
 

 

 
 

 
 
КАРТИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 
ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕ - ФАЗА 
І, ДЕЙНОСТ 4 
 
Период на изпълнение: март 2011 г. – март 2013 г. 
 
Предмет на обществената поръчка:  
Изпълнение на 6 договора по обособените 
позиции:  
Обособена позиция 1 „Картиране и определяне 
природозащитното състояние на безгръбначни 
животни“  
Обособена позиция 2 „Картиране и определяне 
природозащитното състояние на риби“ 
Обособена позиция 3 „Картиране и определяне 
природозащитното състояние на земноводни и 
влечуги“ 
Обособена позиция 4 „Картиране и определяне 
природозащитното състояние на бозайници, без 
прилепи“ 
Обособена позиция 5 „Картиране и определяне 
природозащитното състояние на прилепи“ 
Обособена позиция 6 „Картиране и определяне 
природозащитното състояние на висши растения, 
мъхове и природни местообитания“ 
 
Изпълнител: Консорциум НАТУРА България с 
водеща роля на Дикон Груп ЕООД (България) в 
партньорство с Агрикансълтинг АД (Италия). 11 
научни и неправителствени български организации 
оказват подкрепа на Консорциума за изпълнение на 
поръчката.   

Възложител: Министерство на околната среда и 
водите на Република България   
 
Бюджет:  7 396 120 Евро 
 
Цел на проекта:  
Основната цел на проекта е картиране и 
определяне на природозащитното състояние на 
природните местообитания и видове, съгласно 
Директива 92/43/EEC, и идентифициране на 
районите за изграждане на вятърни паркове като 
риск за дивите птици, съгласно Директива 
79/409/EEC.  Проектът е финансиран от ЕФРР и 
държавния бюджет на Република България чрез 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. 
Бенефициент по проекта е Национална служба за 
защита на природата (НСЗП) към Министерство на 
околната среда и водите на Република България.  
Изпълнението на проекта цели да подпомогне 
развитието и управлението на българската мрежа 
Натура 2000. Резултатите от неговото изпълнение 
осигуряват информацията, необходима за оценка 
на съвместимост на инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените 
територии,  предоставят базови данни за 
мониторинг на биологичното разнообразие, 
управление и планиране на защитените територии, 
както и данните, необходими за докладването на 
България пред Европейската комисия.  
 
Дейности:  
Проектът, в частта си по Дейност 4, включва 7 
обособени позиции, възложени с отделни договори. 
Първите 6 договора за картиране и определяне 
природозащитното състояние на безгръбначни 
животни; риби; земноводни и влечуги; бозайници; 
прилепи; висши растения, мъхове и природни 
местообитания, са възложени на Консорциум 
НАТУРА България. 
Повече от 80 екипи от експерти – биолози и 
еколози, представители на българската научна и 
природозащитна общност, с подкрепата на признати 
международни експерти картират 228 защитени 
зони от мрежата Натура 2000 в България и 
изследват 119 защитени растителни и животински 
видове, и 87 природни местообитания.



 

 

 
 

 
 

Проектът е изпълнен в две фази – 
подготвителна и работа на терен:  
 

Подготвителната фаза включва:  

 Разработване на методики за картиране и 
определяне на природозащитното състояние 
на целевите видове и природни 
местообитания; 

 Преглед и оценка на наличните данни за 
видовете и изработване на национални 
референтни стойности за разпространение и 
благоприятно природозащитно състояние 
(БПС) на целевите видове и природни 
местообитания; 

 Изготвяне на план за инвентаризация/ 
картиране; 

 Провеждане на обучения на екипите от 
експерти, за предстоящата теренна работа. 

 

Работата на терен включва:  

 Картиране на местообитанията и 
разпространението на целевите видове и 
природни местообитания, в следните етапи: 

- Очертаване на потенциалните граници на 
местообитанията на видовете (в рамките на 
защитените зони); 

- Верификация на границите на 
разпространение на видовете, които са 
заложени в създадените модели Събиране 
на данни по показателите за отчитане на 
ПС, съгласно одобрените методики; 

- Разработване на механизми за вътрешен 
контрол и валидиране на резултатите от 
теренната работа и осъществяването на 
качествен контрол на данните; 

- ГИС обработки за засичане на 
първоначалните модели, корекция на 
границите на разпространение на целевите 
обекти; 

- Структуриране на геобаза данни за 
разпространението на видовете и 
природните местообитания, като резултат от 
картирането.  

 Определяне на ПС на ниво защитена зона, 
биогеографско и на национално ниво; 

 Обобщение на данните за изследваните 
целеви обекти на ниво зона. Сравнение с 
първоначално наличните данни в 
стандартните формуляри на зоните /Натура 
2000 базата данни/. Експертна оценка за 
причините за всички констатирани разлики - 
липса на данни, техническа грешка или 
настъпили промени. Внасяне на съответните 
предложения за промяна на данните и 
оценките в стандартните формуляри; 

 Разработване на Схеми за мониторинг в 
защитени зони и на национално ниво; 

 Теренно обучение на експерти от 
РИОСВ/ПП/НП за прилагане методиките за 
картиране и определяне на ПС 

Наред с прякото участие в дейностите по проекта, 
Дикон Груп, като водещ партньор, е ангажиран с 
цялостното управление, изпълнение и мониторинг, 
логистика и осигуряване на ресурси, както и с 
координацията и комуникацията с Възложителя и 
заинтересованите страни.  

Постигнати резултати:  

Разработени са 87 методики за картиране и 
определяне на природозащитното състояние на 
местообитания и 119 методики за картиране и 
определяне на природозащитното състояние на 
видове и определяне на национална оценка на 
разпространение и референтни стойности за 
благоприятно природозащитно състояние за всеки 
един от видовете и природните местообитания – 
общо 206.  

Разработени са 206 общи доклада, по един за 
всеки целеви обект, както и 8163 специфични 
доклада (по един доклад за всеки целеви обект, за 
всяка защитена зона, в която той е предмет на 
опазване) 

Изготвени са 206 схеми за мониторинг, по една за 
всеки целеви обект. 

Резултатите от изпълнението на шестте договора 
са публикувани в Националната информационна 
система за защитените зони от Натура 2000 
(http://natura2000.moew.government.bg/) 


