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1. Въведение 
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) изпълнява проект 

BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на видове и природни местоо-

битания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и 

чл. 12 от Директивата за птиците“, финансиран от Европейския фонд за регио-

нално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). В рамките на проекта е разра-

ботена Национална концепция за мониторинг с цел формулиране на общи под-

ходи и методологии за мониторинг и оценка на природозащитното състояние на 

целевите обекти (типове природни местообитания и видове от интерес за Общ-

ността), които да доведат до съизмерими резултати на Европейско ниво при из-

пълнение на ангажиментите на Република България за докладване по Директива 

92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фа-

уна.  

Екологичната мрежа Натура 2000 е най-голямата мрежа от защитени места на  

световно ниво, обхващаща над 18% от територията на Европейския съюз (ЕС) и 

почти 6% от морската му акватория. Тя обхваща територии във всички 28 държави 

членки. Нейната цел е да осигури дългосрочното опазване на най-ценните и зас-

трашени видове и местообитания на Европа.  Изграждането на общоевропейс-

ката екологична мрежа Натура 2000 се основава законодателно на два акта на 

ЕС:  

▪ Директива 2009/147/ЕО за опазването на дивите птици (Директива за 

птиците, кодифицирана версия на Директива на Съвета 79/409 /ЕИО, 

изменена). Чрез тази директива, ЕС изпълнява своите задължения за 

опазване на видове птици в рамките на Бернската конвенция и Бонската 

конвенция, и в по-общ дългосрочен план; 

▪ Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на 

дивата флора и фауна(Директива за местообитанията). Директивата е 

инструмент Европейския съюз да изпълни своите ангажименти по силата на 

Бернската конвенция и Конвенцията за биологичното разнообразие. 

Директивата за местообитанията и Директивата за птиците въвеждат задължения 

към държавите - членки да приемат национална правна рамка за изграждането 

и управлението на националната екологична мрежата „Натура 2000”, чрез която 

да гарантират: 

▪ Определяне на защитени зони по двете директиви за Натура 2000, 

използвайки актуални научни данни и информация като принос за 

изпълнението на целите на Европейската екологична мрежа; 

▪ Предприемане на консервационни, превантивни, поддържащи и други 

подходящи мерки за управление на защитените зони; 

▪ Определяне на приоритетите за финансиране от фондовете на ЕС и 

държавния бюджет на планираните консервационни и други мерки;   

▪ Наблюдение (мониторинг) на природозащитното състояние на видовете и 

местообитанията; 

▪ Периодична оценка на природозащитното състояние на видовете и 

местообитанията и докладване пред Европейската комисия, съгласно чл. 17 

от Директива за местообитанията и чл. 12 от Директива за птиците.  
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Основната цел е мониторинг и оценка на резултатите относно изпълнението на 

заложените в чл. 2 на Директива за местообитанията цели, които са свързани с 

опазване на естествените местообитания, както и на дивата фауна и флора 

върху европейската територия на държавите-членки. Мерките по Директивата за 

местообитанията следва да бъдат планирани така, че да осигуряват поддържане 

в благоприятно природозащитно състояние (БПС) и/или възстановяване до БПС 

на природните местообитания и на видовете диви животни и растения, които са 

предмет на опазване в ЕС. 

 

Член 17, параграф 1 от Директивата за местообитанията1 гласи: “Държавите-

членки изготвят доклад на всеки шест години“… „По-специално, този доклад съ-

държа информация относно консервационните мерки, посочени в член 6, па-

раграф 1, както и оценка за въздействията на тези мерки върху природозащит-

ното състояние на типовете естествени местообитания от приложение I и видо-

вете от приложение II, както и най-важните резултати от контрола, посочен в член 

11. Този доклад, изготвен в съответствие с формата, установен от Комитета, се 

представя на Комисията и се прави достояние на обществеността“. Основните 

членове на Директивата за местообитанията, определящи мониторинга, са: 

▪ Член 11 предписва провеждането на 

мониторинг на природозащитното 

състояние на типове природни мес-

тообитания (от Приложение I) и видо-

вете (от Приложение II, IV и V), с ак-

цент върху приоритетните обекти.  

▪ Член 12 (4) изисква изграждането на 

система за наблюдение и контрол 

върху неволното залавяне или умърт-

вяване на екземпляри от животински 

видове съгласно Приложение ІV. 

▪ Член 14 (1) задължава държавите-

членки да провеждат мониторинг на 

видовете съгласно Приложение V на 

директивата за местообитанията, ко-

гато тези видове са обект на използ-

ване. 

▪ Член 17 ангажира държавите-членки 

да докладват, като Комисията обоб-

щава ефекта от предприетите в пе-

риода консервационни мерки и 

ефекта им върху екологичната 

мрежа „НАТУРА 2000“. 

 

Освен посочените по-горе задължения за изграждане и управление на нацио-

налната екологична мрежата „Натура 2000“, директивата за местообитанията въ-

вежда и задължението на Република България за  осъществяване на мониторинг 

върху природозащитното състояние на целевите обекти, като конкретните кон-

сервационни мерки и ефекта от тяхното прилагане се оценява чрез периодични 

задължителни доклади. Изискванията към докладите съгласно чл. 17 на директи-

вата за местообитанията определят рамката и условията за провеждане на мо-

ниторинга и по-специално  определят параметрите, които са предмет на док-

ладване. 

  

                                                   

1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година 

  за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна  

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:31992L0043  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
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Допълнителна информация  

В изпълнение на изискванията на европейската правна рамка, Република България е определила територии от 

значение за Общността (Sites of Community importance – SCIs) по Директивата за местообитанията и на специ-

ални защитени зони (Special protected areas – SPAs) по Директивата за птиците, на територията на страната, 

предмет на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с общо наименование – защитени зони (ЗЗ). Това са 

места от територията и акваторията на страната, които отговарят на изискванията за наличие на важни за био-

логичното разнообразие растителни и животински видове, и типове природни местообитания, включени в При-

ложенията на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците. Списъците с природните местооби-

тания и видовете, вкл. птици, за чиито местообитания се обявяват защитени зони са изброени в приложения №1 

и №2 на ЗБР. 

В България с няколко решения на Министерски съвет са утвърдени 234 защитени зони по Директивата за место-

обитанията, покриващи приблизително 30 % от територията на страната и 120 защитени зони по Директивата за 

птиците, покриващи 22,7 % от територията на страната. Към настоящия момент мрежата „Натура 2000” в Бълга-

рия обхваща общо 341 обекта /13 от защитените зони имат обща граница по двете директиви/, която покрива 

около 34,5 % от територията на страната. Р България заема 3-то място от страните-членки на ЕС – след Словения 

и Хърватска по процент на включените в екологичната мрежа Натура 2000 територии спрямо общата площ на 

страната.  

1.1. Необходимост от разработване на документа 

С всяко следващо докладване в изпълнение на ангажиментите на страните-

членки за Натура 2000,  все повече се очертава необходимостта от формули-

ране на общи подходи и методи, които да доведат до съизмерими и сравними 

резултати на Европейско ниво. Това разбиране определя процесите, които по-

настоящем протичат при подготовката на докладването по двете директиви за 

Натура 2000 и в частност Директива за местообитанията, за периода 2013-2018г. 

В тази връзка държавите-членки следва да развият в по-голяма степен сътрудни-

чество помежду си и да постигнат съпоставими резултати по отношение на оп-

ределянето на природозащитното състояние и тенденциите в изменението му 

при отделните типове природни местообитания и видовете, срещащи се в тях, в 

т.ч. по биогеографски райони (БГР)2. Изискванията са държавите, в които са пред-

ставени едни и същи видове и типове природни местообитания, в едни и същи 

биогеографски райони, да могат да предоставят данни и информация, наб-

рани чрез системи за мониторинг, базирани на общи подходи. 

Практиката в редица държави-членки на ЕС показва, че е необходимо да бъде 

разработен и въведен единен подход при провеждането на мониторинга по чл. 

11 от Директива за местообитанията, който да гарантира, че: 

▪ набирането и анализът на данните и информацията ще бъдат извършени 

чрез стандартизирани методи, вкл. по отношение на статистическата 

обработка на информацията;  

▪ набраните данни и информация ще отговарят на единни критерии за 

достоверност и надеждност;  

▪ данните ще бъдат систематизирани и организирани по начин, който да 

позволява тяхното ползване за целите на бъдещи проучвания и анализи; 

                                                   

2 В Европейският съюз са определени 9 териториални биогеографски региона, всеки със своя ха-

рактерна комбинация от растителност, климат и геология (Алпийски, Атлантически, Черномор-

ски, Бореален, Континентален, Средиземноморски, Макаронезийски, Панонски, Степен), 3 от 

които са на територията на Р България (Алпийски, Черноморски и Континентален). Работата на 

биогеографско ниво улеснява опазването на видовете и типовете природни местообитания при 

сходни природни условия в група страни, независимо от политическите и административните 

граници. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/biogeographical-regions-in-europe-2 

 Морските региони са създадени по практически причини за докладването по член 17 и се изпол-

зват и при оценката на морските зони по Натура 2000 по време на биогеографски семинари и 

свързани двустранни срещи. Морски региони са 5: Морски Атлантически, Морски Средиземно-

морски, Морски Черноморски, Морски Макаронезийски и Морски Балтийски. За Р България е 

относим Морски Черноморски биогеографски регион. 

https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1 
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В допълнение, новите елементи в целите на мониторинга и докладването по чл. 

17 от Директива за местообитанията на Европейско ниво трябва да гарантират, 

че използването на методите за набиране на данни и информация за целевите 

видове и типове природни местообитания, водят до съпоставими резултати от 

оценките на природозащитното състояние на видовете и местообитанията, неза-

висимо в коя държава-членка се прилагат. По този начин ще бъде преодолян дис-

балансът в данните и информацията, които се използват за изготвянето на оценки 

на Европейско ниво.  

Този процес вече е стартирал по отношение на други свързани с опазването на 

околната среда директиви на ЕС като Рамковата директива за водите, където 

подходът успешно е приложен при интеркалибрацията на методите за анализ на 

биологичните елементи свързани с качество на повърхностните води от общоев-

ропейските типове.  

Това налага методите за мониторинг и за оценка на природозащитното състоя-

ние на видовете и местобитанията да следват обща, Национална концепция за 

мониторинг, гарантираща определянето на принципи и методи на работа, които 

водят до резултати и данни с възможност за интеркалибриране с резултатите на 

други държави-членки.  

Предвижда се Концепцията за мониторинг на целевите видове и типове при-

родни местообитания в Р. България да осигури националната база данни за да 

гарантира: 

▪ развитие на надежден източник на данни и информация необходими за 

планиране и  провеждане на националните политики в областта на Натура 

2000; 

▪  осигуряване на подкрепа, основана на актуални данни за вземащите ре-

шения и формиращите националните и местни политики; 

▪ в контекста на целите за социално-икономическо развитие на регионите 

и местните общности и постигане на целите на устойчивото развитие. 

Въвеждането на гореописаните цели на Директивата за местообитанията е не-

отменна част от възприетия „модел за растеж“ на Националната система за мо-

ниторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР) и обуславя 

необходимостта от изготвяне, валидиране и прилагане на Национална концеп-

ция за мониторинг (НКМ).  

В допълнение, НКМ ще „транспонира“ и адаптира следните съществени изиск-

вания, както произтичащи от Директивата, така и от натрупания опит при прила-

гането й, включително от насоките за докладване по Член 17 от същата3:  

▪ Задължението на страната - членка за провеждане на мониторинг 

принципно се отнася за всички видове и типове природни местообитания, 

посочени в Директивата за местообитанията; 

▪ Съдържанието на мониторинга е насочено към оценка на 

природозащитното състояние на видовете и типовете природни 

местообитания както във, така и извън териториите на защитените зони; 

▪ Докладването по Член 17 от Директивата за местообитанията използва 

                                                   

3 Обяснителни бележки и ръководство за периода 2013–2018 

 Reporting guidelines Article 17 

https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/d0eb5cef-a216-4cad-8e77-

6e4839a5471d/Reporting%20guidelines%20Article%2017%20final%20May%202017.pdf   

 

https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/d0eb5cef-a216-4cad-8e77-6e4839a5471d/Reporting%20guidelines%20Article%2017%20final%20May%202017.pdf
https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/d0eb5cef-a216-4cad-8e77-6e4839a5471d/Reporting%20guidelines%20Article%2017%20final%20May%202017.pdf
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формат, одобрен от представителите на държавите-членки4. Форматът на 

Доклада има за цел да стандартизира и хармонизира съдържанието на 

докладите подготвяни от държавите-членки, за да позволи обобщаването на 

национални данни за изготвянето на доклада на ЕС; 

▪ Мониторингът засяга не само фактическото състояние, но съдържа и 

елемент на прогноза, която се докладва чрез Формата за докладвате;  

▪ Държавите-членки организират собствена система за мониторинг, която 

може да се основава на различни научно-обосновани принципи и 

прилагани методи. Що се отнася до оценката на природозащитното 

състояние на видове и местообитания, Европейската комисия определя 

основни и единни принципи за всички държави-членки, за да може да се 

гарантира спазването на единен стандарт и съпоставимост на данните 

между държавите. Този процес, постепенно налага общи концепции и 

стандарти за мониторинг на национално ниво, които определят общите 

базови изисквания при набиране на данни и информация за видовете и 

типовете природни местообитания, в т.ч. статистическа достоверност и 

статистически извадки, гарантиращи достоверността на данните; 

процедурите за контрол и валидиране на данните; начина на управление 

на данните; принципите по които се определя интензивността на 

мониторинговите усилия; 

▪ Подлежащите на мониторинг параметри произтичат от член 1 на 

Директивата за местообитанията. Параметрите включват: област на 

разпространение и тенденции (по отношение на всички целеви обекти), 

популация и местообитания (при биологичните видове), както и актуалната 

територия, структури и функции (при местообитанията); 

▪ Република България внася за първи път доклад в ЕК през третия отчетен 

период по Директивата (2007-2012). Представянето на достоверни данни, 

основно по отношение на тенденциите за изменение на състоянието за 

всеки целеви обекти изисква системите за мониторинг да са от една 

страна синхронизирани с изискваните по формат данни, а от друга да са 

утвърдени, така че да е възможно те да бъдат използвани като основа за 

изводи и заключения както за предстоящото докладване по Директивата, 

така и за всяко следващо. 

В резултат от прилагането на Националната концепция за мониторинг се очаква 

НСМСБР да бъде в състояние да осъществи гъвкав, ефективен и ефикасен мо-

ниторинг на видовете и местообитанията от интерес за Общността, опазвани в 

националната екологична мрежа Натура 2000 в България, както и да осигурява 

съпоставими и валидирани данни, необходими за периодичното докладване към 

ЕК.  

Въвеждането на промени в НСМСБР е процес, засягащ редица заинтересовани 

лица – национални и местни администрации, научната общност, бизнеса и 

гражданите, както и техните организации от неправителствения сектор. Поради 

голямата обществена значимост на това начинание е необходимо провежда-

нето на консултации с широк кръг заинтересовани страни на всички етапи от 

създаването на концепцията и нейната реализация.  

                                                   

4 Формат за докладване - https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/78e86f0a-0cd5-

4f6a-a58f-2f152652b760/Article%2017%20report%20format%202013-2018.docx 

https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/78e86f0a-0cd5-4f6a-a58f-2f152652b760/Article%2017%20report%20format%202013-2018.docx
https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/78e86f0a-0cd5-4f6a-a58f-2f152652b760/Article%2017%20report%20format%202013-2018.docx
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1.2. Цели на документа 

Основната цел на Националната концепция за мониторинг е:  

Осигуряване на цялостен методологичен подход за извършване на 

мониторинг и оценка на природозащитното състояние на видове и 

местообитания. 

 

По-конкретно, специфичните цели на документа са:  

1. Да осигури методически и организационен подход за събиране на необхо-

димите данни за изготвяне на оценките на природозащитното състояние на 

видове и типове природни местообитания, като изгради връзка между съ-

ществуващия подход с изискванията на Директивата за местообитанията;  

2. Да осигури ефективен и ефикасен механизъм към Националната система 

за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие, който да под-

помогне Република България при изпълнение на ангажиментите на стра-

ната наложени от Директивата за местообитанията;  

3. Да осигури синергия със съществуващи програми за наблюдение и ана-

лиз; 

4. Да въведе екосистемен подход при изготвяне на оценките за природоза-

щитното състояние на местообитанията и за оценяване на качеството на 

ареалите на разпространение на биологичните видове;  

5. Да оптимизира мониторинга на целевите обекти, чрез въвеждане на нови 

елементи, в т.ч.:  

▪ прилагане на добри практики от мониторинга на състоянието на видовете 

и местообитанията в други страни – членки (напр. Германия, Австрия, 

Великобритания, Италия, Полша, Финландия, Гърция, др.); 

▪ използване на дистанционни методи за наблюдения;  

▪ по-ефективно и ефикасно събиране на данни за групи от видове и 

прилагане на подхода „umbrella species“. 

 

1.3. Резюме на документа 

Настоящата концепция представя предложение за съгласувани действия на ком-

петентните национални органи за провеждане на мониторинга на природоза-

щитното състояние на типовете природни местообитания и видове по чл. 11 от 

Директива за местообитанията в България.  

Дейностите по проект BG16M1OP002-3.003-0001, отнасящи се до „Анализи и про-

учвания на видовете и типовете природни местообитания в България, предмет на 

докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)“, 

включващи разработването и на „Национална концепция за мониторинг“, се из-

пълняват от ДЗЗД „Енвимон“, в което участват: „Портфолио проджект менидж-

мънт“ ЕООД, България, „Илорики Ко“, Гърция,  „Левър Дивелопмент Консултантс“ 

АД, Гърция, „Евро Линк и Ко“ ООД, България, „Институт за биологични проучвания 

„Саниша Станкович“ към Университета в Белград“, съгласно договор № 

3683/14.12.2018 г. с ИАОС. 
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Причината за разработването на Национална концепция за мониторинг е задъл-

жението на държавите-членки на ЕС за събиране на данни и оценка на природо-

защитното състояние на типове природни местообитания и видове, на основата 

на система за мониторинг на ниво биогеографски региони. При разработва-

нето на Концепцията водещите насоки бяха свързани с изпълнението на форму-

лираните от ЕС изисквания за докладване по чл. 17 от Директива за местообита-

нията, практическата приложимост на Концепцията и икономическа ефектив-

ност на процеса. Усилията са насочени към оптимално използване на синергич-

ните ефекти (чрез използване на данни от съществуващи изследователски прог-

рами за наблюдение и анализ, както и чрез прилагане на екосистемния подход) 

и съвременните дистанционни методи за наблюдение. Едновременно с това кон-

цепцията е структурирана така, че получените данни от нея да могат да бъдат 

интегрирани в други политики и програми.  

Националната концепция дава възможност за гъвкавост в процеса на монито-

ринг, в зависимост от наличната информация за видовете и типове природни 

местообитания и капацитета за нейното набиране. Насочена е към постигане 

на ефективност и ефикасност, чрез обединяване на мониторинговите усилия, 

свързани с ангажиментите на държавата да докладва по различни директиви на 

ЕС. 

След въвеждащото описание на целите на настоящата Концепция (Глава 1), в  

Глава 2  се разглежда правната рамка за мониторинг на местообитанията и 

видовете от Натура 2000;  

Глава 3    третира въпроса за основните изисквания за докладване по чл. 17 от 

Директивата за местообитанията, и препоръките към отделните пара-

метри за оценка на природозащитното състояние на типовете при-

родни местообитания и видове от Директива за местообитанията, оп-

ределени в националните листи за контрол (т. нар. „чек-листи“); 

Глава 4  разглежда възможността да се приложи подходът за мониторинг на 

екосистемите, чрез който да се оценява състоянието на местообита-

нията и видовете, които ги обитават; 

Глава 5 описва подходите за организация на мониторинга, условно разделени 

в две фази – подготвителна и камарална работа и теренно събиране 

на данни. Разгледани са основни въпроси свързани с: видовете и типо-

вете местообитания, които се обхващат от тази концепция; определяне 

на пространствени граници на проучвани единици; обем и честота на 

събираните данни, сезонност и времетраене; използвани източници на 

данни, придобиване и обработката им; изготвяне на програма за мо-

ниторинг; оценка на разходите на програмата за мониторинг и бюдже-

тиране на планираните дейности; минимални изисквания към събира-

ните данни; използване на дистанционно проучване; обработката на 

получените данни от мониторинга; 

Глава 6  разглежда използването на данните и резултатите от мониторинга по 

чл. 11, възможните синергични ефекти и връзката с чл. 17 от Директива 

за местообитанията;  

Глава 7 описва организацията и управлението на данните получени в резултат 

на мониторинга, а в Глава 8 са посочени приложенията.   
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2. Правна рамка за мониторинг на мес-

тообитанията и видовете 

2.1. Международни споразумения, по които Бълга-

рия е страна 

Основните международни споразумения и конвенции, по които България е 

страна и които имат връзка с опазването на биологичното разнообразие и еко-

системите, вкл. провеждане на наблюдение са: 

▪ Конвенция на Организация на обединените нации за биологичното 

разнообразие, подписана на 05.06.1992 г., Рио де Жанейро, Бразилия. 

Ратифицирана със закон, приет от 37-о НС на 29.02.1996 г. – ДВ, бр. 22 от 

15.03.1996 г., обн. ДВ, бр. 19 от 02.03.1999 г., в сила от 16.07.1996 г.; 

▪ Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и 

природните местообитания (Бернска конвенция), подписана на 19.09.1979 

г., Берн, Швейцария. Ратифицирана от ВНС с Решение от 25.01.1991 г. – ДВ, 

бр. 13 от 1991 г., обн. ДВ, бр. 23 от 10.03.1995 г., в сила от 01.05.1991 г. 

▪ Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни (Бонска 

конвенция), подписана на 23.06.1979 г., Бон, Германия. Ратифицирана със 

закон, приет от 38-о НС на 23.07.1999 г. – ДВ, бр. 69 от 03.08.1999 г., обн. ДВ, 

бр. 16 от 25.02.2000 г., в сила от 01.11.1999 г. 

▪ Конвенция за влажните зони с международно значение, по-специално като 

местообитания за водолюбиви птици (Рамсарска конвенция), подписана на 

02.02.1971 г., Рамсар, Иран. Утвърдена с Решение № 389 на МС от 18.11.1974 

г., в сила от 24.01.1976 г. изм. с Протокол от 03.12.1982 г., в сила от 27.02.1986 

г., обн. ДВ, бр. 56 от 10.07.1992г. 

▪ Европейска конвенция за ландшафта, подписана на 20.10.2000 г., 

Флоренция, Италия. Ратифицирана със закон, приет от 39-о НС на 13.10.2004 

г. – ДВ, бр. 94 от 22.10.2004 г., обн. ДВ, бр. 26 от 15.03.2005 г., в сила от 01.03.2005 

г. 

▪ Конвенция на Организация на обединените нации по морско право, 

подписана на  10.12.1982г., Ямайка. В сила от 1994г. Ратифицирана със 

закон, приет от 37-то НС на 24.04.1996 г. ДВ, бр. 38 от 3.05.1996 г., в сила за 

Република България от 14.06.1996 г.; Обн. ДВ, бр. 73 от 27.08.1996 г.; бр. 74 от 

30.08.1996 г. 

▪ Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване, подписана през 

1992г. в Букурещ, Румъния (Букурещката конвенция). Ратифицирана от 

Народното събрание със закон, приет на 26.11.1992 г., ДВ, бр. 99 от 1992 г. В 

сила за Република България от 15.01.1994 г., Обн., ДВ, бр. 49 от 17.06.1994 г., 

попр., ДВ, бр. 54 от 15.07.2016 г. 

▪ Конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в 

процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на 

околната среда (Орхуска Конвенция), подписана на 25.06.1998 г., Орхус, 

Дания. Ратифицирана със закон, приет от 39-о НС на 02.10.2003 г., в сила от 

16.03.2004 г. 

▪ Споразумение за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка 

и Евразия, подписано на 16.06.1995 г., Хага, Холандия. Ратифицирано със 
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закон, приет от 38-о НС на 23.09.1999 г., ДВ, бр. 87 от 05.10.1999 г., обн. ДВ, бр. 

16 от 25.02.2000 г., в сила от 01.02.2000 г. 

▪ Споразумение за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, 

Средиземно море и съседната акватория на Атлантическия океан, открито 

за подписване на 24.11.1996 г., Монако. Ратифицирано със закон, приет от 

38-о НС на 23.09.1999 г., ДВ, бр. 87 от 05.10.1999 г., обн. ДВ, бр. 95 от 08.10.2002 

г., в сила от 01.06.2001 г. 

▪ Споразумение за опазване на популациите от европейски прилепи, 

открито за подписване на 04.12.1991 г., Лондон, Великобритания. 

Ратифицирано със закон, приет от 38-о НС на 23.07.1999 г., ДВ, бр. 69 от 

03.08.1999 г., обн. ДВ, бр. 16 от 25.02.2000 г., в сила от 09.12.1999 г., изм. и доп., 

ДВ, бр. 35 от 22.04.2005 г., в сила от 18.11.2001 г. 

▪ План за биологичното разнообразие 2011-2020 г. и т.нар. „цели от Аичи“ от 

октомври 2010 г.  

 

2.2. Европейски стратегически документи и законо-

дателство 

Директива за местообитанията e основополагащ законодателен документ за 

опазване на биологичното разнообразие на територията на Европейския съюз. В 

него се дефинират задълженията и ангажиментите на държавите-членки, изг-

раждането и управлението на единна европейска екологична мрежа, наречена 

„Натура 2000“, и се определя мястото на мониторинга като източник на инфор-

мация за докладване, оценка на мерките, взети в изпълнение на директивата. Ос-

новните акценти на Директивата за местообитанията са изведени в уводната част 

на настоящата Концепция. В допълнение към нея, следва да се отбележат : 

▪ Директива 2009/147/ЕО за опазването на дивите птици (кодифицирана 

версия на Директива на Съвета 79/409 /ЕИО, изменена) (Директива за 

птиците)  

▪ Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 

2014 година за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на 

въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда  

▪ Директива 2001/42/EО относно оценката на последиците на някои планове 

и програми върху околната среда 

▪ Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 

октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на 

Общността в областта на политиката за водите 

▪ Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на 

Директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО 

▪ Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от 

наводнения. 

▪ Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 

година за създаване на рамка за действие на Общността в областта на 

политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия 

2008/56/ЕО). 
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▪ Директива 2009/29/ЕО за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед 

подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на 

парникови газове на Общността. 

▪ Стратегия на Европейския съюз за биологичното разнообразие до 2020 г. 

▪ Стратегия за зелена инфраструктура. 

 

2.3. Национално законодателство 

Основното национално законодателство имащо пряко или косвено отношение 

към опазването на биологичното разнообразие и екосистемите, вкл. провеж-

дане на наблюдение, както и приложимите в сектора стратегии са представени 

в Приложение № 4. 

Транспонирането на изискванията на чл. 11 от Директива за местообитанията 

вменяват следните функции по мониторинг на отговорните български институ-

ции: 

▪ извършване на целенасочени и дългосрочни наблюдения на видовете и 

местообитанията, съпроводени със събиране, обработка и съхранение на 

данни, чрез система за оценка и анализ на въздействията върху видовете и 

местообитанията, тяхното състояние и мерките, които се предприемат за 

поддържането и/или предотвратяване на влошаването му; 

▪ основен инструмент в помощ при взимане на управленски решения, 

имащи отношение към опазването на видовете и местообитанията на 

национално ниво. 

Тези функции са регламентирани в следните документи: 

▪ Закон за биологичното разнообразие (ЗБР):  

- чл. 29, ал. 2; регламентира изпълнението на мерки в защитените зони, вкл. из-

вършването на научни изследвания и мониторинг; 

- чл. 115, ал. 1 и 2; регламентира организирането на Национална система за 

мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие и създаването на 

бази данни и географски информационни системи за регистриране на със-

тоянието и установяване на измененията в биологичното разнообразие, оси-

гуряването на достъп и обмен на данни по опазване на биологичното разно-

образие; 

- чл. 118, ал. 1; регламентира сътрудничеството с други компетентни органи, вкл. 

организирането на отраслови системи за мониторинг на състоянието на би-

ологичното разнообразие и на защитените зони, и създаването на бази от 

данни и географски информационни системи за характеристиките им, 

както и предоставянето им на Министерството на околната среда и водите. 

▪ Наредба за Планове за управление на защитените зони: 

- чл. 4, ал. 1; регламентира изпълнението на мерки в защитените зони, вкл. из-

вършването на научни изследвания и мониторинг; 

- чл. 11; регламентира използването на методики за мониторинг при разработ-

ване и прилагане на планове за управление на защитени зони; 

▪ Закон за защитените територии (ЗЗТ) – чл. 57, т. 4; регламентира 

извършването на научноизследователска дейност и мониторинг в 

защитените територии при прилагането на плановете им за управление. 
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▪ Закон за опазване на околната среда (ЗООС) – глава 8; регламентира 

създаването и функционирането на Национална система за мониторинг 

на околната среда, вкл. на биологичното разнообразие, горите и 

защитените територии. 

▪ Наредба № 2 за условията и реда за създаването и функционирането на 

Националната Система за Мониторинг на Състоянието на Биологичното 

разнообразие /НСМСБР/. 

Основната визия на Националната система за мониторинг на състоянието на 

биологичното разнообразие е осигуряване на информационна основа за 

прилагане на ефективна национална природозащитна политика. 

Обектите за мониторинг в рамките на НСМСБР са както следва: 

Таблица 1 – Обекти за мониторинг по НСМСБР, в това число обекти по директивата 

Група Брой обекти по НСМСБР 

от които 

брой обекти, включени в приложе-

нията на Директивата за местоо-

битанията 

Безгръбначни жи-

вотни 
156 52 

Риби 65 38 

Земноводни и вле-

чуги 
55 44 

Бозайници (без при-

лепи) 
23 20 

Прилепи 33 33 

Гъби 14 - 

Мъхове 13 
6 вида и 1 род (Sphagnum spp., 

включващ 3 вида за България) 

Висши растения 199 

26 вида и 1 род (Lycopodium 

spp., включващ 4 вида за Бълга-

рия) 

Природни местоо-

битания 
115* 93 

* 22 типа местообитания с национална значимост, които не са включени в Директива 

местообитанията (обозначени с кодове по класификацията EUNIS) 

Обекти на мониторинг, съгласно на НСМСБР са и 414 вида Птици, от които 312 се 

докладват по Директивата за птиците. 

В „Практическо ръководство“ към НСМСБР5 са представени всички методики за 

мониторинг и оценка на природозащитното състояние, разработени в рамките 

на различни проекти и инициативи, и утвърдени със Заповед РД-210/20.04.2016 г. 

на Министъра на околната среда и водите. 

                                                   

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

http://eea.government.bg/bg/bio/nsmbr/praktichesko-rakovodstvo-metodiki-za-monitoring-i-otsenka
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Събраната и обработена информация от НСМСБР служи за анализ и оценка на 

състоянието на биологичното разнообразие. Оценката на състоянието на биоло-

гичното разнообразие се извършва посредством индикатори за биологичното 

разнообразие. 

Информационната система към Националната система за мониторинг на био-

логичното разнообразие се изгражда в съответствие с изискванията на чл. 115, 

ал. 1, т. 10 и 11 от Закона за биологичното разнообразие. Тя се реализира в съот-

ветствие с изискванията на раздел IV и V от Наредба № 2/18.12.2006 г. за условията 

и реда на създаването и функционирането на Националната система за мони-

торинг на биологичното разнообразие (Наредбата за НСМСБР).  

Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнооб-

разие се управлява от Изпълнителна агенция по околна среда. 

 

2.4. Възможности на НСМСБР за събиране на данни 

по критериите за докладване по чл. 17 на Ди-

рективата за местообитанията 

Българското законодателство регламентира подробно участниците в процеса 

по наблюдение на националната екологична мрежа Натура 2000 и техните фун-

кции. Наблюдението на мрежата на национално ниво следва да бъде осъщест-

вявано чрез Националната система за мониторинг на състоянието на биологич-

ното разнообразие (НСМСБР), организирана от Министъра на околната среда и 

водите чрез ИАОС, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредбата за НСМСБР. НСМСБР е рег-

ламентирана като информационна основа за провеждане на ефективна наци-

онална природозащитна политика.  

Съгласно Устройствения правилник на ИАОС, агенцията е администрация към 

Министъра на околната среда и водите за осъществяване прилагането на изис-

кванията на нормативната уредба, свързани с околната среда, в това число на 

националната автоматизирана система за екологичен мониторинг (НСМОС).  

Отговорността на ИАОС за създаването, функционирането, материално-техни-

ческото и информационно-програмното осигуряване на НСМОС, в това число 

по отношение на биологичното разнообразие, е вменена с чл.147 ЗООС.  

ИАОС също така осъществява методическо ръководство на мониторинговата 

дейност и оценка на състоянието на околната среда на национално равнище. 

С Наредбата за НСМСБР са детайлизирани функциите на ИАОС по отношение 

на мониторинга върху биологичното разнообразие. За изпълнението на посоче-

ните функции в ИАОС е създадена Дирекция „Мониторинг и оценка на околната 

среда”. Сред нейните функции, посочени в чл. 17 от Устройствения правилник, е 

и тази по събиране, обработване и предоставяне на данни във формат, опреде-

лен от ЕК, в изпълнение на изискванията за докладване по Директивата за пти-

ците и Директивата за местообитанията.  

В изпълнение на функциите си, съгласно чл. 13 от Наредбата за НСМСБР, ИАОС: 

▪ Ръководи, организира и координира дейностите по създаване, 

функциониране и развитие на НСМСБР; 

▪ Предлага за утвърждаване на Министъра на околната среда и водите 

обекти, схеми за мониторинг и индикатори за биологичното разнообразие; 

▪ Създава и поддържа информационната система на НСМСБР и 
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националната база данни към системата; 

▪ Осъществява контрол върху качеството на данните от НСМСБР на 

национално ниво; 

▪ Предоставя информация от НСМСБР на заинтересуваните лица; 

▪ Осъществява оценка на състоянието на биологичното разнообразие; 

▪ В случай че при анализа на информацията от НСМСБР се установят 

неблагоприятни тенденции в развитието на определени видове и/или 

природни местообитания, изпълнителният директор на ИАОС уведомява 

министъра на околната среда и водите с оглед предприемане на 

подходящи консервационни действия; 

▪ От своя страна, министърът използва данните от мониторинга за 

провеждане на ефективна природозащитна политика. Той също така 

изготвя годишен отчет за състоянието на биологичното разнообразие и за 

дейностите по неговото опазване. 

Участие в процеса на мониторинг вземат и регионалните и специализираните 

структури на МОСВ и МЗХГ, БАН, висши учебни заведения, физически и юриди-

чески лица, които имат следните задължения по чл. 15 от Наредбата за НСМСБР: 

▪ Провеждат наблюдения на обекти, подлежащи на мониторинг в рамките на 

НСМСБР; 

▪ Предоставят събраните първични данни от мониторинга; 

▪ Провеждат електронна обработка на данни, осъществяват контрол върху 

качеството на данните и ги изпращат в ИАОС за въвеждане в националната 

база данни (структурите на МОСВ и ДПП);   

▪ Оказват съдействие на останалите участници, при изпълнение на 

извършваните от тях дейности в рамките на НСМСБР (структурите на МОСВ). 

Съобразно чл. 16 от Наредбата за НСМСБР, конкретните задължения и отговор-

ности на участниците извън системата на МОСВ се определят в споразумения с 

Министъра на околната среда и водите.  

Въз основа на прегледа на цялостния процес на развитие на дейностите по мо-

ниторинг и докладване на Европейско ниво и опита на отделните държави членки, 

в т.ч. и България, може да бъде формулирано очакването, че анализът на необ-

ходимостта от съвместяване на методите за мониторинг и за оценка на приро-

дозащитното състояние изисква да се обърне по-специално внимание на след-

ните ключови въпроси: 

▪ Качество на получените данни. Качеството на данните използвани за 

определяне на оценката на природозащитното състояние на видове и 

типове природни местообитания определят до голяма степен и типа на 

използваните методи за тяхното събиране по отношение на обем, 

интензивност, честота на проучванията, предварителни и следващи 

анализи, използване на дистанционни методи. Изискванията към качеството 

на данните е с отношение към достоверността на изготвената оценка за 

докладване, която пък от своя страна има и пряко отношение към 

планиране на политиките за изпълнение на консервационни цели и 

консервационни мерки. 

▪ Усилие за събиране на данни. Изискванията към качеството на данните в 

тясно свързано и с разработването на концепцията за мониторинг 

(програми за мониторинг) и произтичащите от нея усилия и средства 

свързани с изпълнението на мониторинга и необходимостта от гарантиране 

на ефективно използване на ресурсите и намаляване на цялостната 

финансова тежест. Поради тези съображения, в различните европейски 
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практики се използват методи позволяващи оценката на природозащитното 

състояние на даден вид или тип местообитание с достатъчна точност и 

възможно най-ефективно използване на време и средства. 

▪ Използвани методи. Методите прилагани от различните държави членки се 

различават, но могат да се отделят три основни групи в зависимост от нацио-

налните концепции и особеностите на видовете или местообитанията обект 

на мониторинг, а именно: А) пълна инвентаризация (пълно преброяване на 

индивидите на даден вид или пълно проучване на местообитание); Б) 

мониторинг базиращ се на извадкови проби; В) при невъзможност от 

изпълнението на тотална инвентаризация или проучване на извадкови 

проби, то оценките на параметрите за определяне на природозащитното 

състояние на вида съгласно определенията във формата за докладване по 

Чл. 17 на Директива 92/43/ЕИО се извършва чрез експертно мнение. 

В голяма част от държавите-членки, видовете и типовете природни 

местообитания са класифицирани в три групи: често срещани (напр. 

редица горски местообитания); рядко срещани, но с известни територии 

на разпространение (напр. някои растителни видове и хабитати); 

изключително рядко срещани, в голяма степен с неизвестни територии на 

разпространение (напр. рис, пъстър пор). Мониторингът на трите категории 

целеви обекти се планира така, че усилията да доведат до очаквания 

резултат.  

Усилията, средствата и степента на значимост на отделните подходи (пълна ин-

вентаризация, мониторинг чрез извадкови проби, експертно мнение) намаляват 

в този ред, като експертното мнение се счита за най-субективно. Прилагането на 

извадковия принцип също налага ограничения, тъй като не може да покрие на-

пълно всички параметри, особено тези за които във формулярите за докладване 

по Чл. 17 се изискват конкретни данни (популационни характеристики или площ 

на местообитанието на вида и ареала). Към момента НСМСБР използва мето-

дики, които се базират на пълна инвентаризация за видове известни с едно един-

ствено находище, напр. Carabus variolosus, като в повечето базирани на проуч-

ване на места за мониторинг (фиксирани точки, трансекти, полигони), които се 

определят като извадкови проби.  

С оглед осигуряване на максимална ефективност на провеждания мониторинг 

за нуждите на докладването по Чл. 17 и наличието на методи (описани по-горе) 

за мониторинг на целевите видове и типове природни местообитания и опреде-

ляне на тяхното природозащитно състояние в НСМСБР е направен и съответният 

анализ. Анализът обобщава кои параметри са застъпени в съществуващите ме-

тодики за събиране на данни с отношение към изискванията за докладване по 

Чл. 17, като по този начин са определени: 

▪ методите, подходящи за изследване на отделните параметри; 

▪ параметрите, които могат да бъдат изследвани и оценени чрез мониторинг 

на извадкови проби; 

▪ параметрите, които могат да се обхванат чрез налични данни от други 

източници. 

Ограниченията при методите свързани с използване на извадкови проби и за от-

делните критерии за определяне на природозащитното състояние на видове и 

типове природни местообитания е представен в таблицата по-долу. 
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Таблица 2:  Възможности на мониторинга чрез извадкови проби при събиране на данни по парамет-

рите за докладване по Чл. 17 за периода 2013-2018 

Обекти Параметър във формата за 

докладване по Чл. 17 

достатъчен ли е 

мониторингът 

чрез извадкови 

проби? 

необходими ли 

са (допълни-

телно) други 

методи/данни? 

В
 И

 Д
 О

 В
 Е

 

Ареал (range) на разпространение 

(видове, типове природни местообита-

ния) 

Не Да 

Популация на вида: общ размер на по-

пулацията, благоприятен референтен 

размер на популацията 

Не Да 

Популация на вида: тенденция Да Не 

Местообитание на вида: качество/тен-

денция 

само на ло-

кално ниво 

Да 

Основни видове натиск и заплахи Само на ло-

кално ниво 

Да 

Консервационни мерки Не Да 

Бъдещи перспективи, отнасящи се до 

застрашеността на видовете 

Да Допълване с 

разширено ек-

спертно мне-

ние 

Бъдещи перспективи, отнасящи се до 

застрашеността и оценка на способ-

ността за дългосрочно оцеляване на ви-

довете 

Не Да 

с разширено 

експертно мне-

ние 

М
 Е

 С
 Т

 О
 О

 Б
 И

 Т
 А

 Н
 И

 Я
 

Ареал на разпространение на типове 

природни местообитания 

Не Да 

Местообитания: заета площ  Не (ако е само 

в извадкова 

проба – Да) 

Да (ако е само 

в извадкова 

проба – Не) 

Местообитания: тенденции по отноше-

ние на заетата площ 

Не Да 

Местообитания: (характерни видове, 

качество, функции, тенденции) 

Да Не 

Основни видове натиск и заплахи Само на ло-

кално ниво 

Да 

Консервационни мерки Не Да 

Бъдещи перспективи отнасящи се до 

застрашеността на местообитанията 

Да Допълване с 

разширено ек-

спертно мне-

ние 

Бъдещи перспективи отнасящи се до 

застрашеността и оценка на способ-

ността за дългосрочно съществуване 

на местообитанията 

Не Да 

с разширено 

експертно мне-

ние 
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3. Основни изисквания за докладване по 

директивата.  
Въведението на настоящия документ подробно описва изискванията на чл. 17 от 

Директивата за местообитанията и ангажиментите произтичащи от тях.  

Първият доклад през 2000 г. се съсредоточи върху транспонирането на законода-

телството и общото прилагане на Директивата; вторият и третият доклад на дър-

жавите-членки през 2007 г. и 2013 г. (съответно за периодите 2001—2006 г. и 2007—

2012 г.) бяха съсредоточени върху природозащитното състояние на типовете мес-

тообитания и видовете, включени в Приложенията на Директивата. 

Докладването по Член 17 от Директивата за местообитанията на ЕС използва 

формат, одобрен от представителите на държавите-членки от Комитета за мес-

тообитанията след обсъждане и консултации в Експертната група по Директивите 

за птиците и местообитанията (ЕГДПМ). Форматът на Доклада има за цел да 

стандартизира и хармонизира съдържанието на докладите подготвяни от дър-

жавите-членки, за да позволи обобщаването на национални данни за изготвя-

нето на доклада на ЕС. След всеки период на докладване, ГД „Околна среда“, 

Европейската агенция за околна среда и Европейският тематичен център по би-

ологичното разнообразие, в сътрудничество с държавите-членки преразглежда 

форматите и свързаните с тях ръководства за докладване. 

Докладите по Чл. 17 от Директивата за местообитанията предоставят информа-

ция за природозащитното състояние на местообитанията и видовете, изброени в 

Приложенията към Директивата. Природозащитното състояние представлява 

цялостна оценка на състоянието на тип природно местообитание или вид на 

ниво биогеографски или морски регион на държава-членка. 

Благоприятно природозащитно състояние (БПС) 

Оценката на природозащитното състояние на тип природно местообитание или 

целеви вид е свързана с концепцията за  определяне на благоприятно природо-

защитно състояние (БПС). Благоприятното природозащитно състояние е общата 

цел, която трябва да бъде постигната за всички типове природни местообитания 

и видове от интерес за Общността (т.е. местообитанията и видовете, изброени в 

Приложения I, II, IV и V на Директивата) и е дефинирана в Член 1 от Директивата 

за местообитанията. БПС се описва като ситуация, в която тип природно место-

обитание или вид се развива по възходящ начин (както в качествено отношение, 

така и по отношение на разпространението / популацията) и има добри перс-

пективи това да се запази в бъдеще. Целта на Директивата по отношение на раз-

витието на природозащитното състояние се определя в положителна посока, 

ориентирана към благоприятна ситуация, която трябва да бъде определена, пос-

тигната и поддържана. Целта е много по-амбициозна в сравнение с тази за пре-

дотвратяване на изчезването на даден целеви обект/вид.  
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Фигура 1  Цел на оценката на природозащитното състояние на видове и местообитания.  

 

Природозащитното състояние на вид от Директивата за местообитанията (Чл. 1(и) 

се смята за „благоприятно“ ако: 

▪ данните за популационната динамиката на вида показват, че той може да 

се самоподдържа в дългосрочен план като жизнеспособен компонент на 

естественото си местообитание; и 

▪ естествените граници на разпространение на вида не намаляват, нито е 

вероятно да намалеят в обозримо бъдеще; и 

▪ има достатъчно голямо местообитание, което ще продължи да съществува 

и което ще поддържа популацията му дългосрочно. 

Природозащитното състояние на тип природно местообитание от Директивата 

за местообитанията (Чл. 1(д) се смята за „благоприятно“ ако: 

▪ естествените граници на разпространение и площта му на покритие в тези 

граници са стабилни или се увеличават; и 

▪ специфичната структура и функция, необходими за дългосрочното му под-

държане, са налице и вероятно ще продължат да съществуват в обозримо 

бъдеще; и 

▪ природозащитното състояние на типичните за него видове е благоприятно 

според дефинициите на точка (ж). 

 

Дефинициите за ПС и неговите компоненти в чл. 1 на Директивата, в комбинация 

с други документи на ЕС, следва да се използват за да се набележи набор от 

параметри, които да определят рамката на дейностите по мониторинга, резул-

татите от които да допринасят за националните доклади на страните-членки на 

всеки 6 години.  
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Целта на мониторинга е: да се проследят измененията в природозащитното със-

тояние  (чл. 11  от Директивата за местообитанията); и да оцени влиянието на взе-

тите мерки за опазване на целевите видове  (чл.  17  от Директивата за местооби-

танията).  По-конкретно: 

▪ да идентифицира източниците на въздействие върху ПС;  

▪ да документира ефекта от природозащитните мерки;  

▪ да даде информация за състоянието на видовете в контекста на задълже-

нията на страната към ЕС; 

▪ да даде основа за бъдещи научно-обосновани практични мерки за подоб-

ряване на ПС.  

 

По принцип всяка държава-членка трябва да докладва (пълен или частичен док-

лад) за всички видове, изброени в Приложения II, IV и V на Директивата за место-

обитанията, за всеки биогеографски или морски регион, в който те се срещат. 

Това включва всички редовно срещащи се видове, маргинални, скитащи и слу-

чайни видове, видове, които са започнали да се срещат едва наскоро (новопоя-

вили се видове) и видове, изчезнали след влизането в сила на Директивата. Док-

ладването не е задължително за видове, които са предмет на научни резерви. 

Пълният списък на видовете (checklist), обхванати от Директивата за местообита-

нията, и срещаемостта им в даден биогеографски или морски регион и дър-

жава-членка е на разположение в Референтния портал по Чл. 17. 

Редовното докладване, използвайки приетия формат е задължение според Чл. 17 

от Директивата за местообитанията на Европейския съюз. Изключително важно е 

докладите на държавите-членки да са хармонизирани, защото в противен случай 

няма да е възможно обобщаването на докладите за да се разработи Общ док-

лад за ЕС, какъвто се изисква от Директивата. 

Докладите дават обща представа за състоянието на биоразнообразието на ЕС 

и представляват важен елемент от оценката на политиките на ЕС, по-специално, 

при измерването на напредъка при изпълнението на целите за 2020 г., опреде-

лени в рамките на Стратегията на ЕС за биоразнообразието.  

Рамковата директива на ЕС за водите и Директивата за морска стратегия изпол-

зват съответно термините „добро екологично състояние“ и „добро състояние на 

околната среда“, които като цяло са сравними с БПС. Въпреки това, определе-

нията им са различни и те оценяват различни компоненти на биоразнообразието. 

Очевидно е, че в много случаи за докладване по тези две и други Директиви ще 

се ползват едни и същи данни и държавите-членки би трябвало да изградят връзки 

между механизмите за докладване по трите Директиви. 
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3.1. Структура на формата за докладване   

Форматът за докладване  по Член 17 се състои от пет отделни Приложения (A - Д) 

(Annex A-E) 

Таблица 3.  Структура на формата за докладване   

Приложение А (Annex A) - Формат за докладване – обща част: дава преглед 

на изпълнението и общите мерки, предприети съгласно Директивата за мес-

тообитанията. 

Приложение Б (Annex B) - Формат за докладване на „основните резултати от 

наблюдението по Чл. 11“ за видове от Приложения II, IV и V (доклади по ви-

дове): дава основна информация за оценка на природозащитното състояние 

на даден вид. 

Приложение В (Annex C) - Оценка на природозащитното състояние на конк-

ретен вид (матрица за оценка на видовете): матрицата за оценка, използвана 

за оценка на природозащитното състояние на даден вид, като се използва ин-

формацията в докладите от Приложение Б (Annex B). Заключенията от оцен-

ката за всеки вид също се отбелязват в съответния доклад от Приложение Б 

(Annex B). 

Приложение Г (Annex D) - Формат за докладване на „основните резултати от 

наблюдението по Чл. 11“ за типове местообитания от Приложение I (доклади 

по типове местообитания): дава основна информация за оценка на приро-

дозащитното състояние на даден тип природно местообитание. 

Приложение Д (Annex E) - Оценка на природозащитното състояние на тип 

местообитание (матрица за оценка на типове местообитания): матрицата за 

оценка, използвана за оценяване на природозащитното състояние на даден 

тип природно местообитание, като се използва информацията в докладите от 

Приложение Г (Annex D). Заключенията от оценката (т.е. за всеки параметър и 

цялостната оценка) за всеки тип природно местообитание също са включени 

в съответния доклад от Приложение Г (Annex D). 

 

Информацията, докладвана в Приложения Б (B) и Г (D), включва данни, използвани 

за оценка на природозащитното състояние за всеки биогеографски или морски 

регион на ниво държава-членка и на ниво ЕС. Затова докладите за местообита-

нията и видовете имат кратък „национален“ раздел, който се попълва за всеки 

тип местообитание или вид от интерес за Общността, срещащ се в държавата-

членка, последван от раздел „биогеографски или морски регион“. Това се по-

пълва за всеки биогеографски или морски регион в държавата-членка, в която се 

среща местообитанието или вида, в съответствие със списъците им от Референ-

тния портал по Чл. 17. 
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3.2. Параметри за отчитане  

Приетият метод за оценка на природозащитното състояние оценява поотделно 

всеки от параметрите за природозащитно състояние, с помощта на матрица за 

оценка и след това съчетава оценките, за да даде цялостна оценка на природо-

защитното състояние. 

Таблица 4. Параметри за оценка на природозащитното състояние на типове природни местооби-

тания и видове. 

Параметри за оценка на природозащитно 

състояние на видове 

Параметри за оценка на природо-

защитно състояние на типове при-

родни местообитания 

Област на разпространение (Range) Област на разпространение 

(Range) 

Популация (Population) Площ на местообитанието (Area) 

Местообитание на вида (Habitat for the 

species) 

Структура и функция (Structure and 

functions) 

Бъдещи перспективи (Future prospects) Бъдещи перспективи (Future 

prospects) 

 

3.3. Видове 

Таблица 5  Обща матрица за оценка (за биогеографски / морски регион в дър-

жава-членка) на оценка на ПС на конкретен вид. 

Параметър Природозащитно състояние 

 
Благоприятно 

(„зелено“) 

Неблагоприятно 

- Незадоволи-

телно 

(„жълто“) 

Неблагоприятно - Лошо 

(„червено“) 

Неизвестно 

(недостатъчна 

информация за 

да се направи 

оценка) 

Област на разп-

ространение 

(Range) 

(в рамките на съ-

ответния биогеог-

рафски регион) 

Стабилни (загуба, 

балансирана от 

разширяване) или 

увеличаващи се 

И  

не по-малки от 

"благоприятните ре-

ферентни граници 

на разпростране-

ние" 

Всяка друга 

комбинация 

Значителен спад: Еквива-

лент на загуба от повече от 

1% годишно в рамките на 

периода, определен от дър-

жавите-членки 

ИЛИ 

повече от 10% под "благоп-

риятните референтни гра-

ници на разпространение" 

Няма надеж-

дна инфор-

мация или тя е 

недостатъчна 
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Параметър Природозащитно състояние 

 
Благоприятно 

(„зелено“) 

Неблагоприятно 

- Незадоволи-

телно 

(„жълто“) 

Неблагоприятно - Лошо 

(„червено“) 

Неизвестно 

(недостатъчна 

информация за 

да се направи 

оценка) 

Популация 

(Population) 

Популацията(ите) 

са не по-малки от 

„благоприятната 

референтна попу-

лация“  

И 

възпроизводството, 

смъртността и въз-

растовата струк-

тура не се отклоня-

ват от нормалните 

(ако има данни) 

Всяка друга 

комбинация 

Значителен спад: Еквива-

лент на загуба от повече от 

1% годишно (индикативна 

стойност от която държа-

вата-членка може да се отк-

лони, ако е надлежно обос-

нована) в рамките на пери-

ода, определен от държа-

вите-членки И под „благоп-

риятната референтна попу-

лация“  

ИЛИ 

Повече от 25% под благоп-

риятната референтна попу-

лация 

ИЛИ 

Възпроизводството, смърт-

ността и възрастовата 

структура се отклоняват зна-

чително от нормалните (ако 

има налични данни) 

Няма надеж-

дна инфор-

мация или тя е 

недостатъчна 

Местообитание 

на вида (Habitat 

for the species) 

Площта на местоо-

битанието е доста-

тъчно голяма (и ста-

билна или нараст-

ваща)  

И 

качеството на мес-

тообитанието е под-

ходящо за дългос-

рочното оцеляване 

на вида 

Всяка друга 

комбинация 

Площта на местообитани-

ето очевидно не е доста-

тъчно голяма, за да гаран-

тира дългосрочното оцеля-

ване на вида 

ИЛИ 

Качеството на местообита-

нията е лошо, което оче-

видно не позволява дългос-

рочно оцеляване на вида 

Няма надеж-

дна инфор-

мация или тя е 

недостатъчна 

Бъдещи перспек-

тиви (Future 

prospects) 

(по отношение на 

популацията, раз-

пространението и 

наличността на 

местообитанията) 

Незначителни ос-

новни въздействия и 

заплахи за видо-

вете; те ще останат 

жизнеспособни в 

дългосрочен план 

Всяка друга 

комбинация 

Силно влияние на въздейст-

вията и заплахите върху 

вида; много лоши перспек-

тиви за бъдещето му, дъл-

госрочното му оцеляване е 

в риск. 

Няма надеж-

дна инфор-

мация или тя е 

недостатъчна 

Цялостна оценка 

на природозащит-

ното състояние 

Всички полета са 

„зелени“ 

ИЛИ 

три „зелени“ и едно 

„неизвестно“ 

Едно или по-

вече полета са 

„жълти“, но 

няма „чер-

вени“ 

Едно или повече полета са 

„червени“ 

Две или по-

вече полета 

са „неизвес-

тни“ в комби-

нация със зе-

лено или 

всички са „не-

известни“ 
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От изложеното следва, че мониторингът трябва да осигури количествена оценка 

на времевите тенденции, като параметрите за оценка на видовете от интерес 

за Общността са:  

▪ НА НАЦИОНАЛНО НИВО: Разпространение (карта - Distribution map). Актуалното 

разпространение (distribution) дава информация за действителното при-

съствие на биологичния вид.  

 

▪ ПО БИОГЕОГРАФСКИ РЕГИОНИ:  

• Област на разпространение (или Ареал / Range) - (големина / Surface 

area) и (тенденция / Trend). Областта на разпространение / Ареалът се оп-

ределя като „външната граница на цялата площ, в която към момента се 

намира биологичния вид“ в съответния биогеографски регион. Може да се 

счита като рамка, в която се намират действително заетите площи.  
Определянето на големината на разпространението не е предмет на мо-

ниторинг, а може да се установи само с обработване и анализ на налични 

данни или данни от картиране/моделиране.  

Тенденциите са решаващи за оценката на природозащитното състояние, 

тъй като обикновено само стабилни и нарастващи тенденции могат да до-

ведат до благоприятен консервационен статус. Тенденциите обикновено се 

извличат от моделирането или от съществуващи схеми за наблюдение, ба-

зирани на проби/извадки, като пълните изследвания са изключение и обик-

новено се предприемат при видове с единични находища или местообита-

ния с много малка площ. 

Тенденцията на разпространението на даден биологичен вид може прин-

ципно да бъде проследявана с мониторинг, но се нуждае от собствен ди-

зайн на мониторинга, който да разглежда наличието или липсата на даден 

биологичен вид в дефинирани отрязъци от териториите. 

Благоприятно референтно разпространение (Favorable reference range / 

FRR): Област на разпространение, в която всички значителни екологични 

промени на биологичните видове са включени за даден биогеографски ре-

гион и която е достатъчно голяма, за да позволи дългосрочното им оцеля-

ване. Благоприятната референтна стойност трябва да е поне областта на 

разпространение (по размер и конфигурация) по време на влизане на Ди-

рективата в сила. 

Благоприятната естествена област на разпространение не може да се от-

чете или оцени чрез мониторинг, за нея е необходимо моделиране или ек-

спертна оценка на база исторически данни. 

• Популация (Population) - (размер / Size) и (тенденция / Trend). 

Размерът на цялостната популация е дотолкова обект на мониторинг, докол-

кото при пълно проучване моментната популация също се отчита изцяло 

(ако е възможно цялостно проучване на пробния участък). 

Тенденциите в размера на популациите могат да се наблюдават и просле-

дяват посредством мониторинг. 

Благоприятна референтна популация (Favorable reference population / FRP): 

Това е популацията на даден биогеографски регион, считана за минимал-

ната необходима за осигуряване на дългосрочно оцеляване на биологич-

ните видове. Благоприятната референтна стойност трябва да е поне с раз-
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мера на популацията към момента на влизане на Директивата в сила. Ин-

формация за историческото разпространение/популация, може да се 

окаже полезна при определяне на благоприятната референтна популация. 

Благоприятните референтни популации трябва да се базират на екологията 

и генетиката на биологичните видове. 

Благоприятната референтна популация не може да бъде отчетена чрез мо-

ниторинг, тя се нуждае от моделиране. 

• Местообитание на вида. (Habitat for the species): (достатъчност на площта и 

качество на заетото местообитание / Sufficiency of area and quality of 

occupied habitat).  

Определянето на местообитанието, използвано от даден биологичен вид, се 

натъква често на значителни проблеми. Или видовете не ползват ясно отгра-

ничени пространства, или в хода на развитието си те ползват различни мес-

тообитания. Не във всички случаи местообитанията могат да бъдат ясно по-

сочени и отграничени. 

Ако едно местообитание може да бъде отграничено, в случай на пълно про-

учване се провежда точно определяне на цялостния размер на местооби-

танието. При мониторинг, основан на анализа на произволно взети проби е 

налице възможността за екстраполиране за определяне на размера на ця-

лостната територия на местообитанието, което обаче зависи от представи-

телността на случайно подбраната проба и от наличната информация. 

Не може да се направи оценка до каква степен качеството на местообита-

нието е достатъчно за гарантиране на оцеляването на вида в цялостната му 

област на разпространение. Качеството на местообитанието може да 

бъде определено конкретно само на отделни площи. 

Достатъчност на площта на местообитанието (Тенденция / Trend): Тенденци-

ите в развитието на местообитанието на даден биологичен вид могат да бъ-

дат проследявани чрез мониторинг, въпреки че определянето на границите 

на местообитанието може да се окаже проблематично в зависимост от 

спецификата на дадения биологичен вид. Задължително условие е опреде-

лянето на границите на цялата площ на местообитанието в една проучена 

териториална единица. 

• Основни влияния и заплахи (Main pressures and threats) – (характеризиране 

/ Characterisation) и (класиране / Ranking). 

За Чл. 17 отчетените влияния/натиск (pressures) се считат за минали или нас-

тоящи въздействия (настоящия отчетен период), които застрашават дългос-

рочната жизнеспособност на вида и неговите местообитания, докато зап-

лахите (threats) са предвидими въздействия, които се очаква да действат в 

бъдеще (в следвашия 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 го-

дини. 

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. 
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Списъкът на влиянията и заплахите е на разположение от Референтен пор-

тал6. 

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 значи-

мост/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. 

• Бъдещи перспективи (Future prospects). 

Събраните в хода на мониторинга данни могат да се използват за оценка 

на застрашеността по параметъра „Бъдещи перспективи“. 

Бъдещите перспективи показват посоката на очакваната промяна в ПС в 

близко бъдеще въз основа на разглеждане на текущото състояние и тенден-

циите, определените влияния и заплахи и мерките, които ще се предприе-

мат по всеки един от другите три параметъра (разпространение, популация 

и местообитание на вида). 

За всеки един от трите параметъра трябва да се посочат какви са перспек-

тивите – Добри, Неблагоприятни, Лоши или Неизвестни. 

За видовете от приложение ІІ на Директивата за местообитанията в Прило-

жение Б (Annex В) от формата за докладване по чл. 17 е включена и инфор-

мация относно състоянието и тенденциите на популациите им в рамките на 

мрежата Натура 2000, с оглед оценка на нейния принос за опазването им, 

както и за предприетите природозащитни мерки. Допълнителна информа-

ция в Приложение Б (Annex В) е включена и за видовете от приложение V на 

Директивата.  

Обобщената оценка на ПС на видовете по биогеографски региони се из-

готвя съгласно Приложение Г (Annex С) от формата за докладване по чл. 17 

от Директивата за местообитанията, като се използва стандартна матрица 

с 4 основни параметъра: разпространение, популация, местообитание на 

вида и бъдещи перспективи.  

Общата оценка на ПС на видовете може да бъде "благоприятно", "небла-

гоприятно-незадоволително" и "неблагоприятно-лошо", въз основа на четири 

параметъра, както е определено в чл. 1 от Директивата.  Съществува също 

клас „Неизвестен“, който може да се използва, където няма достатъчно на-

лична информация, която да позволи оценка. За географско представяне 

на всеки клас съответства цвят – „зелен“ за „Благоприятен“, „кехлибарен“ за 

„Неблагоприятно-незадоволителен“, „червен“ за „Неблагоприятен-лош“ и 

„сив“ за „Неизвестен“.  

Природозащитното състояние/ Природозащитното състояние на всеки вид 

се оценява поотделно за всеки биогеографски регион, в който се среща. 

  

                                                   

6 http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17/reference_portal  

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17/reference_portal
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3.4. Местообитания 

Таблица 6 Обща матрица за оценка (за биогеографски / морски регион в дър-

жава-членка) за оценка на ПС на тип природно местообитание. 

Параметър Природозащитно състояние 

 
Благоприятно 

(„зелено“) 

Неблагопри-

ятно - Незадо-

волително 

(„жълто“) 

Неблагоприятно - Лошо 

(„червено“) 

Неизвестно 

(недостатъчна 

информация за 

да се направи 

оценка) 

Област на разпрос-

транение (Range) 

(в рамките на съот-

ветния биогеограф-

ски регион) 

Стабилни (загуба, 

балансирана от 

разширяване) или 

увеличаващи се 

И 

не по-малки от 

"благоприятните 

референтни гра-

ници на разпрост-

ранение" 

Всяка друга 

комбинация 

Значителен спад: Еквива-

лент на загуба от повече от 

1% годишно в рамките на 

периода, определен от 

държавите-членки 

ИЛИ 

повече от 10% под " бла-

гоприятните референтни 

граници на разпростране-

ние " 

Няма надеждна 

информация 

или тя е недоста-

тъчна 

Площ на местооби-

танието в грани-

ците на разпрост-

ранението 

(Habitat for the 

species) 

Стабилна (загуба, 

балансирана от 

разширяване) или 

увеличаваща се 

И 

Не по-малка от 

"благоприятната 

референтна 

площ" 

И 

Без значителни 

промени в мо-

дела на границите 

на разпростране-

ние (ако има на-

лични данни) 

Всяка друга 

комбинация 

Голямо намаление на 

площта: Еквивалент на за-

губа от повече от 1% го-

дишно (индикативна стой-

ност, от която държавата-

членка може да се отк-

лони, ако е надлежно 

обосновано) в рамките на 

периода, определен от 

държавите-членки 

ИЛИ 

С големи загуби в модела 

на границите на разпрост-

ранение 

ИЛИ 

Повече от 10% под „бла-

гоприятната референтна 

площ“ 

Няма надеждна 

информация 

или тя е недоста-

тъчна 

Специфична струк-

тура и функции 

(включително ти-

пични видове) 

(Structure and 

functions) 

Структурата и 

функциите (вклю-

чително типични 

видове) са в 

добро състояние 

и без значително 

влошаване / въз-

действие 

Всяка друга 

комбинация 

Повече от 25% от площта е 

неблагоприятна по отно-

шение на специфичните 

си структури и функции 

(включително типични ви-

дове). 

Няма надеждна 

информация 

или тя е недоста-

тъчна 
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Параметър Природозащитно състояние 

 
Благоприятно 

(„зелено“) 

Неблагопри-

ятно - Незадо-

волително 

(„жълто“) 

Неблагоприятно - Лошо 

(„червено“) 

Неизвестно 

(недостатъчна 

информация за 

да се направи 

оценка) 

Бъдещи перспек-

тиви 

(Future prospects) 

(по отношение на 

границите на разп-

ространението, 

площта и специ-

фичните структура 

и функции) 

Перспективите за 

бъдещето на мес-

тообитанията са 

отлични / добри, 

не се очакват зна-

чителни въздейст-

вия от заплахите; 

осигурена е дъл-

госрочна жизнес-

пособност 

Всяка друга 

комбинация 

Перспективите за местоо-

битанията са лоши, очаква 

се сериозно въздействие 

от заплахите; дългосроч-

ното оцеляване не е га-

рантирано. 

Няма надеждна 

информация 

или тя е недоста-

тъчна 

Цялостна оценка 

на природозащит-

ното състояние 

Всички полета са 

„зелени“ 

ИЛИ 

три „зелени“ и 

едно „неизвестно“ 

Едно или по-

вече полета са 

„жълти“, но 

няма „чер-

вени“ 

Едно или повече полета са 

„червени“ 

Две или повече 

полета са „неиз-

вестни“ в комби-

нация със зе-

лено или всички 

са „неизвестни“ 

 

Съгласно изискванията на Директивата за местообитанията за всички типове 

природни местообитания от приложение І на Директивата се изготвят оценки на 

природозащитното състояние (ПС), което се определя от специфичен набор от 

параметри на национално ниво и по биогеографски региони. 

Тези параметри се съдържат в Приложение Г (Annex D) от формата за доклад-

ване по чл. 17 от Директивата за местообитанията. Обобщената оценка на ПС 

на типовете природни местообитания по биогеографски региони се изготвя съг-

ласно  Приложение Д (Annex E) от формата за докладване по чл. 17 от Директи-

вата за местообитанията. 

Гореспоменатите параметри по отношение на типовете природни местооби-

тания са следните: 

▪ НА НАЦИОНАЛНО НИВО: Разпространение (карта - Distribution map). Актуалното 

разпространение (distribution) дава информация за действителното при-

съствие на типа природно местообитание. 

▪ ПО БИОГЕОГРАФСКИ РЕГИОНИ: 

• Област на разпространение(или Разпространение / Диапазон) (Range): 

(големина / Surface area) и (тенденция / Trend). Областта на разпростране-

ние / Ареалът се определя като „външната граница на цялата площ, в която 

към момента се намира типа природно местообитание“ в съответния био-

географски регион. Може да се счита като рамка, в която се намират дейс-

твително заетите площи.  

Определянето на големината на ареала на разпространение не е предмет 

на мониторинг, а може да се установи само с обработване и анализ на 

налични данни или данни от картиране/моделиране. Тенденциите в разп-

ространението на типове местообитания могат да бъдат наблюдавани чрез 

мониторинг. 
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Благоприятно референтно разпространение (Favorable reference range / 

FRR): Област на разпространение, в която всички значителни екологични 

промени на типовете природни местообитания са включени за даден био-

географски регион и която е достатъчно голяма, за да позволи дългосроч-

ното им оцеляване. Благоприятната референтна стойност трябва да е поне 

областта на разпространение (по размер и конфигурация) по време на 

влизане на Директивата в сила. 

Благоприятната естествена област на разпространение не може да се от-

чете или оцени чрез мониторинг, за нея е необходимо моделиране или ек-

спертна оценка на база исторически данни. 

• Площ на типа местообитание в рамките на разпространението (Area 

covered by the habitat type within the range): (големина / Surface area) и (тен-

денция / Trend). 

В случай на пълно проучване се осъществява точно определяне на площта 

на типа природно местообитание. В мониторинга, основан на случаен из-

бор, решаваща за възможността за екстраполиране на общата площ е 

представителността на случайната проба. 

Към типовете природни местообитания се причисляват следните категории 

за оценка на големината на териториите: фактическа големина на терито-

рията: очертаване на конкретни площи на всички наличности (тотално преб-

рояване); екстраполация на големината на територията с представителна 

произволна проба (например гори); моделиране на големината. 

Благоприятна референтна площ / Favourable reference area: Общата площ 

в даден биогеографски регион, считана за минималната необходима за 

осигуряване на дългосрочно жизнеспособност на типа природно местоо-

битание. Това трябва да включва необходимата площ за възстановяване и 

развитие на тези типове природни местообитания, за които настоящото пок-

ритие не е достатъчно за осигуряване на дългосрочна жизнеспособност. 

Благоприятната референтна стойност трябва да е поне площта при влизане 

на Директивата в сила за България. Информацията за историческото разп-

ространение може да се окаже полезна при определяне на благоприят-

ната референтна площ. Може също да се използва „най-добра експертна 

преценка“ за дефиниране при липса на други данни. 

Стойността на благоприятната референтна стойност не може да бъде оп-

ределена чрез мониторинг, за това за нея има нужда от изготвянето на мо-

дел. 

• Структура и функции(Structure and functions): Състояние на местообитани-

ето (Condition of habitat), Тенденция (Trend) и Типични видове (Typical 

species). 

Структурата се счита за физически компонент на типа природно местоо-

битание и често е образувана от видове (както живи, така и мъртви), напри-

мер дървета и храсти в гориста местност. Функциите са екологичните про-

цеси, протичащи в редица времеви и пространствени скали и се различа-

ват значително между отделните типове природни местообитания. Функци-

ите често са свързани с екосистемните услуги. Въпреки, че фрагментацията 

не е спомената в директивата, е ясно, че тя може да наруши функцията на 

определени типове природни местообитания и е фактор, който трябва да 

бъде взет под внимание при оценката на структурата и функциите. 
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- Състояние на местообитанието (Condition of habitat): Съотношение 

(процент или диапазон в минимум / максимум) на състоянието на 

местообитанието. 

- Тенденция (Trend): В краткосрочен план тенденция трябва да се оценя-

ват в продължение на период от 12 години (два цикъла за докладване). 

За новия период на докладване (2013-2018 г.), периодът е 2007-2018 г. 

или период възможно най-близък. 

- Типични видове (Typical species): Когато се избират „типични биологични 

видове“ за доклад по Чл. 17 трябва да се вземат предвид следните съ-

ображения: „Типичните биологични видове“ трябва да са добри инди-

катори за качеството на благоприятното местообитание, например 

като се посочи наличието на по-широка група биологични видове със 

специфични изисквания към местообитанието. Те трябва да са чувст-

вителни към промените в условията на местообитанието („биологични 

видове за ранна предупредителна индикация“); Списъкът на „типични 

биологични видове“, избрани за целта на оценяване на природозащит-

ното състояние, трябва в идеалния случай да остане стабилен в сред-

носрочен или дългосрочен план. 

В рамките на мониторинга може например да се измери делът на харак-

терните видове на дадена конкретна територия и събраните данни да се 

включат в оценката на статуса на територията. 

Инвазивни биологични видове или нашественици или нетипични за местоо-

битанието, често са индикатори за лош консервационен статус. Тези био-

логични видове обаче не може да се считат за „типични биологични видове“. 

• Основни влияния и заплахи (Main pressures and threats) – (характеризиране 

/ Characterisation) и (класиране / Ranking). 

За Чл. 17 отчетените влияния/натиск (pressures) се считат за минали или нас-

тоящи въздействия (настоящия отчетен период), които застрашават дългос-

рочната жизнеспособност на типа природно местообитание, докато запла-

хите (threats) са предвидими въздействия, които се очаква да действат в бъ-

деще (в следващия отчетен период), които застрашават дългосрочната жиз-

неспособност на типа природно местообитание. 

Възможно е някои въздействия да са едновременно и влияние и заплаха, ако 

има въздействие сега и това въздействие се очаква да продължи. 

Препоръчва се времевият обхват за влияние да е отчетния период, т.е. 6 го-

дини. 

За заплахи отчетният времеви обхват е 2 отчетни периода (т.е. 12 години) в 

бъдеще. Заплахите не трябва да включват теоретични заплахи, а по-скоро 

тези проблеми, които е обосновано да възникнат. 

Списъкът на влиянията и заплахите е публикуван на Референтен портал. 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 значи-

мост/въздействие и да се обоснове определената степен на въздействие. 

Информацията за влиянията и 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. 
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• Бъдещи перспективи. (Future prospects). Събраните в хода на мониторинга 

данни могат да се използват за оценка на застрашеността по параметъра 

„Бъдещи перспективи“. 

Бъдещите перспективи показват посоката на очакваната промяна в ПС в 

близко бъдеще въз основа на разглеждане на текущото състояние и тенден-

циите, определените влияния и заплахи и мерките, които ще се предприе-

мат по всеки един от другите три параметъра (разпространение, площ пок-

рита от типа природно местообитание в рамките на разпространението, 

структура и функции). 

За всеки един от трите параметъра трябва да се посочат какви са перспек-

тивите – Добри, Неблагоприятни, Лоши или Неизвестни. 

За типовете природни местообитания от приложение І на Директивата за 

местообитанията, в Приложение Г (Annex D) от формата за докладване по 

чл. 17 е включена и информация относно състоянието и тенденциите на при-

родните местообитания в рамките на мрежата Натура 2000 с оглед оценка 

на нейния принос за опазването им, както и за предприетите природоза-

щитни мерки. 

Обобщената оценка на ПС на типовете природни местообитания по био-

географски региони се изготвя съгласно Приложение Д (Annex  Е) от фор-

мата за докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията, като се 

използва стандартна матрица с 4 основни параметъра: разпространение, 

площ, покрита от типа природно местообитание в рамките на разпростра-

нението, структура и функции и бъдещи перспективи. 

Общата оценка на ПС на типовете природни местообитания може да бъде 

"благоприятно", "неблагоприятно-незадоволително" и "неблагоприятно-

лошо", които се получават спазвайки описаните принципи в матрицата за 

оценка. Съществува също клас „Неизвестен“, който може да се използва 

при липса на достатъчно налична информация, която да позволи оценка. За 

географско представяне на всеки клас съответства цвят – „зелен“ за „Бла-

гоприятен“, „кехлибарен“ за „Неблагоприятно-незадоволителен“, „червен“ 

за „Неблагоприятен-лош“ и „сив“ за „Неизвестен“. 

Природозащитното състояние на всеки тип природно местообитание се 

оценява поотделно за всеки биогеографски регион, в който се среща. 

Първото докладване по чл. 17 на Директива за местообитанията и чл. 12 на 

Директива за птиците е извършено от държавите членки през 2006 г., а вто-

рото – през 2013 г., в което участва и България. За целта ЕК изготви и предос-

тави на държавите членки форматите за докладване и насоки, как те да бъ-

дат попълвани. След всеки цикъл на докладване, ЕК извършва и представя 

анализ, който включва: 

- Състояние на биологичното разнообразие на ниво ЕС, биогеографски 

райони и национални държави; 

- Качество и достатъчност на данните, подавани от държавите членки, което 

да позволи оценка на състоянието на биологичното разнообразие и про-

мените, настъпили в отделните периоди на наблюдение и докладване; 

- Ниво на постигане на целите на Стратегията за биологично разнообразие 

до 2020 г. и оценка на необходимостта от промени и адаптации. 

- Резултатите от анализа са предмет на обсъждане с държавите членки, 

като за целта се създават работни групи и комисии към ЕК, които да фор-
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мулират визията за следващия период на докладване. Целта на този ко-

муникационен процес е да бъде постигнато общо разбиране относно 

начина, по който следва да бъдат набирани и представяни необходимите 

данни и информация, в т.ч. форматите на докладване и насоките за тях-

ното попълване. Форматите за докладване отразяват напредъка в разби-

рането, по какъв начин да се представят и анализират промените в био-

логичното разнообразие през изтеклия период от 6 години и дават рамка, 

в която държавите членки да представят своите данни. Формулирането на 

насоките за докладване от своя страна дава необходимите дефиниции 

и разяснения така, че държавите членки да разбират по еднозначен начин 

изискванията на ЕК. 

Със всяко следващо докладване все повече се очертава необходимостта 

от формулиране на общи подходи, които да доведат до съизмерими ре-

зултати на Европейско ниво. Очакванията в тази връзка са държавите-членки 

да развият в по-голяма степен сътрудничество по между си и да постигнат 

съизмерими резултати по отношение определянето на природозащитното 

състояние и тенденциите при отделните общи видове и типове природни 

местообитания, в т.ч. по биогеографски райони.  

 

4. Екология и мониторинг на видовете и 

местообитанията.   

Екосистемен подход  
Още в предишния период на докладване в редица държавите-членки е практику-

вано допълването на данните от теренни проучвания с данни от други източници. 

Например, в Австрия данните, набрани чрез мониторинга по Рамковата дирек-

тива за водите, са оценени като достатъчни за определяне на природозащитното 

състояние на някои видове риби. В Германия от 2012 г. в програмата на Федерал-

ната инвентаризация на горите са добавени обследвания, които се ползват за 

докладването по Директивата за местообитанията и процесът на горска инвен-

таризация осигурява данни за мониторинг на горските местообитания. В хода на 

Седмата рамкова програма консорциум от партньори от Австрия, Белгия, Вели-

кобритания, Германия, Гърция, Испания, Италия, Полша и Франция провеждат 

съвместния проект MS-MONINA, в който проучват възможностите за интегрира-

нето на дистанционни наблюдения в мониторинга на видовете и местообитани-

ята – подход, който ще става все по-актуален с развитието на тези технологии7. В 

Швеция съвместното проучване на ключови видове (umbrella species) е използ-

вано за оценка на необходимия минимален размер на местообитания с небла-

гоприятно природозащитно състояние поради човешката дейност. Накратко, в 

редица държави-членки синергийни ефекти са постигнати чрез съвместно про-

учване на видове, чрез прилагане на подход за избор на площадки за монито-

ринг, на които да се събират данни за повече видове, или чрез възможността да 

се приложи мониторинг на екосистемите, в който да се оценява състоянието на 

местообитанията и видовете, които ги обитават. 

                                                   

7 Информация за проекта се намира на уеб страницата му  

https://sites.google.com/site/wwwmsmoninaeu/home-1  

https://sites.google.com/site/wwwmsmoninaeu/home-1
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България е една от водещите страни-членки на Европейския съюз по отношение 

на картирането и оценката на екосистемите и екосистемните услуги, като в 

кратки срокове бе наваксано закъснението спрямо водещи в това отношение 

държави (Великобритания, Испания, Финландия, Франция). В основата на този ус-

пех бе адаптирането на екосистемния подход, разработен в Европейската 

мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (eLTER) и обвързването му с ут-

върдените европейски и световни номенклатури на екосистеми, местообитания 

и екосистемни услуги. Тази универсалност на Методологическата рамка за кар-

тиране на екосистемите и екосистемните услуги в България (накратко наричана 

„Методологическата рамка“) позволява създаването на научно обоснована 

връзка с мониторинга и докладването по Директивата за местообитанията и ре-

дица други политики (вж. глава 5. Синергийни ефекти), както и с данните на ев-

ропейски агенции, прилагащи екосистемния подход при оценката на по силата 

на Приложение III от Директивата за местообитанията. Ето защо с подходяща ор-

ганизация на мониторинга и управлението на данните в България (вж. глава 8. Ор-

ганизация и управление на данните) би могло да се постигне високо ниво на си-

нергийност с редица други политики и повторното използване на набраните 

данни, свързани с ангажиментите на държавата да докладва по различни дирек-

тиви на ЕС (вж. раздел 2.2. Европейски стратегически документи  и законодател-

ство). 

Мониторинга на видовете и местообитанията не е дефиниран в Директивата за 

местообитанията. В тази връзка държавите – членки могат сами да определят не-

говия обхват и начина на провеждането му. Дефиниция на мониторинга не е да-

дена и в националното законодателство. Ето защо за целите на тази концепция 

приемаме следното определение за същността и оптималната бъдеща органи-

зация на мониторинга: 

"Мониторинг на околната среда" е събирането, оценката и обобщаването на 

информацията за околната среда чрез непрекъснато или периодично наблю-

дение на определени качествени и количествени показатели, характеризи-

ращи състоянието на компонентите на околната среда и тяхното изменение в 

резултат на въздействието на природни и антропогенни фактори. За осигуря-

ването на ефикасен, ефективен и гъвкав мониторинг  участниците в НСМСБР 

съчетават своите силни страни и капацитет, планират и изпълняват дейностите 

си по максимално синергиен начин и осигуряват оперативна съвместимост на 

данните си.  

4.1. Местообитания и екосистеми 

В основата на екосистемния подход е концепцията за единна система („whole 

system”). Животът на Земята се разглежда като единна система, в която съжител-

стват различни екосистеми, съставени от местообитания, които на свой ред са 

жизнената среда и предоставят ресурси както за видовете в тях, така и – в някои 

случаи – за хората. Връзката екосистема – местообитания е разработена във 

всяка от деветте методики за картиране и оценка на екосистемите в България и 

е обобщена в Приложение №5. Както в дадена екосистема, така и в съставящите 

я местообитания, живите организми са свързани структурно и функционално с 

околната среда и помежду си, както и с човешката дейност. Връзката е схема-

тично представена на фигура по-долу. 
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Фигура 2 Структурни и функционални връзки между компонентите на екосистемите и местообита-

нията 

Фигурата  отразява взаимните връзки между дефинициите за естествено место-

обитание8, природозащитно състояние9 по Директивата за местообитанията и 

начина, по който въздействията (видове натиск и заплахи) оказват отрицателно, а 

консервационните мерки – положително влияние върху състоянието на местоо-

битанията. Наблюдението на структурата на местообитанието дава информа-

ция за неговото състояние, а чрез наблюдението на функциите му и външните за 

системата фактори може да се съди за тенденциите в развитието на местооби-

танията и видовете в тях.  

При отчитане на взаимодействията в системата могат да се изведат относително 

прости качествени категории и да се направят обосновани изводи за връзките 

помежду им (cross-walks), например връзки между вида земно покритие и еко-

системите, респ. местообитанията в тях (Маес и др., 2015 г.), което разширява 

възможностите за съчетаване на данни от различни наблюдения – в случая данни 

от Corine Landcover, картирането на местообитанията у нас през 2012 г. и карти-

рането на екосистемите извън НАТУРА 2000 през 2016 г.  Възможно е да се нап-

равят връзки и с международно приети класификации, напр. Червения списък на 

екосистемите на IUCN (Бланд и др., 2017), който е използван при оценката на при-

родозащитното състояние във Финландия. Мониторинга на екосистемите, место-

обитанията и видовете в пространството и времето позволява да се направят из-

води за резултата от въздействието на различните видове натиск върху проучва-

ните обекти, както и на ефекта на консервационните мерки. Подобни наблюде-

ния на тенденциите са тясно свързани с използваната от Европейската агенция 

                                                   

8  Дефинирано като „сухоземни или акваториални области, обособени на базата на географ-

ски, абиотични и биотични особености, изцяло естествени или отчасти естествени“ 

 
9  Дефиниран като „съвкупността от въздействия върху естественото местообитание и характер-

ните за него видове и които могат да повлияят дългосрочно на естественото му разпростране-

ние, структура и функции, както и на дългосрочното оцеляване на характерните видове в рамки-

тена територията, посочена в член 2.“ 
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по околна среда концептуална рамка Движещи сили - Натиск – Състояние – Въз-

действие – Реакция (DPSIR). Изучаването на връзките екосистема – местообита-

ние е предмет и на научни разработки у нас.  

Системата индикатори, разработени в Методологическата рамка, също дава 

насоки за определянето на някои от параметрите на природозащитното състоя-

ние, а именно: 

1. Когато определянето на референтното състояние на дадено местообита-

ние е затруднено поради липса на данни, изводи за видовото му разнооб-

разие могат да се направят въз основа на индикаторите за видово разнооб-

разие на съответната екосистема, към която е причислено това местооби-

тание. Както може да се види от методиките за различните екосистеми, 

броя видове на референтна система в добро състояние може да е от по-

рядъка на 10-20 за земите с рядка растителност (дюни и скални съобщества) 

и да надвишава 180 в тревни местообитания и влажни зони. 

2. Като принципна основа за системен подход при работата с индикатори за 

разнообразни местообитания е определянето на връзките между индикато-

рите за видове и местообитания. За целта подхода на Методологическата 

рамка може да се адаптира към потребностите за докладване по Дирек-

тивата за местообитанията и да бъде съставена йерархия на индикаторите 

(фигурата по-долу). Опростяването на системата от индикатори е една от 

основните предпоставки за съвместен анализ на данни, набирани чрез раз-

лични методи, както и съвместен мониторинг по различни политики.  

 

Фигура 3 Йерархия на индикаторите и връзки помежду им. 
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Затруднения при прилагането на екосистемния подход могат да изникнат при 

липса на достатъчно подробно гео-реферирани данни, напр. ако на дадено 

място е извършена оценка на състоянието на екосистемата, но не е било регис-

трирано  точно кое от няколкото възможни местообитания, съставящи тази еко-

система, е било наблюдавано. В такива случаи набавянето на липсващите данни 

е възможно както чрез допълнителна теренна работа, така и чрез отчитането на 

известни данни за климат, води, почви, надморска височина и други особености 

на територията, които позволяват вида местообитание да се определи чрез мо-

делиране и екстраполация.  

4.2. Методологически въпроси в мониторинга на 

местообитанията 

4.2.1. Извадков мониторинг и изводи за цялото местообитание 

Липсата на подробни данни за местоположението и географското разположе-

ние на местообитанията и видовете е проблем, с който се сблъскват практи-

чески всички страни-членки, дори и най-добре обезпечените с данни. Обичай-

ните методи за екстраполиране от ограничени теренни проучвания са  статисти-

чески анализ, ГИС анализ или моделиране, като се съчетават различни видове 

налични данни. Принципните въпроси, които поставят изискванията за макси-

мално точна екстраполация, следва да се разглеждат съвместно. Те са свързани 

с: 

▪ броя и географското разпределение на теренните площадки, които са дос-

татъчни за определяне на статистически достоверна извадка. Изцяло случай-

ният подбор може да доведе до неустановяване на местообитания и видове 

с ограничено разпространение 

▪ установяването на реални промени и разлики, без да се отчитат случайни 

флуктуации и грешки, както и периодични промени във видовия състав на 

местообитанията, респ. в ареалите на видовете. За установяване на про-

мени могат да се използват статистически методи и симулации. Напр. в Ав-

стрия е използван Power анализ за оценка на риска от неправилно класи-

фициране на реални промени като случайни и на случайни промени като 

реални. Размерът на извадката зависи от изискването достатъчно ниски 

нива на тези рискове. 

▪ особеностите на средата, които са характерни за местообитанието или 

вида. При използване на данни за средата (напр. надморска височина, ви-

дове почви, климатични данни, данни за водния режим), за всяка територия  

с помощта на дедуктивни модели може да се оцени вероятността тя да 

бъде подходяща за дадено местообитание или да представлява част от 

ареала на даден вид. Пример за подобен модел е използването на абио-

тични данни за разграничаване на тревни съобщества при картирането и 

оценката на тревните екосистеми (проект IBER-GRASS10) 

▪ установяването на промени в територията на местообитанието или ареала 

на вида вследствие на миграция, което може да наложи събиране на до-

пълнителни данни, също влияе върху критериите за подбор на площадки за 

                                                   

10 http://grasslands-ecoservices-bg.eu 

http://grasslands-ecoservices-bg.eu/
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мониторинг и може да наложи увеличаване на броя им (напр. за установя-

ване изчезването на вида от старата площадка и появата му в новата). От 

друга страна, промяната в площадките намалява дължината на времеви 

редове от данни, които могат да се използват за оценка на тенденции. 

▪ използването на данни от дистанционни наблюдения съвместно с теренните 

данни се налага като все по-чест начин за оценка на вероятното местона-

хождение на местообитания, което да насочи теренната работа и оптими-

зира провеждането й. Използването на методите на машинно обучение и 

изкуствен интелект за обработка на тези данни позволява значително подоб-

ряване на локализацията, а в някои случаи даже установяване на видове. 

Добри практики в това отношение, които могат да бъдат приложени или адапти-

рани, са практиките от Австрия и Германия за често срещаните видове и при-

родни местообитания се прави статистически избор на ограничен брой пло-

щадки за мониторинг, данните от който се екстраполират за цялата територия. 

Германия и Полша възприемат като площадки за мониторинг териториите, за ко-

ито има доказани вълчи глутници и концентрират мониторинговите усилия само 

там. За оценка на състоянието на изключително редките видове повечето от дър-

жавите-членки прилагат подхода за оценка на качеството на техните местооби-

тания.  

Като цяло, съображенията, свързани с избора на площадки за мониторинг, могат 

да се класифицират в три групи: 

1. Биологични и екологични критерии – тип/ подтип на местообитанието, 

оценка на вероятност за намиране на редки видове, други характеристики, 

напр. моделите предсказват видове натиск или заплахи, опасност от изчез-

ване на местообитания, спонтанно възникване или трансформация на 

местообитания и т.н. Да се вземат предвид съществуващите методики, 

както и принципите от екосистемния мониторинг  по отношение на перио-

дичен, постоянен и ad hoc мониторинг 

2. Статистически критерии – стратифицирана извадка, покриване на терито-

рията, случаен принцип, статистическа достоверност и т.н., вж. подхода в 

други държави, но най-вече – описание на критериите, ползвани от предиш-

ната оценка през 2012 г. 

3. Необходимост от теренна верификация за подобряване на налични данни: 

верификация на несъответствия, в т.ч. пропуски и припокривания между от-

делните набори данни 

4.2.2. Мащаби на мониторинг и връзка помежду им. Обобщаване на 

наблюденията от отделен полигон до биогеографски район 

Процесът на мониторинг налага съобразяване с три основни типа мащаби: 

1. Мащаб на наблюдение и докладване: минималната наблюдаема еди-

ница, напр. размер на пиксела при сателитни изображения, размер на 

пробната площ за теренни работи. Този мащаб налага някои обективни ог-

раничения, напр. при недостатъчна разделителна способност на сателит-

ните изображения не може да се наблюдават пряко малки местообитания 

(ливади в гора) или линейни обекти (реки, потоци). Този мащаб намалява с 

развитието на технологиите, но представлява реално ограничени е пред из-

ползването на по-стари данни за следене на дългосрочни тенденции. 
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2. Вътрешно-присъщ мащаб на местообитанието или ареала на вида. Той 

може да е много различен като територия и се определя от характеристи-

ките на местообитанието или особеностите на вида. Точното определяне на 

този вид мащаб изисква познания за местообитанието или вида. Затруднява 

се определянето на пространствените граници на големи местообитания 

или ареали на видове, особено когато видът преминава през различни мес-

тообитания (напр. насекомите - опрашители често живеят в дървесни хра-

лупи, но се хранят в тревни съобщества).  

3. Мащаб на управление или обобщено докладване: тези видове мащаб в ня-

кои случаи не са екологични по своята същност (национален, NUTS регион, 

регионален и местен). Други видове мащаб са свързани с обобщение за 

по-голяма територия, напр. басейн, биогеографски регион, отделни защи-

тени територии 

За целите на докладването по чл. 17 от Директивата е необходимо да има ясно 

разбиране на връзките между тези три типа мащаб. Най-общо такива връзки мо-

гат да се класифицират като:  

1. Екологични връзки, напр.: 

– Фрагментация – дали съседни площи от дадено местообитание, могат 

да се приемат за едно цяло фрагментирано местообитание с небла-

гоприятен природозащитно състояние, или следва да се разглеждат 

като отделни територии на това местообитание, които са с благопри-

ятно природозащитно състояние.  

– Свързаност – особености на терена, в т.ч. изкуствени препятствия, мо-

гат да представляват непреодолими граници за растения или трудно 

подвижни животински видове, но не и за по-едри, скачащи или летящи 

животни. В такива случаи видовото разнообразие на дадена територия 

може да е различно за различните й части и  следва да се реши дали 

тя да бъда окачествена като едно местообитание или не.  По подобен 

начин стои въпроса с метапопулациите на даден вид в съседни тери-

тории, които представляват генетично различаващи се подвидове. Ге-

нетичното разнообразие на цялата територия, ако обмена на генети-

чен материал е затруднен, но възможен (бета-разнообразие) в този 

случай би било по-голямо от разнообразието на всяка съставяща я пло-

щадка (алфа-разнообразие); от друга страна, непреодолими препят-

ствия биха довели до генетична изолация и могат да причинят проб-

леми за популацията на наблюдаваните видове 

2. Статистически и аналитични връзки. Те са свързани с начина на определяне 

на промени предвид ограниченията на картирането – напр. за растерни 

данни се използват минимални картируеми единици и размери на пик-

села. При регистрирането на промени в обхвата между отделните периоди 

на докладване потенциално се въвежда грешка, ако промените са по-

малки от минималната картируема единица или пиксел. При класифици-

рането на минимална картируема единица или пиксел към дадено место-

обитание може да доведе до грешки, ако част от тази картируема еди-

ница/пиксел е заета от друг вид местообитание. Този вид грешки се натруп-

ват при обобщаване на такива единици и следва по възможност да бъде 

оценен.  
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3. Разграничаване на местообитания при неясни граници. То налага опреде-

лянето на границата да бъде уточнено принципно, понякога от специалисти 

по различни типове местообитания (напр. ако става дума за сукцесия, пре-

минаваща от тревни през храстови към горски местообитания).  

Решаването на тези въпроси дава отражение на структурата и размера на ба-

зата данни на мониторинга, тъй като създаването на детайлни карти изисква до-

пълнителни ресурси за съхранение и обработка на по-подробните данни. От 

друга страна, ползата от намаляване на минималната картируема единица или 

пиксел намалява, когато натрупването на грешки при агрегирането прави цялос-

тната оценка по-неточна. 

4.2.3. Тенденции – установяване и наблюдение 

Установяването на тенденции в структурата на местообитанията налага систе-

матичното отчитане на разликите в наличните първични данни и начините на тях-

ната обработка и класификации. Предходното докладване е основано на де-

дуктивни и интегративни модели на ниво местообитание и е направена първата 

връзка с екосистемите на база на наличните тогава данни за земно покритие и 

национални данни (карта на физическите блокове, кадастър, пътна мрежа и 

т.н.). След това докладване бе извършена значителна методологическа работа 

на европейско ниво, която доведе до публикуването на съответствия (crosswalks) 

между земно покритие и екосистеми. За България бе разработена Методологи-

ческата рамка за картиране и оценка на екосистемите и екосистемните услуги, 

която също прецизира връзката местообитание – екосистема. За създаване на 

времеви ред от наблюдения подходът от предишното картиране се прилага и 

към аналогичните национални данни от 2018 г., като се използват новите съответ-

ствия при свързването на различните ГИС слоеве. За допълнително валидиране 

на така получения нов слой се търси съответствието с картирането на екосисте-

мите извън НАТУРА 2000, извършено през 2016 г.  в местата, където няма промени 

във вида местообитание. Точността на този подход е различна за отделните мес-

тообитания поради разлики в точността на дистанционните данни, обхвата и вида 

на теренните наблюдения. Например за тревните екосистеми са разработени и 

по-подробни методи на определяне местоположението на включените в тях мес-

тообитания11 чрез дистанционни наблюдения на редица сателитни изображения 

в рамките на календарната година, които позволяват да се установят характерни 

за даденото местообитание сезонни тенденции.   Доколкото наличните теренни 

данни позволяват, освен методите на ГИС анализа следва да се прилага и моде-

лиране, напр. чрез съчетаване на дистанционни наблюдения и теренни данни в 

общ модел за машинно обучение. Точността на такива оценки зависи и от типа 

теренни протоколи, например ако за дадено място оценката на екосистемата 

е основана на модел, а не теренна работа, екстраполацията на природозащит-

ното състояние може да бъде по-неточна поради допълнителна несигурност при 

определянето на типа местообитание на това място. Несигурност може да бъде 

внесена и от точността на измерване на обобщени критерии за оценка, които 

се различават според екосистемния тип на  местообитанието. Например за гор-

ските местообитания важни критерии са склопеност и състав на дървесния етаж 

                                                   

11 IBER GRASS – интерпретационни ключове - http://grasslands-ecoservices-bg.eu/index.php/bg/documents-

menubg/results-menubg/50-key-grassland-ecosystem-types-mapped-bg 

http://grasslands-ecoservices-bg.eu/index.php/bg/documents-menubg/results-menubg/50-key-grassland-ecosystem-types-mapped-bg
http://grasslands-ecoservices-bg.eu/index.php/bg/documents-menubg/results-menubg/50-key-grassland-ecosystem-types-mapped-bg
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и наличие на мъртва дървесина, за тревните – типични и доминантни видове, ру-

дерализация и т.н.  

Оценката на функционалните тенденции в развитието на местообитанията за-

виси в по-голяма степен от теренните данни, но за оценката на антропогенни въз-

действия от значение са по-разнообразни видове национални данни. Така нап-

ример:  

1. Оценката за етапи на развитие на местообитанието, демографски характе-

ристики, промяна във видовия състав, в т.ч. изчезване на видове, съкращаване 

на трофични вериги и т.н. могат да бъдат установени основно от теренни про-

учвания.   

2. Основни видове натиск, напр. промяна в начина на трайно ползване, фраг-

ментация, въздействия от други системи могат да бъдат моделирани или ди-

ректно установени чрез дистанционни наблюдения. За други видове натиск се 

налага моделиране и съставяне на карта на заплахите (напр. за оценка на 

нитратния натиск в реки и езера могат да се използват данни за отделянето на 

нитрати от селското стопанство). Най-важните видове натиск и заплахи за от-

делните местообитания могат да бъдат определени чрез геопространствен 

анализ според вида и местонахождението на местообитанията и намира-

щите се в близост до тях източници на натиск/заплаха. 

Динамиката на промяната на местообитанията е един от факторите, опреде-

лящи необходимата честота на наблюдения. Например местообитания в сукце-

сия или подложени на натиск може да наложат по-често наблюдение; горските 

екосистеми се променят по-бавно от влажните зони и т.н. В рамките на отделното 

местообитание също има процеси с различен времеви хоризонт. Като правило 

абиотичните фактори се променят много по-нарядко и съответните им индика-

тори могат да се наблюдават с по-малка честота. Изключение са случаи на за-

силен антропогенен или природен натиск или заплахи, тенденции за рязка про-

мяна (tipping point)  в състоянието и др. подобни. 

4.2.4. Индикатори за мониторинг на местообитанията 

Прилагането на екосистемния подход позволява оценката на всички елементи 

на структурата и функцията на екосистемата, които могат да бъдат свързани по 

подходящ начин с оценката на природозащитното му състояние (вж. 7.3. Прин-

ципи и правила за определяне на природозащитното състояние на видове и мес-

тообитания). Тъй като индикаторите от методиките за оценка на местообитанията 

не са идентични със съответните индикатори за състояние на екосистемните, 

особено внимание е отделено на методологическото им обвързване. Например 

за редица наземни екосистеми екосистемният индикатор „Видово разнообра-

зие“ е свързан с отчитане на броя видове, докато за оценка на местообитанието 

в тези екосистеми е нужен по-детайлен индикатор, включващ наличността на кон-

кретни характерни видове (описан в раздел „Дедуктивни методи“ на съответния 

доклад за природното местообитание). Съответно връзката в посока местооби-

тание-екосистема е по-лесно осъществима в рамките на гео-пространствен 

анализ, докато за връзката екосистема-местообитание може да бъде необхо-

димо допълнително теренно проучване или изучаване на литературни източници 

за уточняване на видовия състав.    
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Следва да се отчита също, че при различни теренни кампании са събирани 

данни в различен обхват. Например при оценката на екосистемите бе възприет 

подход да се събират с предимство данни за приоритетни индикатори, които за 

всяка екосистема са описани в съответната методика за картирането и оцен-

ката й.  Това налага внимателен подбор на критериите за анализ на данните (вж. 

8. Организация и управление на данните).  

4.3. Методологически въпроси в мониторинга на ви-

довете 

4.3.1. Връзки между видове и местообитанията 

Макар че за нуждите на докладването по чл. 17 от Директивата за местообитани-

ята се изискват и количествени характеристики за някои категории видове, логи-

ката на оценката на природозащитното им състояние е тясно обвързана с еко-

системния подход. От страните – членки се очаква да оценят ареала и популаци-

ята на видовете, които са тясно свързани с местообитанието или местообитани-

ята, обитавани от наблюдавания вид. В тази връзка, съвместното разглеждане на 

видове носи конкретни предимства: 

▪ Качеството на ареала и пригодността му за обитаване от даден вид може 

да е тясно свързано с пригодността му за обитаване от други видове (напр. 

видове в същата екологична ниша, видове-симбионти, паразити или сапро-

фити на проучвания вид или такива, които са тясно специализирани за други 

взаимодействия с него – специализирани опрашители, специализация в 

хранителната верига). Когато тези други видове също са обект на наблюде-

ние, установяването на всеки един от тях в дадена територия може да е ин-

дикация за наличието на останалите, дори и ако установеният вид не се док-

ладва. 

▪ Популационната динамика на видовете е свързана, напр. нарастването на 

броя на хищниците е индикация за здрава популация и на видовете, с които 

те се хранят 

▪ Ресурсите на дадено местообитание са достатъчни за определен брой ин-

дивиди от група видове и прекомерното разпространение на конкурентния 

вид дава информация за намаляване популацията на наблюдавания 

▪ Някои от заплахите и видовете натиск върху наблюдаваните видове се оказ-

ват от други видове (напр. чужди и местни инвазивни видове) и е наложи-

телно тези заплахи и видове натиск да бъдат наблюдавани едновременно с 

целевите популации 

По тази причина при провеждане на теренни проучвания следва да се фиксират 

максимален брой данни за установени видове, като наред с характерните и до-

минантните се обърне  внимание и на ключови и индикаторни видове.  

Както и при определянето на природозащитния статус на местообитанията, за 

ареала на видовете са важни факторите на средата (в т.ч. антропогенен натиск), 

чиито стойности се съдържат в съответните бази данни за почви, води, въздух и т.н. 

Връзките между вида и неговата среда са посочени в раздел „Екологични крите-

рии“ на дедуктивния метод за всеки видов доклад. 



00740-L0106-SRP-05  Национална концепция за мониторинг 

 Страница  43 от 85    

Следва да се отбележи, че връзката между видове и местообитания не е едноз-

начна за подвижни и мигриращи видове, което затруднява моделирането на аре-

алите им. За по-прецизно моделиране на ареала би било необходимо да може 

да се оцени съвкупността от три екологични критерия за вероятно намиране на 

вида в дадено местообитание, които се получават въз основа от съвместното 

прилагане на мониторинг и картиране. От тези три критерия първите два са отно-

сително по-малко ресурсоемки, но ако бъдат използвани само те, точността на 

оценката намалява: 

1. Местообитанието е подходящо за дадения вид (предмет на картиране). 

Това включва характеристики на средата, биологични взаимодействия 

2. Местообитанието е достъпно (предмет на картиране и мониторинг – може 

и чрез GIS анализ – за появяването на фрагментация и нови бариери).  

3. В местообитанието има видово съобщество, позволяващо оцеляването на 

дадения вид (предмет на мониторинг – извадкова теренна работа с доста-

тъчна статистическа достоверност)  

4.3.2. Особености на мониторинга на видовете 

В теренната работа при мониторинга на видовете традиционно се прилагат два 

вида оценки на популацията: пълно преброяване или оценка на извадков прин-

цип.  

В условия на ограничени ресурси методът на пълното преброяване е по-скоро 

изключение, прилагано за особено редки видове с известен ареал. Преоблада-

ващият метод на теренна работа е извадковото проучване. С напредването на 

технологиите за дистанционно наблюдение, съчетани с алгоритмична обработка 

за разпознаване на видове е вероятно в близките години използването на дистан-

ционни методи също да се окаже ефикасно и ефективно решение. При терен-

ните работи също така се наблюдава развитието на нови методи за непреки, 

съвместни наблюдения на видове и биоиндикация, например метабаркодиране 

на ДНК от околната среда (eDNA metabarcoding) и оценка на оксидативния 

стрес (Якимов и др.) Не на последно място, в световен и европейски мащаб все 

по-често за нуждите „на мониторинга се използват данни от доброволци (сним-

ков материал, постинги в социални мрежи, набиране на данни на терен по спе-

циално адаптирани методики или със стандартизирани мобилни приложения). 

Тези методи имат потенциала да увеличат значително както обема на събраните 

данни, така и ефективността на мониторинг на видове, които се крият от човека, 

видове с нощен живот и т.н.  

Както и при местообитанията, при обединяване на данните от мониторинга на 

видовете следва да се отчитат връзките между трите вида мащаби – на наблюде-

ние, вътрешно-присъщ мащаб за разпространението на вида и мащабите на 

отчитане и управление. Особеностите при видовете са: 

1. Екологични: в кои случаи популациите могат да бъдат считани за части от 

една метапопулация и кога става дума за силно фрагментиран ареал 

2. Статистически и аналитични: въпреки че в много случаи (особено за расти-

телни видове) ареалът на вида съвпада със съответното местообитание, е 

необходимо да се избегне двойното отчитане при видове, които живеят в по-

вече от едно местообитание. Въпроси, подобни на тези при местообитани-

ята, могат да възникнат и при агрегирането на малки ареали.  
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3. Въпроси на разграничаване на ареали, размер на буферната зона за тър-

сене на индивидуално находище, в което те са установени и т.н. 

Особеност на мониторинга на видовете е необходимостта от следене на попу-

лационната динамика, методите за което се различават според групата наблю-

давани организми, размера, подвижността им и други характеристики. При мо-

ниторинга на някои групи видове (хищници, организми в труднодостъпни райони, 

напр. скални организми и прилепи) е необходима специална подготовка и обо-

рудване. 

4.3.3. Индикатори при мониторинга на видовете  

Основни въпроси при индикирането на видовете за целите на Директивата са:  

1. Установяване на тяхното наличие и евентуално – изчезване или повторно за-

селване (освен за видове, които редовно променят ареала си, например, 

при сезонна миграция). За някои видове със силно променливи популации 

е желателно да се провеждат няколко посещения годишно, докато за други 

е достатъчно да се следят веднъж годишно или още по-нарядко. Честотата 

на посещение е предмет и на ресурсни ограничения поради големия брой 

видове, подлежащи на наблюдение. Това затруднява определянето на опти-

мален график на посещенията  

2. Определяне на тенденциите в популацията на видове, в които системната 

грешка може да е висока (подвижни, мигриращи и т.н.) при наличие на ма-

лък брой наблюдения.  

В зависимост от особеностите на вида може да се наблюдават както отделни 

индивиди, така и местонахождения, колонии и др. Съответно индикаторите за 

един и същ признак може да са различни (напр. абсолютен брой индивиди, брой 

индивиди на единица площ, брой находища, брой мониторингови площадки, за-

селени от вида). За сладководните и морски организми от групите на зоопланк-

тона и фитопланктона екосистемният подход в България предвижда използване 

на индикаторите от мониторинга по съответните директиви. За осигуряване на 

методическата съвместимост с тези индикатори, всички екосистемни оценки са 

групирани в пет групи, а не в три, както е класификацията по Директивата за мес-

тообитанията. Индикатори за наличие на вида и връзка с други индикатори – по-

пулационни индикатори, индикатори на местообитанието съгласно йерархията 

на индикаторите. 
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5. Синергични ефекти.  
Такова мащабно начинание, каквото е мониторингът на около 93 типа природни 

местообитания и 225 вида, трябва да се стреми да използва всички възможни си-

нергии по най-добрия възможен начин. 

 

5.1. Използване на данни от съществуващи  

програми за наблюдение и анализ 

Доколкото съществуващите програми за наблюдение и анализ са съвместими 

с изискванията към мониторинга съгласно член 11, същите трябва да се използват 

и интегрират. Използваемостта на налични системи за мониторинг зависи от 

следните обстоятелства: 

▪ събират се и се анализират данни, които допускат изготвянето на 

заключения относно параметрите, изисквани в докладите съгласно член 17 

▪ събраните данни са представителни за наблюдаваните целеви обекти 

Таблица 7 Списък с масиви от пространствени данни, изисквани по Директиви в сферата на окол-

ната среда 

Пространствени данни с периодично  

докладване към ЕС  

Акт 

Агломерации по шум Директива 2002/49/ЕО 

Контурна карта на шума за главни пътища Директива 2002/49/ЕО 

Контурна карта на шума за главни жп линии Директива 2002/49/ЕО 

Контурна карта на шума за главни летища Директива 2002/49/ЕО 

Район на речния басейн Директива 2000/60/ЕО 

Подзвена на район на речния басейн Директива 2000/60/ЕО 

Повърхностен воден обект езеро по Рамковата дирек-

тива за водите (РДВ) 

Директива 2000/60/ЕО 

Повърхностен воден обект река по РДВ Директива 2000/60/ЕО 

Повърхностен воден обект преходни води по РДВ Директива 2000/60/ЕО 

Повърхностен воден обект крайбрежни води по РДВ Директива 2000/60/ЕО 

Подземен воден обект по РДВ Директива 2000/60/ЕО 

Речна мрежа Директива 2000/60/ЕО 

Защитени територии за питейна вода Директива 2000/60/ЕО 

Защитени територии по РДВ, недокладвани по други 

директиви — води, определени за черупчести меко-

тели 

Директива 2000/60/ЕО 

Защитени територии по РДВ, недокладвани по други ди-

рективи — води, определени за сладководни риби 

Директива 2000/60/ЕО 

Защитени територии по РДВ, недокладвани по други 

директиви — други защитени територии 

Директива 2000/60/ЕО 

Контролни постове по РДВ Директива 2000/60/ЕО 

Територии с предвидим значителен риск от наводне-

ния по Рамковата директива (РД) 

Директива 2007/60/ЕО 
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Пространствени данни с периодично  

докладване към ЕС  

Акт 

Наблюдавани явления по предварителната оценка за риск 

от наводнения по РД 

Директива 2007/60/ЕО 

Потенциални бъдещи събития по предварителната оценка 

за риск от наводнения по РД 

Директива 2007/60/ЕО 

Сценарий с малка вероятност за рискови територии по РД Директива 2007/60/ЕО 

Сценарий със средна вероятност за рискови територии по 

РД 

Директива 2007/60/ЕО 

Сценарий с голяма вероятност за рискови територии по РД Директива 2007/60/ЕО 

Сценарий с малка вероятност за зони с риск от наводне-

ния по РД 

Директива 2007/60/ЕО 

Сценарий със средна вероятност за зони с риск от навод-

нения по РД 

Директива 2007/60/ЕО 

Сценарий с голяма вероятност за зони с риск от наводне-

ния по РД 

Директива 2007/60/ЕО 

Звена за управление по РД Директива 2007/60/ЕО 

Морски звена за докладване по Рамковата директива за 

морска стратегия 

Директива 2008/56/ЕО 

Морски контролни постове по Рамковата директива за 

морска стратегия 

Директива 2008/56/ЕО 

Защитени територии, зони на водоснабдяване и предпазни 

зони за питейна вода 

Директива 98/83/ЕО 

Малки зони на водоснабдяване Директива 98/83/ЕО 

Точки за водочерпене на питейна вода Директива 98/83/ЕО 

Зони за къпане по Директивата за водите за къпане Директива 2000/60/ЕО 

Директива 2006/7/ЕО 

Обекти и съоръжения в електронните регистри за изпус-

кането и преноса на замърсители (E-PRTR) 

Регламент (ЕО) № 

166/2006 

Данни за емисиите в електронните регистри за изпус-

кането и преноса на замърсители (E-PRTR) 

Регламент (ЕО) № 

166/2006 

Инсталации по Директивата относно емисиите от про-

мишлеността 

Директива 2010/75/ЕС 

Горивни инсталации Директива 2010/75/ЕС 

Агломерации по Директивата за пречистването на град-

ските отпадъчни води (Директивата за ПГОВ) 

Директива 91/271/ЕИО 

Станции по Директивата за ПГОВ Директива 91/271/ЕИО 

Точки на заустване по Директивата за ПГОВ Директива 91/271/ЕИО 

Чувствителни зони по Директивата за ПГОВ Директива 2000/60/ЕО 

Директива 91/271/ЕИО 

Контролни постове по Директивата за нитратите Директива 91/676/ЕИО 

Уязвими от замърсяване с нитрати зони по Директивата 

за нитратите 

Директива 2000/60/ЕО 

Директива 91/676/ЕИО 

Съоръжения за миннодобивни отпадъци Директива 2006/21/ЕО 

Място на установяване по Директивата Севезо ІІІ Директива 2012/18/ЕС 
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Пространствени данни с периодично  

докладване към ЕС  

Акт 

Приемащи съоръжения за селскостопански утайки Директива 86/278/ЕИО 

Места за депониране на селскостопански утайки Директива 86/278/ЕИО 

Съоръжения за съхранение на живак Регламент (ЕС)№ 

2017/852 

Данни за емисиите по Директивата относно емиси-

ите от промишлеността/от големи горивни инстала-

ции 

Директива 2010/75/ЕС 

Местоположение на депа за отпадъци Директива 1999/31/ЕО 

 

5.1.1. Земеделие, горско стопанство, рибарство 

▪ земеделие: пространствени данни от Картата на възстановената собстве-

ност (КВС) и Кадастралната карта за териториалният обхват на България; ак-

туални данни за физическите блокове и актуални орто-фото изображения 

за териториалният обхват на България; информация за заявените площи за 

подпомагане за територията на цялата страна с данни за засяваните или 

засадени култури през отделните години; информация от слой постоянно 

затревени площи 

▪ горско стопанство: от дългогодишния опит в горската инвентаризация могат 

да се използват натрупаните качествени и количествени данни за широко 

разпространените горски типове местообитания. За по-редките горски ти-

пове местообитания както и за тези да които има твърде малко данни, за да 

може с тяхна помощ да се изготви представителна оценка, трябва да се 

подложат на мониторинг. 

▪ рибарство: източници на данни за съответните местообитания и експлоати-

рани видове с икономическо значение; 

▪ лов: източници на данни за съответните видове обект на лов. 

5.1.2. Политика по управление на водите, в т.ч. морска политика 

▪ Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октом-

ври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в 

областта на политиката за водите 

Рамковата директива на ЕС за водите установява правила за предотвратя-

ване влошаването на състоянието на повърхностните водни обекти в ЕС и 

постигане на статус „добро състояние” за реките, езерата и подземните 

води на Европа до 2015 г.   

Предвидените в Директивата мерки целят: опазване на всички видове води 

(вътрешнотериториални, повърхностни, преходни, крайбрежни и под-

земни); възстановяване на екосистемите във и около водните обекти; на-

маляване на замърсяването във водните обекти; гарантиране на устойчиво 

използване на водите от физическите лица и предприятията. 

В съответствие с изискванията на Директивата държавите-членки следва да 

осигурят: определяне на отделните речни басейни на тяхна територия - т.е. 

съседните сухоземни площи, които се оттичат в определени речни системи; 

органи за управление на тези басейни в съответствие с правилата на ЕС; 
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анализ на характеристиките на всеки речен басейн, включително въздейст-

вието на човешката дейност и да изготвят икономическа оценка на използ-

ването на водите; наблюдение състоянието на водите във всеки басейн; 

регистър на защитените територии, като тези, които се използват за питейна 

вода, които изискват специално внимание; изготвяне и изпълнение на „пла-

нове за управление на речните басейни“ с цел предотвратяване на влоша-

ването на повърхностните води, опазване и подобряване на подземните 

води и опазване на защитените територии; гарантиране на възвръщаемост 

на разходите за водни услуги така, че да се използват ефективно ресурсите 

и да се прилага принципът „замърсителят плаща“; предоставяне на инфор-

мация на обществеността и консултации по отношение на своите планове 

за управление на речните басейни. 

С Директива 2014/101/ЕС на Комисията от 30 октомври 2014 година са нап-

равени изменения в Приложение V към Директива 2000/60/ЕО, с цел при-

веждане на методите за мониторинг в съответствие с приетите след публи-

куване Рамковата директива за водите нови стандарти от Европейския ко-

митет по стандартизация. 

Член 8 изисква провеждането на мониторинг за състоянието на водите, 

който се извършва съгласно изискванията, съгласувани между държавите-

членки на ЕС. За изготвянето на подробна информация за състоянието на 

повърхностите води, в Приложение V на РВД е предвидена тристепенна, 

протичаща паралелно във времето процедура. В нея се прави разграниче-

ние между мониторинг за наблюдение на цялостното състояние, операти-

вен мониторинг и проучвателен мониторинг: 

– Мониторинг за наблюдение на цялостното състояние („наблюдаващ 

мониторинг“): откриване на дългосрочни тенденции, дължащи се на 

естествени условия или произтичащи от широко разпространена ант-

ропогенна дейност; ориентиран към  междурегионалните екологични 

цели, респективно целите за управление на речните басейни и изгот-

вянето на съответните доклади. 

– Оперативен мониторинг на замърсени води: документиране на про-

мени в състоянието на водните обекти, които са определени като рис-

кови по отношение достигането на екологичните цели и за които 

следва да се изготвят съответните програми с мерки; служи за монито-

ринг на регионалните цели по отношение на отделни водни обекти, 

групи от водни обекти или обследвани територии.  

– Проучвателен мониторинг: установяване на причините за замърсяване. 

Определяне на причината за настъпването на непредвидени обстоя-

телства (естествени или инцидентни) и тяхното въздействие.  

За постигане на съгласуваност на оперативният и проучвателен мониторинг 

с мониторинга на видовете и местообитанията, се използват места за про-

бовземане от двата варианта на мониторинг съгласно РДВ, като от реша-

ващо значение са следните базови условия: 

– Подходящи (съществуващи) в РДВ места за вземане на проби се ха-

рактеризират с  находища на водозависими видове или типове при-

родни местообитания; 
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– Подходящите места за пробовземане съгласно РДВ се включват като 

площи на изследване в мониторинга на някои водозависими видове и 

типове природни местообитания. Докато в Директивата за местооби-

танията самите организми са защитени обекти, то в РДВ те служат като 

група индикатори („биологични качествени елементи“) за състоянието 

на водите или на отделен воден участък. Т.е. подборът на местата за 

вземане на проби в РДВ се извършва не от гледна точка на тяхната 

представителност за отделните видове (каквото е изискването за мони-

торинга по Директива за местообитанията), а за оценка напр. на със-

тоянието на цялата рибна фауна в даден воден участък на базата на 

референтни нива .  

– На избраните за места пробовземане от РДВ, необходимите данни за 

мониторинга на някои водозависими видове и типове природни место-

обитания се събират на ротационен принцип. В оптималния случай не-

обходимостта от данни и за двете Директиви (отчасти) се постига чрез 

използването на едни и същи параметри и методи.   

▪ Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от навод-

нения 

Директива 2007/60/ЕО установява рамка за оценка и управление на риска 

от наводнения, с цел намаляване на неблагоприятните последици от тях за 

човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската 

дейност. Държавите-членки следва да предприемат мерки за: предвари-

телна оценка на риска от наводнения, включваща като минимално съдър-

жание карти на районите на речните басейни и описание на наводнения в 

миналото, както и в зависимост от специфичните нужди на държавите 

членки – оценка на евентуалните неблагоприятни последици от бъдещи на-

воднения; съставяне на карти на районите под заплаха от наводнение и на 

районите с риск от наводнения и разработване въз основа на тях на планове 

за управление на риска от наводнения; съгласуване на прилагането на 

мерките с описаната по-горе Директива 2000/60/ЕО с цел подобряване на 

ефикасността, обмена на информация и постигане на съвместно дейст-

вие и извличане на ползи, при отчитане на екологичните цели, определени 

Рамковата директива за водите. 

▪ Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 

година за създаване на рамка за действие на Общността в областта на по-

литиката за морска среда (Рамковата директива за морска стратегия 

2008/56/ЕО) 

Рамковата директива за морска стратегия установява рамка, в границите 

на която държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се 

постигне и поддържа добро състояние на околната среда в морската 

среда най-късно до 2020 г. Директивата се прилага спрямо всички морски 

води и отчита трансграничните последици върху качеството на морската 

среда в трети държави в същия морски регион и под-регион.  

5.1.3. Регионално и местно развитие, транспорт, енергетика, туризъм 

Политики – източници на по-трудно измерими въздействия – стрес, шумово и свет-

линно замърсяване, фрагментация, изпускане на инвазивни видове, продавани 

като домашни любимци и т.н. 
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▪ Кадастрална карта на България  

▪ Пространствени данни за находища/кариери за добив на полезни изкопа-

еми; 

▪ Пространствени данни за пожари за територията на страната; 

▪ Пространствени данни за пътищата от републиканската пътна мрежа. на 

територията на България 

5.1.4. Нови технологии 

С навлизането на нови методи за мониторинг в европейските институции се наб-

людава тенденцията все по-съществена част от данните, използвани в монито-

ринга, да бъдат основани на екстраполация чрез моделиране. Такива са напри-

мер гео-реферираните набори данни, изготвяни от Съвместния изследователски 

център (JRC) с използването на адаптирани модели като CAPRI, ESTIMAP  или спе-

циализираните продукти на Европейската агенция по околна среда за феноло-

гия, засушавания, малки дървесни структури и т.н. По отношение на изпълнение 

на Директивата за местообитанията нараства значението на прогнозирането на 

вероятното местонахождение на местообитанията.  При екстраполирането на 

мониторинговите данни чрез тези модели все по-важни са информационните и 

комуникационни технологии, в частност управление на големи масиви данни (Big 

Data), свързаност (в т.ч. 5g за автономни агенти), които се съчетават с аерокос-

мически технологии и дистанционни наблюдения. В съвместното наблюдение на 

повече от един вид нараства ролята и на генетичните технологии.  

Тези нови технологии се използват и в национални и международни проекти. Така 

например германските федерални провинции са участвали в международния 

проект MS-MONINA и са финансирали редица национални проекти за оценка 

на възможностите за прилагане на сателитни изображения в мониторинга на ви-

довете и местообитанията. Друг полезен източник – дългите редове данни за изб-

рани площадки в мрежата eLTER – се използва за моделиране на отделните еле-

менти на единната екосистема в рамките на проекти за създаване на евро-

пейска научна инфраструктура.  

5.1.5. Статистически данни 

Данните от Националния статистически институт традиционно представляват 

един от основните източници на информация за оценка на антропогенния натиск 

върху видовете и местообитанията. 

Наред с това, чрез програми на ЕВРОСТАТ националните статистически институти 

на страните-членки провеждат все по-мащабни програми за теренна верифи-

кация. От 2018 г. България вече участва в събирането на данни за почвите по прог-

рама LUCAS. Когато бъде завършена лабораторната работа и обработката на 

тези данни, те ще могат да бъдат използвани за актуализация на данните за аби-

отичната среда на местообитанията и ареалите.  
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5.2. Използване на данните за други политики 

Създадената в Методологическата рамка ясна и еднозначна връзка между еко-

системи и местообитания превръща използването на събраните в мониторинга 

по Директивата за местообитанията данни в лесна и методически значително 

изяснена дейност. Така тези данни могат да се използват в рамките на редица 

политики, резюмирани накратко в следващите раздели. 

5.2.1. Екосистемно управление 

В хода на еволюцията си Homo Sapiens  се превръща във вида, който оказва най-

мащабните промени на планетата. На някои територии с хилядолетна история 

на човешко заселване е много трудно или даже невъзможно да се намерят при-

родни местообитания в естествения им вид и да се установи референтно състо-

яние за тях.  

Такива силно модифицирани екосистеми, например, са урбанизираните и аг-

рарните екосистеми. Високата гъстота на населението и човешката дейност в 

тях не само понижават природозащитното състояние на местообитанията и ви-

довете в самата система, но и представляват източник на антропогенен натиск 

върху близки и далечни местообитания в други екосистеми и предизвикват загуба 

на биоразнообразие, опустиняване, замърсяване.   

В тази връзка международните усилия за възстановяване на екосистемите все по-

вече се разглеждат като един от ключовите елементи на устойчивото развитие в 

контекста на планетарните граници за безопасното използване на различните 

подсистеми на биосферата. В Европа Стратегията за биологичното разнообра-

зие до 2020 г. определя цел от 15% за възстановяване на екосистемите; приоритет 

е и създаването на зелена инфраструктура, която наред с останалите си функ-

ции може да подобри свързаността на местообитанията. 

Голяма част от конкретните дейности по възстановяването на екосистемите 

силно зависи от усилията на местните общности. В този регионален и местен 

контекст системното набиране на данни за местообитанията и видовете чрез 

мониторинга по чл. 11 на Директивата за местообитанията също може да пре-

достави ценна информация и насочи усилията по възстановяване на екосисте-

мите.  

 

5.2.2. Адаптация към изменението на климата 

Един от най-опасните аспекти от загубата на биоразнообразие е намаленото 

предоставяне на регулиращи екосистемни услуги, които твърде често се прие-

мат за даденост и не се оценяват, докато не бъдат изгубени – често с катастро-

фални последици за най-уязвимите групи от местното население.  

Възстановяването на екосистемите ( в т.ч. местообитанията и видовете в тях) е 

сред най-ефективните и ефикасни начини за адаптация към изменението на 

климата .  

Предвид потребността от детайлни данни на регионално и местно ниво, конста-

тирана в проект на Стратегия, използването на данни от мониторинга може да 
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подпомогне редица от включените в него мерки по интегрирано събиране, об-

работка и обмен на данни и създаване на модели 

5.2.3. Осчетоводяване на природния капитал 

Съгласно Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., страните-

членки следва да включат екосистемите и екосистемните услуги в националните 

си сметки до края на 2020 г.  

Сред основните отчетни единици при осчетоводяването на природния капитал са  

обхвата и състоянието на екосистемите. Данните за обхвата и природозащит-

ното състояние на местообитанията, установени при мониторинга по Директи-

вата за местообитанията, биха могли да допълнят набора от периодично съби-

рани национални данни, необходими за съставяне на началния и крайния ба-

ланс на екосистемните сметки. 

5.2.4. Докладване по други политики 

Поради събирането на данни за антропогенен натиск и използването им за 

оценка на въздействието върху местообитанията, данни от мониторинга на мес-

тообитанията могат да се ползват съвместно с екосистемните данни за редица 

национални докладвания, подробно изложени в таблица 7.  

5.3. Синергии между целевите обекти 

Прилагането на екосистемния подход в силно модифицирани екосистеми 

(градски, земеделски и т.н.) създава възможности за изучаване на тяхното въз-

действие върху местообитания и видове във и извън НАТУРА 2000 чрез механизма 

на създаване и използване на екосистемите услуги.   

Подходящо планираната зелена инфраструктура и възстановените екосистеми 

помагат да се подобри свързаността между местообитанията и създава мигра-

ционни коридори за видовете, като с това допринасят за подобряване на приро-

дозащитното им състояние.    

Подхода „Една система“ позволява използването на познанията за междувидо-

вите взаимодействия с цел подобряване качеството на мониторинга и съкраща-

ване на разходите по провеждането му. Освен екологичните ползи от подобен 

подход (вж. 4.3.1. Връзки между видове и местообитанията), методологическото 

изясняване на тези връзки позволява създаването на цялостни  систематични и он-

тологични системи, които да подпомагат лесното откриване на данните в инфор-

мационната система на НСМСБР и улесняват комбинирането им за статисти-

чески и геопространствени анализи.   
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6. Организация на мониторинга 

6.1. Подготвителна и камерална работа.  

6.1.1. Определяне на пространствени граници на проучвани единици 

6.1.1.1. Присъствие на проучваните обекти  (presence) 

Установяването на присъствие/наличност на даден обект на изследване (вид) 

може да бъде съпроводено с определени трудности, тъй като едно присъствие 

може да бъде представено от множество единични находища, частични или ме-

тапопулации на един вид. При слабоподвижни видове (не извършващи мигра-

ции) присъствието в ареалът им е с ясни пространствени граници. Не така стои 

въпросът при пространствено разделени, но съседни и функционално свързани 

популации при които ролята на географските или други бариери за разпростра-

неното на вида не могат да бъде ясно оценена. При видове, присъстващи в ди-

намични местообитания с големи флуктуации в пространството и времето 

следва да се отчита потенциалът им за разпространение, както и тяхното потен-

циално местообитание в което да се дефинира присъствие на базата на пре-

дишни наблюдения, специфика на местообитанието или пространствена свър-

заност. Степента на проученост на присъствията на видове на национално ниво 

варира в широки граници, като за много видове липсват данни, вкл. актуални та-

кива. При местообитанията, присъствието им в пространството е много по-ста-

тично, и поради тази причина много от проблемите отнасящи се към видовете не 

са налице. Поради трудностите при дефинирането и определянето на грани-

ците на единичните присъствия (находища) анализът на добрите европейски 

практики препоръчва да не се използват отделни присъствия като изследвани 

единици. 

6.1.1.2. Изследвани единици 

При определяне на границите в които ще се провежда мониторинга (в които ще 

бъдат извършвани наблюдения и ще се проследяват тенденции) на видовете и 

типовете природни местообитания е важно да те да бъдат дефинирани след-

вайки стандартен подход. Това е от особено значение за видовете, при които мо-

ниторинга на параметрите се извършва на извадков принцип. Специфичен е въп-

росът свързан с критериите за разграничаване на установените присъствия на 

типовете природни местообитания и на видовете, както и с определяне на броя 

на находищата в които да се извърши изследването. 

За преодоляване на проблемите свързани с разграничаване на динамичните и 

постоянните присъствия във водещите европейски практики се прилага използва-

нето на пробни площадки с еднакъв размер. Всяка такава пробна площадка е 

изследваната единица, позволяваща сравнимост и статистическа обработка на 

данните. Прилагането на еднакви изследвани единици води до ограничаване на 

вариабилността на данните, като по този начин се избягват екстремни стойности 

като напр. установяване на твърде голямо по обем присъствие. Вариабилността 

може да се ограничи и чрез определяне на минимални размери за популации 

(изключване на единични находки) или чрез определяне на минимални площи за 

местообитанията. 
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Важна роля при определяне на изследваната единица играе и привързаността 

на вида към определено местообитание (site fidelity), биологичните особености 

на вида (ловна територия), постоянността на присъствието (видове с голяма се-

зонна динамика), както и дълготрайността и разпределението на местообитани-

ята на вида (чакълести и пясъчни наноси в реките, мъртва дървесина в горски 

местообитания и др.). Поради тази причина, размерът на пробната площадка 

следва да се определи така, че присъствията трябва да са относително посто-

янни във времето, т.е. вида да не изчезне поради естествени миграционни движе-

ния или поради периодичността или дълготрайността на местообитанието му. От 

друга страна пробната площадка следа да е с достатъчно малък размер, за да 

позволи събиране на данни пропорционално на площта на мястото на изслед-

ване. В зависимост от биологията на вида пробните площадки могат да обхващат 

площ с размер 250х250 м, 500х500 м, 1000х1000 м или по-голяма. При всички слу-

чаи използването на определени пробни площадки позволяват трансформи-

ране на данните към ETRS грида (10х10км) използван при докладването по Чл. 17. 

В тази връзка е важно да бъдат определени единни дефиниции за определяне на 

пространствените граници на изследване. 

▪ Област на изследване - референтно пространство, в рамките на което се 

събират данни за съответния параметър; това е ареала на вида или место-

обитание в рамките на биогеографски регион, за което може да се изготвят 

изводи, и препоръки на базата на събраните данни; 

▪ Находище - единично местообитание на вида или установено присъствие 

на типа природно местообитание; 

▪ Пробна площадка (sample) – определена площ (клетка с определен раз-

мер) в рамките на едно местообитание на вида или на едно местообита-

ние в което се отчитат присъствие и определени параметри. Пробните пло-

щадки при различните видови групи в рамките на определената клетка 

може да съвпадат по площ, да са конкретни точки или трансекти. 

▪ Изследвана площ (sub-sample) –конкретното място на пробовземане, из-

мерване и др. при което се отчитат стойностите на параметрите включени 

в методиката за мониторинг. 

Изисквания към пробните площадки 

Пробни площадки за изследване на видове 

Тъй като изготвянето на оценките на природозащитното състояние на видовете 

следва да се извърши на базата на отделни пробни площадки се налага те да 

отговарят на определени изисквания. 

▪ Вземат се предвид само пробни площадки в находища, в които е потвър-

дено присъствието на даден вид 

▪ За видове, при които е налично ясно разграничимо изискване към местоо-

битанието в рамките на една година или между различните фази на разви-

тие, за дефиниране на пробната площадка се използва определената в 

методиката стойност за определяне и оценка на тенденциите на популаци-

ята. 

▪ Пробните площадки са унифицирани за всеки вид и са документирани 

чрез прилагане на достоверни техники (GPS, карти и др.) позволяващи прос-

ледяване във времето. 
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▪ Малко подвижни видове с добре разграничени местообитания, се изслед-

ват в отделните им находища (освен ако не е предвидено наблюдение в 

пробни площадки). 

▪ Находища на малко или повече непрекъснато разпространени видове се 

разграничават на базата на ясни граници, напр. миграционни бариери. 

Река разделя находище на вид, които не може да я премине на 2 отделни 

находища, докато за вид, които може да премине находището остава свър-

зано. Пробните площадки следва да са съобразени с този принцип. 

▪ При типовете бързо-променящи се местообитания, както и видове, при ко-

ито отделни находища периодично измират и възникват отново (метатопула-

ции) разположените близко едно до друго находища се обединяват в една 

по-голяма площ на изследване. Границите на тези територии се определят 

чрез ясни бариери или отсъствие на подходящо местообитание. При разг-

раничаването, също така следва да се вземе предвид и потенциалът на раз-

пространение на вида, при което се осъществява периодичен обмен 

между метапопулациите. 

Като обобщение може да се посочи, че при наблюдения в пробни площадки не 

могат да се обхванат всички параметри оценявани при докладването по Чл. 17, 

което налага използването и на допълнителни методи за оценка и анализи. Оп-

ределянето на извадките (пробните площадки) следва да отразяват тези пара-

метри отнасящи се към параметрите на популацията използвани при изготвянето 

на оценките на природозащитното състояние. 

Пробни площадки за изследване на местообитания 

При избора на пробни площадки за изследване на местообитания се установя-

ват следните основни принципи: 

▪ При ограничаването на една площ за изследване от други площи предста-

вителни за съответния тип природно местообитание се взима предвид типич-

ния за местообитанието фитоценологичен състав и структура. 

▪ Ако типовете местообитания се срещат заедно и образуват мозайка, те се 

обобщават в един комплекс. Делът на всеки отделен тип природно местоо-

битание към общата площ в комплекса се остойностява в проценти и всяко 

местообитание се оценява поотделно.  

▪ Пробните площадки са унифицирани за всеки тип местообитание и са до-

кументирани чрез прилагане на достоверни техники (GPS, карти и др.) поз-

воляващи проследяване във времето. 

6.1.2. Обем на събраните данни и дизайн на пробите. Честота на съ-

бирането на данни. Дизайн на проучванията 

6.1.2.1. Изисквания към данните 

Данните събирани при мониторинга на видове и типове природни местообита-

ния следва да са право пропорционални на размера на популацията, респек-

тивно на площта на местообитанието в дадена пробна площадка, както и да са 

събирани на определен интервал. Събирането на данни, които са право про-

порционални позволява изчисляване на фактическата площ или размер на по-

пулацията чрез просто умножение. Това се отнася и за необходимото усилие за 

мониторинг. Пропорционалността позволява правилно съотнасяне на данните 
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при сравняване на пробни площадки с различни стойности на размера на по-

пулацията или площта на местообитанието. Фиксираният интервал на измерва-

ния пък позволява от своя страна да се получи числов ред и да се определят стой-

ности на промяна във времето (например % намаляване или увеличаване на по-

пулацията или площта на местообитанието). 

6.1.2.2. Мониторинг чрез извадки 

Прилагането на подхода, при който мониторинга на някои видове и местообита-

ния (широко разпространени с множество известни находища) се провежда 

чрез избора на произволни извадки (проби) налага въвеждането на стандартизи-

ран подход за определяне на броя на пробите за всеки вид и местообитание в 

границите на всеки биогеографски регион в който е регистриран и се докладва 

по смисъла на Чл. 17. 

Генерална съвкупност, размер на извадката, представителност 

Прилагането на принципа за мониторинг чрез извадки зависи до голяма степен 

от пълнотата на познаване на генералната съвкупност. Генералната съвкупност 

се определя като изчерпателното множество от единици, за които е събрана ин-

формация по определени признаци. На практика това означава да е налично 

достоверно познаване на всички присъствия и установени находища на видовете 

и местообитанията, което в повечето случаи е непълно. Само при пълно позна-

ване на генералната съвкупност може да се изчислят адекватните стойности за 

обема на извадката. В противен случай, извадките няма да бъдат достатъчно 

представителни и няма да дадат статистически достоверни резултати от наблю-

денията. Това може да наложи провеждането на допълнително проучване ако се 

определи недостатъчност на познанието за известни присъствия на даден вид или 

местообитание позволяващи избора на представителна извадка. При невъзмож-

ност от провеждане на допълващо проучване, се налага извеждането на присъс-

твията в ареала на вида/местообитанието да бъдат изготвени чрез моделиране 

и последваща верификация. Като заключение се налага извода, че от една 

страна извадките следва да са представителни за генералната съвкупност, а от 

друга страна да са достатъчно на брой, за да осигурят с достатъчна достовер-

ност измерването на разлики в изследваните параметри. 

6.1.2.3. Честота на събиране на данни 

Честотата на събирането на данни определя колко често в рамките на 6 годиш-

ният период за докладване следва да се събират данни относно параметрите 

спрямо които се оценява природозащитното състояние на видове и типове при-

родни местообитания. Честотата е специфична на ниво вид/тип природно мес-

тообитание и варира от минимум един път в рамките на 6 години до няколкок-

ратно събиране на данни в рамките на една година. Честотата е функция от би-

ологичните особености на обектите на мониторинг, напр. сезонни флуктуации в 

числеността, както и от вероятността от колебания в измервания параметър дъл-

жащи се на самият метод. Например, размерът на популацията при видове, при 

които търпи силни естествени колебания, следва да бъде проучван по-често, за 

да може да бъде измерена фактически съществуваща тенденция, проявила се 

между отчетните периоди, докато за относително стабилни целеви обекти е не-

обходим по-рядко събиране на данни. Така например за местообитания с бавно 
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развитие във времето и сравнително ниска застрашеност (напр. скални местоо-

битания в алпийския биорегион), данните могат да се събират и на по-голям пе-

риод от 6 години. Основно правило е да се различават естествените флуктуации 

и случайно предизвиканите колебания на данните в резултат от самата мето-

дика. 

6.1.2.4. Схема на проучванията 

За обезпечаване на максимално ефективно използване на вложените средства, 

както и от статистически гледна точка се прилагат извършване на „сдвоени слу-

чайни проби“. Под сдвоени случайни проби се разбират проби на случаен прин-

цип, които се получават от две измервания на едни и същи измервани единици 

(повторение на измерването). Това е приложимо при използването на фикси-

рана структура на пробните площадки, от които при всеки цикъл на изследване 

се събират данни. За разлика от независимите случайни проби в този случай из-

следваната единица остава константна и развитието й се проследява през по-

дълъг период от време. 

6.1.2.5. Установяване на разлики 

От основно значение при извършване на мониторинга е дали измерванията на 

отделните параметри се различават, напр. дали популацията е намаляла в рам-

ките на отчетния период с определена стойност в сравнение с предходния отче-

тен период. При пълното инвентаризиране се отчитат всички индивиди на една 

генерална съвкупност и тогава необходимостта от статистически тестове отпада, 

тъй като наблюдаваните средни стойности не показват разсейване по отноше-

ние на генералната съвкупност. При проучване базирано на извадков принцип, 

установяването на разлики е затруднено, тъй като в случая става дума за частично 

множество по отношение на генералната съвкупност, което се нарича грешка 

при събрани извадкови проби. Тази грешка е толкова по-голяма, колкото по-ма-

лък е броят на извадките в сравнение с тяхната генерална съвкупност и колкото 

по променлив е признакът, който се изследва. Ако се сравнят стойностите на два 

параметъра изчислени чрез използването на извадки и се установи разлика в 

средните им стойности, то това не доказва че има действителна разлика, тъй като 

разликата може да е случайна. Проверката за истинността на разликата се из-

вършва чрез прилагането на статистически тестове, като например „t-теста“. Той 

проверява вероятността разликата между средните стойности да се е получила 

случайно и дали следователно не е налице истинска разлика. Резултатът от такъв 

тест зависи от редица параметри: от големината на разликата, която трябва да 

бъде установена; от вариативността на данните, корелацията на данните и изис-

кванията за сигурност, с която тези разлики трябва да бъдат установени. Общото 

приложимо правило е, че колкото е по-малка разликата, която трябва да бъде 

установена, толкова по-голям трябва да е обемът на извадките, което пък от своя 

страна трябва да се отчита при оценка на усилието за измерване на малки раз-

лики и доколко това е съществено за конкретния биологичен обект. От друга 

страна пък, твърде малкият обем на извадките трудно ще позволи оценяване на 

разлика. 

Практически симулации по отношение на измерването на разлики между из-

мервания подсказват, че и при голямо стандартно отклонение чрез високата сте-
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пен на корелация между събраните данни със статистически тестове могат си-

гурно да бъдат установени незначителни разлики в средните стойности даже и 

при незначителни обеми събрани данни. Това се обяснява със спецификите при 

използването на сдвоени случайни извадки (проби), където съществена роля иг-

рае не само вариативността на данните, но и по-специално вариативността на 

промяната (на популацията или на площта) във времето. 

6.1.3. Събиране на биологични данни и данни за натиск и въздействие 

6.1.3.1. Изготвяне на програма за провеждане на мониторинг.  

Сезонност и честота на посещенията 

Мониторингът на видовете и местообитанията е непрекъснат процес. Въпреки 

това, тясната му връзка с докладването обуславя необходимостта от планиране 

както на ежегодните кампании, така и в рамките на шестгодишните цикли на 

докладване. Част от дейностите са свързани и с други времеви хоризонти, напр. 

тригодишната бюджетна прогноза, планирането на парични потоци по проекти. 

Други дейности се повтарят повече от веднъж в рамките на годината, напр. мо-

ниторинга на видове с големи флуктуации в популацията, които следва да бъдат 

посетени повече от веднъж в хода на сезона.  

Последователността на действията при провеждане на мониторинга може да се 

обобщи в стъпките, представени на фиг. 4: 

 

Фигура 4.   Организация на етапите на мониторинга (източник: Ръководство за мониторинг на 

тенденциите в състоянието на екосистемите и екосистемните услуги) 

Съгласно правилата на докладване се използва референтна пространствена 

мрежа (грид), разработена и публикувана от Европейската агенция по околна 

среда (ЕАОС). Големината на клетката на грида за докладване на местообита-

ния е 10х10 км, а на видовете – 1х1 км. Тези клетки съответстват на отделни пиксели 

в растерен ГИС слой, които съдържат информация, агрегирана от по-детайлни 

ГИС слоеве. Като пример на фиг. 5 е представен референтния грид за доклад-

ване на местообитания по биогеографски райони в България, съчетан с инфор-

мацията за границите на биогеографските региони.  
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Фигура 5  Съчетаване на различни ГИС слоеве за България 

Въз основа на така подготвения грид се нанасят в подходящ мащаб всички данни, 

необходими за подготовката на теренните проучвания (вж. 5.1. Използване на 

данни от съществуващи програми за наблюдение и анализ).  

Както стана дума в 4.3.3. Особености на мониторинга на видовете, честотата на 

събиране на данни за видове се различава значително от вид на вид. Това позво-

лява необходимите ресурси за мониторинг на видове с по-редки наблюдения да 

се разпределят по години, като площадките за теренни наблюдения бъдат разде-

лени на райони и всяка година се посещават площадките в един от тези райони. 

Така в края на шестгодишния отчетен период всички такива площадки ще са по-

сетени поне по веднъж.  

Също така непредвидени задачи може да наложат посещения на площадки, ко-

ито досега не са били обект на мониторинг. При подготовката на мониторинго-

вата кампания следва да се планира определен процент резерв за покриване 

на такива непланомерни (ad hoc) посещения. Решението за използване на този 

резерв и кои допълнителни площадки да бъдат посетени зависи от критерии като 

застрашаване на местообитания/видове от стихийни бедствия или големи инф-

раструктурни проекти; установена деградация на местообитания; мониторинг 

на природен капитал с особено значение за голям процент от населението, наб-

людение на зелена инфраструктура и възстановени територии / реинтродуци-

рани видове.  

Работата извън полевия сезон е свързана с включване на нови данни, установя-

ване на разминавания и пропуски, камерална работа за планиране и подго-
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товка на предстоящия полеви сезон, в т.ч. планиране на проекти за добровол-

ческо събиране на данни, напр. кампании с финансиране от проекти или от 

ПУДООС по примера на кампаниите „За чиста България“ и „Обичам природата 

– и аз участвам“. В резултат от планирането на полевия сезон следва да бъде 

изготвен график за посещения. Този график зависи от характеристиките на наб-

людаваните видове и местообитания – вегетационни и фенологични цикли, над-

морска височина и т.н.  

6.1.3.2. Връзка между мониторинга на местообитанията и видовете 

При подготовката на  мониторинга следва да се отчитат всички известни данни за 

местообитанията и видовете от интерес (както видове, подлежащи на доклад-

ване, така и видове, защитени от националното законодателство и екологично 

значими видове – доминантни, ключови, индикаторни).  Следва да се отчетат и 

данни за тенденциите, ако има такива – например промяната във фенологичните 

цикли, предизвикана от изменението на климата, може да повлияе върху плани-

рането на времето за теренна работа.  Необходимите данни или резултати от 

моделиране се свързват с конкретната единица на мониторинг и се обработват 

съгласно схемата на фиг. 6.  

 

Фигура 6.  Схематично представяне на връзката между моделираните ареали и тенденции на ви-

дове и конкретната отчетна единица в базата данни 

6.1.3.3. Източници на данни, придобиване и обработката им 

Поради недостатъчното в момента ниво на оперативна съвместимост, при под-

готовката на мониторинга следва да се планира и отдели необходимото време 

за преглед и набавяне на данни с отворен достъп (напр. данните на ЕАОС), както 

и получаване на данни от различните участници в НСМСБР (вж. 5.1. Използване на 

данни от други програми за наблюдение и анализ) и обработката на получените 

данни. Този етап може да включва преглед на много разнородни данни поради 

различните структури на бази данни в отделните ведомства и даже да се наложи 

дигитализация или ръчно въвеждане на данни от по-стари проучвания, хартиени 
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формуляри, проекти или литературни източници. Подценяването на необходи-

мото технологично време за такава обработка може да забави провеждането 

на теренните работи и в резултат да бъде пропуснато оптималното време за наб-

людение на някои видове или местообитания.   

6.1.3.4.  Дистанционно проучване  

Различни пилотни проекти показват, че използването на сателитни снимки с ви-

сока резолюция и на класификационната система може да улесни значително 

мониторинга на местообитания на биологичните видове. Според сегашното със-

тояние на научните изследвания използването на (полу)автоматизиран анализ га-

рантира успех при  определянето на границите на много от  местообитания на 

биологичните видове. Точността на резултатите зависи най-вече от качеството на 

изходните данни (сателитни и въздушни снимки). Понастоящем все още се 

спори за това, кои типовете местообитания се разпознават добре и кои не тол-

кова добре. Следователно методите за дистанционно наблюдение допринасят 

за мониторинга на  района на разпространение и на площта на типовете мес-

тообитания. По отношение на структурите на типовете местообитания и инвента-

ризацията на видовете съществува значителна необходимост от научни изслед-

вания. Тук има голям потенциал за  изследване на структурни параметри, най-

вече при последващото обследване на вече известни находища. От решаващо 

значение е въпросът, кои местообитания могат да бъдат изследвани (полу)авто-

матизирано и как с помощта на дистанционно наблюдение от един преход към 

друг могат да се разпознаят и отчетат промени в площта и дори в качеството. За 

да се установи, дали използването на дистанционно наблюдение е рентабилно, 

би било добре  за всеки тип природно местообитание да се провери, кои данни 

(вид и резолюция) и методи са подходящи и доколко трудоемко и скъпо е изпол-

зването на дистанционно наблюдение в конкретния случай.  

Съществуват индикации и дори е проверено за конкретни видове местообитания 

и екосистеми, че данните от дистанционното наблюдение заедно с определя-

нето на границите на местообитания и ареали, позволяват извършването на 

точна оценка дори тогава, когато качествените характеристики на наблюдава-

ните местообитания не са очевидни. Предпоставка за това е разработването и 

изпитването на модели, при които корелацията между данните от дистанцион-

ното наблюдение и съответната характеристика е ясно изразена. В средно и дъл-

госрочен план усилията трябва да се насочат към това, съответните модели да 

се интегрират в мониторинга. Поради големия пространствен обхват на дистан-

ционните методи, събирането на данни чрез дистанционно наблюдение е по-

рентабилно отколкото при полеви условия.   

За използването на дистанционно наблюдение при събирането на необходи-

мите за оценката на отделните критерии на ПС данни съществуват следните въз-

можности: 

Видове 

▪ Област на разпространение (необходими данни: наличие/отсъствие в  рас-

терните полета): Използването на данни от дистанционно наблюдение се 

ограничава само до търсенето на потенциално подходящи местообитания. 
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▪ Популация (необходими данни: общи наличности и тенденции): Използва-

нето на данни от дистанционно наблюдение е невъзможно.  

▪ Местообитание на вида (необходими данни: големина и качество на хаби-

тата): Използването на данни от дистанционно наблюдение е възможно за 

видове, за които характерните за хабитата структурни параметри могат да 

се идентифицират чрез дистанционно наблюдение. В бъдеще се очертава 

голяма възможност за едно (полу)автоматизирано последващо обследване 

на известни хабитати.  

▪ Бъдещи перспективи (необходими данни: кратък анализ, оценка на дългос-

рочната жизнеспособност като се отчитат заплахи и неблагоприятни въз-

действия): Дистанционното наблюдение може да даде своя принос за мо-

ниторинга на неблагоприятните въздействия, като чрез него се идентифици-

рат разпознаваеми индикатори, за чието развитие в релевантните наблюда-

вани площи се събират данни периодично за дълъг период от време (напр. 

увеличаване или намаляване на определени структурни/хабитатни пара-

метри). Изведените от тези резултати тенденции могат евентуално да се из-

ползват за оценка на перспективите.  

Типове природни местообитания: 

▪ Област на разпространение (необходими данни: наличие/отсъствие в  рас-

терните полета). Използването на данни от дистанционно наблюдение е въз-

можно само за типове природни местообитания, чиито находища могат да 

се идентифицират чрез данни от дистанционно наблюдение. Голям потен-

циал съществува при трудно достъпни местности (напр. високи планини) и 

все още недостатъчно картографирани територии (напр. извън защитените 

зони). 

▪ Площ на местообитанието (необходими данни: определяне границите на 

отделни наличности с цел установяване на общи наличности и тенденции). 

Използването на данни от дистанционно наблюдение е възможно, ако гра-

ниците на находищата на типовете природни местообитания могат да се 

идентифицират. Голям потенциал съществува при определянето на тенден-

ции чрез (полу)автоматизирано последващо обследване на вече известни 

находища. 

▪ Структура и функции (необходими данни: установяване на релевантни па-

раметри в съответствие със системата за оценка). Използването на данни 

от дистанционно наблюдение е възможно само в отделни случаи, най-вече 

при структурни параметри (напр. фази на развитие на горите или относи-

телен дял на типичните дървесни видове при горски типове местообитания). 

▪ Бъдещи перспективи (необходими данни: кратък анализ, оценка на дългос-

рочната жизнеспособност като се отчитат заплахи и неблагоприятни въз-

действия): Дистанционното наблюдение може да даде своя принос за мо-

ниторинга на неблагоприятните въздействия, като чрез него се идентифици-

рат разпознаваеми индикатори, за чието развитие в релевантните наблюда-

вани площи се събират данни периодично за дълъг период от време (напр. 

увеличаване или намаляване на определени структурни/хабитатни пара-

метри). Изведените от тези резултати тенденции могат евентуално да се из-

ползват за оценка на перспективите.  
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6.1.3.5. Оценка на разходите на програмата за мониторинг и бюджети-

ране на планираните дейности  

Финансовата устойчивост на националните системи 

за мониторинг на защитените видове, местообитания 

и територии е от най-значимите предизвикателства в 

процеса за постигането на целите за подобряване и 

поддържането на благоприятно природозащитно със-

тояние на видовете и типовете природни местообита-

ния, пред държавните институции не само у нас, но и 

в световен мащаб. 

Анализите относно финансовата устойчивост на дей-

ностите свързани с опазването на биологичното раз-

нообразие12, елементи от които са мониторинга и 

оценката на природозащитното състояние на целеви 

обекти, еднозначно показват финансов недостиг за 

изпълнение на всички необходими мероприятия за 

постигане на целите.  

Същевременно съществуват не малък брой бариери 

пред администрацията при компенсирането на този 

недостиг. Ето защо е необходимо още на ниво кон-

цепция да се анализира финансовия аспект на зало-

жените програми и се вземат предвид различните 

елементи, на финансовото уравнение, така че да се 

осигури неговата устойчивост. А именно: от едната 

страна се разглежда „входящия финансов поток“ – 

наличност на национален финансов ресурс и учас-

тие в генерирането на допълнителни доходи а , от 

друга страна следва да се фокусира върху “изходя-

щия финансов поток” – адекватното и планирано управление на финансовите 

ресурси на национално равнище и на ниво отделни целеви обекти.  

Оценката на изходящия финансов поток, при вече изготвена програма за мони-

торинг, с ясно идентифицирани приоритети и определени методи за работа се 

състои в остойностяване на заложените дейности, за кампания, едногодишен пе-

риод и шест-годишен период. Примерен кампаниен бюджет е представен в таб-

лицата по-долу.  

При оценката на входящия финансов поток, се съпоставят необходимите сред-

ства на за шест-годишната програма за мониторинг с бюджетните средства на 

администрацията за периода. След като се извърши оптимизация от гледна 

точка разходи/ползи на приетите и  стойностен методи за мониторинг, може да 

се изчисли финансовия недостиг за изпълнение на 6-годишната програма.  

Оценката на финансовия недостиг представлява първата стръка за правилното 

планиране на необходимите средства за мониторинговата програма.  

                                                   

12  Financial Planning for National Systems of Protected Areas: Guidelines and Early Lessons, 2008 (ISBN - 13: 
9780615231624) 
 The Little Biodiversity Finance Book , 3rd Edition, 2012 
 (https://www.globalcanopy.org/publications/little-biodiversity-finance-book-3rd-edition-2012) 
 Sustainable Financing of Protected Areas: A global review of challenges and options, 2006 (ISBN-13: 978-2-8317-0881-2) 
 Enhancing the financial sustainability of bio-diversity conservation – actors, approaches & aspirations, GIZ, 2017  

Очакваните финансови 

нужди за постигане на це-

лите в сектор биоразнооб-

разие в световен мащаб за 

2012 г. варират между 150 и 

440 милиарда щатски до-

лара (CDB, 2012). Този ши-

рок обхват в оценката отра-

зява текущите пропуски в 

планирането и познанията. 

Преглед на литературата от 

Програмата Global Canopy 

за 2010 г. оценява глобал-

ните разходи, свързани с 

биоразно-образието, на 

около 52 милиарда щатски 

долара. Около 21 мили-

арда щатски долара от тях 

се изразходват в така наре-

чените развиващи се 

страни (Parker et al 2012). 

СВЕТОВНИ ФИНАНСОВИ 

НУЖДИ В СЕКТОР 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

(GIZ, 2017) 

https://www.globalcanopy.org/publications/little-biodiversity-finance-book-3rd-edition-2012
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Таблица 8:  Примерен бюджет за кампания по мониторинг 

 Подготовка на кампания за мониторинг Теренната работа Оценка на теренната работа Общо 

Перо А В C (A*B) D E F (D*E) G H I (G*H) J(C+F+I) 

I. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ 

Ръководител група човеко дни дневна ставка общо човеко дни дневна ставка общо човеко дни дневна ставка общо  

Ръководител  полеви екип  -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„-  

Експерт камерална работа  -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„-  

Експерт теренна работа  -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„-  

…n           

II. РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ 

Транспортни     км лв/км общо     

Дневни     човеко дни  дневна ставка общо     

Квартирни     нощувки средна ед.цена общо     

III. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

Оборудване за терен     бр. ед. цена общо     

Оборудване за камерална работа  бр. ед. цена общо    бр. ед. цена общо  

…n           

IV. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

софтуер  бр. ед. цена общо    бр. ед. цена общо  

бази с данни / достъп  -„- -„- -„-        

…n           

V. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ/УСЛУГИ 

Консумативи  бр. ед. цена общо бр. ед. цена  общо     

Анализ на проби        бр. ед. цена общо  

…n           

VI. РАЗХОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ 

обучения в сраната /чужбина бр. ед. цена общо бр. ед. цена общо бр. ед. цена общо  

Обсъждания/ работни групи -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„- -„-  

ВСИЧКО В ЛЕВА  
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Фигура 7: Карта на финансово планиране за мониторингови програми 

 

Следващата стъпка в процеса на финансово планиране е идентифициране и 

избор на финансови механизми, които могат да поддържат и/или да увеличават 

съществуващия паричен поток, така че да се намали финансовия недостиг. Тази 

стъпка изисква систематичен подход във връзка с определянето и избор на фи-

нансови механизми. Скрининга трябва да се съсредоточи не само върху конвен-

ционалните финансови механизми:  

▪ На локално ниво: бюджет на институцията извършваща мониторинговите 

схеми по програмата  

▪ На национално ниво: донорски програми като ОПОС, ПУДООС, Норвежки 

механизъм, Швейцарска програма и др.  

▪ На европейско ниво: програми подкрепящи политиката на Комисията в об-

ластта на опазването на околната среда, като програма LIFE и програмите 

за транс-гранично и международно сътрудничество.  

Обхватът на финансовите механизми трябва да включва иновативни инстру-

менти, като например компенсационни средства, плащане за екологични ус-

луги към администрацията, доброволци, забавно-информационни събития, кам-

пании от типа „осинови-декар“ или „осинови вид“. Въвеждането на бизнес-ори-

ентирани решения е сигурен подход за осигуряването на част от финансовия 

недостиг.  

Разработените финансови програми на ниво кампания, за едногодишен и шес-

тгодишен периоди и ясно определените бюджети  и необходим човешки ресурс 

поставя една отлична основа при търсеното на финансови алтернативи, тъй като 

институцията е гъвкава при избора си – части от предвидените мероприятия могат 

да бъдат финансират чрез различни механизми. Те са и основата за стъпка трета 

– разработване на проекти и бизнес базирани финансови планове, след като 

подходящите механизми са идентифицирани.  

  

Финансова оценка 

[нужди/недостиг] / оценка 

на финансовия мениджмънт  
1 

Скрининг и избор  [оценка 

за осъществимост] на  

финансови механизми  
2 

Изготвяне на проекти биз-

нес-базирани финансови  

планове  
3 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОЦЕНКА НА 

ПРОГРАМИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ И 

ФИНАНСОВИТЕ ПОТОЦИ 

Източник: Financial Planning for National Systems of 

Protected Areas: Guidelines and Early Lessons 
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6.2. Провеждане на мониторинг за събиране на био-

логични данни и данни за натиск и въздействие 

6.2.1. Минимални изисквания към данните, събирани за местообита-

нията 

За безпрепятствената обработка на събраните данни е необходимо спазването 

на минимални изисквания към обема събрани теренни данни. Те са описани в 

този раздел.  

6.2.1.1. Периодичен мониторинг на типове природни местообитания 

Минимална обща информация (географско разположение, тип местообита-

ние, дата на посещение и т.н.);  с номенклатури според типа местообитание – 

установени промени в структура, функции, предишно наблюдавани въздейст-

вия/заплахи; установени нови въздействия/заплахи; в случай на прилагани мерки 

за управление: установен ли е резултат от прилагането им и какъв; наличие/от-

съствие на инвазивни видове и ако са установени – кои видове и каква популация. 

Приложени методи на мониторинг. 

▪ Установени промени в типа местообитание: описване на процентната част 

и местоположението на новия тип природно местообитание на площад-

ката.  

▪ Установени растителни и животински видове – индивиди или техните следи 

(приложения – снимки, звукозаписи и т.н.) 

▪ За фрагментирани местообитания да се прецени дали е необходимо до-

пълнително събиране на данни от по-голяма територия около теренния по-

лигон и/или промяна на местоположението му.  

▪ При събиране на проби да се опишат видовете проби и идентификатора 

за всяка от тях, както и датата на изпращането им и лаборатория – получател 

(ако е приложимо). 

▪ Препоръки за спешни мерки (ако е приложимо) и други коментари. 

6.2.1.2. Ad hoc мониторинг на типове природни местообитания 

Минимална обща информация:  

▪ Причина за посещение (напр. установяване на щети след пожар, несъот-

ветствие между базите данни на ИАОС и ИАГ, полу-автоматизирана оценка 

за влошаване на състоянието и т.н.) 

▪ Размер и местоположение на посетения район 

▪ Очертаване (GPS координати) за всяко установено местообитание на проб-

ната площадка 

Конкретните и специфична параметри са част от методиките за мониторинг и  

оценка на всяко отделно местообитание.   
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6.2.2. Минимални изисквания към данните, събирани за видовете. 

Периодичен мониторинг на видове  

Минимална обща информация (географско разположение, таксономично оп-

ределяне на вида/подвида, дата на посещение и т.н.);  дали проучвания вид се 

добива/експлоатира в дивата природа или се ловува. Присъствие/отсъствие на 

вида и демографска информация за установената популация (напр. процент 

индивиди във възпроизводствена възраст, възрастова структура); междувидово 

взаимодействие: наличие на местни или инвазивни конкурентни видове, споде-

лящи ресурсите в екологичната ниша, хищници, паразити, симбионти и др. За 

ключови видове: дали популацията е под или над прага, необходим за устойчи-

вост на местообитанието; за индикаторни видове: дали индикират неблагопри-

ятни тенденции и какви. Установени промени в предишно наблюдавани въздейс-

твия/заплахи; установени нови въздействия/заплахи. За видове по Приложение II: 

в случай на прилагани консервационни мерки, установен ли е резултат от при-

лагането им и какъв. Приложени методи. 

▪ Установени промени в ареала: описване на процентната част и местопо-

ложението на новия ареал на площадката със съответния теренен форму-

ляр.  

▪ Приложения – снимки, звукозаписи и т.н. от индивиди или техните следи 

▪ За силно подвижни или трудни за наблюдение видове да се прецени дали е 

необходимо допълнително събиране на данни от по-голяма територия 

около теренния полигон и/или промяна на местоположението му.  

▪ При събиране на проби да се впишат видовете проби и идентификатора за 

всяка от тях, както и датата на изпращането им и лаборатория – получател 

(ако е приложимо). 

▪ Препоръки за спешни мерки (ако е приложимо) и други коментари. 

Конкретните и специфична параметри са част от методиките за мониторинг и  

оценка на всеки вид/група видове.  

 

6.2.3. Обработка на данните от мониторинга 

6.2.3.1. Обработка на данните от теренни проучвания и лабораторни 

изследвания 

Процесът на събиране на данни е свързан с конкретни методи, чието точно при-

лагане е съществено за получаването на обективна представа за изучаваните 

обекти. Възпроизвеждането на измерванията по един и същ начин осигурява тези 

грешки също да се възпроизвеждат по един и същ начин и да не изкривяват до-

пълнително получената информация.  

Поради промените в технологиите на измерване понякога се налага да се оцени 

системната грешка и тя да бъде минимизирана при прехода към новия метод,  

технология или измервателен уред. За целта е необходимо да бъдат прерабо-

тени протоколите за стандартизирани измервания към методиките за монито-

ринг, като следва предвиди период на паралелни измервания по стария и новия 

метод с цел интеркалибриране. При съставянето на такива протоколи е необхо-

димо разбиране, че измерваните параметри представляват приближение за съ-

ответния индикатор. Освен това понякога няколко различни индикатора измерват 
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едно и също явление, но с различен подход. Например първичната продуктивност 

на растителна биомаса  в сухоземните местообитания може да се оцени чрез 

използване на спектралния индекс NDVI. Същия процес в морската или речна 

екосистема се измерва чрез определяне съдържанието на хлорофил А.  Тези 

особености следва да се отчитат при комбинирането на данни от различни ви-

дове измервания или обобщаване на изводи между различните типове местоо-

битания.   

6.2.3.2. Работа с данни от доброволци 

Значителната сложност на някои методи за теренна работа ги прави практически 

неизпълними за неспециалисти. Опитите да се приложат тези методи без да бъ-

дат адаптирани може да доведе до значителни грешки в измерванията, замърся-

ване на проби и т.н. Ето защо включването на доброволци в теренната работа 

изисква прилагането на по-опростени методи за събиране на данни. С навлиза-

нето на нови технологии някои от тези измервания могат да се автоматизират в 

достатъчна степен, така че да могат да се поверят на неспециалисти (например 

чрез специализирани смартфон приложения), като по този начин се разширява 

кръга на измерванията, пригодени за извършване от доброволци. Както при срав-

нението на различни методи, при работа с данни от доброволци следва да се 

има предвид, че използването на различни (адаптирани) методи може да доведе 

до различен размер на системната грешка и изкривяване на резултатите. Съби-

рането на данни от доброволци често е насочено към различни целеви групи и 

съответно те може да използват различни методи, работейки в различни местоо-

битания (напр. сухоземни или морски). 

Когато има опасност от неправилно прилагане на методи, данните от добро-

волци трябва да преминат по-строг качествен контрол, който не отменят стандар-

тните процедури по верификация прилагани при всички методи за събиране на 

данни. . Не на последно място, всички доброволци следва да бъдат обучени за 

безопасно извършване на проучвания.  

При събирането на данни с електронни устройства (мобилни телефони, таб-

лети) следва да се спазват изискванията на регламента за личните данни,. 

6.2.3.3. Използване на данни от различни заинтересовани страни.  

Управление на данните и координация, Движение на данни 

Данни от заинтересовани държавни и общински органи, както и данни от научно-

изследователски организации, най-често се събират по силата на друго законо-

дателство или различни донорски програми, но могат да бъдат ползвани за мо-

ниторинг на местообитанията и видовете – например агростатистически данни, 

данни за горското стопанство, данни за водите, данни за реализирани консерва-

ционни мерки, данни от дългосрочния екосистемен мониторинг на мрежата 

eLTER и т.н. Редица данни са собственост на частни оператори - от собствен мо-

ниторинг на заустваните води, на ефективността на рибни проходи при ВЕЦ, пре-

доставяни от оператори на инсталации, данни от възложен ОВОС за инвестици-

онни намерения и т.н.  

Използването им за нуждите на мониторинга може да бъде организирано чрез 

промяна на условията за предаването им от съответните оператори (при спаз-

ване на GDPR) и служебно свързване на базите данни.  



00740-L0106-SRP-05  Национална концепция за мониторинг 

 Страница  69 от 85    

Още по-ефективен би могъл да бъде подхода, при който заинтересованите лица 

имат инициатива за събиране и споделяне на данни. Такава инициатива може 

да бъде създадена например когато икономически оператори имат интерес от 

опазването на видовете и местообитанията по силата на схемите си за корпо-

ративна социална отговорност, при реализация на проекти, или в бъдеще – чрез 

пазарен механизъм за обмен на данни. Служебното споделяне на данни може 

да намали разходите и опрости процедурите за администрациите и бизнеса 

при изпълнение на синергийни политики. 

 

7. Използване на резултатите от монито-

ринга. Връзка с Директивата за мес-

тообитанията 

7.1. Роля и характерни особености на мониторинга 

и докладването по Директивата 

Мониторингът по чл. 11 е основен и важен, но не и единствен източник на данни 

за докладване на природозащитното състояние на целевите обекти по чл. 17 от 

Директива за местообитанията. Връзката му с други източници на данни е пред-

ставена на фиг. 8: 

 

Данните от мониторинга представляват ценен източник на верификация на мо-

дели и/или дистанционно наблюдение. Поради периодичния си характер мони-

торингът дава възможност и за наблюдение на тенденции в развитието на место-

обитанията и видовете, които също се докладват. Тези методи в своята съвкупност 

позволяват да се направят изводи за разпространението и природозащитното 

състояние на изследваните обекти. Например при обработката на теренни про-

учвания с редове от сателитни изображения чрез алгоритми за машинно обуче-

ние постига автоматизирана теренна локализация на полигони местообитания, 

в някои случаи с точност над 90%.  

В съчетание с информация за консервационните мерки и очаквания ефект от 

тях, мониторингът може да даде ценна информация за тяхната ефективност чрез 

използване на концепцията за единната система и последователно прилагане 

на рамката DPSIR. Така например ако движещата сила (driver) е хранителната 

сигурност, тя предизвиква натиск (pressure) – замърсяване на водоеми с нитрати 

Фигура 8 - Различни източници на данни: 

1. Картиране на местообитания, видове, 

екосистеми 

2. Данни от дистанционни наблюдения, 

топографски, кадастрални и т.н.  

3. Данни от единични проучвания и пуб-

ликации 

4. Данни от извадков мониторинг на ця-

лата страна 
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и влошено състояние (state) – в случая еутрофикация. Съответната консерваци-

онна мярка може да бъде намаляване на торенето за ограничаване на дифуз-

ното замърсяване (impact), в резултат на което концентрацията на нитрати нама-

лява, а водното местообитание и видовете в него се възстановяват (response).  

7.2. Описание на приноса на мониторинга към док-

ладването по чл. 17 от Директивата 

Ролята на мониторинга по чл. 11 при изготвяне на докладите по чл. 17 по Директи-

вата за местообитанията е представена схематично на фиг. 9: 

 

 

Фигура 9 Роля на мониторинга при докладването за видове и местообитания: а) създаване 

на един ГИС слой; б) моделиране на тенденции  
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7.3. Принципи и правила за определяне на природо-

защитното състояние на видове и местообита-

ния  

Минимални изисквания за оценка при извършване на наблюдение и оценка на 

типове природни местообитания и видове 

При извършване на дейности свързани с мониторинг на видове и местообитания 

се събират данни позволяващи определяне на тенденции и стандартизирано из-

готвяне на оценки за тяхното природозащитно състояние, които да служат за це-

лите на докладването по Чл. 17 на Директива за местообитанията. Въпреки конк-

ретните методики за провеждане на мониторинг и специфичните матрици за 

оценка на природозащитното състояние на видове и типове природни местоо-

битание на ниво биогеографски регион, с оглед постигане на максимална 

ефективност в добрите Европейски практики се налага въвеждането на мини-

мални изисквания/критерии за наблюдение и оценка, които да осигуряват ин-

формация за природозащитното състояние на целевите видове и типове при-

родни местообитания. Като много удачно се налага решение на работна група 

„Опазване на околната среда“ на министерствата на околната среда на феде-

ралните провинции (LANA13). Предложените схеми за оценка на природозащит-

ното състояние на видове и типове природни местообитания са базирани на схе-

мите приети от LANA, с адаптации отразяващи новите изисквания към докладва-

нето по Чл. 17. 

Въз основа на данните събрани от мониторинга следва да са се изготвят оценки 

за природозащитното състояние в три основни категории А, В и С (със съответ-

ната цветова маркировка) отговарящи на основните категории природозащитно 

състояние, определени във формата за докладване по Чл. 17 за периода 2013-

2018, именно „благоприятен“, „неблагоприятен-незадоволителен“ и неблагопри-

ятен- лош“. 

                                                   

13 https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/030306_lana.pdf 



00740-L0106-SRP-05  Национална концепция за мониторинг 

 Страница  72 от 85  

Таблица 9:  Обща схема за оценка на природозащитното състояние на типовете местообитания 

Категория А B C D 
СТРУКТУРА 

Пълнота (степен на съхранение) на типич-

ните структури, характерни за типа место-

обитание 

Изключително 

добре изразена 
Добре изразена 

Умерено до 

средно изразена 

Непоправимо 

нарушена, не 

подлежи на възс-

тановяване.  

ВИДОВ СЪСТАВ 

Степен на представеност на видовия със-

тав, типичен за местообитанието. Видовия 

състав гарантира функционалността на 

местообитанието 

Видовия състав, ти-

пичен за местоо-

битанието е нали-

чен и гарантира 

функционал-

ността му 

Видовият състав, 

типичен за место-

обитанието, е на-

личен до голяма 

степен и гаран-

тира до голяма 

степен функцио-

налността му 

Видовият състав, 

типичен за место-

обитанието, е на-

личен само час-

тично и не гаран-

тира пълната му 

функционалност 

ВЪНШНИ ВЛИЯНИЯ 

Външни влияния (pressures & threats) 

При наличие на достатъчно информация 

позволяваща определяне на резултата от 

консервационни мерки на ниво биогеог-

рафски регион, то те се вземат предвид 

при определяне на степента на външните 

влияния 

Ниско ниво Средно ниво Високо ниво 

Категориите на оценка за трите параметъра за вид се обобщават в една обща стойност. При това се прилагат следните 

алгоритми: 

СТРУКТУРА А A А А A А B В В C 

ВИДОВ СЪСТАВ А A В А B С B В С C 

ВЛИЯНИЯ А B В С C С B С С C 

Обща оценка А A В В B С B С С C 

Категория „D“ не е включена в матрицата, тъй като се счита за малко вероятна на ниво биогоеографски регион. Въпреки 

това, отчитането на категория “D” ще се счита за основание за обръщане на особено внимание при изготвянето на док-

ладването във връзка с Чл. 17. 
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Таблица 10:  Обща схема за оценка на природозащитното състояние на видовете 

Категория А B C D 
АРЕАЛ И МЕСТООБИТАНИЕ 

Качество на ареала (местообита-

нието на вида) – структури, харак-

терни за вида 

Изключително 

добре изра-

зено 

Добре изразено 
Умерено до средно 

изразено 

Непоправимо нару-

шена, не подлежи 

на регенерация 

ПОПУЛАЦИЯ 

Състояние на популацията (попула-

ционна динамика и структура) и 

качество на функционалните взаи-

модействия с други видове (напри. 

в контекста на концепцията за 

umbrella species) 

Добра Средна Ниска  

ВЛИЯНИЯ 

Външни влияния (pressures & threats) 

При наличие на достатъчно инфор-

мация позволяваща определяне на 

резултата от консервационни 

мерки на ниво биогеографски ре-

гион, то те се вземат предвид при 

определяне на степента на външ-

ните влияния 

Ниско ниво Средно ниво Високо ниво 

 

Категориите на оценка за трите параметъра се обобщават в една обща стойност. При това се прилагат следните алго-

ритми: 

АРЕАЛ И МЕСТО-

ОБИТАНИЕ 

А A А А A А B В В C 

ПОПУЛАЦИЯ А A В А B С B В С C 

ВЛИЯНИЯ А B В С C С B С С C 

Обща оценка А A В В B С B С С C 
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Категория „D” се третира по същия начин, както при местообитанията 

Така предложената схема за оценка на природозащитното състояние на видове и 

типове природни местообитания, е предвидена да подпомага извършването на 

оценката при попълване на формулярите за докладване по Чл. 17, респективно 

Приложение C и Приложение E. В същото време така предложената схема може 

да бъде прилагана и за видове и местообитания за които страната не докладва по 

смисъла на Чл. 17, но са включени в националната схема за мониторинг. 

 

7.4. Обобщаване на данните на национално и биоге-

ографско ниво 

Последователността от стъпки за подготовка на националните ГИС слоеве за мони-

торинг се състои от събиране и подготовка на отделните набори данни и плани-

ране на тяхното обединяване, по следния примерен образец: 

 Стъпка Входни данни Обработка Резултат 

1)  Кратко обоз-

начение на 

стъпката   

• Обозначаване на всички 

входните данни, напр. 

„1а) КВС 2018 г. и 1б) Слой 

с полигони от теренни 

наблюдения“; ако не са 

стандартизирани, тук се 

описват характеристиките 

на данните – референтна 

година, растер или век-

тор, размер на пик-

села/мащаб 

Описание на об-

работката, напр. 

ГИС анализ по 

определени кри-

терии, модели-

ране – какъв мо-

дел, параметри 

на модела 

Описание на ре-

зултатите, напр. 

„А) Слой с вероят-

ностното разпре-

деление на мес-

тообитания – рас-

тер с размер на 

пиксела 10х10 м, 

референтна го-

дина 2018“  

 

 

2)  Същото за стъпки 2, 3 и т.н.; тези стъпки може да ползват както други външни данни, 

така и резултати от предходни стъпки 

 

 

Фигура 10 Стъпки при изготвянето на референтен национален слой за целите на докладването 

Така се подготвя описание на движението на данните, отговорни институции и сро-

кове за получаване на данни от други източници (напр. от МЗХГ – до 31.12. на пред-

ходната година; за сателитни продукти – текущо натрупване след публикуването им, 
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за ОВОС и собствен мониторинг – до 1 месец след получаването им в РИОСВ/БД, 

за доброволчески кампании – до 2 месеца след края на теренната работа и т.н.)  

7.5. Сравняване на резултатите при промени в мето-

дите, данните или форматите за докладване 

Поради динамичното развитие на екосистемния подход и все по-тясното му свърз-

ване с докладването на видовете и местообитанията може да се очаква, че и занап-

ред в рамките на един период на докладване ще има промени както в разбирани-

ята за организация на данните, така и в изискванията към попълването на форма-

тите за докладване. Всяка такава промяна налага създаването на концептуални 

връзки между предходните и настоящите номенклатури, правила, формуляри и т.н. 

и ясно дефиниране как тези изменения се отразяват върху вида и формата на вход-

ните данни, методите на измерване/моделиране или други параметри на про-

цеса. Прилагане на екосистемния подход за методически правилно създаване на 

връзки (crosswalks) между стари и нови данни, номенклатури, методи и т.н. остава 

предпочитаният подход, макар че в редки случаи на особено трудно съвместими 

изисквания и формуляри може да се наложи преизчисляване на  данните за базо-

вата година. 

7.6. Мониторинг на консервационните мерки 

При по-редките видове и типове природни местообитания, които се наблюдават в 

рамките на мониторинга съгласно чл. 11 на Директива за местообитанията посред-

ством метода на пълното проучване, могат да бъдат предмет и на мониторинг по 

отношение на предприетите консервационни мерки. За целта се препоръчва при 

пълното проучване в рамките на и извън границите на защитените зони по Натура 

2000 в съответния БГР, да се отчитат също и консервационните мерки, заложени на 

териториите, за да може да се оцени техният ефект върху консервационния статус 

на видовете и типовете природни местообитания.   

При широко разпространените видове и типове природни местообитания, проб-

ните площадки съгласно чл. 11 в границите на защитените зони по Натура 2000 в съ-

ответния БГР, могат да се използват за провеждане на мониторинг на заложените 

консервационни мерки. 

 

8. Организация и управление на данните 
Този раздел е насочен към анализ на настоящото състояние и формулиране на 

препоръки за организацията и управлението на данните за националния монито-

ринг на видовете и местообитанията в контекста на екосистемния подход. Предло-

женията следва да бъдат обсъдени с широк кръг заинтересовани лица. Тези пред-

ложения, които бъдат приети, следва да бъдат включени в реализирането на бъдещи 

проекти в редица администрации, юридически и физически лица. 
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8.1. Анализ на ситуацията 

В настоящия момент Информационната система на НСМСБР (ИС на НСМСБР) съ-

държа набрани данни от проведен мониторинг на видове по Директивата. Систе-

мата има удобен потребителски интерфейс за откриване на наличните данни по 

видове – потенциални местообитания, места за мониторинг, доклади по Директи-

вата (фиг. 11 a). Литературните данни, където такива са въведени, се геореферират 

и изобразяват на картата за съответния вид или група видове. В хода на няколко про-

екта, последният от които завърши през 2017 г., системата бе разширена с функци-

оналности за изчисляване на Българския природен индекс и модули за карти на със-

тоянието на екосистемите и екосистемните услуги и данни за инвазивни видове. Бе 

разработен и тестван интерфейс за обмяна на данни с Изпълнителната агенция за 

горите и бе създадено ново мобилно приложение за събиране на данни от добро-

волци и позволява въвеждане на данни по шаблони за биоразнообразие, монито-

ринг на почви и гори (фиг. 11 б). На оперативно ниво съществуват добри работни 

отношения с други администрации (напр. ИАГ като източник на данни и НСИ като 

получател на данни), научни институции – което бе демонстрирано чрез успешната 

съвместна методическа работа по инвазивни видове с мрежата за инвазивни ви-

дове ESENIAS14 - и неправителствени организации.  

 

Фигура 11. ИС на НСМСБР: a) публичен интерфейс 

                                                   

14 http://www.esenias.org ; за дейностите към ИС на НСМСБР вж. Презентация на адрес 

http://eea.government.bg/bg/ibbis/deynosti-i-

rezultati/IBBIS_IBER_Output3_Presentation_20170425.pps  

http://www.esenias.org/
http://eea.government.bg/bg/ibbis/deynosti-i-rezultati/IBBIS_IBER_Output3_Presentation_20170425.pps
http://eea.government.bg/bg/ibbis/deynosti-i-rezultati/IBBIS_IBER_Output3_Presentation_20170425.pps
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Фигура 11. ИС на НСМСБР: б) схема на системната архитектура 

Въпреки положените усилия ИС на НСМСБР все още няма работещи интерфейси 

за автоматичен обмен с други бази данни, поддържани в ИАОС (напр. геоинфор-

мационната система за управление на водите и докладване15 , за мониторинг на 

въздуха,  радиологичен мониторинг и мониторинг на шума и отпадъците). Тези под-

системи на националната система за мониторинг са разработвани в различно 

време и също не са изцяло съвместими помежду си. Не е създадена оперативна 

съвместимост и с ГИС слоевете за геобази данни, в които ИАОС си сътрудничи с 

Европейската агенция по околна среда – така например за Corine Landcover е 

предложен публичен интерфейс за разглеждане. Вътрешната оперативна съвмес-

тимост на данните в ИАОС би изисквала допълнителни ресурси за разработка по-

ради системното използване от страна на спечелилите обществените поръчки из-

пълнители на софтуер със затворен код и собствени формати на бази данни, които 

не винаги са съвместими и актуални.  

Няма работещи интерфейси за автоматизиран обмен на данни с други институции, 

който би изисквал създаване на уеб услуги от тяхна страна и съответни дейности по 

трансформация на базите им данни – например в случая с ИАГ, работата по пи-

лотния интерфейс показа, че освен създаването на уеб услугата са необходими 

също конверсия на файловия формат, координатни трансформации и тополо-

гична обработка.    

Вследствие на тези особености системата е насочена към събирането на инфор-

мация за отделни „елементи на околната среда“ и прави невъзможно съвместното 

използване за целите на мониторинга по Директивата на всички данни от различни 

                                                   

15 http://gwms.eea.government.bg/giswmr/  

 

Схема: 
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биологичното 

разнообразие 

Данни от 

доброволци, 
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Анализирани 

данни и 
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http://gwms.eea.government.bg/giswmr/
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политики, събирани в ИАОС и други институции.  Настоящата й архитектура не поз-

волява и ранното откриване на неблагоприятни тенденции поради липсата на връзки 

с данните от процедираните Оценки въздействието върху околната среда (ОВОС) – 

обстоятелство, което е отчетено и от  Европейската комисия чрез поканата България 

да сподели данни съобразно с директивата INSPIRE16. Не на последно място, тази 

разпокъсаност води също до затруднено управление на метаданните, което се от-

разява върху качеството им.  

В настоящия си вид системата също така е сериозно зависима от използването на 

ръчно изготвени шаблони. В резултат публичният ѝ интерфейс е ограничен и не поз-

волява преглед на данни за местообитания или търсене по критерии на потребителя 

(напр. литературни справки за всички видове и местообитания в даден район).   

 

8.2. Препоръки за по-нататъшната работа 

За да бъдат реализирани в пълен обхват синергийните ефекти, които биха били въ-

можни при използване на подхода „Единна екосистема“ (вж. 5.1. Синергични 

ефекти) е необходимо съществено подобряване на оперативната съвместимост 

на данните както в рамките на ИАОС, така и с външни институции. 

Допълнителна полза би донесла организацията на данните по начин, който да поз-

воли лесното използване на данни от европейски институции (в т.ч. данните от дис-

танционни проучвания) за нуждите на анализите на ИАОС. Така липсата на данни в 

дадени области би могла отчасти да се компенсира с използването на съвместими 

европейски данни и метаданни, за които съответната институция е поела разходите 

за изготвянето им, тяхната трансформация и качествения  контрол  на целия процес. 

Наред с технологичните разработки е необходимо да бъде създадена съответната 

организация и капацитет у всички участници в процеса на мониторинг и доклад-

ване, както и у институциите, потребители на данни за реализацията на други поли-

тики. За целта е възможно създаването на междуведомствена работна група с екс-

пертни и ръководни подгрупи, която да координира въпросите, свързани с оператив-

ната съвместимост и да взема обвързващи институциите решения за реализира-

нето на съответните проекти. В тази работна група следва да влизат най-малкото 

експерти от всички участници в процеса на мониторинг съгласно Наредба №2. 

Предвид предлаганите изменения, свързани с мониторинга и управлението на за-

щитените територии и зони, формата на работната група следва да е гъвкав и от-

ворен и да позволява включването на нови участници както по силата на нормативен 

акт (напр. местни администрации, ако такива функции им бъдат вменени със за-

кон), ли по тяхна инициатива.   

Считаме, че за участници в работната група би било изключително полезно органи-

зирането на работно посещение в Европейската агенция по околна среда. В хода 

                                                   

16 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1472_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1472_en.htm


00740-L0106-SRP-05  Национална концепция за мониторинг 

 Страница  79 от 85    

на такова посещение  ще бъдат получени ценни съвети за организацията и управ-

лението на данните и създаването по гъвкав начин на извлечения и справки от тема-

тично подбрани данни. ЕАОС има дългогодишен опит като домакин на подобни по-

сещения и може да сподели опита си както по процеса на работа с данни, така и 

относно тяхната структура и изготвяне на разнородни справки с подходящи интерак-

тивни инструменти за визуализация (dashboards17).  

 

8.3. Управление на данните и координация 

За оптимално използване на всички синергийни ефекти считаме за целесъобразно 

управлението на данните в ИС на НСМСБР да бъде организирано по начин, макси-

мално близък до организацията на работа в ЕАОС. Схема на тази организация е 

представена на фигура 12.  

 

 

 

Фигура 12  Елементи на интегрирана платформа за данни  

Така предложената организация съдържа ясно разграничени области на разра-

ботка, всяка от които може да бъде предмет на отделен проект в зависимост от фи-

нансовата обезпеченост. Като приоритет на изпълнението следва да се постави ос-

новата чрез реализиране на компонента Управление на пространствени данни, 

                                                   

17 вж. например https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/natura-2000-barometer, 

 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/wise-wfd 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/natura-2000-barometer
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/wise-wfd
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след това – контекстната инвентаризация и като надграждане на тези два компо-

нента – интегрирания анализ. 

8.4. Движение на данни 

В случай на реализиране на предложената структура и съответната оперативна съв-

местимост, движението на данни може да се обобщи на Фиг. 13. 

 

 

Фигура 13 Движение на данни  

Данните се обменят и обработват съобразно предварително определените про-

цедури в зависимост от целта на анализа.  

9. Приложения 
1. Списък на съкращенията 

2. Списък на фигурите 

3. Списък на таблиците 

4. Приложимо Българско законодателство  

5. Връзката екосистема – местообитания  
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Приложение 1. 

Списък на съкращенията 

 

БГР   Биогеографски райони  

БД  Басейнови дирекции 

БПС   Благоприятно природозащитно състояние  

БРС   Благоприятна референтна стойност  

ЕГДПМ   Експертна група по Директивите за птиците и местообитанията  

ЕС   Европейския съюз  

ЕТЦ   Европейски тематичен център  

ЗБР   Закон за биологичното разнообразие  

ЗЗТ   Закон за защитените територии  

ЗООС   Закон за опазване на околната среда  

ИАОС   Изпълнителна агенция по околна среда  

ИС на 

НСМСБР  

 Информационна система към НСМСБР 

МОСВ   Министерство на околната среда и водите  

НКМ   Национална концепция за мониторинг за целите на  

 докладването по Директивата за местообитанията 

НСМОС   Националната автоматизирана система за  

 екологичен мониторинг  

НСМСБР   Националната система за мониторинг на  

 състоянието на биологичното разнообразие  

ОВОС  Оценка въздействието върху околната среда  

ОПОС   Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  

РДВ   Рамковата директива за водите  

РИОСВ  Регионални инспекции по околна среда 

FRA   Благоприятна референтна площ  

 (Favourable reference area) 

FRR   Благоприятно референтно разпространение  

 (Favorable reference range  
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Приложение 2. 

Списък на фигурите 

 

Фигура 1  Цел на оценката на природозащитното състояние на видове и 
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Фигура 2 Структурни и функционални връзки между компонентите на 

екосистемите и местообитанията ................................................................... 35 

Фигура 3 Йерархия на индикаторите и връзки помежду им. ...................................... 36 

Фигура 4.   Организация на етапите на мониторинга (източник: Ръководство за 

мониторинг на тенденциите в състоянието на екосистемите и 

екосистемните услуги) ....................................................................................... 58 

Фигура 5  Съчетаване на различни ГИС слоеве за България ........................................ 59 

Фигура 6.  Схематично представяне на връзката между моделираните ареали и 

тенденции на видове и конкретната отчетна единица в базата данни ... 60 

Фигура 7: Карта на финансово планиране за мониторингови програми ................. 65 

Фигура 8 - Различни източници на данни: ............................................................................. 69 

Фигура 9 Роля на мониторинга при докладването за видове и местообитания: а) 

създаване на един ГИС слой; б) моделиране на тенденции .................... 70 

Фигура 10 Стъпки при изготвянето на референтен национален слой за целите на 

докладването ......................................................................................................... 74 

Фигура 11. ИС на НСМСБР: a) публичен интерфейс ........................................................ 76 

Фигура 11. ИС на НСМСБР: б) схема на системната архитектура .............................. 77 

Фигура 12  Елементи на интегрирана платформа за данни ......................................... 79 

Фигура 13 Движение на данни ............................................................................................... 80 

 

 

 

 

file:///D:/Desktop/National%20concept%20structure_v5.5.docx%23_Toc6300637


00740-L0106-SRP-05  Национална концепция за мониторинг 

 Страница  83 от 85    

Приложение 3. 

Списък на таблиците 

 

Таблица 1 – Обекти за мониторинг по НСМСБР, в това число  

обекти по директивата ........................................................................................ 14 

Таблица 2:  Възможности на мониторинга чрез извадкови проби при събиране на 

данни по параметрите за докладване по Чл. 17 за периода 2013-2018.. 18 

Таблица 3.  Структура на формата за докладване .......................................................... 22 

Таблица 4. Параметри за оценка на природозащитното състояние на типове 

природни местообитания и видове. ................................................................ 23 

Таблица 5  Обща матрица за оценка (за биогеографски / морски регион в 

държава-членка) на оценка на ПС на конкретен вид.................................. 23 

Таблица 6 Обща матрица за оценка (за биогеографски / морски регион в 

държава-членка) за оценка на ПС на тип природно местообитание. ... 28 

Таблица 7 Списък с масиви от пространствени данни, изисквани по Директиви в 

сферата на околната среда ............................................................................ 45 

Таблица 8:  Примерен бюджет за кампания по мониторинг .......................................... 64 

Таблица 9:  Обща схема за оценка на природозащитното състояние на типовете 

местообитания ...................................................................................................... 72 

Таблица 10: Обща схема за оценка на природозащитното  

състояние на видовете ........................................................................................ 73 
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Приложение 4. 

Приложимо законодателство 

 

Основното национално законодателство имащо пряко 

или косвено отношение с опазването на биологичното 

разнообразие и екосистемите, вкл. провеждане на наб-

людение са: 

▪ Конституция на Република България (обн. – ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г.); 

▪ Закон за биологичното разнообразие (обн. – ДВ, бр. 77 от 09.08.2002 г.); 

▪ Закон за защитените територии (обн. – ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г.); 

▪ Закон за опазването на околната среда (обн. – ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.); 

▪ Закон за горите (обн. – ДВ, бр. 19 от 08.03.2011 г.); 

▪ Закон за водите (обн. – ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.04.2000 г.); 

▪ Закон за лова и опазване на дивеча (обн. – ДВ, бр. 78 от 26.09.2000 г.); 

▪ Закон за рибарството и аквакултурите (обн. – ДВ, бр. 41 от 24.04.2001 г.); 

▪ Закон за лечебните растения (обн. – ДВ, бр. 29 от 07.04.2000 г.); 

▪ Закон за устройство на територията (обн. – ДВ, бр. 1 от 02.01.2001 г., в сила от 

31.03.2001г.); 

▪ Закон за устройството на Черноморското крайбрежие (Обн. ДВ., бр. 48 от 

15.06.2007г., в сила от 01.01.2008 г.); 

▪ Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на 

Република България (Обн. - ДВ., бр. 12 от 11.02.2000г.);  

▪ Закон за ограничаване изменението на климата (изм. ДВ. бр.56 от 24 Юли 

2015г.) 

▪ Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и це-

лите на опазване на защитените зони, приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г. (обн. 

– ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г.); 

▪ Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда, приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. (обн. – ДВ, бр. 25 от 

18.03.2003 г.); 

▪ Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове 

и програми, приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г. (обн. – ДВ, бр. 57 от 02.07.2004 

г.); 

▪ Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за 

управление на защитени зони, приета с ПМС № 349 от 30.12.2008 г. (обн. – ДВ, 

бр. 7 от 27.01.2009г.); 



00740-L0106-SRP-05  Национална концепция за мониторинг 

 Страница  85 от 85    

▪ Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии, 

приета с ПМС № 7 от 08.02.2000 г. (обн. – ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г.); 

▪ Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии, издадена 

от министъра на земеделието и храните (обн. – ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.) 

▪ Наредба № 2 за условията и реда за създаването и функционирането на На-

ционалната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнооб-

разие, издадена от министъра на околната среда и водите (обн. – ДВ, бр. 3 от 

12.01.2007 г.) 

▪ Наредба за сечите в горите, издадена от министъра на земеделието и храните 

(обн. – ДВ,бр. 64 от 19.08.2011 г.); 

▪ Наредба за организация на дейностите по подготовка и представяне на док-

лади в Комисията на Европейския съюз за прилагане на нормативни актове от 

правото на Европейските общности в областта на околната среда, приета с 

ПМС № 116 от 21.04.2007г. (обн. – ДВ, бр. 43 от 01.06.2007 г.) 

▪ Наредба за опазване на околната среда в морските води, в сила от 30.11.2010 

г. Приета с ПМС № 273 от 23.11.2010 г., Обн. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г. 

 

Национални стратегии, планове и програми: 

▪ Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта 

от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.; 

▪ Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020; 

▪ Програма за развитие на селските райони 2014-2020;  

▪ Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020; 

▪ Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД, 2014-2020); 

▪ Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България за пе-

риода 2013 – 2022 г.  

▪ Морска стратегия на Република България 2016 – 2021 г.  

▪ Глобална стратегия за опазване на растенията 2020 г. 

▪ Трети Национален план за действие по изменение на климата за периода 

2013-2020 г., одобрен с решение на Министерски съвет № 459 от 1 юни 2012 г. 


