторинг следва да бъде приложена върху Натура 2000 (с до 20% от 

местата за мониторинг, намиращи се извън на Натура 2000, за сравнение). В същото 

време, при мониторинга на тези видове следва да бъдат регистрирани и други видове от 

или извън Приложение 1 на Директивата. За редица непосочени в Приложение I 

видове, които са сравнително редки и местата им за гнездене се намират повече или по-

малко в рамките на Натура 2000, подобни "гарантирани" проучвания са на практика  

единственият начин за събиране на данни. Пример за това са редки видове патици, 

гмурци, някои чайки, шаварчета, Торбогнезден синигер (Remiz pendulinus)  Брадато 

тръстикарче и т.н.  

Код на вид 

(по Чл.  12) 
Научно наименование Наименование на вид (БГ) Метод на изследване 

A081 Circus aeruginosus Тръстиков блатар пълно проучване 

A097 Falco vespertinus Вечерна ветрушка пълно проучване 

A404 Aquila heliaca Царски орел пълно проучване 

A511 Falco cherrug Ловен сокол пълно проучване 
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Код на вид 

(по Чл.  12) 
Научно наименование Наименование на вид (БГ) Метод на изследване 

A293 Acrocephalus melanopogon Мустакато шаварче пълно проучване 

A533 Oenanthe pleschanka Черногърбо каменарче трансекст изследване 

A215 Bubo bubo Бухал точково броене 

A320 Ficedula parva Червеногуша мухоловка трансекст изследване 

A321 Ficedula albicollis Беловрата мухоловка трансекст изследване 

A442 Ficedula semitorquata Полубеловрата мухоловка трансекст изследване 

A433 Lanius nubicus Белочела сврачка трансекст изследване 

A397 Tadorna ferruginea Червен ангъч пълно проучване 

A031-B Ciconia ciconia Бял щъркел пълно проучване 

 

7.2. ЧЕСТОТА И УСИЛИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ  

Птиците са много подвижни видове, някои от тях са мигриращи и обитават определена 

територия за много кратък период от годината, а числеността на популациите им силно 

варира, в местата за мониторинг, на национално ниво и в международен мащаб.   

Изхождайки от добрите практики за провеждане на мониторинг, както и от 

изискванията за докладване по Чл. 12 на Директива за птиците, може да бъде изведено 

общо правило за мониторинг на популациите от птици в България, на тригодишен 

период за събиране на данни в рамките на шестгодишния период за докладване. 

Оценката на популационните тенденции изисква данни от поне две години, но като се 

отчетат ежегодните колебания в популациите и потенциала на изследвания, които не са 

направени, събирането на данни за тригодишен период позволява набирането на 

обективна информация с оптимални усилия. Наред с това, данните за тригодишен 

период позволяват оценката на доверителен интервал в установена тенденция.  

Възможно е обаче да има видове, за които това на практика няма да е възможно 

(поради трудност да бъдат наблюдавани), каквито са например глухара, видовете с 

експлозивен характер на популациите (розов скорец) или видове с много разпръснато 

разпространение. В тези случаи, следвайки указанията за мониторинг на птиците в 

Обединеното кралство (JNCC 2004), минималната единична мярка за размера на 

популацията в шестгодишния цикъл на докладване може да остане единственото, което 

може реалистично да се очаква. В такива случаи дефинирането на състоянието на даден 

целеви обект ще зависи от данните от еднократното преброяване, което може да доведе 

до неточност на оценката. Определянето на тенденция по отношение състоянието на 

даден целеви обект следва да бъде крайно предпазливо и да отчита дългосрочните 

тенденции по отношение промяна в числеността на популациите в дадено място за 

мониторинг (като се използват всички налични исторически данни).  

За видове птици, за които еднократно ще се събират данни в рамките на един цикъл на 

докладване, всяка оценка следва да е на подходящо подбран интервал от време след и 

преди друга такава, за да се предотврати много кратък или много дълъг период от 

време между тях. Така, когато един вид се брои в дадена площадка в година 1-ва от 

даден цикъл, той трябва да се брои и в началото на следващия цикъл, и обратно (JNCC 

2004). 

В рамките на една изследователска година, покритието на един прогнозен брой от 

около 300 места за мониторинг, три пъти годишно (пролетна миграция, размножителен 

сезон, есенна миграция) би предоставил достатъчно данни за около 190 вида птици, 

предмет на докладване. Това предложение е съобразено с определени критерии, 
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прилагани в над 20 други проучвания, да се получи необходимата увереност, че 

потребностите са добре оценени (Hristov, I. and N. Petkov, 2013). В допълнение, част от 

местата за мониторинг ще бъдат покрити и за мониторинг на зимуващите птици. 

Предложеният брой места за мониторинг отчита и факта, че трябва да бъде оценени не 

само размера на популациите и тенденциите, но и различни варианти на 

местообитанията на птиците. На базата на посоченото по-горе, броят на 

мониторинговите посещения се изчислява на 900. В бъдеще усилията за проучванията 

следва да бъдат коригирани въз основа на адекватността на събраните данни.  

Различните методи и схеми за мониторинг ще изискват различни подходи, както се 

предлага в стандартизираната методика на индивидуалната схема. Като цяло, могат да 

бъдат събрани няколко стандартни категории основни атрибути, с цел да се определят 

всички параметри, необходими за докладването по Чл. 12 от Директивата за птиците 

(включително състоянието на видовете птици):   

 Численост на популацията на отделните видове и групи видове; 

 Плътност на двойките гнездящи птици за най-значимите видове; 

 Брой на видовете, които се откриват в определено съобщество (но не 

популациите от тези видове); 

 Степента на използване на местообитанията от птиците, за гнездене, 

нощуване, хранене или 

 Комбинация от тези поведения, в зависимост от сезона. 

В допълнение, важни са и атрибутите, свързани с качеството на местообитанието и 

доколко то е повлияно от въздействия, например ефективността на управление на 

защитените зони. Част от промените в местообитанията са резултат от естествения 

преход в сукцесиония ред от пасище/ливада към гора или при водните екосистеми - от 

езеро към заблатяване и зарастване с водна растителност.  

Мониторингът на популациите от птици (численост или разнообразие), както и 

обхватът на местообитанията са фундаментални за оценката на състоянието на 

видовете птици и следователно са задължителни атрибути. Въпреки това подробният 

мониторинг на качеството на местообитанията на птиците и степента на въздействие 

върху тях не се събира достатъчно ефективно, тъй като това изисква допълнителни 

усилия и знания, които не е лесно да бъдат осигурени. Отчитайки този факт, на етапа на 

разработване на настоящата Национална концепция за мониторинг на птиците, 

параметрите на местообитанието на птиците не са оценени в достатъчно подробен 

детайл, още повече че влиянието  на тези параметри върху видовете птици не се 

разбира достатъчно добре. Крайната оценка обичайно трябва да разчита на прилагането 

на индиректен подход за оценка на местообитанието, условията в него и 

съществуващите влияния, чрез директно наблюдение на числеността на популацията 

птици или птичето разнообразието - и двете обикновено реагират сравнително бързо 

при влошаване условията в местообитанията и по този начин представляват ефективно 

средство за ранно откриване на проблеми в дадена територия. 

Голяма част от предложените схеми за мониторинг, част от Националната концепция за 

мониторинг, вече са въведени и се използват. В рамките на предложените нови схеми, 

каквато е тази за видовете от Натура 2000 е предвидено използването на техники за 

събиране на данни, които са стандартизирани в международен план (например, Bibby et 

al. Gilbert et al. 1998, Südbeck et al. 2005) или са разработени на национално ниво 

(Shurulnikov et al. 2015).  
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Всеки целеви вид птица следва да бъде отнесен към една или повече схеми за 

мониторинг. Важно е да се определи доколко конкретната схема може да отрази 

вариабилност на микроместообитанието, което да позволи екстраполирането и 

моделирането на разпространението й. За някои горски видове птици и птици, 

обитаващи земеделски земи, моделирането на разпространението, а от там и на 

числеността на популациите на база екстраполиране ще бъде възможно, но за други – 

не. След отнасянето на един вид птица към дадена схема, ще бъде необходимо да се 

провери и при необходимост да се извърши допълнение към наличните методики за 

мониторинг или тази специфика да бъде отразена при разработването на нови методики 

за мониторинг.   

 

7.3. СИНЕРГИЧНИ ЕФЕКТИ ПРИ НАБИРАНЕТО НА ДАННИ 

Набирането на данни за целите на управлението на околната среда е процес, 

реализиран от различни организации и институции. Начинът, по който се набират 

данните зависи най-вече от целите за тяхното използване. Това води до натрупването 

на информационни масиви от данни в различни институции, като данните са с различна 

периодичност, формат и начин на съхранение.  

Независимо, че данните от изпълнението на различни схеми за мониторинг на птиците 

са най-съществени от гледна точка на докладването по Чл. 12 на Директива за птиците, 

много полезни биха били данните, набирани по Рамковата директива за водите и 

Рамковата директива за морската стратегия. Данни за местообитанията на видовете 

птици се събират в рамките на мониторинга по Чл. 17 на Директивата за птиците, при 

изготвянето на планове за управление на горите (ПУГ), за целите на управление на 

ловните територии, при изготвянето на оценките за въздействие върху околната среда и 

оценките на съответствието с предмета и целите на защитените зони. Съществена е 

информацията от ортофото  картата на България (изготвяна през различни периоди от 

време), картата на физическите блокове, някои специализирани карти, използвани за 

целите на агроекологичните плащания по Програмата за развитие на селските райони 

(ПРСР).  

В този контекст, постигането на синергия между мониторинговите програми, 

осъществявани с различни цели на територията на България е от съществено значение, 

за да се осигури както непрекъснатостта на процеса на мониторинг, така и набирането 

на допълнителни данни, важни за оценката на заплахите и влиянията върху различните 

видове птици. В таблицата по-долу е направен преглед на по-важните източници на 

данни, набирани текущо на територията на България, като е посочена връзката между 

тези данни и данните от мониторинг на птиците. 

Програма за мониторинг 
Синергия с предложените схеми за 

мониторинг на птиците в България 

Мониторинг по Рамковата директива за 

водите  (РДВ)  

РДВ установява рамка за защита на всички 

води, включително вътрешни повърхностни 

водни тела, преходни водни тела, крайбрежни 

и подземни води. РДВ цели постигането на 

добро състояние на водите във всички водни 

басейни. Чл. 8 от РДВ изисква от държавите- 

членки на ЕС да осигурят създаването на 

програми за мониторинг на състоянието на 

повърхностните води, състоянието на 

подземните води и защитените зони по 
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водите. За целта се проследяват параметрите, 

които указват състоянието на всички 

биологични, хидро-морфологични и общи, 

както и специфични физико-химични 

елементи за качество. 

За оперативния мониторинг се използват 

параметрите, които са показателни за 

биологичните и хидроморфологичните 

елементи за качество, които са най-

чувствителни на натиска, на който е 

подложено едно водното тяло, както и всички 

приоритетни и други вещества, попадащи в 

него. 

Химическото, биологичното и 

хидроморфологичното състояние на дадени 

реки или езера влияе върху изобилието и 

разнообразието на видовете птици, които 

зависят от тях. По този начин данните от 

мониторинга по РДВ могат да бъдат полезни 

за по-доброто разбиране на дългосрочните 

тенденции при гнездящите, почиващи или 

зимуващи видове птици и за идентифициране 

на натиска върху числеността на техните 

популации. 

Пробовземането в пунктовете за мониторинг 

на повърхностни води би могло да се 

използва за набиране на данни за гнездящи 

водолюбиви птици. За целта следва да се 

разработят инструкции и да се проведат 

обучения на специалистите осъществяващи 

пробовземането. 

Мониторинг по Рамковата директива за 

морската стратегия  (РДМС) 

Провеждането на мониторингови изследвания 

по РДМС се изпълнява от Института по 

океанология на БАН, на базата на договор с 

МОСВ. Мрежата включва 23 пункта на 

територията на Черноморски район за 

басейново управление. Данни се набират по 

физикохимични параметри, фитопланкон, 

зообентос и макрофити. Резултатите служат 

за оценка на екологичното състояние на 

крайбрежните води. Доколкото отделни 

видове птици ползват като местообитание 

крайбрежните територии и откритите морски 

пространства, данните за състоянието на 

морските води могат да бъдат полезни за 

идентифициране на видовете натиск, оказващ 

въздействие върху размера на популациите 

им. 

В допълнение, в рамките на този мониторинг 

могат да се набират данни за морски видове 
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птици (главно Качулат корморан 

(Gulosus/Phalacrocorax Aristotelis desmarestii), 

Средиземноморски буревестник (Puffinus 

yelkouan), но също така и Жълтокрака чайка 

(Larus michahellis) и други чайки и рибарки). 

Мониторинг по реда на Директивата за 

местообитанията 

 

Чл. 17 от Директивата за местообитанията 

изисква от държавите-членки на ЕС да 

наблюдават природозащитния статус на 

природните местообитания (Приложение I) и 

видовете (но не и видове птици!) от 

Европейски интерес (Приложения II, IV и V). 

Както всички останали държави-членки на 

ЕС, България трябва да извърши този 

мониторинг, както в рамките на екологичната 

мрежа Натура 2000, така и извън нея, за да 

събере данни, предоставящи информация за 

природозащитното състояние на съответните 

целеви обекти. Основните резултати от този 

мониторинг трябва да бъдат докладвани на 

ЕК на всеки шест години. Тъй като 

разпространението на много видове птици е 

свързано с определено местообитание (напр. 

влажни зони, пасища или гори), данните от 

мониторинга на естествените местообитания 

могат да бъдат полезни за по-доброто 

разбиране на дългосрочните тенденции при 

гнездящите, почиващи или зимуващи видове 

птици и за идентифициране на видовете 

натиск, оказващ въздействие върху размера на 

популациите им. 

Редица експерти и доброволци, работещи по 

мониторинг на целевите обекти по Директива 

за местообитанията, участват и в мониторинга 

на птиците. Данни за регистрирани видове 

птици могат да се включат във формулярите 

от теренната работа за мониторинг по 

Директива за местообитанията. 

Програми за мониторинг в национални и 

природни паркове 

 

Всички национални и повечето природни 

паркове в България имат влезли в сила 

планове за управление. Тези планове 

съдържат препоръки за мониторинг на 

биотичните и абиотичните фактори на 

средата. В плановете обаче не са представени 

подробности за мониторинг на видовете или 

методология за провеждане на такъв 

мониторинг. Ежегодно, Изпълнителна 

агенция по околна среда (ИАОС) изготвя 

Графици за изпълнение на мониторинговите 

дейности към НСМСБР, които обхващат и 

територията на националните и природни 
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паркове. Съгласно тези графици, данни от 

мониторинг се събират едва за няколко вида 

птици.  Важно е да бъдат изготвени планове 

за мониторинг на целеви видове птици, за 

територията на всеки парк, които да станат 

неразделна част от техните планове за 

управление. Парковите администрации могат 

да са отговорни, като организатори за 

провеждане на мониторинга на птиците на 

тяхна територия.  

Мониторинг на състоянието на горските 

екосистеми 

Националната система за мониторинг на 

горските екосистеми се изпълнява от ИАОС, 

на две нива – широкомащабен (I ниво) и 

интензивен (II ниво) мониторинг. 

Изпълнението на дейностите по двете нива 

горски мониторинг се извършва, съгласно 

препоръките на Методичното ръководство на 

Програмата, включващо методите и 

критериите за хармонизирано вземане на 

проби, оценка, мониторинг и анализи на 

показателите и съответната периодичност на 

извършване. За целите на широкомащабния 

мониторинг е изградена мрежа от 256 

постоянни пробни площи за наблюдение, 

разположени върху територията на горския 

фонд. Ежегодно се обследват около 140 броя 

пробни площи, като в 30 от тях обследването 

е комплексно. Уместно е да се обмисли 

възможността за регистриране на видове 

птици, срещани по време на мониторинговите 

дейности в посочените пробни площи.  

Инвентаризация на горските територии и 

изработване на горскостопански планове  

България има дълга история на 

инвентаризация и разработване на планове за 

управление на горите (ПУГ). Понастоящем 

всички гори в България, имат такива планове, 

които се актуализират на всеки 10 години. По 

време на инвентаризацията на горите се 

събира информация за количествени и 

качествени променливи, които описват 

съвкупността от дейности и операции в 

рамките на отделните участъци и 

подучастъци. Обхватът на променливите и 

показателите за оценка са задължителни 

атрибути за всички гори, определени според 

нуждите на горскостопанските практики и 

изискванията на международните 

споразумения и документи, по които 

България е страна. Биоразнообразието е един 

от задължителните показатели. На този етап 

обаче няма информация за птиците в горските 

бази данни. Но инвентарът съдържа други 
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показатели; някои от тях биха могли да бъдат 

полезни за по-доброто разбиране на 

дългосрочните тенденции при горските птици 

и за идентифициране на натиск върху размера 

на популацията на горски птици. 

Данните от инвентаризацията на горските 

територии, както и териториите, имащи 

характеристика на гора се съхраняват в 

електронна база данни на Изпълнителната 

агенция по горите. 

За прилагането на схемите за мониторинг на 

птиците лесовъдите биха могли да бъдат 

обучени за редовно преброяване на видове 

като лещарка, глухар, черен щъркел, горски 

бекас, кълвач и големи грабливи птици. 

Мониторинг по време на лов Няколко вида диви птици и един нововъведен 

вид (обикновен фазан) са обект на лов в  

България. Основният период на лов е между 

август и януари. Единствено за глухара 

ловният сезон е през пролетта. Пет вида са 

класифицирани като т.нар. видове вредители 

и могат да бъдат ловувани целогодишно. 

Ловната статистика се събира от 

Изпълнителната агенция по горите и се 

предоставя на годишна база. Данните, 

събрани при отстрел, могат да служат като 

допълнителен инструмент за наблюдение на 

броя на гнездящи, мигриращи или зимуващи 

видове. Това обаче е полезно само ако 

данните се събират систематично от ловците 

и прилаганата методология не варира през 

годините. Надеждността на данните може да 

бъде ограничена за няколко вида, в случай че 

те се развъждат в плен и се пускат в дивата 

природа преди началото на ловния сезон 

(напр. Grey Partridge, Chukar). Необходимо е 

също така да се въведат някои допълнителни 

атрибути на данните, за да е възможно да се 

привърже информацията за отстрела с 

географски координати. 

На следващо място, важна информация би 

могла да бъде набрана чрез ежегодното 

пролетно преброяване на дивеча. Отново, 

необходимо е да се приложи стандартизирана 

методика по отношение на птиците, която да 

позволява набирането на данни, с 

необходимите атрибути. За повишаване на 

ефективността на този тип мониторинг, 

целесъобразно е да се осигури обучение и 

инструктаж на ловците, извършващи този тип 
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дейност. Така би могло да се разшири обхвата 

на регистрираните видове извън тези, които 

са предмет на лов. 

Мониторинг по време на изграждане и при 

експлоатация на инвестиционни проекти 

В решенията по ОВОС често фигурира 

изискване за провеждане на мониторинг за 

различни видове и природни местообитания 

по време на изграждане и експлоатация на 

инвестиционни проекти. Данните от този 

мониторинг са важни и следва да бъдат 

систематизирани, така че да се използват за 

целите на докладването по Чл. 12 на 

Директивата за птиците. В допълнение, тези 

данни биха могли да бъдат полезни за 

идентифициране на видовете натиск, оказващ 

въздействие върху размера на популациите на 

отделни видове птици. 

Проследяване на промените в 

земеползването 

Идеологията на покриване на територията на 

страната с физически блокове, всеки от които 

има за характеристика начин на трайно 

ползване, следва идеологията на изграждане 

на пълно земно покритие, формиране на 

физически блокове и тяхното кодиране 

съобразно приетата номенклатура. Поради 

натрупаният в страната опит при изпълнение 

на проекта на ЕС „КОРИН – Земно покритие”, 

при създаване на Системата за 

идентификация на земеделските парцели 

(СИЗП) – Земно покритие са използвани 

основните елементи, номенклатура и 

дефиниции от КОРИН. Те са претърпели 

незначителни промени и допълнения, за да се 

отрази спецификата на целите и задачите на 

СИЗП. По така определените класове земно 

покритие са разработени класове по 

земеползване (по начин на трайно ползване). 

Министерство на земеделието и храните 

текущо обновява данните в СИЗП. Всяка една 

държава–членка  на ЕС създава и поддържа в 

актуално състояние базите данни на СИЗП за 

да осигури коректно изпълнение на 

процедурите по предоставяне на земеделски 

субсидии от страна на Европейската общност. 

Актуализацията на СИЗП дава възможност да 

се проследи промяната в земеползването, 

което е от ключово значение за 

идентифициране на видовете натиск, оказващ 

въздействие върху размера на популациите на 

отделни видове птици. 
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Синергичните ефекти в прилагането на отделни програми за мониторинг следва да 

бъдат добре проучени и прилагани, тъй като това ще увеличи значително обема на 

набраните данни, без значително увеличение на ресурсите, разходвани за набирането 

им. 

 

7.4. УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ ОТ МОНИТОРИНГ 

Управлението на данни е процес, включващ широк спектър от дейности - от 

административни до технически аспекти на работа с данни. Добрите практики за 

управление на данни включват
4
: 

 Политика за данните, която определя стратегически дългосрочни цели и 

осигурява ръководни принципи за управление на данните; 

 Ясно определени роли и отговорности за всички субекти, участващи в процеса 

на управление на данните - доставчици на данни, организатори на процеса на 

набиране на данни и ползватели; 

 Процедури за качество на данните (напр. осигуряване на качеството, контрол на 

качеството) на всички етапи в процеса на управление на данните; 

 Контрол и валидиране на данните; 

 Документиране на специфични практики за управление на данни и описателни 

метаданни за всеки набор от данни; 

 Придържане към договорените практики за управление на данни; 

 Внимателно планирани и документирани спецификации на базата данни, 

базирани на разбиране на изисквания от страна на потребителя; 

 Определени процедури за актуализации на инфраструктурата на 

информационната система (хардуер, софтуер, формати на файлове, носител за 

съхранение), методи за съхранение и архивиране и самите данни; 

 Текущ одит на данните, мониторинг на използването и оценка на ефективността 

на управленските практики и целостта на съществуващите данни; 

 План за съхранение и архивиране на данни и тестване на този план (процедури 

за възстановяване при загуба на данни); 

 Постоянен и развиващ се подход за сигурност на данните; 

 Ясни критерии за достъп до данните и, когато е приложимо, информация за 

всички ограничения при използването им; 

 Ясни и документирани данни, които са достъпни и използваеми за 

потребителите, с последователни процедури за достъп. 

Терминът „управление на данни“ обхваща пълния спектър от дейности, свързани с 

обработката на данни, в т.ч.: 

 Политика и администрация - политика за данните, роли и отговорности, 

собственост на данни; 

 Събиране на данни - качество на данните, документиране и организация на 

данните (имена на бази данни и файлове, съдържание на файловете, метаданни), 

стандарти за данните, контрол, сигурност, достъп, публикуване на данни. 

Стандарти за качество на данните могат да бъдат налични по отношение на  точност, 

прецизност, резолюция, надеждност, повторяемост, възпроизводимост, пълнота и 

актуалност. От друга страна, документирането на данните е от решаващо значение за да 

се гарантира, че наборите от данни могат да бъдат използвани в бъдеще. Всички набори 

от данни трябва да бъдат идентифицирани и документирани, за да се улесни тяхната 

                                                 
4
 http://www.prbo.org/refs/files/12058_Martin2010.pdf 
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последваща идентификация, правилно управление и ефективна употреба, както и да се 

избегне въвеждането на едни и същи данни повече от един път.   

Метаданните, дефинирани като данни за данни, предоставят информация за 

идентификацията, качеството, пространственият контекст, атрибутите на наборите от 

данни, като се използва обща терминология и набор от дефиниции, които 

предотвратяват загубата на първоначалния смисъл и стойност на ресурса. Това е 

особено важно при наборите от данни за биологичното разнообразие, тъй като често се 

събират различни видове данни, които се записват по различни начини.   

Важен аспект в процеса на управление на данните е въпросът с тяхната собственост. 

Директива 2001/29/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 

2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и 

сродните му права е транспонирана в българското законодателство, като е интегрирана 

в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Директивата не засяга 

биологичните данни, тъй като същите не попадат в приложното поле на авторското 

право. Първичните биологични данни са данни, получени чрез научни и 

високотехнологични експерименти, литературни публикации и компютърни анализи. 

Самите първични биологични данни не могат да бъдат третирани като обект на 

авторското право, тъй като попадат в изключенията от закриляни обекти, предвидени в 

Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Съгласно Чл. 4, т. 4 от 

ЗАПСП не са обект на авторското право новини, факти, сведения и данни.  

В този контекст, остава открит въпросът с достъпа до данни, който е ключов за 

управлението на целевите видове птици и териториите, които те обитават. Без 

достатъчно данни не биха могли да се определят тенденциите в популациите и 

разпространението на видове птици, което ще ограничи възможностите за 

предприемане на адекватни мерки по опазване. Затрудненият достъп до данни може да 

се разглежда в контекста на техния дефицит (т.е. данните не са били набрани) или в 

контекста на липсата на достъп до съществуващи данни. Доколкото настоящата 

Национална концепция за мониторинг третира целия процес на събиране и използване 

на данни за целите на докладването по Чл. 12 на Директива за птиците, то и 

преодоляването на проблема с достъпа до данни се разглежда в настоящата секция. 

Прилагането на предложените схеми за мониторинг на птиците, в необходимия обем и 

с изискваната регулярност ще допринесе за набирането на достатъчен обем от данни. 

Независимо от това коя организация ръководи изпълнението на отделните схеми за 

мониторинг, събраните данни следва да бъдат въведени в Националната база данни на 

НСМСБР. Това ще доведе до възможността данните да се управляват на едно място, за 

да се гарантира тяхното качество и кохерентност. От своя страна, Националната база 

данни следва да регламентира достъпа до масивите от данни на различни 

заинтересовани лица, които ще ги използват за различни цели.  

На фигурата по-долу са представени етапите на процеса на събиране и управление на 

данните от мониторинг
5
. Етапите са представени като цикъл, за да отразяват 

повтарящия се характер на мониторинга. Стрелките представляват точки за решение, за 

изпълнение или приключване на всеки етап или за преразглеждане на схемите за 

мониторинг, въз основа на обратна връзка или вътрешна оценка. 

 

 

                                                 
5
 https://wildlife.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wsb.548 
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На фигурата са представени отделните действия, които съпътстват изпълнението на 

етапите. Важно е да се подчертае, че процесът на управление на данните не е следствие 

от дейностите по мониторинг, а непрекъснат процес, стартиращ от момента на 

планиране на изпълнението на дадена мониторингова схема, до крайната оценка на 

резултатите от мониторинг. По-долу са представени основните аспекти в работата по 

мониторинг, имащи пряко отношение към управлението на данните: 

 Етап „Планиране“ – На този етап се вземат предвид основните елементи на 

схемата за мониторинг и начина на нейното прилагане. Утвърждават се 

протоколите за теренна работа, разработват се инструкции и указания, създават 

се инструменти. За да се гарантира, че изпълнението на дадена схема за 

мониторинг ще доведе до набирането на планираните данни, важно е още на 

този етап да се адресират серия от въпроси: 

 Защо? - Документацията трябва ясно да определя връзката между целите на 

мониторинга и данните, които се събират; 

 Как? - Процедурите за набиране на данни трябва да бъдат описани 

достатъчно подробно, така че данните да могат да се събират 

последователно в рамките на сезона и през различните сезони. 

Подробностите трябва да включват реда, в който се събират данни, 
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специфични процедури за тази цел, използване на оборудването и 

процедури за осигуряване на качество, вградени в събирането на данни; 

 Къде? - Референтната рамка, дизайна на извадката, разположението на 

местата за мониторинг, координатите и т.н.; 

 Кога? - Сезонността, времето от деня, метеорологичните условия, годините 

и условията за извършване на наблюденията, трябва да бъдат ясно 

формулирани; 

 Какво? - Подробно описание на събраните данни трябва да включва 

информация за събиране на извадки (напр. информация за местоположение, 

дата, имена на наблюдатели, параметри, типове данни и т.н.; 

 Кой? - Ролите и отговорностите за набиране на данни трябва да бъдат ясно 

посочени, заедно с описания на всяко обучение или инструктаж, 

необходими за наблюдателите. 

Ефективното планиране на управлението на данни от мониторинг изисква да се 

обмислят достатъчно подробно и да се планират процесите на набирането на 

данни (събиране, осигуряване на качеството и свързаната с тях документация), 

управление на данните (структури за съхранение, защита на целостта и 

архивиране), запазване на данни и споделяне на данни.  

 Етап „Подготовка“ – на базата на планирания обем, количество и параметри 

на данните, които се очаква да бъдат набрани, следва да се прецени каква 

инфраструктура за съхранение и управление на данните ще бъде необходима. 

Важен е и въпросът по какъв начин данните от теренната работа ще бъдат 

въвеждани в тази инфраструктура – чрез он-лайн приложения или чрез ръчно 

въвеждане от хартиени протоколи. Препоръчително е да се осигури 

възможност и при двете опции. В редица случаи изолираните терени за работа 

затрудняват ползването на он-лайн приложения, поради липса или ограничен 

обхват на интернет връзката. В тези случаи работата с хартиени формуляри ще 

бъде по-сигурното решение. Освен средата за въвеждане на данните, важно е 

да се осигури и подкрепа на теренните екипи, така че да се гарантира, че ако те 

имат проблеми в работата с инфраструктурата за съхранение и управление на 

данните, определен специалист би могъл да окаже съдействие и да разреши 

този проблем; 

 Етап „Набиране на данни“ – това е етапа на същинската теренна работа. Той 

е критичен за качеството на набраните данни. Трябва да се гарантира, че 

теренните екипи прилагат разработените методики за мониторинг, прилагат 

правилно методите, работят с изправно оборудване. Въвеждането на контрол 

върху теренната работа е важен фактор в изграждането от една страна на 

отговорно отношение у наблюдателите, а от друга – своевременно откриване 

на пропуски, които могат да доведат до грешки и несъответствия в събраните 

данни. Там, където е приложимо, могат да се провеждат повтарящи се 

измервания или преброявания, за да се потвърди коректността на прилагане на 

методиката. Ръководителят на теренния екип следва да проследява дали всички 

полета на протоколите за теренна работа са попълнени, има ли неясни записи, 

корекции, които са трудно четими или създават възможности за погрешно 

разбиране на данните. Всеки протокол от теренна работа трябва да носи името 

на наблюдателя, който го е попълним и всяка необходима информация, която 

след това за формира метаданните към данните, въведени в общата база данни 

за мониторинга; 
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 Етап „Въвеждане“ – този етап обхваща процеса на въвеждане на данните в 

инфраструктурата за съхранение на данни. Това е процес, при който данни от 

теренната работа се въвеждат в специализирани бази данни. Това може да се 

извършва от хартиени протоколи или да става успоредно със събирането на 

данни, чрез използване на он-лайн приложения. С цел да се намали риска от 

допускане на грешки, важно е в базите данни да са проектирани падащи 

менюта, напр. с имената на видовете птици, характерни местообитания и т.н. 

Използваната система трябва да дава възможност за качване на снимки, 

аудиофайлове, GPS точки и тракове. Системата трябва да е проектирана така, 

че да осигурява бърза и безпроблемна работа на наблюдателите, така че 

времето за въвеждане на данните да е оптимално. В случаите, когато се 

използва хартиен протокол за теренната работа, той трябва да се съхрани, 

сканира и качи в системата. Това ще даде необходимата сигурност, че при 

преписването му не са допуснати грешки, а от друга страна – ще даде 

възможност за отстраняване на грешки, чрез проверка в оригиналния документ; 

 Етап „Контрол“ – мерките за осигуряване на качество, предприети при 

получаването на данни, оказват голямо влияние върху цялостното им качество. 

Данните трябва да бъдат прегледани, още по време на натрупването им през 

полевия сезон, за да се сведе до минимум разпространението на грешки и 

загубата на данни. Всеки път, когато се идентифицират грешки или 

недостатъци, трябва да се предприемат стъпки за идентифициране и смекчаване 

на източниците им - независимо дали чрез допълнително обучение, 

калибриране или чрез промени в оборудването или процедурите, използвани за 

събиране на данни. Много системи за съхранение на данни имат вградени 

инструменти за автоматичен контрол – дават индикация за непопълнени полета, 

отчитат грешки при въвеждане на неправилни координати и т.н. Независимо от 

това, необходим е и периодичен преглед на въведените данни (напр. след всяка 

теренна мисия) и в края на всеки полеви сезон, за да се идентифицират бързо 

проблемите, които могат да са повлияли на качеството на данните. Целите на 

прегледа на качеството на данните са: 1) да се гарантира, че всички проблеми и 

грешки са известни преди използването на данните; 2) да се коригират 

възможно най-много грешки и 3) да документира общото състояние на набора 

от данни и всички пропуски или ограничения при използването, така че данните 

да могат бъдат надеждно използвани сега и в бъдеще. Препоръчителен е процес 

на преглед на качеството на данните, който включва 3 основни стъпки: 

 Проверка – На лице ли са всички данни? Точно ли са представени? 

Проверката на данните оценява новопридобитите данни за пълнота, 

коректност и съответствие със спецификациите за придобиване; 

 Валидиране - Имат ли смисъл данните? Какви са грешките? Валидирането на 

данни позволява маркиране и анотиране на данни, които не са напълно 

съвместими с протокола за събиране на данни. Това подкрепя 

повторяемостта на анализите и помага на потребителите да определят кое 

подмножество от данни е подходящо за използване; 

 Сертифициране - Готов ли е наборът от данни за използване и споделяне? 

Какво е цялостното качество? Сертифицирането на данни представлява 

еталон, показващ, че данните са в окончателно състояние и могат да бъдат 

използвани за анализ и споделяне с други потребители. 

Важно е да се отбележи, че процедурите по контрол трябва да се извършват от 

специалисти, различни от членовете на екипа, събрал данните. Това ще осигури 
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необходимата независимост на заключенията и ще даде увереност у 

потребителите на данни, че те не са манипулирани.  

 Етап „Описание“ – това е етапът, на който се създават метаданните, т.е. 

данни за данните. Метаданните са предназначени да опишат информация, 

важна за потребителя на набора от данни, за да го използва успешно - какво 

съдържат и представляват данните, защо са събрани, как са събрани, как са 

извършени проверки на качеството на данните и резултати, с кого да се свърже, 

ако има въпроси относно данните. Метаданните са особено полезни за 

дългосрочни серии от данни, за да помогнат на администратора на системата 

да запомни какво и защо е направено. В общ смисъл метаданните могат да 

включват описателен текст, диаграми, диаграми на потоци, изображения, 

видео- и звукови файлове или други описателни файлове - такива елементи 

представляват неофициални метаданни. Официален запис на метаданни 

осигурява структуриран преглед на набора от данни и често включва препратки 

към подробна информация в други източници. Метаданните трябва да 

отговарят на четири условия: 1) да са правилни, 2) да са пълни, 3) да са 

изчерпателни и 4) да са разбираеми. „Правилни“ означава, че в съдържанието 

на метаданните няма грешки; „Пълни“ означава, че присъстват всички 

подходящи елементи за метаданни, дори и незадължителните; „Изчерпателни“ 

означава, че съдържанието на метаданните напълно описва набора от данни, а 

„Разбираеми“ означава, че съдържанието на метаданните може да бъде 

разбрано от някой, който не е експерт в областта, който се ползва от 

събирането на набора от данни; 

 Етап „Анализи“ - от гледна точка на управлението на данните, основните 

цели са да се осигури повторяемостта на процедурите за анализ във времето и 

да се гарантира, че хората, които не са свързани с проекта, са в състояние да 

разберат как са разработени наборите от анализи и други производни продукти 

(например карти, модели). Трябва да бъдат установени процедури за 

съхранение на копия на скриптове за данни и набори от входящи данни, 

използвани за анализ, и да се документират стъпките, предприети по време на 

анализа. Важно да се поддържа подробен запис за всички промени или 

манипулации на данните, направени по време на анализа, както и да се 

използва система за именуване и версиране на файлове. Това осигурява 

необходимата прозрачност за потребителите на продуктите за анализа и помага 

да се отговори на потенциалните законови или политически изисквания; 

 Етап „Чувствителност“ – част от данните от мониторинг представляват 

чувствителни данни, до които достъпът е ограничен. Това са данни напр. за 

местоположение на гнездата на редки видове птици. Наборите от данни, 

съдържащи чувствителна информация следва да бъдат надлежно обозначени, 

за да се ограничи тяхното разпространение. В случай, че анализите на такива 

данни съдържат чувствителна информация, те също следва да бъдат 

маркирани, като информация с ограничен достъп; 

 Етап „Споделяне“ - трябва да гарантира, че основните продукти от 

прилагането на схеми за мониторинг - сертифицирани данни, метаданни, 

отчети и продукти за анализ - са достъпни и използваеми в дългосрочен план  

чрез архивиране и/или публикуване на продукти в подходящи хранилища за 

информация. Администраторът на системата може да разработи набор от 

продукти за целево разпространение, за да достигнат до конкретна аудитория и 

заинтересовани страни. Планирането на управление на данни също трябва да 
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взема под внимание как ще се обработват и проследяват заявките за данни. При 

създаването на други производни продукти от данни, като отчети, карти и 

графични изображения, може да е необходимо да се създаде процес на 

разработване и вътрешен преглед, който да отчита целевите аудитории и 

техните потребности, както и да се идентифицират и/или разработят стандарти 

за графична идентичност, формат и съдържание на документа и други 

изисквания за използваемост. Политики, относно правна конфиденциалност 

(например за редки видове птици или лични данни на наблюдателите), може да 

ограничи начина, по който данните се споделят и публикуват. Чувствителната 

информация (напр. местоположенията на пещери или застрашени видове) 

трябва да бъде ясно идентифицирана преди разработването и публикуването на 

продукта и да бъде премахната от наборите от данни и производните продукти, 

предназначени за разпространение. Препоръчително е да се създадат работни 

процеси и процедури за преглед на набори от данни и производни продукти за 

чувствителна информация преди разпространението й, както и да се установят 

споразумения за поверителност, ако това е необходимо, за да се даде 

възможност за разкриване на такава информация; 

 Етап „Оценка“ - провеждането на редовни срещи за преглед на набраната 

информация, след приключване на полевия сезон, предоставя възможност на 

теренните екипи да преглеждат и подобряват качеството на данните, 

качеството на метаданните и друга документация. Оценките могат да бъдат 

важна част от процеса на развитие на капацитета на наблюдателите. 

Следсезонните дискусии трябва да обхващат 1) преглед на протоколите за 

събиране на данни, относно тяхната  използваемост и повторяемост; 2) обратна 

връзка и предложени подобрения в материалите за инструктажи и обучения; 3) 

ефективност на процедурите за осигуряване на качество; 4) състояние и 

разположение на данни и други файлове (например изображения), натрупани 

през последния сезон; и 5) предложени за промени в оборудването, работните 

процеси, процедурите за обработка на данни и инфраструктурата, които могат 

да подобрят ефективността. Концепцията за оценка може да се приложи и за 

други аспекти от изпълнението на мониторинга, напр. 1) пълнотата на записите 

на метаданните и 2) въздействието и стойността на информацията от 

мониторинга за заинтересованите страни и други планирани аудитории. На 

база на извършените оценки следва да се вземе решение дали е необходимо да 

се извършат промени в управлението на данните или разработените механизми 

работят достатъчно ефективно. Ключови документи за прилагането на схемите 

за мониторинг, напр. протоколи и стандартни оперативни процедури, трябва 

периодично да се актуализират, за да отразяват промените в практиката и да 

включват извлечени уроци. Историята на промените на тези документи трябва 

ясно да се проследява, включително кой е направил промени, когато са 

направени промени, както и обосновката за промените.  

Описаният жизнен цикъл на процеса на управление събиране и управление на данните 

от мониторинг следва да бъде въведен, като част от НСМСБР. Вероятно част от 

описаните процеси вече се прилагат и дават своите резултати. Независимо от това и в 

контекста на предстоящото значително увеличаване на усилията по мониторинг, 

подобряването на процеса на управление на данни е критично важно. В тази връзка, 

необходимо е разработване на ясни и детайлни процедура за работа, обхващащи  

всички етапи от процеса на управлението на данните, както и критичен преглед на 

съществуващата информационна система към НСМСБР, за да се оцени доколко тя 

съответства и може да осигури изпълнението на описаните по-горе управленски 
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функции. Идентифицираните дефицити следва да бъдат компенсирани чрез 

надграждане на системата и подобряване на нейната функционалност.  

 

7.5. АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ 

Целта на разработване на настоящата Национална концепция за мониторинг на птиците 

в България е да се осигури систематичен подход за набиране на данни от мониторинг 

на птиците, който да обезпечи докладването по Чл. 12 на Директива за птиците. От 

друга страна, набраните данни от мониторинг ще допринесат за извършването на 

анализи, на базата на които да се вземат важни управленски решения, свързани с 

управлението на мрежата Натура 2000, в т.ч. планиране и изпълнение на мерки за 

подобряване на състоянието на целевите видове птици. 

В настоящата секция е направен преглед на анализите и оценките, предназначени за 

постигане на посочените две цели. 

 

7.5.1. АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОКЛАДИТЕ ПО ЧЛ. 12 НА 

ДИРЕКТИВА ЗА ПТИЦИТЕ 

Съгласно изискванията за докладване по Чл. 12 на Директивата за птиците, докладват 

се всички гнездящи видове птици и избрани видове мигриращи и зимуващи птици, 

съгласно определените списъци с видове (checklist) за всяка страна членка на ЕС. 

Изисква се да се изготвят оценки на състоянието по специфичен набор от параметри на 

национално ниво за всяка страна членка на ЕС. 

Тези параметри се съдържат в Анекс В от формата за докладване по Чл. 12 от 

Директивата за птиците. 

Параметрите за оценка на състоянието и тенденциите на видовете птици на национално 

ниво са следните: 

 Информация за вида – за всички видове или подвидове във всички съответни 

сезони, както са изброени в „Чек-листа“; 

 Размер на популацията на вида – за всички видове, редовно гнездящи или 

зимуващи; 

 Тенденции в популацията на вида – за всички видове, редовно гнездящи или 

зимуващи; 

 Карта на разпространение и размер на площта на гнездящите видове птици - 

за всички видове, редовно гнездящи; 

 Тенденции в разпространението на гнездящите видове птици - за всички 

видове, редовно гнездящи; 

 Напредък свързан с работата по Международните планове за действие на 

видовете (Species Action plans - SAPs), планове за управление (Management Plans-

MPs), кратките бюлетини за управление на вида (Brief Management Statements - 

BMSs) – за видове, за които има разработени такива документи; 

 Основни влияния и заплахи – само за видове от приложение I на Директива за 

птиците и за други ключови мигриращи видове, които са в нестабилно 

състояние на ниво ЕС; 
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 Консервационни мерки – само за видове от приложение I на Директива за 

птиците и за други ключови мигриращи видове, за които са определени Натура 

2000 места (SPAs); 

 Покритие в рамките на мрежата Натура 2000 (SPAs); 

 Информация, свързана с видовете от приложение ІІ на Директивата за 

птиците (Чл. 7) – само за видове от приложение ІІ на Директивата за птиците. 

Определянето на състоянието на даден вид на национално ниво представлява 

комплексна количествена оценка по популационни параметри, разпространение и 

заплахи за определен период от време. 

Съгласно методиката за измерване на напредъка към Цел 1 на Стратегията за 

биологичното разнообразие се отчита постигането на състояние на „сигурност“ на 

популациите „secure status“ - постигнати условия, които не водят до застрашаване на 

популацията в конкретно местообитание. 

Съгласно „Методиката за оценка на състоянието на видовете“, разработена в рамките 

на проекта на ИАОС за „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на 

състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“, даден вид 

е в стабилно (secure) състояние, ако площта на разпространението му не намалява 

(увеличава се или е стабилна) и не е под благоприятното референтно разпространение; 

популацията му не намалява и не е под благоприятната референтна популация и 

главните въздействия и заплахи за вида не са значителни. Дадени са следните 

дефиниции за благоприятното референтно разпространение и благоприятната 

референтна популация. 

Даден вид е в лошо състояние, ако площта на разпространението му намалява и/или е 

под благоприятното референтно разпространение; популацията му намалява и/или е 

под благоприятната референтна популация и главните въздействия и заплахи за вида са 

значителни. 

При всяка друга комбинация на показателите видът е в незадоволително състояние. 

Най-основните параметри за оценка на състоянието и тенденциите на видовете птици 

на национално ниво, определени в Анекс В от формата за докладване по Чл. 12 от 

Директивата за птиците, са: 

Параметри за оценка на състоянието и тенденциите на видовете птици на 

национално ниво 

Размер на популацията на вида (Population size)  

Използват се единиците, определени за всеки вид / популация в „Чек-листа“ от 

Референтен портал. 

Тенденции в популацията на вида (Population trend) 

Срокът за краткосрочна тенденция е 12 години (два отчетни цикъла). За докладите 

през 2013-2018г. този период е 2007-2018г., или възможно най-близък период. 

Идеалният период за отчитане на дългосрочните тенденции е от 1980г. (когато 

Директивата за птиците е приета) до 2018г. 

Тенденции в разпространението на гнездящите видове птици (Breeding 

distribution trend) 

Срокът за краткосрочна тенденция е 12 години (два отчетни цикъла). За докладите 
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през 2013-2018г., този означава периодът е 2007-2018г. или възможно най-близък 

период. Идеалният период за отчитане на дългосрочните тенденции е от 1980г. 

(когато директивата за птиците е приета) до 2018г. 

Основни влияния и заплахи (Main pressures and threats) 

За Чл. 12 отчетените влияния/натиск (pressures) се считат за минали или настоящи 

въздействия (настоящия отчетен период), които застрашават дългосрочната 

жизнеспособност на вида и неговите местообитания, докато заплахите (threats) са 

предвидими въздействия, които се очаква да действат в бъдеще (в следващия отчетен 

период), които застрашават дългосрочната жизнеспособност на вида и неговите 

местообитания. 

Възможно е някои въздействия да са едновременно и влияние и заплаха, ако има 

въздействие сега и това въздействие се очаква да продължи. 

Препоръчва се времевия обхват за влияние да е отчетния период, т.е. 6 години. 

За заплахи отчетния времеви обхват е 2 отчетни периода (т.е. 12 години) в бъдеще. 

Заплахите не трябва да включват теоретични заплахи, но по-скоро тези проблеми, 

които е обосновано да възникнат. 

Списъкът на влиянията и заплахите ще бъде на разположение от Референтен портал 

(http://biodiversity.eionet.europa.eu/article12/reference_portal). 

От него ще могат да се избират определен брой влияния и заплахи, като следва да се 

посочват кодовете на тези с най-голяма и средна значимост/въздействие и да се 

обоснове определената степен на въздействие. 

Информацията за влиянията е заплахите е важна и във връзка с оценка на 

необходимостта от прилагането на поддържащи или възстановителни мерки. Важно е 

да се установи статистически достоверна връзка между конкретните влияния и 

заплахи, и състоянието на изследвания целеви обект. 

Консервационни мерки (Conservation measures) 

Посочват се най-важните консервационни мерки, предприети за всички видове от 

приложение I на Директива за птиците и за други ключови мигриращи видове, за 

които са определени Натура 2000 места (SPAs), оценка на ефективността от тези 

мерки и тяхното местоположение. 

Методите за оценка на състоянието и тенденциите на видовете птици на национално 

ниво са представени в Обяснителните бележки и Ръководството за докладване, за 

периода 2013–2018
6
. Форматът на докладите за видовете птици съдържа данни, 

използвани за оценка на състоянието на популациите на ниво ЕС. Част 1 от това 

Ръководство (Формат за докладване – поетапно ръководство) предоставя практически 

указания за начините за попълване на различните полета на Формата за докладване. 

Поетапното ръководство съдържа подробно описание на информацията, която се 

отчита във всяко поле, както и основните изисквания, на които трябва да отговаря тази 

информация (напр. „в идеалния случай краткосрочните тенденции се докладват за 

последните 12 години, като се допуска известна гъвкавост“). 

                                                 
6
 http://cdr.eionet.europa.eu/help/birds_art12 
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По-подробни описания на понятията и методите за докладване на информацията са 

представени в Част 2 (Определения и методи). 

Форматът за докладване по Член 12 се състои от две отделни Приложения (А и Б): 

 Приложение А (Annex A) - Общ доклад: Преглед на информацията за 

изпълнението и общите мерки, предприети съгласно изискванията на 

Директивата; 

 Приложение Б (Annex B) - Доклади за видовете: Формат за докладване за 

състояние и тенденции на видовете птици. 

Информацията, докладвана в Приложение Б (Annex B), включва данни, използвани за 

извършване на оценка на състоянието на популациите на ниво ЕС, заедно с 

информацията, необходима за оценка на основните движещи сили и въздействия на 

мрежата Натура 2000 върху популациите на видовете. 

 

7.5.2. АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЦЕЛЕВИТЕ ВИДОВЕ ПТИЦИ 

Измерването на промените в природата представлява огромно предизвикателство, тъй 

като информацията за тенденциите в областта на биоразнообразието често е оскъдна и 

неясна, в обхвата на видовите екосистеми. Най-добрият подход за тази цел е да се 

работи с индикатори. Те се разработват за да се определи количествено и да се 

разпространи сложна информация по разбираем начин. Индикаторите често се 

използват и като показател за функциите и здравето на екосистемите, поради високите 

разходи, сложността и трудността при директно измерване на тези процеси. 

Важна цел на анализа и оценката на данните от мониторинг е да се предостави 

необходимата информация на лицата, вземащи решения, така че те да могат да 

формулират и преразглеждат политиките за околната среда. 

Процесът на анализ и оценка за тази цел, се състои от три основни стъпки: 

1. Избор на видове/местообитания 

Видовете могат да бъдат избрани на различно ниво, в зависимост от конкретните цели 

за мониторинг. Най-често използваните нива са: държава, всички защитени територии, 

защитените зони от мрежата Натура 2000, отделна защитена зона и специфично 

местообитание. 

2. Изчисляване на тенденцията на видовете 

Изчисляването на индекса на тренд може да се извърши с TRIM (Тенденции и индекси 

за данни от мониторинг) или с подобна статистическа програма. Понастоящем TRIM се 

използва като стандартната програма (www.ebcc.info) от повечето организации, 

изготвящи оценка на тенденциите, в рамките на различни схеми за мониторинг в 

Европа. Тя анализира отброените времеви серии, използвайки регресията на Поасон и 

изготвя оценки на годишните индекси и тенденции. TRIM е специално създадена, за да 

се справи с данните, съдържащи липсващи наблюдения (защото и в стабилните схеми 

за мониторинг някои данни за определени места за мониторинг липсват, в рамките на 

някои години). Тези тенденции могат да бъдат изчислени за различни територии, 

предмет на интерес. 

3. Комбинация на видовите тенденции в многовидови индекси = 

„индикатори“ 
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Различните показатели могат да бъдат получени чрез комбиниране на видови индекси, 

претеглени по размер на популацията на всеки вид. Това означава, че промените в по-

големите популации имат по-голямо влияние върху общата композиционна тенденция. 

Тъй като националните схеми за мониторинг функционират за различен период от 

време, липсват общите годишни данни, които да бъдат оценени от TRIM. 

Този специфичен анализ следва да се извършва или от орнитолог с обширни 

статистически умения, или от опитен статистик, който е подкрепян от орнитолози. 

Тенденциите, определени за отделни видове птици, носят голяма полза за опазването 

им. За застрашените видове птици е особено важно да са налични тенденции, както на 

национално ниво, така и на ниво защитена зона.  

За целите на дейностите по опазване използването на индекси носи големи ползи. Сред 

тях, най-често са прилагат:  

 Индекс на птиците от селскостопанските местообитания, който е важен 

индикатор за устойчивостта в управлението на земеделските земи (подбор 

на гнездови видове птици от мониторинга на обикновените видове птици); 

 Индекс на популациите на птиците, обитаващи гори (комбинация от 

мониторинга на обикновените видове птици и специфични схеми за 

мониторинг на гнездящи видове (например кълвачи, горски сови, 

глухарови); 

 Натура 2000 индекс на птиците (често срещани и редки видове в защитените 

зони от мрежата  Натура 2000, използвани за размножаване, преминаване и 

зимуване); 

 Индекс на зимуващите водолюбиви птици (подбор на видове от 

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици); 

 Индекс на зимуващите грабливи птици (избор на видове от зимния 

мониторинг на грабливи птици); 

 Индекс на мигриращите реещи се птици (подбор на видове от мониторинг 

на мигриращите реещи се птици); 

 Индекс на мигриращите водолюбиви птици (също и за морските птици) 

(избор на видове от мониторинг на мигриращите водолюбиви и морски 

птици). 

Проследяването на стойностите на посочените индекси би допринесло в голяма степен 

за по-ефективното управление на видовете, предмет на докладване по Чл. 12 на 

Директива за птиците. 

 

7.6. КОНСУЛТИРАНЕ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

Подготовката и изпълнение на мониторинга и докладването на птиците трябва да бъде 

прозрачен и приобщаващ процес. Той трябва да се реализира в партньорство и в 

сътрудничество със заинтересованите страни.  

Заинтересованите страни в процеса на мониторинг и докладване са организациите, 

които участват в него или могат да бъдат пряко или косвено включени в процеса на 

вземане на решения. Най- общо, това са: природозащитни организации, научни 

организации, сдружения по интереси, държавни администрации, местни власти 
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икономически оператори, собственици/ползватели на земи, гори и водни обекти, 

учебни заведения, медии.   

Националната концепция за мониторинг на птиците потвърждава отговорността за 

провеждане на мониторинга на птиците на Изпълнителна агенция по околна среда 

(ИАОС), в партньорство с националните и природни паркове, които следва да осигурят 

регионалната координация на този процес. Отговорността по докладването е на МОСВ 

(чрез НСЗП).  

Процесът на консултиране и на осигуряване на участието на заинтересованите страни 

следва да се координира от тези организации. Всяка заинтересована страна следва да 

има ясно определени роли, така че участието й в процеса да е ясно дефинирано и 

отговарящо на нейните интереси и очаквания. Това може да бъде подкрепено с 

различни споразумения или договори, както и да е регламентирано в рамките на 

националното законодателство. Част от заинтересованите страни ще се присъединят 

към процеса на базата на участие им в различни форми на обсъждания, други ще 

участват активно при набиране на данни, привличане на доброволци, осигуряване на 

ресурси, логистична подкрепа и т.н. 

Потенциалните роли на отделните групи заинтересовани страни в процеса на 

мониторинг, са посочени в таблицата по-долу: 

Заинтересовани страни Възможен принос към мониторинга на птиците в България 

Природозащитни 

организации 
 Партньорство в изпълнението на конкретни схеми за 

мониторинг; 

 Набиране на доброволци; 

 Обучение и изграждане на капацитет за теренна работа;  

 Привличане на финансиране;  

 Участие в работни групи и обсъждания;  

 Участие в организацията и провеждането на национални и 

регионални събития и кампании. 

Научни организации  Партньорство в изпълнението на конкретни схеми за 

мониторинг, особено такива, които се прилагат по-трудно и 

изискват по-висока експертиза; 

 Предоставяне на експертиза и методологична подкрепа;  

 Научни разработки и въвеждане на нови технологии за 

мониторинг; 

 Привличане на финансиране;  

 Участие в работни групи и обсъждания;  

 Участие в национални и регионални събития и кампании. 

Ловни сдружения  Партньорство в изпълнението на конкретни схеми за 

мониторинг, основно при мониторинга на птиците, предмет 

на лов; 

 Привличане на доброволци; 

 Привличане на финансиране;  

 Участие в работни групи и обсъждания;  

 Участие в национални и регионални събития и кампании. 

Държавни 

администрации  
 Набиране на данни в рамките на съществуващи 

мониторингови програми, управлявани от съответната 

администрация; 

 Предоставяне на данни, с цел изготвянето на докладите по 
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Заинтересовани страни Възможен принос към мониторинга на птиците в България 

Чл. 12 на Директива за птиците; 

 Участие в работни групи и обсъждания;  

 Участие в национални и регионални събития и кампании. 

Местни власти  Предвид провеждането на мониторинга в конкретни места, 

разположени на територията на българските общини, 

местните власти биха могли да подкрепят дейностите по 

мониторинг чрез: 

 Осигуряване на добра информираност и организация на 

местно ниво при осъществяване на дейностите по 

мониторинг на местно ниво; 

 Логистична подкрепа на местно ниво; 

 Привличане на доброволци; 

 Привличане на финансиране;  

 Участие в работни групи и обсъждания;  

 Участие в национални и регионални събития и кампании. 

Икономически 

оператори 
 Участие в теренни проучвания; 

 Предоставяне на данни с цел изготвянето на докладите по 

Чл.. 12 на Директива за птиците; 

 Логистична подкрепа на местно ниво; 

 Предоставяне на ресурси;  

 Участие в работни групи и обсъждания;  

 Участие в национални и регионални събития и кампании. 

Собственици/ползватели 

на земи, гори и водни 

обекти 

 Участие в теренни проучвания; 

 Осигуряване на достъп до места за мониторинг; 

 Предоставяне на данни с цел изготвянето на докладите по 

Чл.  12 на Директива за птиците; 

 Логистична подкрепа на местно ниво; 

 Предоставяне на ресурси;  

 Участие в работни групи и обсъждания;  

 Участие в национални и регионални събития и кампании. 

Учебни заведения  Разработване на специализирани учебни пособия; 

 Организиране и провеждане на специализирани учебни 

занятия за ученици; 

 Участие в доброволчески програми; 

 Участие в национални и регионални събития и кампании. 

Медии  Медийно отразяване на дейностите по мониторинг на 

птиците; 

 Публикуване на общо достъпна информация за резултатите 

от мониторинга на птиците; 

 Участие в национални и регионални събития и кампании. 

В следващата секция е представена визия за организация и координация на процеса на 

мониторинг и докладване по Чл. 12 на Директива за птиците, който обвързва и 

участието на заинтересованите страни. 
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ПРОЦЕСА НА 

МОНИТОРИНГ И ДОКЛАДВАНЕ ПО ЧЛ. 12 НА ДИРЕКТИВА ЗА 

ПТИЦИТЕ 

сновната отговорност по координацията на дейностите за мониторинг на 

птиците в България е на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). 
Тя следва да е подкрепяна на регионално ниво от Регионалните инспекции по 

околна среда (РИОСВ), Националните и Природни паркове. Дирекция „Национална 

служба за защита на природата (НСЗП) в МОСВ отговаря за докладването по Чл. 

12 на Директива за птиците. На фигурата по-долу са визуализирани връзките между 

отговорните организации, с отчитане на ролята и участието на заинтересованите 

страни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

 

 

ИАОС 

РИОСВ, НП и ПП 
Партньорски организации/ 

Заинтересовани страни 

БАЗИ ДАННИ 

Договори/Споразумения  

Правила и процедури 

Правилници  

Правила и процедури 

МОСВ  

НСЗП 

Външна     

експертиза 

Заинтересовани 

страни 

ДОКЛАДВАНЕ ЕС УПРАВЛЕНИЕ 

Договори/Споразумения  

Правила и процедури 
Участие 

Обсъждане 



Национална концепция за мониторинг на птиците в България 

Консорциум ДИКОН – ПАРТИЦИП 

83 

Националната концепция предвижда изпълнението на редица схеми за мониторинг, 

които следва да бъдат реализирани в различен географски обхват. Това ще изисква 

сериозни усилия за работа на регионално и местно ниво. В този смисъл, 

включването на други структури в рамките на МОСВ в този процес е важно, за да се 

постигане необходимата ниво на ефективност и ефикасност. И към настоящия момент 

ИАОС работи активно с РИОСВ, Националните и Природни паркове. Тези 

организации следва да засилят ролята си, като регионални структури по мониторинга. 

Парковите администрации биха могли да поемат организацията на мониторинга на 

тяхна територия, а РИОСВ да осигури процеса в останалата част от страната. 

Изпълнението на разнообразните схеми за мониторинг ще изисква различни усилия, в 

т.ч. надграждане на съществуващите схеми за мониторинг. Част от схемите са 

относително лесни за изпълнение, но се реализират в голям мащаб, напр. 

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици. Други схеми обхващат редки 

видове птици и птици със скрит начин на живот, наблюдението на които изисква по-

голямо теренно усилие и експертиза. За да се осигури регулярното и пълно изпълнение 

на схемите, Националната концепция предвижда възприемане на диференцират подход, 

който включва привличането на партньори, на базата на договорни отношения или 

споразумения. С кои организации ще бъдат подписани такива споразумения ще зависи 

най-вече от техния опит, мотивация за участие и приемане на общи принципи и 

правила за работа, гарантиращи качеството на процеса. Всички тези условия следва да 

са част от договорите или споразуменията, подписани с тях. За изпълнението на схеми, 

осъществявани в широк мащаб, но в ограничен времеви интервал могат да бъдат 

планирани и проведени кампании, които да привлекат подкрепата на по-широк кръг 

заинтересовани страни. 

Основна цел на действията по координация на мониторинга следва да бъде 

осигуряването на данните, набрани в отделните схеми, в т.ч. и по различни 

проекти (напр. по програма LIFE). Те следва да постъпват в Националната база 

данни, където да се извършва контрола и валидирането им. Само чрез събирането на 

данните от мониторинг на едно място може да се гарантира тяхната кохерентност и 

качество, така че да се осигури процесът на докладване по Чл. 12 на Директивата за 

птиците, както и самото управление на защитените зони от мрежата Натура 2000, по 

отношение на птиците.  

Има известна специфика по отношение на мястото, където ще постъпват данни от 

други програми за мониторинг, обслужващ целите на други политики. В случаите, в 

които те следват протокола за работа, въведен в НСМСБР, данните трябва да постъпват 

в Националната база данни. Ако тези данни са свързани по-скоро с определяне на 

заплахите и влиянията, съхранението и техния анализ би трябвало да се извършва от 

НСЗП.  

Към ИАОС следва да се създаде Работна група по мониторинг на птиците, в която да 

участват представители на всички организации, участващи в процеса на набиране на 

данни, както и представители на НСЗП. Работната група трябва да прави преглед на 

постъпилите данни от предходния период, както и да анализира настъпили 

несъответствия по отношение на качеството на данните. Групата следва да изготвя 

графика за провеждане на мониторинг за съответната година, да планира необходимите 

ресурси за изпълнение на дейностите по мониторинг, да обсъжда необходимите 

подобрения по отношение на организацията на работа, като при необходимост дава 

препоръки за промяна в схемите за мониторинг.  
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Ежегодно, ИАОС следва да изготвя публична информация, която да представя 

напредъка в мониторинга на видовете птици, както и текущо да публикува 

интересни факти и събития от съответния сезон на проучване.  

Набраните масиви от данни следва да позволят на НСЗП, да се извършва 

съответните анализи и да се изготвя оценките, необходими за целите на докладването и 

за други управленски цели. Дирекцията трябва да осигури и процеса на постъпване и 

анализ на данни за влиянията и заплахите, създавайки партньорства с различни 

публични и частни организации. В процеса на анализ на наличните данни могат да 

бъдат привличани и външни експерти – по отделни групи видове, ГИС експерти, 

статистици и т.н. Тяхната роля е да осигурят необходимото експертно знание в 

случаите, в които НСЗП не разполага с вътрешна експертиза.  

В организационен план, работата по докладването трябва да стартира най-малко 2 

години преди крайния срок. Необходимо е да се направи преглед на наличните данни 

и информация, да се установи дали данните са достатъчни за целите на докладване, би 

ли могло да се предприемат допълнителни действия по подобряване на качеството и 

обема на събраните данни. На този етап следва да бъде сформиран и екипът, който ще 

бъде отговорен за изготвянето на анализите и оценките, както и Експертна работна 

група по докладването.  

Изготвените анализи и оценки трябва да бъдат обсъдени най-напред в експертни 

работни групи, а след това със заинтересованите страни. Това ще осигури 

необходимата увереност в качеството на докладите и адекватността на изготвените 

оценки. След предаването на докладите по Чл. 12 на Директива за птиците, Работната 

група по докладването следва да изготвя доклад, в който да са включени 

препоръки относно подобрението на процеса на мониторинг. Тези препоръки трябва 

да бъдат обсъдени с ИАОС, която следва да предприеме необходимите действия за 

прилагането им.  

Предложеният модел на организация и координация на мониторинга и 

докладването ще осигури непрекъснатостта на мониторинговия процес, ще 

подобри мотивацията на заинтересованите страни да участват в него, ще създаде 

необходимите ясни връзки между мониторинга и докладването, в т.ч. 

необходимата обратна връзка за подобряване на отделните етапи в тези процеси. 

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

астоящата Национална концепция очертава процесите, които по които следва да 

бъде търсено подобрение при провеждането на мониторинг на птиците в 

България. Независимо, че направените предложения са реалистични и логични, 

прилагането й ще изисква дългосрочен ангажимент, време и целенасочени усилия, 

както от страна на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), така и от всички 

заинтересовани страни. Тези усилия обаче са напълно оправдани, тъй като ще се 

реализира възможността за набирането на достатъчно данни и информация – за 

изпълнение на задълженията на България за докладване по Директива за птиците и за 

ефективно управление на защитените зони за птиците от мрежата Натура 2000.  

Основните действия за реализирането на Концепцията следва да са насочени към: 

 Постигане на добро разбиране на принципите, които следва да бъдат спазвани 

при изпълнение на дейностите по мониторинг: Методологична точност; 

хармонизация и дългосрочен подход; Цялостна координация и комуникация; 

Ефективност и ефикасност; Прозрачност и приобщаване; 

Н 
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 Полагане на последователни усилия за доразвитие на НСМСБР, чрез подход за 

адаптивно управление, така че тя да обхване всички етапи на процеса на 

мониторинг, осигурявайки стандартизиран подход за набиране и управление на 

данните; 

 Провеждане на комуникацията и координация със заинтересованите страни, 

чрез качествено нов подход за сътрудничество и взаимно осъзнаване на ролите и 

отговорностите; 

 Ресурсно осигуряване на дейностите по мониторинг, чрез прилагане на гъвкав 

подход за комбиниране на национални, донорски и доброволчески ресурси;  

 Изграждане на капацитет за участие и привличане на широка обществена 

подкрепа, чрез полагането на целенасочени усилия в обучение, разпространение 

на информация и споделяне на добри практики. 

Настоящата концепция следва да бъде надграждана и развивана през следващите 

години, на базата на натрупания опит и решенията, които ще се вземат в процеса на 

нейното прилагане. 
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