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проект BG03.PDP1:
„Подобряване на информационната
система към Националната система

за мониторинг на биологичното
разнообразие“

(IBBIS)

Проект BG03.PDP1 „Подобряване на 
информационната система към 
националната система за биологично 
разнообразие“ (IBBIS) се изпълнява в 
съответствие с целите на програма 
BG03 „Биологично разнообразие и 
екосистеми“, Закона за биологичното 
разнообразие и Стратегията за 
биологично разнообразие 2020. Той е 
продължение на проект BG0052 
„Разработване на информационна 
система към Националната система за 
мониторинг на биологичното 
разнообразие в България“, финансиран 
от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо 
пространство (ФМ на ЕИП) 2004-2009 г.

Финансиране: ФМ на ЕИП 2009-2014 г.

Бенефициент по проекта:
Изпълнителна агенция по околна 
среда (ИАОС)

Обща стойност на проекта:     955 000 евро
Продължителност:                    21 месеца
Дата на приключване:             30.04.2017 г.
Място на изпълнение:              България, ИАОС



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основна цел на проекта е подобряване на 
управлението и анализа на постъпващата 
информация за биологичните групи, 
екосистемите и въздействието на 
инвазивните чужди видове (ИЧВ) в България, 
чрез надграждане и разработване на 
допълнителни функционалности и модули 
към информационната система на 
Националната система за мониторинг на 
биологичното разнообразие (НСМБР). 

Специфични цели:
• осъществяване на коректен анализ на 
данните от мониторинга на биологичното 
разнообразие;
• създаване на възможност за 
изобразяване на състоянието на 
екосистемите и екосистемните услуги на 
национално, регионално и местно ниво; 
• създаване на специализиран софтуер за 
обработка на постъпващите данни за 
инвазивни чужди видове, както и на 
методика за оценка  на риска от ИЧВ;
• създаване на индикатори за анализ и 
оценка на биологичното разнообразие.

ДЕЙНОСТИ

    1. Модернизиране на информационната 
система на Националната система за 
мониторинг на биологичното разнообразие 
(НСМБР)

    2. Създаване на модул за събиране на 
данни, картиране и оценка на състоянието на 
екосистемите и екосистемните услуги

    3. Създаване на модул за събиране на 
данни, картиране и анализ на въздействието 
на инвазивните чужди видове върху 
местните видове в България

    4. Разработване на индикатори за оценка 
на биологичното разнообразие – български 
природен индекс

    5. Доставка на софтуерно, хардуерно и 
техническо оборудване

      6. Управление и публични дейности

Институт по биоразнообразие
и екосистемни
изследвания при БАН

ПОЛЗИ

 Чрез изпълнение на дейностите по проекта 
ще се постигне:

• усъвършенствана и публично достъпна 
национална система за събиране на 
данни за биологични групи, екосистеми и 
инвазивни чужди видове;

• осигуряване на интегриран подход на 
събиране на данни за компонентите на 
околната среда, екосистемите и 
екосистемните услуги;

• създаване на индикатори за анализ и 
оценка на биоразнообразието, чрез 
внедряване на специализиран софтуер 
за изчисляване на български природен 
индекс;

• по-добро осъзнаване на важността на 
екосистемния подход и сложността на 
биологичното разнообразие сред 
местните заинтересовани групи и тези, 
които отговарят за разработване на 
съответните политики.

Изпълнителна агенция
по горите при МЗХ

Норвежки институт за
изследване на
природата (NINA)

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА:


