Рамка за Действие (НПРД), съгласно
изискванията на чл. 8 на Директивата за
местообитания на ЕС.
Специфични цели:
 Да се определят ясни приоритети, мерки и
дейности за ефективното управление на
защитените зони по НАТУРА 2000 в
България;

РАЗРАБОТВАНЕ
НА
НАЦИОНАЛНА
ПРИОРИТЕТНА РАМКА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО
НАТУРА
2000,
ФИНАНСИРАН
ПО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА
2007-2013“
Период на изпълнение: март 2013 г. – юни
2014 г.
Изпълнител: Консорциум Дикон – Агреко с
водеща роля на Дикон Груп ЕООД
(България) в партньорство с Агреко Г.Е.И.Е.
(Белгия).
Възложител: Министерство на околната
среда и водите на Република България
Бюджет: 1 642 781 Евро
Основна цел на проекта:
Основната цел на проекта е да се подкрепят
усилията на България и по-специално усилията на Министерството на Околната
среда и водите, за ефективно управление на
защитените зони по НАТУРА 2000 през новия
програмен период 2014-2020 г., чрез
разработване на Национална Приоритетна

 Да се идентифицират потенциални
възможности за финансиране на мрежата
НАТУРА 2000, посредством различни
фондове, вкл. на ЕС, по време на новия
период на финансиране 2014-2020 г.;
 Да се осигури интегрирането на
финансирането на мрежата НАТУРА 2000
при
използването
на
съответните
финансови инструменти на ЕС, в рамките
на новия програмен период.
За постигането на тези цели, Консорциум
Дикон - Агреко e ангажиран да изпълни
следните задачи по проекта:
Задача 1: Разработване на уводна част на
документа (НПРД)
Дейностите по тази задача осигуряват
необходимата информация за разработване на
приоритетите и определяне на мерките и
дейностите за ефективно управление на
зоните по Натура 2000 в България, по време на
периода 2014-2020 г. Тази информация
включва:
 Доклад 1: Обосновка за необходимостта от
разработване на НПРД, законодателна
рамка, изисквания на Директивата за
местообитания.
 Доклад 2: Анализ на ключовите ползи от
ефективното управление на мрежата
НАТУРА 2000 в Европа. Анализ на ползата
от разработване на НПРД на европейско и
национално ниво.

 Доклад 3: Анализ и връзката между НПРД и
Цел 1 на „Стратегията за биологично
разнообразие 2020“ (Стратегическа цел 1).
Задача 2: Разработване на Национална
Приоритетна Рамка за Действие (НПРД) с
обхвата, определен от Европейската
комисия:
А. Рамката на Натура 2000 в България: Обща
информация. Въведение.
Б. Природозащитно състояние на природни
местообитания и видове;
В. Свързани правни и административни
изисквания;
Г. Съществуващ опит в използването на
европейските финансови инструменти;
Д. Оценка на необходимостта от финансиране
на управлението на защитените зони по
НАТУРА 2000 в България;
Е. Стратегически природозащитни приоритети
за НАТУРА 2000 на територията на България
за периода 2014-2020 г.;
Ж. Описание на ключовите мерки за
гарантиране на приоритетите;
З. Мониторинг, оценка и актуализиране на
НПРД за НАТУРА 2000.

Задача 3: Работа със заинтересованите
страни
Изпълнение на дейности, целящи повишаване
на
осведомеността
относно
НПРД,
консултации със заинтересованите страни,
получаване на данни и информация от тях, понататъшно развитие на техния капацитет. В
обхвата на задачата е включено също така
разработване, съгласуване и изпълнение на
стратегия
за
сътрудничество
със
заинтересованите страни.

Задача 4: Изграждане на капацитет за
изпълнение на НПРД
Дейностите в рамките на тази задача
осигуряват необходимите знания и опит за
изпълнение на НПРД на 400 служители на:
 Министерството на околната среда и
водите, което ще бъде отговорно за
изпълнението на НПРД, чрез организиране
на тематични обучителни сесии;
 Управляващите органи на останалите
програми за финансиране в България,
отговарящи
за
финансирането
на
дейностите, включени в НПРД;
 Регионалните инспекции по околна среда;
 Басейновите дирекции;
 Дирекциите на националните паркове.
НПРД на България включва 113 мерки, за
изпълнението на 5 приоритета.
За целите на мониторинга, оценката и
актуализацията на Рамката е разработена
система, включваща 78 индикатора, чието
докладване е разпределено по програми за
финансиране.

