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УВОД

Настоящото издание е резултат от дейност по проект “Разработване на Ръководс-
тво за планиране в гори и земи от горския фонд, попадащи в мрежата НАТУРА �000 и 
пилотно тестване в ЗЗ “Ломовете” и ЗЗ “Шуменско плато”” - (CSDP �004, Lot�-00�). 
Проектът се изпълнява съвместно от Асоциация на парковете в България, Сдружение 
“Еко-клуб Шуменско плато” и Клуб “Приятели на ПП Русенски Лом” и е финансиран от 
програмата за “Развитие на Гражданското Общество” по програма ФАР. 
Целта на настоящото ръководство е да даде основни насоки при планирането на 
различните дейности, прилагани в земите и горите от горския фонд (ЗГГФ), които по-
падат в границите на защитени зони (ЗЗ), обявени по реда на Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР) и са елемент на националната екологична мрежа и Европейската 
мрежа НАТУРА �000. 
Настоящото издание е насочено към експерти разработващи планове за управление 
за защитени територии и защитени зони, действащи лесовъди прилагащи различ-
ни лесовъдски системи, лесоустроители извършващи инвентаризация и планиране в 
ЗГГФ, научни институти и учебни заведения, свързани с управлението и опазването на 
горските екосистеми, всички държавни и общински административни органи, отго-
варящи за стопанисването на защитените зони и други заинтересовани лица, имащи 
отношение към опазването на българската природа.
Ръководството е предназначено да послужи при планиращи действия  в горите, отра-
зени в различни документи. В него са заложени принципни действия и схеми на прилага-
не, които могат да се използват при изготвяне на планове за управление на защитени 
територии, планове за управление на защитени зони, лесоустройствени проекти, 
общи и подробни устройствени планове и др. Дадените насоки са общи и препоръчи-
телни и касаят планиране само в ЗЗГФ.
Наличната нормативна база е очертала ясно рамките в разработването на планове-
те за управление на защитени територии чрез обнародването през �999 год. на Закон 
за защитените територии и през �00� год. на Наредба за разработване на планове за 
управление на защитени територии. 
Законодателно е решен и въпросът с планирането на дейности в горите чрез дейс-
тващия Закон за горите (�999), Правилника за прилагане на закона за горите (�999) и 
Наредба № 6 от 5 февруари �004 год. за устройство на горите и земите от горския 
фонд и на ловностопанските райони в република България. 
Изготвянето на планове за управление на защитените зони е регламентирано в Раз-
дел V “Планове за управление и устройствени планове и проекти” на Закона за биоло-
гичното разнообразие. От месец септември �007 год. в сила е и Наредба за условията 
и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
Към момента на изготвянето на настоящия документ е в процес разработването 
на “Ръководство за разработване на планове за управление на защитени зони от 
мрежата НАТУРА �000 в България”, което се реализира от съвместен екип на Ameko 
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Environmental Services, СНЦ Зелени Балкани и Природа назаем. Подготвяното ръководс-
тво следва формата EUROSITE, прилаган за голяма част от страните в Европа, но 
адаптиран към условията на България. Първоначални дейности има и по определяне-
то на “Благоприятно природозащитно състояние” за природните местообитания и 
местообитанията на видове от мрежата НАТУРА �000 за нашата страна, които ще 
доведат до разработването на национален документ, подготвян от Орбикон, Сдру-
жение за дива природа Балкани и Българска фондация биоразнообразие.
Всички посочени документи засягат в една или друга степен елемента на планиране 
на дейности в ЗЗГФ за НАТУРА �000 защитени зони, но без да дават цялостна визия на 
процеса. С настоящият документ сме се опитали да оформим стъпките на планира-
нето без да навлизаме в подробности за самите зони или да посочваме конкретните 
дейности касаещи горските местообитания. В следващите няколко глави се стремим 
да очертаем общата схема, която трябва да се следва при планирането на дейнос-
тите, кои са подходящите методики за теренна работа в териториите от НАТУРА 
�000 мрежата, как да определим благоприятното природозащитно състояние на це-
левите видове и местообитания, как да се формулират конкретните цели на управ-
ление за всяка една защитена зона и какви да са дейностите и средствата с които ще 
постигнем целите на това управление.  
Настоящото ръководство не си поставя за цел да разглежда влиянието на социално 
икономическите условия и процесите и процедурите за осигуряване на необходимото 
участие на заинтересованите страни и обществото в планирането на защитените 
зони. За тези необходими,  за един план за управление на защитена зона, части е не-
обходимо да се запознаете с “Ръководство за разработване на планове за управление 
на защитени зони от мрежата НАТУРА �000 в България” и бъдещата наредба по реда 
на ЗБР.
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ГЛАВА 1: ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА 

1.1. ИЗБОР НА ОБЕКТА НА ПЛАНИРАНЕ
Обект на прилагане на настоящото ръководство са земите и горите от горския фонд 
включени в границите на защитени зони, обявени по реда на Закона за биологичното 
разнообразие и са елемент на националната екологична мрежа и Европейската мрежа 
НАТУРА �000. 
Планирането в защитените зони се прави поотделно за всяка защитена зона или част 
от нея, която попада на територията на съответната горско-стопанска единица. 
Един планов документ може да включи планирането на няколко обекта.

1.2.  ГРАНИЦИ НА ОБЕКТА - ГРАНИЦИ НА ЗОНИТЕ
Определянето на границите на обекта се извършва съобразно подготвяния планиращ 
документ. Границите на защитените зони се посочват съгласно заповедта за тяхното 
обявяване. Ако към дата на планиране съответната защитена зона не е обявена, но тя 
трябва да бъде отчетена, границите и могат да бъдат получени от МОСВ или РИОСВ.
Важно е преди началната фаза на планиране да се определят точно кои са земите и 
горите от горския фонд попадащи в съответните защитени зони и техните граници 
спрямо териториалния обхват на планиращия документ.

1.3.  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ СПРЯМО ОБЕКТА НА ПЛАНИРАНЕ
Тук се посочва разположението на обекта на планиране в географски аспект спрямо 
целият обхват на планираната територия. Можете да посочите и административ-
ната принадлежност на ЗГГФ от обекта на планиране.
Прави се преглед на наличната графична информация от горската база данни и грани-
ците на защитените зони, съгласно техните заповеди за обявяване. Препоръчително 
е да се използва ГИС за точното определяне местоположението на защитените зони 
в границите на обекта на планиране. При липсата на ГИС да се използват горските 
карти, картите за обявяване на защитените зони, топографски карти и друг картен 
материал в подходящ мащаб по преценка на екипа, изготвящ планиращите докумен-
ти. Препоръчително е към тази част да се приложи карта с обхвата на горско-сто-
панската единица и границите на защитените зони в нея.

1.4. ЦЕЛ НА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗОНАТА
В границите на обекта на планиране след идентифициране на наличните защитени 
зони се посочват следните им атрибути:
 Общи цели на защитената зона  по смисъла на член.6 ал.� на ЗБР;
 Специфични цели на защитената зона определени с нейната заповед за обявява-

не;
 Режими на защитената зони, посочени в заповедта за обявяване.

Препоръчително е да се даде накратко правната рамка за управление на ЗЗ, което 
включва:
 институции (ДАГ, МОСВ, РИОСВ и др.) и техните основни функции и механизми 

за управление на ЗЗ, в т. ч. на ресурсите и други дейности, произтичащи от 
Закона за биоразнообразието, Закона за защитените територии, Закона за го-



6

рите, Закона за лечебните растения и др.
 други органи (МРРБ, МЗП, НИПК, общини и др.) и техните основни функции по 

отношение на дейности в ЗЗ, произтичащи от Закона за устройство на тери-
торията и др.

 Да се представи статута на ЗЗ според международното законодателство и до-
говорености (Европейска конвенция за ландшафта, Конвенция за биологичното 
разнообразие и др.), като се посочи конкретната им връзка с обекта.

1.5. ВРЪЗКА НА ОБЕКТА НА ПЛАНИРАНЕ С ДРУГИ ЗЗ ИЛИ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ (ЗТ)
Прави се преглед на наличието на защитени територии или зони в границите на обек-
та и до каква степен е тяхното припокриване. Данните могат да се вземат от Част 
5 на стандартния формуляр и се актуализират при наличие на разлики към момента 
на изготвяне на планиращия документ.

1.6. СОБСТВЕНОСТ - ВИДА НА СОБСТВЕНОСТТА 
Да се опише вида собствеността върху земите, горите и водните площи в обекта на 
планиране. По преценка на екипа да се даде карта за собствеността 

1.7. АДМИНИСТРАТИВНИ ОРГАНИ СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗЗ
Тази точка се попълва по преценка на екипа. В нея е препоръчително да се включи:
 структурата на управление в графичен вид, като се посочат организационните 

връзки и връзките на съподчиненост на персонала между различните нива.
 общия брой на персонала, пряко ангажиран със стопанисването на ЗЗ и разпреде-

лението му по длъжности.
 основните функциите на персонала по длъжности, във връзка с управлението на ЗЗ.
 местонахождението на всички отговорни институции: адрес, телефон, факс и др.

По преценка на авторите да се направят описания на функциите и за други органи 
или неправителствени организации, които изпълняват функции на територията на 
ЗЗ: туристическо обслужване, мониторинг на фактори на околната среда, борба с 
пожарите, интернет информация, образователни кампании в населените места, рек-
лама на ЗЗ и региона, обучение на частните стопани за извършване на туристическа 
дейност, инвентаризация на туристическите ресурси в региона и подготвяне на ту-
ристически продукти, свързани с ландшафта, местни занаяти и продукти, други.

1.8. КРАТКО ИСТОРИчЕСКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗОНАТА 
В тази част се прави преглед на наличната информация, свързана с идентифицираните 
местообитания и видове и предходни управленски действия, включително:
 общ преглед на стандартния формуляр за обявяване; 
 общ преглед на оценките във формуляра;
 преглед на предходни стопански дейности извършвани в ЗЗ;  
 прилагани лесовъдски системи до момента;
 преглед на дейностите предвидени по ЛУП и преценка за адекватността им по 

отношение на управлението на зоната. Тази точка се попълва при условие, че 
планирането на защитената зона се извършва като самостоятелно действие 
извън регулярното горскостопанско планиране.
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ГЛАВА 2: ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗОНАТА 

2.1.  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И РАСТИТЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЗА 
ОБЕКТА НА ПЛАНИРАНЕ

Инвентаризация на природните местообитания на територията на обекта включва 
всички местообитания от Приложение І на Директива 9�/4� и Приложение � на ЗБР 
и всички други важни местообитания с природозащитна или ландшафтна стойност 
по преценка на екипа.

2.1.1. Препоръчителни методики за инвентаризация и класификация на расти-
телни видове и природни местобитания

При класификацията (определянето) на растителните съобщества е препоръчител-
но прилагането на флористичен подход (Braun-Blanquet �964). Този метод в най-голя-
ма степен се основава на индикаторните функции на растителните съобщества и 
видове. Освен това, голяма част от природните местообитания, включени в При-
ложение І на Директива 9�/4� ЕЕС и в Приложение � на ЗБР са характеризирани чрез 
синтаксони от различен ранг (клас, разред, съюз, асоциация) описани по споменатия 
метод. Водещ елемент на подхода е определянето на пълния флористичен състав на 
ключовите (типичните) съобщества и установяване на диагностични (индикаторни) 
видове, чрез които се допълва екологичната характеристика на местообитанието. 
При определянето на пълния растителен видов състав се регистрира и участието на 
растителни видове с природозащитен статус, включени в различните приложения 
на Директивата за природните местообитания и други нормативни документи или 
списъци (ЗБР, Червена книга).
Практическите дейности по идентифициране на местообитания и растителни ви-
дове се осъществяват по следната схема:
�. Анализ на съществуващата за изследвания обект налична информация, включваща дан-

ни за: екологичните условия; природните местообитания; растителността; флората; 
териториалното разпределение на различни абиотични и биотични компоненти.

�. Анализ на съществуващи карти и схеми.
�. Рекогносцировка на територията, с цел установяване на съществуващото разно-

образие и избор на маршрути и обекти, в които ще се концентрират детайлни-
те проучвания.

4. Флористичните проучвания се осъществяват по метода на ботаническите мар-
шрути, включващ обхождане на територията като се следва посоката на най-го-
лямото вариране на флората и растителността – от най-ниската към най-висока-
та точка или обратно; от заравнените участъци или подножието на склоновете 
към горната част на склоновете; от най-влажните към най-сухите участъци; при 
наличие на големи заравнени територии (равнини, низини, плата), обхождането 
става на зиг-заг. При необходимост от определяне и уточняване на таксоните се 
вземат хербарни материали.

Задължително е проучването на територии, за които предварително се знае или се 
предполага, че са местообитания, предмет на опазване или се срещат видове пред-
мет на опазване.
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5. При установяване на таксон с природозащитен статус (става дума главно за рас-
тения от приложение ІІ на ЗБР, но като се има пред вид динамиката в развити-
ето на националното и европейското законодателство е препоръчително да се 
фиксират и такива с консервационен статут, определен от други закони и кон-
венции – ендемити, защитени, редки, застрашени и др.) се отбелязват данни за 
състоянието на ценопопулацията (численост, плътност, здравословно състояние, 
възрастова структура и т.н.), типа на растителното съобщество или хабита-
та, наличие и естество на заплахи или благоприятни фактори (степен на антро-
погенна или зоогенна намеса) и се фиксират географските координати чрез GPS.

6. Фитоценотичните проучвания се осъществяват чрез описание на най-типични-
те и характерни съобщества (ключови съобщества), отразяващи в пълна степен 
варирането на екологичните условия, респективно на растителността. Разме-
ра на описваните участъци, зависи от типа на растителността, като могат 
да се препоръчат следните площи: �00-�00 m� за иглолистни гори; �00-�00 m� за 
широколистни и смесени широколистно-иглолистни гори; 50 m� за храстови съоб-
щества; �6-�5 m� за тревни съобщества; 4-�0 m� за водни и хазмофитни (скални) 
съобщества.

7. Броят на необходимите описания за правилно определяне на местообитанията 
зависи от следните фактори: опит и квалификация на експерта; дискретност или 
континуум на растителността; степен на вариране на растителността. Допус-
ка се в ясно разграничимите съобщества да се прави само едно описание. При 
неясни граници и по-голяма площ на територията е препоръчително да се правят 
около десет описания в отделните типове съобщества.

�. Описанията включват: установяване на пълния флористичен състав, като при ре-
гистриране на видове с природозащитен статус се осъществяват препоръките, 
посочени в точка 5; оценка на обилието чрез скалата на Braun-Blnaquet (приложе-
ние); при наличие на вертикална разчлененост установяването на флористичния 
състав става по височинни етажи от горе на долу, като при наличието на индиви-
ди от един и същи вид с различна височина, се регистрира обилието им във всеки 
един от етажите, в които присъстват.

9. Отбелязват се данни за екологичните условия (надморска височина; изложение; релеф; 
наклон; тип, влажност, механичен състав и мощност на почвите; основна скала и др.), 
вероятно местообитание, наличие и естество на заплахи или благоприятни факто-
ри, съседни типове съобщества или природни местообитания.

�0. За целите на последващото картиране са начертава кроки (ръчна скица) на опи-
сваното съобщество, а по възможност и на съседните съобщества или на предпо-
лагаемото местообитание. Ако границите на фитоценоза съвпадат с определен 
полигон от използваната картна основа, се записва номера на полигона (или отдел 
и подотдел).

��. На базата на установения флористичен състав, характерните екологични условия 
и общата физиономия, на терена се прави предварително определяне на типа 
природно местообитание и неговото картиране. 

��. За уточняване/определяне на типа на съобщeствата/местообитанията, напра-
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вените фитоценотични описания се подлагат на следната обработка:
 Съставят се таблици, включващи фитоценотичните описания, като в редове 

се записват растителните видове, а в колони номерата/наименованията на 
описанията. Срещу имената на видовете се отбелязва тяхното обилие в съот-
ветното описание. 

 Таблицата се обработва с цел да се групират описания с висока степен на фло-
ристично сходство и общи диференциални видове (видове срещащи се при-
оритетно в дадена група описания). Препоръчително е за тази процедура да 
се прилагат класификационни и ординационни техники, осъществявани чрез 
специализиран софтуер (SYNTAXA, JUICE, DECORANA, MULVA, BIODIV, CANOCO, 
TWINSPAN и др.).

 Обособените групи от описания (съобщества) се характеризират екологично 
чрез събраната литературна и теренна информация и на базата на индикатор-
ната функция на групи видове (нар. още екологични групи). Чрез обособените 
диференциални (диагностични, индикаторни) видове и екологичните особенос-
ти, описаните съобщества се сравняват с известни синтаксони от различен 
ранг (главно клас, разред и съюз) и се отнасят към някой от тях. След това въз 
основа на релацията синтаксон-хабитат се установява и съответния хабитат 
(Rodwell et al. �00�). 

Друг възможен начин за идентифициране на природното местообитание е чрез срав-
нение на направената екологична и флористична характеристика (доминантни, ха-
рактерни, диагностични видове) със съответните характеристики на местообита-
нията в Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в 
България (Кавръкова и др. �005) и/или Interpretation Manual of European Habitats - EUR�7. 
За всички природни местообитания извън Приложение � на ЗБР, но определени като 
важни за съответния обект се използва EUNIS Classification.
В Приложение � на настоящото ръководство е даден списък на природните местоо-
битания установени за България, включени в Приложение І на Директива 9�/4� и При-
ложение � на Закона за биологичното разнообразие.
 В Приложение � на настоящото ръководство е даден списък на растителните видо-
ве установени за България, включени в Приложение ІІ на Директива 9�/4� и Приложе-
ние � на Закона за биологичното разнообразие.

2.1.2. Картиране на растителни видове и природни местообитания
Картирането на природните местообитания (екосистеми) е пряко свързано с тяхно-
то определяне на дадена територия. Ето защо, при теренните проучвания се правят 
наблюдения и се събират данни, необходими както за идентифициране на местообита-
нията, така и за техните пространствени граници и площ на разпространение. При оп-
ределяне типа и границите на природните местообитания има два основни подхода. 
Първият подход се прилага за установяване на местообитания с ясна физиономична, 
екологична и ландшафтна диференциация. Тук се отнасят голяма част от скалните 
местообитания и пещери, някои преовлажнени тресавища, калища и мочурища и ня-
кои крайбрежни и халофитни местообитания. Определянето и картирането им се 
основават на установяване наличието им и очертаване на границите им. 
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Вторият подход се прилага при всички останали типове местообитания, които мо-
гат да се идентифицират главно чрез растителните съобщества, като техни основ-
ни компоненти. Прието е, използвайки индикаторните свойства на растителност-
та, границите на местообитанията (екосистемите) да се определят чрез границите 
на фитоценоза/фитоценозите, които са типични за дадено местообитание. Много 
често, в резултат на съществуващия растителен континуум, растителните съоб-
щества нямат ясни пространствени, времеви и синтаксономични граници. Освен 
това в рамките на даден хабитат могат да бъдат представени различни комбинации 
от фрагменти на повече растителни съобщества. Във тези случаи определянето на 
границите (картирането) има в различна степен условен характер. 
В повечето случаи споменатите подходи се прилагат комбинирано с преобладаваща 
тежест в зависимост от конкретния случай. 
Голямо значение за оптималното планиране на теренните проучвания и за картира-
нето на видовете и природните местообитания има използвания картен материал. 
За теренните проучвания в териториите от ГФ успешно могат да се използват т.н. 
горски карти в мащаб �:�0000 и в мащаб �:�5000, а също така и КВС. С тяхна помощ 
могат да се подберат ботаническите маршрути, профилните линии или трансек-
тите за флористичните проучвания, а така също и местата за описание на расти-
телността. Границите на местообитанията много често съвпадат с ясно изразени 
релефни форми. Отделянето на териториите в горския фонд (на отдели, а понякога 
и на подотдели) също става чрез естествени ориентири – била, дерета, реки, оврази 
и т.н. Вероятно в част от случаите, границите на местообитанията ще съвпадат 
с границите на отделите или подотделите. Там където няма такова съвпадение, 
границите на природните местообитания се нанасят ръчно върху картната основа. 
Когато границите са неясни се нанасят теоретично в зоната на преход, с пунктир. 
При наличието на континуум се препоръчва да се използват границите на почвените 
типове или различни особености на релефа.
За сравнително малки по площ зони, се препоръчва инвентаризацията и картирането 
да стане след обстойно обхождане и проучване на цялата територия. При сравни-
телно големи по площ зони и при наличие на допълнителна информация (таксационни 
описания, ГИС) е препоръчително да се проучат всички ключови (типични) участъци, а 
картирането на местообитанията в останалите територии да се осъществи чрез 
интерполация и екстраполация, след анализ на наличната информация.
Понякога, в дадени участъци на сравнително малка площ се срещат фрагменти от 
различни съобщества/хабитати. В тези случаи като картируеми единици могат да се 
използват различни комбинации или комплекси (например комплекс 6��0Х6��0).
В случай, че площта на природните местообитания (или комплексите) е малка за реал-
ното и очертаване в даден мащаб, те могат да се представят като точки.
За точно картиране (особено на високоприоритетни местообитания) е препоръчи-
телно, границите им да се снемат на терена чрез GPS.
Идентифицираните граници на природните местообитания (полигони или точки) и 
находищата на растителните видове (полигони или точки) се поставят в Географска 
информационна система.



��

2.2. ОПРЕДЕЛЯНЕ ЖИВОТИНСКИТЕ ВИДОВЕ (БЕЗ ПТИЦИ) ЗА ОБЕКТА
Инвентаризация на животинските видове на територията на обекта на планиране 
включва най-малко всички видове Приложение ІІ на Директивата за местообитани-
ята, като е препоръчително да се инвентаризират и всички други важни видове с 
природозащитна стойност.

2.2.1. Безгръбначни животни
2.2.1.1. Препоръчителни методики за инвентаризация на безгръбначни животни
Разгледани са някои възможни методи за инвентаризация на различни групи безгръб-
начни животни: 
�. Хидробиологични методи за определяне на плътността на бентоса в лотични и 

стагнантни системи. На избрани площадки с определена площ се преброяват инди-
видите на съответния вид. Пригодни за монитиране на Hirudinidae (пиявици) (Русев, 
�957-�97�; Русев и др., �975-�99�; Янева, �9�9; Янева и др., �99�-�00�). 

�. Хидробиологични методи за определяне на плътността на сладководни декаподни 
ракообразни в лотични и стагнантни системи. На определена площ се преброяват 
индивидите от съответния вид. Пригодни за Astacidae (прави раци) и Potamonidae 
(криви раци) (Русев, �957-�97�; Русев и др., �975-�99�). 

�. Почвени капани тип BARBER за определяне на плътността на епигеобионти. В 
почвата се закопават пластмасови кофички до нивото на субстрата с размери d 
= 9 cm, h = �� cm, пълни до половината с консервант (формалин �0-�0 %). Разпола-
гат се през �0-�5 m в редици по 4 броя с цел да обхванат основните съобщества в 
районите на изследване (поляни, хвойна, окрайнина на гора). Съдържанието им се 
събира един път месечно. Предимство на земните капани (pitfall traps) е, че освен 
добрите резултати при събиране на фаунистичните материали, те са удобни за 
стационарни екологични изследвания. Всеки капан има постоянна пространствена 
локализация. Така той представлява дълговременна мониторингова станция, отчи-
таща особеностите на екологичните параметри на ниво микроместообитание. 
Постоянното положение на капаните дава възможност да се направи подробно 
описание на средата около тях, както и да се следят измененията във времето. 
Тази методика позволява постоянни наблюдения в течение на дълъг период от 
време. Обслужването на системата от ловилки е просто и не изисква специална 
подготовка. (Попов, �999; Попов, Делчев и Хубенов, �000 – БШПОБР, МОСВ) 

4. Метод на предварително маркиране и повторно улавяне (Jolly, �965; Mainly & Parr, 
�9�4). Използва се ентомологичен сак и се прилага за Odonata. 

5. Метод за отчитане на плътността при насекоми посредством ръчен сбор. Съби-
ране за единица време по почвената повърхност, под камъни, паднали дървета, 
дюнна растителност и др. (Попов, Делчев и Хубенов, �000 – БШПОБР, МОСВ)

6. Маршрутен метод за определяне плътността на мравуняците. Използва се 
тристепенна скала за големината на колониите и тяхното състояние. 

7. Стандартни хидробиологични методи за определяне на плътността при макро-
бентосни сладководни мекотели и обрастатели. На определена площ се пребро-
яват представителите на съответния вид. Пригодни са при монитиране на 
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родовете Dreissena, Corbicula, Pseudanodonta и Unio (Русев, �957-�97�; Русев и др., 
�975-�99�; Янева, �9�9; Янева и др., �99�-�00�). 

�. Метод за отчитане на плътността на сухоземни черупчести мекотели. Използ-
ва се система от повърхностни квадратни проби с размери �5/�5 (Oekland, �9�9, 
�9�0). За почвени форми се използва метална рамка с размери �5/�5/�0 и система 
от сита с различен размер на очите (�-5 мм). За количествено представяне се 
използва принципната схема на Ant (�969) (Ириков, �00�-�004).

9. Малезови ловилки. Широко се използват в чужбина за събиране на летящи насекоми. 
Експонацията им може да обхване продължителен период (от дни до месеци) от 
време. Тези ловилки дават представителна информация за летящите насекоми, 
независимо дали имат дневна или нощна активност. Постоянното положение на 
ловилките позволява да се направи описание на средата около тях и да се следят 
измененията във времето. Удобни са за екологични, фаунистични и мониторинго-
ви изследвания. Експлоатацията им е проста и се свежда до замяна на банката с 
консервираща течност и охрана на ловилката.

За отделните групи безгръбначни в следващите текст са посочени най-лесно приложи-
мите методи за инвентаризация. 

Водни кончета
Водните кончета най-лесно се установяват денем, при слънчево време, когато са ак-
тивни и летят в характерните за тях местообитания (обикновено в близост до 
някакъв водоем). Улавят се с помощта на ентомологичен сак. Възможно е и установя-
ването им по ларви (нимфи), но определянето в този случай е доста по-трудно.

Бръмбари
Идентифицират се подходящите местообитания на всеки вид, определя се неговата 
срещаемост (за единица време по трансекти, определена площ, по полигони или от-
дели и подотдели) и специфични изисквания. Методите на събиране са разнообразни 
и се разработват за всяка група:
сем. Carabidae – бегачи, капани тип “Барбер” с хранителна примамка;
сем. Lucanidae – рогачи, наблюдават се и се отчитат привечер, когато са активни, 
както и на светлина;
сем. Cerambycidae – сечковци, идентифицират се като присъствие или отсъствие в 
разглежданата територия.

Мекотели
За водните форми се използват стандартни хидробиологични методи за установява-
не на видовия състав и числеността им. Едрите форми от род Unio се събират ръчно 
или с драга, като плътността се приравнява към квадратен метър. Присъствието и 
плътността може да се отчитат и при ниско ниво на водите по черупките останали 
от мъртвите екземпляри извън водата.
За сухоземните форми се идентифицират подходящите местообитания (предимно 
карстови райони) и се определя числеността на квадратен метър.
В Приложение � на настоящото ръководство е даден списък на безгръбначните жи-
вотни (без пеперуди) установени за България, включени в Приложение ІІ на Директива 
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9�/4� и Приложение � на Закона за биологичното разнообразие.

Пеперуди
Видовете пеперуди от Приложение ІІ на Директива 9�/4� и Приложение � на Закона за 
биологичното разнообразие, установени в България са представени в Приложение 4 на 
настоящото ръководство. Видовете Lycaena dispar, Maculinea nausithous, Polyommatus 
eroides, Coenonympha oedippus, Euphydryas maturna и Euphydryas aurinia са дневни 
пеперуди и се срещат само денем. Eriogaster catax и Euplagia quadripunctaria са нощни 
пеперуди, като последната лети както денем, така и нощем.
Като други видове с природозащитна стойност могат да се посочат тези от 
международните конвенции, червени книги и червени списъци, Националното 
законодателство, Националната стратегия за подържане на биологичното 
разнообразие, природозащитни проекти (Corine), както и ендемичните видове 
и подвидове. За дневните пеперуди има предложен такъв списък по проект “Prime 
Butterfly Areas: A Tool for Nature Conservation in Bulgaria” (Приложение ��). 
От видовете от приложението на Директивата само един вид у нас се приема за 
изчезнал. Това е Coenonympha oedippus, установена у нас само в м. Пода при Бургас преди 
около �00 години. Останалите видове са представени в различна степен, по-ограничено 
разпространение у нас има само Maculinea nausithous, е известна у нас само от Люлин, 
Витоша и под съмнение за рида Добростан в Родопите. За останалите видове такъв 
списък трябва да се осъвремени и да се категоризират видовете по значимост, 
примерно: международна, европейска, национална, регионална.
За да се инвентаризират и други важни видове е необходимо да се изготвят крите-
рии за това. Ако се прилагат критериите като при видовете от Приложение ІІ на 
Директивата, списъка би станал изключително голям с над �00 вида (Директивата е 
изготвена и приложима за Централна Европа). Необходимо е също така да се подберат 
видове наглед лесни за разпознаване и за сигурно определяне. На първо време за дневни-
те пеперуди може да се използва книгата и сайта www.lepidopterology.com/pba_bg на 
“Prime Butterfly Areas: A Tool for Nature Conservation in Bulgaria” 
Установяване на вида (имагото) се извършва визуално денем или на светлинна ловилка 
нощем. За това обаче са необходими подходящ сезон от годината (познаване на 
фенологията) и добро време като климатични условия. Друга методика, за която 
са необходими елементарни познания по ботаника и познаване на хранителните 
растения на видовете е, търсене на гъсеници, яйца или на следи от жизнена дейност 
по хранителните растения. 
Отчитат се наблюдавани екземпляри пеперуди, но е възможно да се отчитат гъсеници 
и следи от жизнена дейност особено при Maculinea nausithous, Euphydryas maturna, 
Euphydryas aurinia и Eriogaster catax. Особен е случаят с Maculinaea nausithous, която 
снася яйцата си по съцветията на Sanguisorba officinalis, но гъсеницата в по-напреднала 
възраст е мирмекофилна и може да се намери в гнезда на мравки от род Myrmica. Този 
метод обаче е трудно приложим. M. nausithous може да се отчита по яйца, ларви и 
имаго. Euphydryas aurinia, при която гъсениците са на групи по листните розетки на 
Succisa pratensis може да сe отчита както по имагото, така и по ларвите. Гъсениците 
на Euphydryas maturna през лятото и есента се хранят с листата на трепетликата 
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(Populus tremula) и планинския ясен (Fraxinus excelsior), зимуват като ларви и напролет 
се хранят с теснолистен живовляк (Plantago lanceolata), орлови нокти (Lonicera 
periclymenum) и плоскосеменно великденче (Veronica chamaedrys). Euplagia quadripunctaria 
може да се установи денем, но и да се улови на светлина нощем. Eriogaster catax лети 
само нощем кратък период през есента – октомври. Ларвите му обаче живеят на 
групи и могат да се намерят (рядко!) напролет по Pyrus, Prunus, Crataegus.

2.2.1.2. Картиране на безгръбначни животни

Водни кончета
Поради големите летателни способности на повечето от имагиналните форми те 
могат да се установят на голямо разстояние (десетки километри) от местообита-
нието на ларвите. По тази причина като местообитания трябва да се картират 
водоемите, в които се развиват ларвите, с прилежащата им територия до 500 м 
от водоема.

Бръмбари
Картират се подходящите за всеки вид местообитания. Под местообитание се раз-
бира мястото, където системно се установява имагото. Местообитанията се нана-
сят по отдели и подотдели или по полигони.

Пеперуди
При положение, че територията е еднородна и хранителното растение се среща 
във всичките и части и като се има предвид, че пеперудите са добри летци, место-
обитанието се картира като полигон от Land Cover. Картират се находищата на 
видовете като полигони от Land Cover. Картирането на ниво местообитание на 
вид e приложимо при почти всички видове. Под местообитание обаче в повечето 
случаи трябва да се приеме и мястото, където се среща хранителното растение на 
ларвите (гъсениците), а не само находището, където е наблюдавано възрастното 
насекомо.

Мекотели
При водните форми се картират се подходящите местообитания, които най-често 
са свързани със специфичен характер на дъното на водоема (пясъчно, тинесто, глинес-
то и др.), скоростта на течението и сапробността на водата. Местообитанията се 
нанасят като участъци от речното легло и заливната тераса на реката, съизмерими 
с отделите и подотделите. 
При сухоземните черупчести форми под местообитание се разбира мястото, къде-
то системно се установяват техните черупки. При еднородност на територията се 
приема, че видът е разпространен в целия разглеждан отдел или полигон.

2.2.2. Риби 
2.2.2.1. Препоръчителни методики за инвентаризация на риби
Видовете от българската ихтиофауна, включени в Приложение ІІ на Директива 9�/4� и 
Приложение � на Закона за биологичното разнообразие са представени в Приложение 5 
на настоящото ръководство. От тях �� вида имат отношение към настоящата разра-
ботка, т. к. обитават водоеми, попадащи в земи от горския фонд в НАТУРА �000 защи-
тените зони (видовете са подчертани в затъмнен шрифт). 
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А. Методика за инвентаризация в стоящи води (блата, езера и язовири)
За инвентаризация на ихтиологичното разнообразие в стоящи води се препоръчва 
използването на няколко вида мрежени уреди. Предложените за целта методики са 
взаимствани и адаптирани за българските условия от следното ръководство: Backiel, 
T. & R. L. Welcome (eds.) �9�0. Guiedlines for sampling fish in inland waters. EIFAC Technical 
paper No. ��, FAO, �76 pp. 
А.�. Улов, с помощта на заграждащи мрежи. Предложената методика е почти иден-

тична с тази за големи реки (виж Г.�.). За тази цел най-добре е да се използват т. 
нар. заграждащи мрежи (гриб). Избират се подходящи места от водоема, с чисто 
дъно и пясъчен и/или тинест субстрат. Дължината на мрежата се определя в 
зависимост от избраното място. Височината (дълбочината) на мрежата трябва 
да бъде �,5 пъти от дълбочината на изследвания участък, а големината на око-
то между 7,5 – ��,5 мм. Предварително избрания участък (станция) се загражда с 
мрежата и тя се изтегля на сушата. Уловената риба се поставя временно в плас-
тмасови съдове и след нейното определяне се връща обратно в реката. Ако някой 
екземпляр не може да бъде определен в полеви условия той се фиксира за трайно 
съхранение в разтвор (4% формалин или 70 % спирт) и се определя в лабораторни 
условия по-късно. 

А.�. Улов, с помощта на вертикални (хрилни) мрежи. Това е един от най-леснодостъп-
ните и евтини методи за улов на риба. Един от основните недостатъци е, че 
уловената риба в последствие умира. Вертикалните мрежи могат да варират в 
зависимост от техния цвят, големина на окото, материал, плаваемост, и т. н. За 
качествени изследвания на видовия състав се подбират серия от мрежи с различна 
големина на окото (например от �9 до 64 мм). Те се разполагат на предварително 
избрани места от водоема, които трябва да са представителни и да обхващат 
различните характерни местообитания на дадения воден обект. Възможно е и 
използването на комбинирани мрежи с различна големина на окото. Дължината 
на мрежите, големината на окото, мястото и дълбочината, на която се поста-
вят са специфични и се определят в зависимост от големината и характера на 
водоема. Те се определят предварително, като се взима предвид и вероятният 
видов състав на рибите, който се очаква да бъде уловен (по литературни данни, 
предходни изследвания и т. н.).  

Б. Методика за инвентаризация в течащи води (реки)
За инвентаризация на ихтиологичното разнообразие в реки се препоръчва използва-
нето на уреди за електронаркоза (т. нар електрофишери). Пробовземанията трябва 
да се извършват според стандартизираната процедура EN �40�� European Standart; 
Water Analysis – Sampling of fish with electricity (CEN, �00�). 

В. Избор на местата (станциите) за пробовземане. 
Те трябва да бъдат представителни места от участъка на реката, попадащ в НА-
ТУРА �000 зоната и да съдържат всички негови характерни местообитания – бързеи, 
вирове, участъци с различен дънен субстрат и подходящи места за укритие и т. н. 

Г. Методика на пробовземането. 
Пробовземането трябва да се извършва в светлата част от денонощието, като 
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най добрия период за това е края на лятото и началото на есента (от началото на 
септември до края на октомври). 
Г.�. При реки със средна дълбочина до 0,7 м се използва стратегия на газене. Прокарва се 

трансект с дължина �00 м и ширина �-� м, обикновено в близост до бреговете на 
реката, като пробовземането се извършва срещу течението. Зад всеки експерт, 
извършващ улова с електрофишер (тип раница) трябва да има �-� асистенти с 
кепове, които да събират рибата. Тя се поставя временно в пластмасови съдове с 
вода, за препоръчване с аератор. Всички екземпляри се определят на място и след 
преминаването на електронаркозата се връщат обратно в реката – в дълбоки 
участъци със спокойно течение. Ако някой екземпляр не може да бъде определен в 
полеви условия той се фиксира за трайно съхранение в разтвор (4% формалин или 
70 % спирт) и се определя в лабораторни условия по-късно. 

Г.�. При реки със средна дълбочина над 0,7 м пробовземането трябва да се извърши от 
лодка. Определят се един или няколко трансекта от �00 м, в близост до брегове-
те, които да обхващат всички характерни местообитания на участъка. При по-
бавни реки лодката се движи бавно по течението, като нейното движение може 
да се контролира с помощта на въже от брега. При реки с бързо течение трябва 
да се използва извънбордов мотор, като лодката се придвижва бавно срещу тече-
нието и в близост до брега. Уловената риба се съхранява временно в пластмасови 
съдове на борда. Всички екземпляри се определят на място и след преминаването 
на електронаркозата се връщат обратно в реката – в дълбоки участъци със спо-
койно течение. Ако някой екземпляр не може да бъде определен в полеви условия 
той се фиксира за трайно съхранение в разтвор (4% формалин или 70 % спирт) и 
се определя в лабораторни условия по-късно. 

Г.�. При много големи реки (с ширина над 40 м) би трябвало да се използват специализи-
рани лодки, екипирани с уреди за електронаркоза. Поради факта, че тези лодки са 
изключително скъпи и трудно достъпни предлагаме методика, базирана на улов, 
с помощта на мрежи. За тази цел най-добре е да се използват т. нар. заграждащи 
мрежи (гриб). Тази техника е подходяща за големи реки (ширина над 40 м) с малка 
скорост на течението (до 0,� м/сек) и тинест, глинест и/или пясъчен дънен суб-
страт. Дължината на мрежата се определя от ширината на изследвания речен 
участък. Височината (дълбочината) на мрежата трябва да бъде �,5 пъти от дъ-
лбочината на изследвания участък, а големината на окото между 7,5 – ��,5 мм. 
Предварително избрания участък (станция) се загражда с мрежата и тя се изтегля 
на сушата. Уловената риба се поставя временно в пластмасови съдове и след ней-
ното определяне се връща обратно в реката. Ако някой екземпляр не може да 
бъде определен в полеви условия той се фиксира за трайно съхранение в разтвор 
(4% формалин или 70 % спирт) и се определя в лабораторни условия по-късно. Из-
браните участъци (станции) трябва да са представителни и да съдържат всички 
основни местообитания на реката. На някои места по българския сектор на река 
Дунав се използват т. нар. дифани. Това са отново заграждащи мрежи, които се 
пускат с помощта на лодка. Те са изключително ефективни и тяхното използване 
би довело до много представителни улови. 
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2.2.2.2. Препоръчителни методики за картиране на риби
Първоначално трябва да се определят станциите на изследване. Те трябва да бъдат 
представителни места от участъка на водоема, попадащ в защитената зоната и 
да съдържат всички негови характерни местообитания. Те трябва да са разположени 
така, че да попадат в различни участъци от територията на зоната и да дават 
представителна информация за видовия състав в нея. Отделните станции се карти-
рат с GPS. Измерват се основните абиотични параметри на средата, като данните 
се записват в стандартен формуляр. Методиките за картиране на отделните видо-
ве са разделени в 4 групи, главно според техните местообитания: 
Методика за картиране на украинската минога (Eudontomyzon mariae). Поради специ-
фичния начин на живот на украинската минога, методиката на картиране е различна 
от тази на останалите видове. Тя се извършва с помощта на електрофишер в пред-
варително набелязаните сайтове. Картират се местата, в които живеят ларвите 
на вида, т. е. бавни участъци от реките с тинесто и/или глинесто дъно. Анода се 
поставя вътре в тинята, където се оставя пуснат за няколко секунди. 
Методика за картиране на видове, обитаващи горните и средни участъци на ре-
ките – маришка мряна (Barbus cyclolepis), черна мряна (Barbus petenyi), приморска 
мряна (Barbus tauricus), балканска кротушка (Romanogobio kessleri), малка кротушка 
(Romanogobio uranoscopus), обикновен щипок (Cobitis elongatoides), балкански щипок 
(Sabanejewia balcanica) главоч (Cottus gobio). Използва се същата методика както при 
инвентаризацията на видове в течащи води (виж т. Г.� от предходната глава). 
Методика за картиране на видове, обитаващи долните течения на реките – рас-
пер (Aspius aspius), бяла мряна (Barbus barbus), брияна (Chalcalburnus chalcoides), бело-
пера кротушка (Romanogobio albipinnatus), горчивка (Rhodeus amarus), сабица (Pelecus 
cultratus), обикновен щипок (Cobitis elongatoides), голям щипок (Cobitis elongata), висо-
котел бибан (Gymnocephalus baloni), ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer), малка 
вретенара (Zingel streber). В зависимост от големината на изследвания речен участък 
се използва една от двете методики, описани в предходната точка – Г.�. или Г.�.
Методика за картиране на видове, обитаващи стоящи води – брияна (Chalcalburnus 
chalcoides), горчивка (Rhodeus amarus), виюн (Misgurnus fossilis). Използват се същите ме-
тодики, като тези за инвентаризация на видовия състав в стоящи води (виж т. А).

2.2.3. Земноводни и влечуги
2.2.3.1. Препоръчителни методики за инвентаризация на земноводни и влечуги
Изборът на видовете да бъде съобразен с възможността за редовни посещенията, 
които да са по едно и също време през сезона. Така събираните данни могат да бъдат 
в последствие съпоставени. Това ще улесни и установяването на процесите проти-
чащи в наблюдаваната популация. Видовете да са лесно откриваеми и лесно разпоз-
наваеми, т.е. определими. Достъпът до тях да е улеснен – популациите избрани за 
наблюдение да бъдат на удобни за целта места..
Видовете, с които могат да работят и неспециалисти са дадени в Приложение 6 на 
настоящото ръководство. В Приложение 6 са включени видовете от Приложение ІІ на 
Директивата за местообитанията, Закона за биологичното разнообразие и по-специ-
ално неговите приложения ІІ, ІІІ и други видове, подходящи за инвентаризиране (напр. 
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усойницата не е включена в приложението и директивата но е подходящ обект). 
Методиката за наблюдение и отчитане на плътност и численост на популациите се 
състои в избора на територията, на която ще се извършават дейностите. Изпол-
зват два подхода:
	Площадков (площен) метод – избира се определен терен с известна площ, на 

която се извършва преброяване на наблюдаваните екземплярите. Според размера 
на наблюдавания вид, площадките силно варират по-площ. Определящ фактор 
са и конкретните микрохабитатни особености, т.е. дали наблюдаващият има 
достъп до всички зони в площадката. При избора на площадки е желателно да 
бъдат подбрани няколко места предлагащи различни условия и най-вече, такива, 
в които видът е различна численост (обилен, чест, рядък и т.н.). Това важи и за 
следващия метод.

	Трансектен (маршрутен) метод – определя се точен маршрут, по който се 
отчитат наблюдаваните екземпляри в рамките на зрителното поле, т.е. 
според размера на обекта (дали е малък или по-голям) между 5 и �0 метра.

2.2.3.2. Картиране на земноводни и влечуги
Картирането е желателно да се извършва с GPS. Това гарантира точно определяне 
на границите на избрания за наблюдение район и по-специално на неговото вътрешно 
райониране по хабитати. Последващото точно нанасяне на наблюдаваните екземпля-
ри по хабитати дава ясна представа за конкретните хабитатни предпочитания на 
вида, което значително улеснява и помага по-нататъшното му управление. 
Изброените в Приложение 6 видове, могат да бъдат групирани, предвид сходната 
биология на много от тях.
Група 1 - Опашати земноводни (дъждовник и тритони) и безопашати земноводни 
(жаби). Тези видове макар и със слабо различаваща се биология имат много сходства. 
На първо място е зависимостта им от наличието на водоеми от различен тип 
необходими им за размножаване. По отношение на предпочитаните водоемите 
наблюдаваните различия са дадени в Приложение 7. В него са указани типичните 
места, изключенията не са дадени!
Повечето видове са сухоземни и намирането им във водоема за размножаване може да 
стане само в определен период. Именно тогава обаче могат да бъдат видени най-много 
животни, т.е. именно през този период трябва да бъдат съсредоточени усилията 
за търсенето им. След приключването на размножителния период, животните се 
разпръсват и при едни видове остават във водата известно време (тритоните). 
Отчитането на някои жаби (P. fuscus; P. syriacus; H. arborea; R. dalmatina) може да става 
и чрез индиректен метод – преброяване на броя на клумпените (сбора от яйца снесен 
от една женска). 
Земноводните са териториални животни и обикновено не се отдалечават на повече 
от няколкостотин метра от местата за размножаване (сухоземните видове). 
Което определя и приблизително територията заемана от локалната популация. 
Когато напуснат водата и тритоните и сухоземните жаби са трудно откриваеми 
и имат основно нощна активност, което затруднява и намирането им на терен. 
Дори и през размножителния период някои от видовете е необходими да бъдат 
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търсени нощно време, като активността им е по-висока (B. bufo; B. viridis; P. fuscus; 
P. syriacus; H. arborea). Кафявите водни жаби (R. dalmatina; R. temporaria), както и 
по-дребните видове тритони (L. vulgaris; M. alpestris) през този период могат 
да бъдат наблюдавани и отчитани през деня. Бумките (B. bombina; B. variegata), 
които целогодишно са в непосредствена близост до водоем в това отношение се 
различават от останалите разглеждани жаби. Дъждовникът (S. salamandra) се среща 
за кратък период рано напролет край водоемите, край които протича копулацията 
и в които женските раждат ларвите. През останалото време е най-подходящо да 
бъде търсен след и по време на дъжд. Големите тритони (T. cristatus, T. karelinii) е 
най-удобно да бъдат отчитани когато са във водата, но за целта се изискват нощни 
посещения и по-внимателно оглеждане на водоема и (или) дневно тралиране с кепове 
на дъното на водоема. След размножителния период в началото на лятото до есента, 
когато тритоните вече са на сушата, по-голямата част от тях  на практика са 
неоткриваеми. За разлика от тях дунавския гребенест тритон (T. dobrogicus) прекарва 
пролетта и лятото във водата но наесен излиза на сушата, масово, когато е удобно 
да бъде броен. За този и другите големи гребенести тритони през водната им фаза 
е удобно да се залагат и живоловни капани.
Група 2 - Крайводни и водни влечуги. В тази група могат да се обединят двата вида 
водни костенурки (E. orbicularis, M. rivulata) и двата вида водни змии (N. natrix, N. 
tessellata). Влечугите обединени в тази група са тясно свързани в водни и крайводни 
хабитати. Поради плашливостта на животните и до известна степен дискретният 
им начин на живот е най-удобно, когато се подбира площадката или трансекта да 
има удобни места за оглед с бинокъл. Ако трансекта е покрай малка река или поток 
употребата н бинокъл в някои случаи също е необходима за точното определяне в 
местата където се срещат и от двата вида. И при двете групи (водните костенурки 
и водните змии) диагностичните белези са основно по-главата и шията.
Червенобузата блатна костенурка (Trchemys scripta) е инвазивен вид за Европа, пренесен 
от Северна Америка и успешно аклиматизирал се почти по целият континент. 
Изследванията до сега показват, че вида конкурира местните видове и ги измества. 
Тези факти налагат строг контрол и наблюдение на местата където е установен. У 
нас са регистрирани в последните години множество екземпляри в различни части на 
страната и най-вече във водоемите в близост до големите градове, където биват 
пускани от любители. Все още няма доказано размножаване в страната, но предвид 
дългият им живот те са реални конкуренти за местните видове.
Водните влечуги поддържат по-голям индивидуален участък и площта заемана от 
популацията в много случаи е трудно да се определи (речни местообитания, водоеми 
свързани с реки, потоци, канали и др.)
Група 3 – Средно и високопланински влечуги. Тук са включени два вида срещащи се на 
повечето места заедно – живородния гущер (Z. vivipara) и усойницата (V. berus). При 
тях е удобно да се ползват и площадковия и трансектния метод. На практика в тех-
ните местообитания другите видове влечуги са много редки, а и двата вида са лесно 
разпознаваеми. 
Група 4 – Сухоземни костенурки. Двата вида срещащи се у нас са с много сходна био-
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логия. Като видове сравнително лесни за откриване и наблюдаване, площадките и 
трансектите могат да бъдат с по-голяма площ, респективно дължина. Половият ди-
морфизъм е добре изразен. По-трудни за откриване са младите животни, които имат 
много естествени врагове и водят по-скрит начин на живот. Поради тази причина 
много често броят на наблюдаваните възрастни екземпляри превишават многократ-
но този на младите. 
Група 5 – Видовете в тази група имат голям индивидуален участък, поради което попула-
цията заема голяма площ. Такива видове са големият стрелец (D. caspius), смока мишкар 
(Z. longissimus), вдлъбнаточелия смок (M. insignitus). По-дребната пепелянка (V. ammodytes) 
и жълтокоремника (P. apodus) от гущерите имат значително по-малък участък. 

2.2.4. Бозайници (без прилепи) 
2.2.4.1. Препоръчителни методики за инвентаризация на бозайници
За определяне на числеността и видовия състав на дребните бозайници е добре да 
се заложат пробни площадки с капани /видът им да се определи от съответните 
експерти/ в различни местообитания. 
За другите групи бозайници се използват специфични методики, които са различни за 
всеки вид. Тук се включват богат набор от методи, например регистрация по следи 
и екскременти, по остатъци от жизнена дейност, вкл.наличие на леговища, улов и 
маркиране, визуални наблюдения, вкл. и използване на  примамки и др. 
За уточняване на разпространението и числеността на някои групи бозайници може като 
допълнителен метод да се използва и идентифицирането на костните останки в погадки-
те на сови и дневни грабливи птици, ловуващи на територията на обекта на планиране.
В Приложение � е даден списък на бозайниците (без прилепи) установени за България, 
включени в Приложение ІІ на Директива 9�/4� и Приложение � на Закона за биологич-
ното разнообразие.

2.2.4.2. Картиране на бозайници
При картиране на отделните групи бозайници е препоръчително да се използват кар-
ти с UTM грид �X� km,5X5 km, �0X�0 km. В зависимост от размерите на изследваната 
територия се използва и различна големина на UTM грида. Препоръчително е устано-
вените  находища на видовете да се картират с GPS. Получените теренни данни се 
внасят в Географска информационна система.

2.2.5. Прилепи
2.2.5.1. Препоръчителни методики за инвентаризация на прилепи
Прилепите имат “скрит” начин на живот и са много трудни за наблюдение 
и преброяване. Определянето на точния вид изисква предишен опит и добър 
определител! Най-сигурният начин за установяването на видовия състав са уловите 
с мрежи за прилепи. Поставят се по входовете на пещери, скални ниши, изоставени 
минни галерии и се лови след залез слънце. В горски местообитания без пещери, 
мрежите се поставят в “тесни места” над горски поточета, малки водоеми или 
блатца, калища, горски просеки. 
Ултразвукови детектори се използват при оценка на територии с малко или никакви 
възможности за мрежи (напр. открити влажни зони, редки гори, ливади). С помощта 
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на детектори може да се сравнява обилието на летящи прилепи между определени 
площи (напр. две влажни зони, два типа горски масиви). Записаните ултразвуци се ана-
лизират/определят чрез специализирана компютърна програма. 
Проверява се на терен дали в територията за проучване не са окачени къщички за 
прилепи (или за птици). Проверяването им поне по три пъти от април до октомври 
ще даде допълнителна информация за прилепите (дори за някои видове птици и сън-
ливци), които живеят в района.
В Приложение 9 е даден списък на прилепите установени за България, включени в Прило-
жение ІІ на Директива 9�/4� и Приложение � на Закона за биологичното разнообразие.

2.2.5.2. Картиране на прилепи
При прилепите обикновено се картират конкретните им убежища (пещери, галерии, 
хралупи и т.н.). Находищата се засичат с GPS или се нанасят върху горски или то-
пографски карти с мащаб под �:�0 000. При улов с мрежи, задължително се свалят 
координатите на мястото, което се представя като полигон за хранително местоо-
битание или коридор за локални миграции. При засичане с ултразвукови детектори се 
очертава приблизителен полигон около мястото на наблюдателя, който е с размери-
те на чувствителността на микрофона. За всяко място се записват всички видове и 
тяхната абсолютна или относителна численост. 

2.3.  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ ВКЛючЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ І НА ДИРЕКТИВАТА ЗА 
ПТИЦИТЕ

Инвентаризация на видовете на територията на обекта на планиране включва всич-
ки видове Приложение І на Директивата за птиците и всички други важни видове с 
природозащитна стойност по преценка на екипа.

2.3.1. Препоръчителни методики за инвентаризация на птиците
Използват се разнообразни методи в зависимост от обектите на изследване и от 
релефа на терена. За препоръчване са трансекти с различна дължина във всяко едно 
местообитание в защитената зона в обекта на планиране, точкови трансектни ме-
тоди, стационарно наблюдение от високи точки, улов и опръстеняване за врабчопо-
добните птици, нощни транскети за совоподобните и козодоеподобните птици. За 
препоръчване е при трансектите за определени видове или групи видове за се изпол-
зват звукозаписи на позивите на птиците с цел привличането и регистрацията им. 
Такива бихме препоръчали за совите, кълвачите, ливадния дърдавец, пъструшките, 
при улова на птици и в други случаи. 
В Приложение �0 е даден списък на птиците установени за България, включени в Приложе-
ние І на Директива 409/79 и в Приложение � на Закона за биологичното разнообразие.

2.3.2. Картиране на птиците 
При картиране на отделните групи животни е препоръчително да се използват кар-
ти с UTM грид �X� km,5X5 km, �0X�0 km. В зависимост от размерите на изследваната 
територия се използва и различна големина на UTM грида. Препоръчително при въз-
можност да се извърши пълно картиране на гнездовите двойки на по-редките видове 
с GPS. Получените теренни данни се внасят в Географска информационна система.
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2.4.  ПРЕГЛЕД НА ПОПЪЛНЕНИТЕ СТАНДАРТНИ ФОРМУЛЯРИ ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 
В ОБЕКТА НА ПЛАНИРАНЕ

След провеждането на терените проучвания и картирания на установените при-
родни местообитания от Приложение � на Директива 9�/4� се прави проверка на 
попълнения стандартен формуляр за всяка от защитените зони (Част � Екологична 
информация, т. �.�. Природни местообитания и оценка). Проверяват се кодовете 
на всяко местообитание и процента на заеманата от него площ. Ако се установят 
несъответствия с резултатите от теренните проучвания се прави повторна про-
верка на терен или по преценка на екипа се актуализира информацията на базата на 
последните резултати. 
След прецизирането на типовете природните местообитания и тяхното процент-
но участието се прави преглед на оценките в същата част на формуляра, като там 
където е необходимо се актуализират и съответните оценки.  
Ако по време на теренните проучвания са определени други важни природни местоо-
битания за обекта на планиране (извън Приложение � на Директива 9�/4�), екипът е 
препоръчително да предвиди за тях съответните дейности при необходимост.
След събиране на литературна и полева информация за видовете се прави основен 
преглед на попълнените данни в стандартния формуляр (Част � Екологична информа-
ция, т. �.�. Видове по чл. 4 на Директивата за птиците и Приложение ІІ на Директива-
та за местообитанията и техните оценки). При установени различия във видовете 
и оценките данните се ревизират и актуализират. 
По аналогичен начин се преглеждат и видовете от Част � Екологична информация, т. 
�.�. Други важни видове от флората и фауната и при наличие на нова допълнителна 
информация списъкът се прецизира.
Във формуляра в отделни случаи е необходимо да се даде информация за необичайни 
неща, например за най-високо установена популация или за популации в равнина на 
планински вид. На такива изолирани хоризонтално, вертикално и хронологично 
популации трябва да се отделя по-голямо внимание.
При представителността на популациите и цялостната оценка да се има предвид, че 
при например при пеперудите е възможно единствено отчитането по срещаемост, а 
не по численост. При тях по-голямата им част от жизнения им цикъл е в други жизнени 
стадии, които не се забелязват. Също така, самите пеперуди се срещат (летят) 
само при благоприятни метеорологични условия. При тях оценка D е препоръчително 
да отпадне и да останат следните стойности: A: отлична стойност; B: добра 
стойност и C: значима стойност. Тези стойности засега се определят окомерно 
по преценка на експерта и са променливи и динамични. Промяната им зависи и от 
временните условия в момента, затова с разлика от �-� часа оценката може да е от 
А до С. Отлична стойност трябва да се дава само при наличие на вида, хранителното 
му растение и яйцеснасяне или брачно поведение.
Ако по време на теренните проучвания са определени други важни видове с природо-
защитно значение за обекта на планиране (извън видовете в Част �, т.�.� и т.�.�), 
е препоръчително екипът при необходимост да предвиди за тях съответните дей-
ности. 
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С приоритет са видовете защитени от националното и международното законода-
телство. Видовете да се степенуват според застрашеността си. Специално и първо-
степенно внимание заслужават редките и застрашените видове. Добре е обаче да се 
обърне внимание на видове от всички категории на застрашеност, което би придало 
всеобхватност на работата, тъй като много често тенденциите при по-редките 
видове са трудно уловими и много по-лесно установими при по-честите видове. 
При определянето на приоритетните видове е препоръчително да се следва следни-
те критерии:
	Световно застрашени видове;
	Видове с европейски природозащитен статус (включени в другите приложени-

ята на Директивата за местообитанията), които имат неблагоприятна тен-
денция в числеността и разпространението у нас;

	Видове с европейски природозащитен статус,които имат ограничено разпро-
странение у нас (ареалът им е <�0 000 кв.км.);

	Видове с европейски природозащитен статус, за които България е от особена 
важност за опазването им;

	Видове, включени в Червената книга на България;
Препоръчително е за всеки от приоритетните видове да се предвидят конкретни 
мерки за опазване в планиращия документ.
Списък по групи на приоритетните видове е представен в Приложение ��.

ГЛАВА �:  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЛАГОПРИЯТНО ПРИРОДОЗАЩИТНО СЪСТОЯ-
НИЕ (БПС) НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ В ПРЕДНАТА ГЛАВА МЕСТО-
ОБИТАНИЯ И ВИДОВЕ ПО ЗОНИ В ОБЕКТА НА ПЛАНИРАНЕ/ОЦЕН-
КА НА СЪСТОЯНИЕТО

До издаването на ръководство за определяне на БПС (което се разработва в момен-
та и се очаква да бъде готово в средата на �00�г)  (е препоръчително да се следват 
разписаните по-долу критерии.

3.1. КРИТЕРИИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТООБИТАНИЯ
Благоприятно състояние на природно местообитание е, когато: 
	площта на неговото естествено разпространение е постоянна или се 

разширява; 
 неговата структура и специфични функции осигуряват дългосрочното му 

съществуване; 
 състоянието на характерните за него видове е благоприятно. 

Оценката се прави за всеки отделен тип природно местообитание и по всеки от 
критериите.
В критерия „Площта на неговото естествено разпространение е постоянна или се 
разширява” се оценява се площта на местообитанието в картираните находища. 
Използва се и оценката на критерии като фрагментация, промени в площта и др. по 
преценка на екипа. При различните местообитания има голяма количествена нерав-
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номерност по отношение на естествено заеманата площта, което е съизмеримо с 
ареал-минимума на проявление на растителните съобщества, които са в основата 
на природните местообитания. Например тя е една за карстовите извори (много 
малка), съвсем друга за степи, букови и иглолистни гори (много голяма). За някои мес-
тообитания (напр. пещери) този критерий е практически неприложим.
В критерия „Неговата структура и специфични функции осигуряват дългосрочното 
му съществуване” структурата може да засегне качествени или количествени пока-
затели, като видов състав, етажност, реакция на средата. Промяна е напр. замяна 
на местните видове с инвазивни, еутрофикацията на водоемите, осветляване на го-
рите, промяна във възрастовата структура на популациите на диагностичните или 
характеризиращи местообитанието таксони. Най-общо може да се възприеме, че 
промени които засягат до �0% от качествените и количествени характеристики на 
местообитанието могат да бъдат окачествени, като незначителни, между �0 и 70% 
- като значителни, над 70% драстични. Така например в крайречните върбово-топо-
лови гори в тревния и храстовия етаж автохтонните видове са равни или по-малко 
по брой от инвазивните. Храстовият етаж е практически изграден само от инва-
зивната аморфа. В този случай ние трябва да характеризираме тези промени като 
драстични. Според съответната оценка се планират и необходимите дейности.
За определяне на критерия “Състоянието на характерните за него видове е благопри-
ятно” трябва да се установи наличието на характерните видове за съответното 
природно местообитание, каква е числеността на тяхната популация. Много важно е 
да се отбележи каква е тенденцията за развитие на популацията и ако е под прага на 
критичния минимум да се установят причините за това състояние и да се планират 
съответните мерки.

3.2 КРИТЕРИИ ЗА БЛАГОПРИЯТНО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕТЕ.
Благоприятно състояние на видовете е, когато: 
	данните за динамиката на популациите на вида показват, че този вид е и ще 

остане жизнеспособен елемент на природното местообитание; Числеността 
на вида е стабилна или се увеличава.

	естественият район на разпространение на този вид не намалява и не е налице 
тенденция към намаляване; 

	е налице достатъчно голямо местообитание, което осигурява преживяването 
на популациите на този ви;

	налице е нормална за вида полова и възрастова структура на популацията.
Оценката се прави за всеки вид /група видове/ и по всеки от критериите.
За определяне на разпространението /ареала/ по първият критерий на всеки вид е 
необходимо системно картиране на всяко едно от находищата на вида на територи-
ята на съответната защитена зона.  Този процес изисква различен срок в зависимост 
от размерите на зоната, природните и условия и спецификата на изследвания вид. 
Необходимо е картирането да се прави на всеки �0 години и сравнението на всяко 
картиране с предишното ще определи тенденцията в ареала на вида - разширение, 
стабилност или стесняване.
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При определянето на вторият критерий за всеки вид е необходимо да се определи 
състоянието на предпочитаните местообитания установени в защитените зони 
в обекта на планиране. Необходимо е да се определят следните параметри на мес-
тообитанието - площ (достатъчна или не за поддържане на жизнени популации от 
приоритетния вид), стабилност/нестабилност,  уязвимост, съществуващ антропо-
генен натиск и заплахи от бъдещ такъв,наличие на промени в местообитанието в ре-
зултат на естествени сукцесионни и други процеси. Състоянието на местообитания-
та е ключово и за  поддържане на концентрациите мигриращите видове животни.
При определянето на третият критерий за всеки приоритетен вид е необходимо да 
се проведат изследвания за половата и възрастовата структура на популацията. Оп-
ределени отклонения от нормалното полово или възрастово съотношение, причине-
ни най-често от антропогенни фактори, обикновено са указание за бъдещи негативни 
тенденции в развитието на популацията.
В зависимост от разглеждания вид (група видове) е необходим различен период за сле-
дене на популацията за доказване на значими тенденции в числеността. При липса на 
данни за числеността от минали изследвания в даден район определянето на динами-
ката на популацията е невъзможно и затова следва да започне ежегоден мониторинг 
на популационните параметри. 

Безгръбначни – пеперуди 
Динамика на популацията – отчита се трудно и с ниска степен на достоверност 
поради естеството на групата, посочено по-горе. Досега у нас не са правени попула-
ционни изследвания и няма данни за динамиката на популациите. Поради увреждане 
на естествените местообитания и урбанизацията, популациите на всички видове 
(без един) приемаме за намаляващи. Единствено популацията на Lycaena dispar поради 
преминаване и на друго хранително растение у нас приемаме с тенденция към увели-
чаване. Отчитането на динамиката приемаме за възможно, но с ниска достоверност 
само чрез отчитане на срещаемостта.
Тенденции към увеличаване/намаляване на площта на естественото местообитание 
(ареала) могат да се установят също единствено при отчитане на срещаемостта. 
Увеличаването на откритите площи в горите (просеки под далекопроводи) води до 
екотонен ефект и до увеличаване на площта на естествените местообитания на всич-
ките видове от Приложение ІІ на Директивата и на повечето от останалите видове. 
Същото важи и за умереното пашуване е умерената коситба по подходящо време.
Стабилност на местообитанието – гарантира ли ЗЗ съществуването на популация-
та в дългосрочен план. Това се установява като се има предвид не-само самата ЗЗ, но 
и съседните територии и дейностите в тях. Местообитанието е стабилно, когато 
е достатъчно голямо, нефрагментирано, не е изолирано и в непосредствена близост 
до него няма вредни въздействия. Съществуването на популацията в дългосрочен 
план се проследява при мониторинг.

Риби 
Необходимо е отчитане на плътността на популацията на приоритетните видове 
за не по-малко от � годишен период.
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Земноводни и влечуги
Определянето на консервационния статус на видовете е тясно свързано с техните 
биологични особености и заплахите от антропогенен характер. 
Група 1 (виж �.�.�.�) е силно зависима от водоеми за размножаване, определящо за 
земноводните е запазването на моментното състояние на местообитанието. И 
при нужда е необходимо подобряване на условията. При събития от случаен характер 
– пресъхване, силно обрастване, замърсяване, еутрофикация и др., изграждането на 
водоем със сходни размери би гарантирал оцеляването на популацията.
Група 2 – За придобиване цялостна картина на динамиката на популацията са 
необходими няколко посещения на терен през пиковия сезон на активност от края на 
пролетта до края на лятото. 
Група 3 – Според надморската височина, пика на активността им започва от към края 
на пролетта и завършва в края на лятото. Въпреки че и двата вида са териториални 
определянето на границите на наблюдаваната популация не винаги е възможно, тъй 
като те заемат откритите пространства с рядка храстова растителност, които 
много често имат значителна площ. Засушаването е един от основните негативни 
фактори ограничаващ разселването им.
Група 4 –Чувствителни са към промени в местообитанията им – при пожар (в 
повечето случаи директно загиват), обезлесяване (през летните горещини търсят 
сянка и “прохлада”) и др. 
Масовото им събиране в близкото минало е довело до силното фрагментиране 
на популациите и на двата вида. За да се гарантира оцеляването от съществено 
значение е ограничаването на човешкия фактор, който обаче много често влияе и 
косвено. Например високата численост на дивите прасета има крайно отрицателен 
ефект изразяващ се в силното намаляване на младите екземпляри. “Угасването” 
на популацията е дългосрочно предвид голямата възраст, до която достигат 
сухоземните костенурки, т.е. самото им присъствие не гарантира, че в района има 
жизнена популация.
Група 5 – В общия случай наблюденията касаещи динамиката на популациите на 
видовете от тази група трябва да бъдат по-чести през целият активен сезон и 
на по-голяма територия. На практика най-често попадат единични екземпляри и 
мястото където могат да бъдат обхванати голяма част от индивидите в  даден 
район е зимовището (-щата) им, които обаче са трудно откриваеми. Наличието 
на множество съблекла (обелена кожа) на малка площ, е сигурен знак, че в близост 
има зимовище. При сигурното му установяване е препоръчително да бъде ограничен 
достъпа до него (чрез засаждане на гъсти храсти и т.н.). На практика броят на 
зимовищата и този на змиите, които ги ползват силно варира по места. 
Установяването на екземпляри от различни възрастови групи е сигнал за жизнена 
популация. 
Видовете от тази група са висока пластичност и добре приспособими към промени 
в местообитанията, с изключение на смока мишкар, който е привързан до известна 
степен към горски местообитания.



�7

Птици 
За повечето групи птици е необходимо да се следи гнездовата численост на попула-
цията в продължение на период не по-малък от 5 години. По отношение на по-едрите 
видове (орли, щъркели и др.) този период е не по-малко от 7 години. 
Необходимо е да се отчитат ежегодно или най-малкото в началото и в края на пе-
риода на изследване гнездовата численост, гнездовата плътност, гнездовия успех, 
плодовитостта и смъртността (вкл. и причините за нея) на изследваните приори-
тетни видове.

Бозайници 
За отчитане тенденциите в консервационния статус на дребните бозайници  е 
необходимо изследване на числеността, плътността на популацията, плодовитостта  
и смъртността (вкл. и причините за нея) в �-5 годишен период, а за едрите бозайници 
– в не-по-малко от 5-7 годишен период.

Прилепи
От най-голямо значение за прилепите е следенето състоянието на предварително 
избрани ключови видове за конкретното местообитание (карстов терен, гора, 
влажна зона). Най-достоверни данни за тенденциите се получават от ежегоден 
мониторинг върху числеността и видовото разнообразие, който да се извършва през 
първите три години след прилагането на Плана за управление или мерките. След това 
мониторингът може да се извършва веднъж на � години.

ГЛАВА 4:  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАПЛАХИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА БЛАГОПРЯТНО-
ТО ПРИРОДОЗАЩИТНО СЪСТОЯНИЕ

4.1. ПРЕГЛЕД НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ОТ СТАНДАРТНИЯ ФОРМУЛЯР
Прави се преглед на идентифицираните в стандартния формуляр въздействия съглас-
но Част 6 Въздействия и дейности в защитените зони и прилежащите територии. 
Разглеждат се и техните оценки. Правят се допълнения и се актуализират оценките 
на въздействие.

4.2.  ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА  ЗАПЛАХИТЕ ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ В ОБЕКТА НА ПЛА-
НИРАНЕ

След прегледа на идентифицираните въздействия и дейности и тяхната актуализа-
ция се прави идентификация на всички заплахи, както и степента на тяхното въздейс-
твие. Препоръчително е да се направи матрица и всеки експерт да направи оценка 
на съответната заплаха.

4.3. ПРИОРИТИЗАЦИЯ НА ЗАПЛАХИТЕ
След определянето и оценката на заплахите се прави приоритизацията им по степен 
на въздействие.
По преценка на екипа изготвящ плановият документ информацията по глави �, � и 4 
може да се даде обобщено по местообитание и видове обект на защита.
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ГЛАВА 5:  ОПРЕДЕЛЯНЕ КЛючОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ (МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДО-
ВЕ) В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЕКТА НА ПЛАНИРАНЕ

За нуждите на процеса на избор на ключовите елементи можете да използвате след-
ната матрица за последователност на работа :
�. Направете списък на всички природни местообитания и видове от флората и 

фауната определени за обекта на планиране, които са включени в Приложение  � 
на Директивата за Птиците, Приложения І, II на Директивата за природните 
местообитания .

�. Включете в така изготвения списък хабитати и/или видовете от флората и фау-
ната, които са съществували в миналото, но е възможно да бъдат възстановява-
ни.

�. Добавете към списъка тези екологични процеси или други елементи и аспекти 
(значими за опазването или възстановяването на видове или местообитания от 
Директивите), които могат да бъдат сметнати за ключов елемент на терито-
рията.

4. Отстранете от списъка елементи, които не са значими за защитената зона и за 
които поради тази причина не е необходимо да се формулират управленски цели. 
Приоритетните видове и местообитания не трябва да бъдат изключвани, даже 
ако за тяхното управление е необходимо да се планира само мониторинг.

5. Отстранете тези елементи, които не е необходимо да се управляват за поддъ-
ржане, подобряване или контрол. Приоритетните видове и местообитания не 
трябва да бъдат изключвани, даже ако за тяхното управление е необходимо да се 
планира само мониторинг.

6. Елементите които остават се считат за ключови за управлението.
7. Формулирайте целите на управление, режимите и нормите за ЗЗ. 
Необходимо е да се отчетат  случаите при които има припокриване или несъвмести-
мост между изискванията и целите за управление на отделните елементи.

ГЛАВА 6:  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТА ЗА ПОС-
ТИГАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНОТО ПРИРОДОЗАЩИТНО СЪСТОЯНИЕ

6.1. РЕЖИМ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ 
Режимите на управление се подразделят на общи и специфични. Общите се 
разработват за територията на целия обект. За всеки конкретен ключов елемент 
(местообитание, вид) могат да се определят специфични режими, които са на ниво 
местообитание в случаите, когато се отнасят за природни местообитания, и на 
ниво местообитание на вида в случаите, когато се отнасят за отделни видове.
Режимите могат да бъдат определяни за територията на целия обект, за 
териториите на отделните природни местообитания или местообитания на 
видове обект на опазване за целият обект или за ясно отделима негова част.

6.1.1. Общи режими
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Режимите за управление са регулаторни механизми, които подпомагат процеса на 
постигане на благоприятно природозащитно състояние и неговото поддържане във 
времето. Тяхното прилагане цели преодоляване или ограничаване въздействието на 
идентифицираните заплахи, осигуряване на условия за контрол и взимане на управлен-
ски решения. Режимите включват описание на ограничените, позволени и препоръчи-
телни дейности. Необходимо е да се отчете, че в границата на обекта на планиране 
можем да имаме територии които не са природни местообитания или местообита-
ния на видове обект на опазване.

6.1.2. Специфични режими
Режимите се разработват на ниво местообитание за природните местообитания и 
на ниво местообитание на вида за видовете. Разработването им се основава на де-
финираните цели, информацията от проучванията на състоянието на определените 
ключови елементи на местообитанието, устойчивостта и чувствителността на 
териториите/видовете към промените на средата и не на последно място норма-
тивно определените изисквания.
За определянето на режимите по поддържане на благоприятното природозащитно 
състояние да се използват препоръките дадени в Ръководството на БФБ. До при-
лагането на това Ръководството в практиката тези препоръки се изготвят от 
съответните експерти, като се следват указанията за определяне на благоприятно 
природозащитно състояние дадени в Глава � на настоящия документ. 
Тези режими се разработват съобразно изискванията на определените видове или 
групи видове.
Например за да предложи достатъчен брой убежища за естествено съобщество от 
прилепи, едно ��0-годишно насаждение трябва постоянно да осигурява до �0 хралупи 
в дървета на � хектар. 

6.2. ЗОНИРАНЕ НА ОБЕКТА 
Зониране на обекта се прави по преценка на експертите с цел опростяване управле-
нието чрез общи режими за отделни части от обекта на планиране и въвеждане на 
специфични режими при необходимост. За нуждите по елементарно зониране може-
те да използвате следните зони:
	Зона за поддържане на биологичното разнообразие. В нея включете всички 

имоти които са местообитания на видове или природни местообитания цел 
на опазване в обекта на планиране, които не се нуждаят от промени в начина 
им на стопанисване за тях планирате само мониторинг в рамките на действия 
на плановият документ .

	Зона за площно възстановяване. В нея включете онези имоти в които сте 
планирали да възстановите популации на видове или природни местообитания 
цел на опазване в обекта на планиране.

	Зона структурно възстановяване. В нея включете онези имоти които са 
местообитания на видове или природни местообитания цел на опазване в 
обекта на планиране, които се нуждаят от специфични дейности за поддържане 
или подобряване на структурата на популациите или съобществата.
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	Зона за устойчиво стопанисване. В нея можете да включите всички имоти 
които не са местообитания на видове или природни местообитания цел на 
опазване в обекта на планиране.

6.3. ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Мерките в един план представляват инструментите за постигане на определените 
цели. В тази връзка е желателно те да са реалистични, изпълними и измерими. Мерки-
те се определят в зависимост от формулираните цели и информацията от проучва-
нията на състоянието на ключовите елементи на местообитанието. В тази връзка, 
дефинирането на адекватни мерки изисква познания за естествената динамика на 
екосистемата и функционалната роля на определените ключови елементи.
В случаите, когато актуалното състояние на отделните ключови елементи не се 
различава от определеното благоприятно природозащитно състояние, се планират 
режими и дейности, които да осигурят поддържането на това състояние. Особено 
важно е да се предвидят съответни мерки за премахване или ограничаване на вли-
янието на идентифицираните или потенциалните заплахи за местообитанията и 
видовете.
Когато ключовите елементи на местообитанието не са в оптималното си естес-
твено състояние е необходимо на първо място да се идентифицират и анализират 
причините за това несъответствие. Част от тези причини са определени още при 
попълване на стандартния формуляр за определяне на зоната. На основата на анализа 
се планират мерки за премахване или ограничаване влиянието на идентифицираните 
неблагоприятни фактори и въздействия. Следващият етап включва определянето на 
мерки, които доближават структурата и процесите в местообитанието до бла-
гоприятното им състояние. В местообитания които са с някаква степен на дегра-
дация е препоръчително да се предвидят мерки за възстановяването им. Управле-
нието трябва да бъде насочено в по-голяма степен към поддържане на естествения 
характер на цялата екосистема, отколкото към запазването на определени харак-
теристики, които благоприятстват един или няколко вида. В случаите при които 
се налага особено внимание към запазването на определени видове, мерките които 
ще се предприемат не трябва да са в противоречие с естествената динамика на 
екосистемата.
Мерките могат да бъдат дългосрочни/стратегически (такива чието изпълнение е 
необходимо да продължи извън периода на прилагане на планиращият документ) и 
краткосрочни/оперативни (такива чието изпълнение е в рамките на периода на при-
лагане на планиращият документ) и задължително трябва да са съобразени с икономи-
ческите, социални и културни условия и регионалните и локални характеристики. 
Поради разнообразието от местообитания и фактори, които могат да повлияят 
състояние и динамиката на местообитанията и видовете, не е възможно да се дадат 
примерни мерки за управление. Препоръки за насоки за управление на някои типове 
горски местообитания и местообитания на видове могат да се намерят в Ръководс-
твото за определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна 
стойност в България, планове за управление на защитени територии, Брошурата 
„Прилепи и гори” и др.
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6.4. ПРИОРИТЕТНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА
Планирането на дейностите се извършва след преценка на заплахите и определяне на 
действията и мерките по поддържане и възстановяване на благоприятното природо-
защитно състояние. С приоритет са дейностите по възстановяване състоянието на 
видове и местообитания, последващи от дейностите за поддържане на състоянието. 

6.5 АДАПТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
В някои случаи насоките на управление и прилаганите мерките е необходимо да могат 
да се променят в зависимост от резултатите от мониторинга, т.е. необходимо е да 
се прилага т.н. адаптивно управление. При тях според постигнатите резултати от 
мониторинга се прави преценка за допълнително развитие или промяна на плана. За 
използване на това управление е препоръчително да се посочат отговорните инсти-
туции по прилагането на дейностите и границите на промени които са допустими 
при неговото прилагане. 

6.6. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА – ИЗТОчНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ, ПОТЕНЦИ-
АЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, КОМПЕНСАТОРНИ МЕХАНИЗМИ И Т.Н. 

В тази точка се посочват потенциалните източници за финансиране на дейности 
там където е възможно. Отчетени са възможностите за финансиране по линиите на 
Европейски фонд за развитие на селските райони (ЕФРСР), включително програмата 
Лидер, Европейски Фонд за Рибарство (ЕФР), Структурните фондове – Европейски 
Фонд за Регионално Развитие (ЕФРР), Европейски Социален Фонд (ЕСФ) и Кохезионен 
Фонд (КФ), също и Седма Рамкова Програма (СРП) и Лайф +. Всяка една от тези 
програми/фондове предоставя възможност за финансиране на дейности касаещи 
опазването на природата и околната среда, включително дейности свързани с 
управлението на мрежата НАТУРА �000 (Приложение ��).

ГЛАВА 7: МОНИТОРИНГ

7.1. МОНИТОРИНГ НА МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕ 
По преценка на планиращия екип за определени групи видове може да се използва 
съществуващата Национална система за мониторинг на биоразнообразието. Фор-
муляра разработен за националната система за биомониторинг гарантира събиране 
на данни, които биха дали възможност за оценка, установяване на тенденциите и 
процесите протичащи в наблюдаваната популация на вида. Данните ще постъпват 
в Изпълнителната Агенция по Околна Среда – събрани по един и същ начин те в пос-
ледствие ще могат да бъдат и анализирани със съответния програма. 
Специфичните цели на управление и проблеми на всяка една защитена зона могат да 
изискват и по-разширен и специфичен мониторинг в сравнение с базисния национален 
мониторинг. Последният е неспецифичен и не е фокусиран върху видовете – обект на 
опазване в НАТУРА �000 защитените зони в горите. Затова по преценка може да се 
предложат отделни мониторингови схеми за всяка конкретна защитена зона. 
При избора на показателите, които ще се наблюдават, е препоръчително те да са съобра-
зени с показателите които се използват за оценка на благоприятното природозащитно 
състояние.
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	За природните местообитания - да се следят състоянието и тенденциите на 
бъдещо развитие, флуктуационни и сукцесионни процеси в растителните съоб-
щества в период между 5-�0 години.

	За растителните видове - да се следят състоянието, плътността и възрасто-
вата структура на ценопопулациите на определените за защитените зони и 
растителни видове, като основа за тяхното опазване и управление по възмож-
ност ежегодно.

	За пеперудите (и за насекомите като цяло) у нас няма разработена система за 
мониторинг. Единствената лесно приложима методика и определяне на числе-
ността чрез срещаемостта или чрез улавяне с ентомологичен сак, маркиране, 
освобождаване и определяне на числеността по броя на повторните улавяния. 
За нощните пеперуди може да се използва автоматична светлинна ловилка. 
Добър, на трудно приложим метод е проследяване на жизнеността на яйцата 
и гъсениците и броят на “заразените” с яйца растения. За постигане на целите 
като критерии трябва да се има предвид и съотношението мъжки-женски, бро-
ят на поколенията във всяко място наличието на имагото, хранителното му 
растение и яйцеснасяне или брачно поведение.

	За рибите да се следи за плътността на популацията поне на � години.
	За птиците да се следи гнездовата численост на популацията, гнездовата плът-

ност, гнездовия успех, плодовитостта и смъртността (вкл. и причините за 
нея) в продължение на период не по-малък от 5-7 години.

	За дребните бозайниците да се следи числеността, плътността на популаци-
ята, плодовитостта и смъртността (вкл. и причините за нея) в �-5 годишен 
период, а за едрите бозайници – в не-по-малко от 5-7 годишен период.

	За прилепите да се следи числеността на зимните и летни прилепни колонии в 
известните подземни убежища (пещери, галерии) поне веднъж през лятото и 
веднъж през зимата. 

Стартирането с малък брой, но лесни за наблюдение видове би осигурило възможност 
за влагане на повече усилия в по-малко задачи и по този начин първоначално адаптира-
не към методиките и работата с отделните видове. Добре е избраните видове да 
са с различни изисквания към местообитанията и най-вече с незастъпващи се пикове 
на сезонна активност и най-удобно време за наблюдение. 
Стартирането с малко на брой видове осигурява и възможност за последващо приба-
вяне на други видове при наличието на възможност за тяхното наблюдение и натру-
пан опит с видовете от основните групи. 

7.2. МОНИТОРИНГ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
В тази част се определят индикаторите за постигането на формулираните цели и из-
пълнение на дейности. Избират се подходящи за отделните индикатори срокове и ме-
тоди за мониторинг и се посочват отговорните институции за неговото изпълнение.
Индикаторите за правилния избор на мерките и тяхното изпълнение, са в пряка 
връзка с критериите и индикаторите, определящи благоприятното природозащитно 
състояние за ключовите елементи на защитената зона.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Списък на природните местообитания, включени в Приложение І на Директива 9�/4� 
и Приложение � на Закона за биологичното разнообразие
Кодът в колона � съответства на означението на типа местообитание в Приложе-
ние І на Директива 9�/4�/EEC
Знакът “*” в колона � отбелязва приоритетен за опазване тип местообитание
Наименованието в колона � съответства на наименованието на типа местообита-
ние в Приложение І на Директива 9�/4�/EEC

Код по 
Директи-
ва 92/43/ 

ЕЕС(1)

При-
ори-
тет

Наименование

� � �

���0  Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести 
плитчини

���0  Естуари

��40  Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити 
или са едва покрити с морска вода

��50 * Крайбрежни лагуни

��60  Обширни плитки заливи 

��70  Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти 
морски дъна (Рифове)

���0  Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси

��40  Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium

���0  Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинес-
ти и пясъчни терени

��40 * Континентални солени ливади

�4�0  Средиземноморски солени ливади

�5�0 * Панонски солени степи и солени блата

���0  Зараждащи се подвижни дюни

���0  Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица 
(бели дюни)

���0 * Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви 
дюни)

���0  Облесени дюни 

��90  Влажни понижения между дюните

��40 * Панонски вътрешноконтинентални дюни
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Код по 
Директи-
ва 92/43/ 

ЕЕС(1)

При-
ори-
тет

Наименование

���0  Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност 
от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea

��40  Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни форма-
ции от Chara

��50  Естествени еутрофни езера с растителност от типа 
Magnopotamion или Hydrocharition

��60  Естествени дистрофни езера

��60  Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion 
fluitantis и Callitricho-Batrachion

��70  Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p. 

40�0  Европейски сухи ерикоидни съобщества 

4060  Алпийски и бореални ерикоидни съобщества

4070 * Храстови съобщества с Pinus mugo 

40�0  Субарктични храсталаци от Salix spp.

4090  Ендемични оро-средиземноморски съобщества от ниски бод-
ливи храстчета

40A0 * Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества

40B0  Родопски съобщества на Potentilla fruticosa

40C0 * Понто-сарматски широколистни храстчета

5��0  Съобщества на Juniperus communis върху варовик

5��0  Храсталаци с Juniperus spp.

6��0 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от 
Alysso-Sedion albi

6�50  Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества

6�70  Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества

6��0  Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 
варовик(Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхи-
деи)

6��0 * Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero 
Brachypodietea

6��0 * Богати на видове картълови съобщества върху силикатен 
терен в планините 

6�40 * Субпанонски степни тревни съобщества
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Код по 
Директи-
ва 92/43/ 

ЕЕС(1)

При-
ори-
тет

Наименование

6�50 * Панонски льосови степни тревни съобщества

6�60 * Панонски пясъчни степи

6�С0 * Понто-Сарматски степи

6�A0  Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества 

6�D0  Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества

64�0  Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви 
(Molinion caeruleae)

64�0  Средиземноморски влажни съобщества на високи треви от 
съюз Molinio-Holoschoenion

64�0  Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 
планинския до алпийския пояс

6440  Алувиални ливади от съюза Cnidion dubii в речните долини 

65�0  Низинни сенокосни ливади 

65�0  Планински сенокосни ливади

7�40  Преходни блата и плаващи подвижни торфища

7��0 * Карбонатни мочурища с Cladium mariscus и видове от съюза 
Caricion davallianae

7��0 * Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion)

7��0  Алкални блата

���0  Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс 

���0  Сипеи върху варовити терени и калциеви шисти във високи-
те планини

���0  Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове

���0  Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове

���0  Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-
Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii

���0  Неблагоустроени пещери

���0  Подводни или частично подводни морски пещери

9��0  Букови гори от типа Luzulo-Fagetum

9��0  Букови гори от типа Asperulo-Fagetum

9�50  Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)

9�70  Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum
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Код по 
Директи-
ва 92/43/ 

ЕЕС(1)

При-
ори-
тет

Наименование

9��0 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни 
склонове 

9�D0 * Мочурни гори

9�E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-
Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

9�F0  Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и 
Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки 
(Ulmenion minoris)

9�G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus

9�Н0 * Панонски гори с Quercus pubescens

9�I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.

9�М0  Балкано-панонски церово-горунови гори

9�S0 * Западнопонтийски букови гори

9�W0  Мизийски букови гори

9�Z0  Мизийски гори от сребролистна липа

9�AA * Източни гори от космат дъб

9�BA  Мизийски гори от обикновена ела

9�CA  Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори

9�60  Гори от Castanea sativa

9�70  Гръцки букови гори с Abies borisii-regis

9�А0  Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba

9�С0  Гори от Platanus orientalis

9�D0  Южни крайречни галерии и храсталаци (Nerio-Tamaricetea и 
Securinegion tinctoriae)

94�0  Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс 
(Vaccinio-Piceetea)

95�0 * Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове 
черен бор

9560 * Ендемични гори от Juniperus spp.

95A0  Гори от бяла и черна мура
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Списък на растителните видове, включени в Приложение ІІ на Директива 9�/4� и При-
ложение � на Закона за биологичното разнообразие
Знакът “!” пред името на даден вид означава, че видът е включен в приложението 
към Резолюция № 6 (�99�) на Постоянния комитет на Бернската конвенция.
Знакът “*” пред името на даден вид означава, че видът изисква приоритетно съхра-
нение на неговото местообитание.
Означението “spp.” означава всички видове от този таксон, срещащи се на тери-
торията на Република България.

РАСТЕНИЯ PLANTES

  ОТДЕЛ ПАПРАТОВИДНИ POLYPODIOPHYTA (PTERIDOPHYTA)

  Сем. Разковничеви Marsileaceae

!  Четирилистно разковниче Marsilea quadrifolia

  ОТДЕЛ ПОКРИТОСЕМЕННИ MAGNOLOPHYTA (ANGIOSPERMAE)

  Сем. Лаваницови Alismataceae

!  Парнасиева калдезия Caldesia parnassifolia

  Сем. Сложноцветни Asteraceae (Compositae)

  Имануелова метличина Centaurea immanuelis - loewii

  Янкева метличина Centaurea jankae

!  Сибирски див тютюн Ligularia sibirica

  Сем. Грапаволистни Boraginaceae

  Червено усойниче Echium russicum

  Сем. Кръстоцветни Brassicaceae (Crucuferae)

  Татарско диво зеле Crambe tataria

  Сем. Карамфилови Caryophyllaceae

  Янкева кутявка Moehringia jankae

  Сем. Острицови Cyperaceae

!  Карниолска пушица Eleocharis carniolica

  Сем. Росянкови Droseraceae

!  Жлезиста алдрованда Aldrovanda vesiculosa

  Сем. Перуникови Iridaceae

  Блатно петльово перо Gladiolus palustris

  Сем. Салепови Orchidaceaea

!  Венерино пантофче Cypripedium calceolus



��

РАСТЕНИЯ PLANTES

  Калописиева дактилориза Dactylorhiza kalopissii

  Обикновена пърчовка Himantoglossum caprinum (H. hircinum)

!  Льозелов липарис Liparis loeselii

  Сем. Розоцветни Rosaceae

!  Емилипопово прозорчe Potentilla emili-popii

  Сем. Живеничеви Scrophulariaceae

  Карпатска тоция Tozzia alpina ssp. carpatica (T. carpatica)

  Сем. Теменугови Violaceae

  Дългошпореста теменуга Viola delphinantha

  МЪХОВЕ  

  ОТДЕЛ ЛИСТНАТИ МЪХОВЕ BRYOPHYTA

!   Buxbaumia viridis

!   Dicranum viride 

   Hamatocaulis (Drepanocladus 
)vernicosus

   Leocobrium glaucum

   Meesia longiseta

  ОТДЕЛ ЧЕРНОДРОБНИ МЪХОВЕ MARCHANTIOPHYTA

!   Mannia triandra

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Списък на видовете безгръбначни животни (без пеперуди), включени в Приложенията 
на Директива 9�/4� и други международни документи

Таксони IUCN CORINE ESC Red List Bern 
Convention

Habitats 
Directive

ANNELIDA

Hirudo medicinalis LR + + + +

CRUSTACEA

Astacus astacus VU + + + +

Astacus leptodactylos +

Austropotamobius torrentium VU + + +

INSECTA
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Таксони IUCN CORINE ESC Red List Bern 
Convention

Habitats 
Directive

OdOnata

Coenagrion mercuriale VU + + + +

Coenagrion ornatum + +

Ophiogomphus cecilia LR + + + +

Cordulegaster heros + + +

Leucorrhinia pectoralis + + + +

OrthOptera

Odontopodisma rubripes VU +

Paracaloptenus caloptenoides +

COleOptera

Rhysodes sulcatus +

Carabus menetriesi +

Carabus hungaricus +

Carabus variolosus +

Lucanus cervus + +

Osmoderma eremita VU + + + +

Cerambyx cerdo VU + + + +

Rosalia alpina VU + + + +

Morinus funereus VU + + +

hymenOptera

Formica rufa LR + + +

MOLLUSCA

GastrOpOda

Theodoxus transversalis DD

Anisus vorticulus +

Vertigo moulinsiana LR + + +

Vertigo angustior LR + + +

Helix pomatia + + + +

Helix lucorum +

Bivalvia

Unio crassus LR + +
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Списък на видовете безгръбначни животни (без пеперуди), включени в Приложение � 
на Закона за биологичното разнообразие
Знакът “!” пред името на даден вид означава, че видът е включен в приложението 
към Резолюция № 6 (�99�) на Постоянния комитет на Бернската конвенция.
Знакът “*” пред името на даден вид означава, че видът изисква приоритетно съхра-
нение на неговото местообитание.

�. БЕЗГРЪБНАЧНИ �. INVERTEBRATES

  ТИП ЧЛЕНЕСТОНОГИ ARTHRODOPA

  КЛАС РАКООБРАЗНИ CRUSTACEA

  РАЗРЕД ДЕСЕТОНОГИ DECAPODA

  РАКООБРАЗНИ  

  
*

Сем. Сладководни прави раци
Ручеен рак

Astacidae
Austropotamobius torrentium

  КЛАС НАСЕКОМИ INSECTA

  РАЗРЕД ВОДНИ КОНЧЕТА ODONATA

  Сем. Ценагриониди
Ценагрион
Ценагрион
Сем. Гомфиди
Офиогомфус
Сем. Кордулегастриди
Кордулегастер
Сем. Кобилички, либелулиди
Леукориния

Coenagrionidae
Coenagrion mercuriale
Coenagrion ornatum
Gomphidae
Ophiogomphus cecilia
Cordulegastridae
Cordulegaster heros
Libellulidae
Leucorrhinia pectoralis

  РАЗРЕД ПРАВОКРИЛИ ORTHOPTERA

  Сем. Катантопиди
Одонтоподизма
Обикновен паракалоптенус

Catantopidae
Odontopodisma rubripes
Paracaloptenus caloptenoides

  РАЗРЕД ТВЪРДОКРИЛИ COLEOPTERA

  

*

Сем. Трупояди

Сем. Рисодиди
Рисодес
Сем. Бръмбари бегачи
Карабус
Карабус
Бръмбър рогач
Алпийска розалия

Geotrupidae
Bolbelasmus unicronis
Rhysodidae
Rhysodes sulcatus
Carabidae
Carabus hungaricus
Carabus variolosus
Lucanus cervus
Rosalia alpina



4�

РАЗРЕД ТВЪРДОКРИЛИ COLEOPTERA

 
*

 Сем. Листороги, торни бръмбари
Осмодерма
Сем. Сечковци
Обикновен сечко
Буков сечко

Scarabaeidae
Osmoderma eremite
Cerambycidae
Cerambyx cerdo
Morimus funereus

 ТИП МЕКОТЕЛИ MOLLUSCA

  КЛАС ОХЛЮВИ GASTROPODA

  РАЗРЕД ДРЕВНИ ГАСТРОПОДИ ARCHAEOGASTROPODA

  Сем. Неритиди
Ивичест теодоксус

Neritidae
Theodoxus transversalis

  РАЗРЕД ВОДНИ БЕЛОДРОБНИ BASOMMATOPHORA

  ОХЛЮВИ  

  Сем. Планорбиди
Анизус

Planorbidae
Anisus vorticulus

  РАЗРЕД СУХОЗЕМНИ ОХЛЮВИ STYLOMMATOPHRA

  Сем. Вертигиниди
Вертиго
Вертиго

Vertiginidae
Vertigo moulinsiona
Vertigo angustior

  КЛАС МИДИ BIVALVIA

  Сем. Бисерни миди Unionoidae 

! * Бисерна мида Unio crassus

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Списък на видовете пеперуди от Приложение ІІ на Директива 9�/4�, установени в 
България 
* Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria 
Catopta thrips
Coenonympha oedippus
Colias myrmidone
Dioszeghyana schmidtii
Eriogaster catax
Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia 
Gortyna borelii lunata
Hypodryas maturna
Lignyoptera fumidaria
Lycaena dispar
Maculinea nausithous
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* Nymphalis vaualbum
Polyommatus eroides
Списък на видовете пеперуди, включени в Приложение � на Закона за биологичното 
разнообразие
Знакът “*” пред името на даден вид означава, че видът изисква приоритетно съхра-
нение на неговото местообитание.
Означението “spp.” означава всички видове от този таксон, срещащи се на терито-
рията на Република България.

 РАЗРЕД ПЕПЕРУДИ LEPIDOPTERA

   Arctiidae

*  Callimorpha quadripunctaria

  Сем. Белянки Pieridae

  Жълтушка Colias myrmidone

  Лептидеа Leptidea morsei

  Сем. Синевки Lycaenidae

  Лицена Lycaena dispar

  Макулинеа Maculinea nausithous 

  Полиоматус Polyommatus eroides

  Сем. Многоцветници Nymphalidae

  Сатирче Coenonympha oedipus

  Еуфидриас Euphydryas aurinia

  Хидриас Hypodryas maturna (Euphydryas maturna) 

*  Бяло-v Nymphalis vaualbum

  Сем. Лазиокампиди Lasiocampidae

  Торбогнездница Eriogaster catax

  Сем. Педомерки Geometriade

  Лигниоптера Lignyoptera fumidaria

  Сем. Нощни пеперуди Noctuidae

   Dioszeghyana schmidtii
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Списък на видовете риби, включени в Приложенията на Директива 9�/4�, установя-
вани в България

Име на вида, под кое-
то той е споменат в 

Директивата

Актуално научно име на 
вида

Българско име Приложе-
ние, в кое-
то попада 

вида

Сем. Petromyzontidae
Eudontomyzon spp. Eudontomyzon mariae* Украинска минога II

Сем. Acipenseridae
Acipenseridae
Acipenseridae
Acipenseridae
Acipenseridae
Acipenseridae 
Acipenser sturio

Huso huso
Acipenser gueldenstaedtii
Acipenser nudiventris
Acipenser ruthenus
Acipenser stellatus
Acipenser sturio

Моруна 
Руска есетра
Шип
Чига
Пъструга
Немска есетра

V
V
V
V
V
II, IV

Сем. Clupeidae
Alosa spp.
Alosa spp.
Alosa spp.
Alosa spp.
Alosa spp.
Alosa spp.

Alosa bulgarica
Alosa caspia
Alosa immacilata
Alosa fallax
Alosa maeotica
Alosa tanaica

Резовски карагьоз
Харип
Карагьоз
Средиземн. финта
Блеч
Азовски карагьоз

II, V
II, V
II, V
II, V
II, V
II, V

Сем. Umbridae
Umbra krameri Umbra krameri Umbra krameri II

Сем. Cyprinidae
Aspius aspius
Barbus spp.
Barbus meridionalis
Barbus plebejus
Barbus plebejus
Chalcalburnus chalcoides
Gobio albipinnatus
Gobio kessleri
Gobio uranoscopus
Pelecus cultratus
Rhodeus sericeus 
amarus

Aspius aspius
Barbus barbus
Barbus petenyi*
Barbus cyclolepis
Barbus tauricus
Chalcalburnus chalcoides
Romanogobio albipinnatus
Romanogobio kessleri
Romanogobio uranoscopus
Pelecus cultratus
Rhodeus amarus*

Распер
Дунавска мряна
Черна мряна
Маришка мряна
Приморска мряна
Брияна
Белопера 
кротушка
Балканска 
кротушка
Малка кротушка
Сабица
Горчивка

II, V
V
II, V
II, V
II, V
II
II
II
II
II, V
II



44

Име на вида, под кое-
то той е споменат в 

Директивата

Актуално научно име на 
вида

Българско име Приложе-
ние, в кое-
то попада 

вида

Сем. Cobitidae
Cobitis elongata
Cobitis taenia
Misgurnus fossilis
Sabanejewia aurata

Cobitis elongata
Cobitis elongatoides*
Misgurnus fossilis
Sabanejewia balcanica

Голям щипок
Обикновен щипок

II
II
II
II

Сем. Percidae
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus 
schraetzer
Zingel spp.
Zingel zingel

Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer

Zingel streber
Zingel zingel

Високотел бибан
Ивичест бибан

Малка вретенарка
Голяма вретенарка

II, IV
II, V

II
V

Сем. Cottidae
Cottus gobio Cottus gobio Главоч II

Списък на видовете риби, включени в Приложение � на Закона за биологичното разно-
образие
Знакът “!” пред името на даден вид означава, че видът е включен в приложението 
към Резолюция № 6 (�99�) на Постоянния комитет на Бернската конвенция.
Знакът “*” пред името на даден вид означава, че видът изисква приоритетно съхра-
нение на неговото местообитание.
Означението “spp.” означава всички видове от този таксон, срещащи се на терито-
рията на Република България.

 КЛАС РИБИ PISCES

  РАЗРЕД МИНОГИ PETROMYZONIFORMES

  Сем. Миногови
Миноги

Petromyzonidae
Eudontomyzon spp.

  РАЗРЕД ЩУКОПОДОБНИ ESOCIFORMES 

  Сем. Умброви
Умбра

Umbridae
Umbra krameri

  РАЗРЕД ШАРАНОПОДОБНИ CYPRINIFORMES

 
!

 Сем. Шаранови
Распер
Черна (Балканска) мряна
Резовска (Приморска) мряна

Cyprinidae
Aspius aspius
Barbus meridionalis petenyi
Barbus tauricus (Barbus plebejus tauricus)
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!
!

!

!
!

 Маришка мряна
Уклей (Брияна, Облез)
Белопера кротушка
Балканска кротушка

Европейска горчивка
Планински кефал
Сабица
Сем. Виюнови
Голям щипок
Щипок (Обикновен щипок, 
Змиорче, Пискал)
Струмски щипок
Виюн
Балкански щипок (Лискур, 
Лингур)
Дунавски (Български) щипок

Barbus cyclolepis (Barbus cyclolepis tauricus)
Chalcalburnus chalcoides
Romanogobio albipinatus (Gobio albipinatus)
Romanogobio uranoscopus 
(Gobio uranoscopus)
Rhodeus amarus (Rhodeus sericeus amarus)
Leuciscus souffia
Pelecus cultratus
Cobitidae
Cobitis elongata
Cobitis elongatoides 
(Cobitis taenia elongatoides)
Cobitis strumicae (Cobitis taenia strumicae)
Misgurnus fossilis
Sabanejewia balcanica (Sabanejewia aurata 
balcanica)
Sabanejewia bulgarica (Sabanejewia aurata 
bulgarica)

  РАЗРЕД КОСТУРОПОДОБНИ PERCIFORMES

 

!
!

 Сем. Костурови
Високотел бибан
Ивичест бибан
Вретенарка

Percidae
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Zingel spp.

  РАЗРЕД СЕЛДОПОДОБНИ CLUPEIFORMES

  Сем. Селдови
Скумрии

Clupeidae
Alosa spp.

  РАЗРЕД СКОРПИДОПОДОБНИ SCORPAENIFORMES

 
!

 Сем. Главочи
Главоч

Cottidae
Cottus gobio

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Списък на видовете земноводни и влечуги, включени в Приложенията на Директива 
9�/4�, в Приложенията на Закона за биологичното разнообразие, както и други 
приоритетни видове. 

Латинско наименование на 
вида

Българско наименование на вида ЗБР Приложения 
на 

Директива 
92/43

Salamandra salamandra Дъждовник +

Lissotriturus vulgaris Обикновен тритон +
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Латинско наименование на 
вида

Българско наименование на вида ЗБР Приложения 
на 

Директива 
92/43

Mesotriturus alpestris Алпийски тритон +

Triturus cristatus Северен гребенест тритон + II, IV

Triturus karelinii Южен гребенест тритон II, IV

Triturus dobrogicus Дунавски гребенест тритон + II

Bombina bombina Червенокоремна бумка + II, IV

Bombina variegata Жълтокоремна бумка + II, IV

Pelobates fuscus Северна чесновница + IV

Pelobates syriacus Сирийска чесновница + IV

Bufo bufo Кафява крастава жаба +

Bufo viridis Зелена крастава жаба + IV

Hyla arborea Жаба дървесница + IV

Rana dalmatina Горска дългокрака жаба + IV

Rana temporaria Планинска водна жаба + V

Emys orbicularis Обикновена блатна костенурка + II, IV

Mauremys rivulata Каспийска блатна костенурка + II, IV

Testudo graeca Шипобедрена костенурка + II, IV

Eurotestudo hermanni Шипоопашата костенурка + II, IV

Pseudopus apodus Жълтокоремник + IV

Zootoca vivipara Живороден гущер +

Dolichophis caspius Голям стрелец + IV

Zamenis longissimus Смок мишкар + IV

Natrix natrix Обикновена водна змия

Natrix tessellata Сива водна змия IV

Malpolon insignitus Вдлъбнаточел смок +

Vipera ammodytes Пепелянка + IV

Vipera berus Усойница
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Списък на видовете земноводни и влечуги, включени в Приложение � на Закона за био-
логичното разнообразие
Знакът “!” пред името на даден вид означава, че видът е включен в приложението 
към Резолюция № 6 (�99�) на Постоянния комитет на Бернската конвенция.
Знакът “*” пред името на даден вид означава, че видът изисква приоритетно съхра-
нение на неговото местообитание.

 КЛАС ВЛЕЧУГИ REPTILIA

  РАЗРЕД KОСТЕНУРКИ CHELONIA (TESTUDINES)

 
!
!

!

 Сем. Сухоземни костенурки
Шипобедрена костенурка
Шипоопашата костенурка
Сем. Блатни костенурки
Обикновена блатна костенурка
Южна блатна костенурка

Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni boettgeri
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys rivulata (Mauremys caspica rivulata)

  РАЗРЕД ЗМИИ OPHIDIA

 

!
!
!

 Сем. Отровници
Остромуцунеста усойница
Сем. Смокове
Леопардов смок
Ивичест смок
Пъстър смок

Viperidae
Vipera ursinii
Colubridae
Elaphe situla (Zamenis situla)
Elaphe quatuorlineata
Elaphe sauromates

  КЛАС ЗЕМНОВОДНИ AMPHIBIA

  РАЗРЕД ОПАШАТИ CAUDATA

 
!

 Сем. Саламандрови
Гребенест тритон
Добруджански тритон
Голям гребенест тритон

Salamandridae
Triturus cristatus (T. cristatus cristatus)
Triturus dobrogicus (T. cristatus dobrogicus)
Triturus karelinii (T. cristatus karelinii)

  РАЗРЕД БЕЗОПАШАТИ ANURA

 
!
!

 Сем. Бумки
Червенокоремна бумка
Жълтокоремна бумка

Discoglossidae
Bombina bombina
Bombina variegata
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Вид / 
водоем

локви, канавки малки
езерца

езера*, 
миро-
язовири*, 
рибарници*

язо-
вири*

мочу-
ри*

вади пото- 
ци

реки

плитки дълбо-
ки

S. salamandra + + +

L. vulgaris + + + + + + + +

M. alpestris + + + + +

T. cristatus + + + +

T. dobrogicus + + + + + +

T. karelinii + + +

B. bombina + + + + + + +

B. variegata + + + + + + +

P. fuscus + + + +

P.  syriacus + + + +

B. bufo + + + + +

B. viridis + + + + + + +

H. arborea + + + + + +

R. dalmatina + + + + + + +

R. temporaria + + + + + + +
* - незарибени с хищни видове!

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Списък на видовете бозайници (без прилепи) от Приложение ІІ на Директива 9�/4�, 
срещащи се в България
RODENTIA – Гризачи
Sciuridae
Spermophilus citellus (Citellus citellus) - Лалугер
Zapodidae
Sicista subtilis – Степна скачаща мишка
CARNIVORA – Хищници
Canidae
Canis lupus  - Вълк
Ursidae

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Предпочитан тип водоеми при различните видове земноводни през размножителния 
им период и при видовете с водна фаза (тритоните). С (+) е отбелязано присъствието 
на вида или неговите ларви.
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Ursus arctos  - Кафява мечка
Mustelidae
Lutra lutra - Видра
Mustela eversmannii – Пъстър пор
Felidae
Lynx lynx – Рис
PINIPEDIA – Перконоги
Phocidae
Monachus monachus – Тюлен монах
ARTIODACTYLA – чифтокопитни
Bovidae
Bison bonasus - Зубър
Rupicapra rupicapra balcanica – Балканска дива коза
CETACEA – Китоподобни
Phocoena phocoena - Муткур
Tursiops truncatus - Афала
Списък на видовете бозайници (без прилепи), включени в Приложение � на Закона за 
биологичното разнообразие
Знакът “!” пред името на даден вид означава, че видът е включен в приложението 
към Резолюция № 6 (�99�) на Постоянния комитет на Бернската конвенция.
Знакът “*” пред името на даден вид означава, че видът изисква приоритетно 
съхранение на неговото местообитание.

 КЛАС БОЗАЙНИЦИ MAMMALIA

 РАЗРЕД ГРИЗАЧИ RODENTIA

 
!

!

 Сем. Хомяци
Добружански (среден) хомяк
Сем. Сънливци
Мишевиден сънливец
Сем. Катерици
Лалугер
Сем. Скачащи мишки
Скачаща (степна) мишка

Cricetidae
Mesocricetus newtoni
Gliridae
Myomimus roachi
Sciuridae
Spermophilus citellus (Citellus citellus)
Zapodidae
Sicista subtilis

  РАЗРЕД ХИЩНИЦИ CARNIVORA

!

!

!

*

*

Сем. Кучета
Европейски вълк
Сем. Мечки
Кафява мечка
Сем. Порови
Видра
Степен пор
Пъстър пор
Сем. Котки

Canidae
Canis lupus
Ursidae
Ursus arctos
Mustelidae
Lutra lutra
Mustela eversmanii
Vormela peregusna
Felidae
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! 
 
*

Рис
Сем. Същински тюлени
Тюлен монах

Lynx lynx (Felis lynx)
Phocidae
Monachus monachus

  РАЗРЕД KИТОПОДОБНИ CETACEA

!

!

 Сем. Морски свине
Муткур (морска свиня)
Сем. Делфини
Афала

Phocoenidae
Phocoena phocoena
Delphinidae
Tursiops truncatus

  РАЗРЕД ЧИФТОКОПИТНИ ARTIODACTYLA

!
 Сем. Кухороги

Дива коза
Bovidae
Rupicapra rupicapra balcanica

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Списък на видовете прилепи от Приложение � на Директива 9�/4�, срещащи се в Бъ-
лгария
CHIROPTERA – Прилепи
Rhinolophidae  
Rhinolophus blasii – Подковонос на Блази
Rhinolophus euryale – Южен подковонос
Rhinolophus ferrumequinum – Голям подковонос
Rhinolophus hipposideros – Малък подковонос
Rhinolophus mehelyi- Подковонос на Мехели
Vespertilionidae
Barbastella barbastellus – Широкоух прилеп
Miniopterus schreibersi – Пещерен дългокрил
Myotis bechsteini – Нощник на Бехщайн
Myotis blythii – Остроух нощник
Myotis capaccinii - Дългопръст нощник
Myotis dasycneme - Езерен нощник
Myotis emarginatus - Трицветен нощник
Myotis myotis – Голям нощник

Списък на видовете прилепи, включени в Приложение � на Закона за биологичното 
разнообразие

Знакът “!” пред името на даден вид означава, че видът е включен в приложението 
към Резолюция № 6 (�99�) на Постоянния комитет на Бернската конвенция.
Знакът “*” пред името на даден вид означава, че видът изисква приоритетно 
съхранение на неговото местообитание.
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 КЛАС БОЗАЙНИЦИ MAMMALIA

  РАЗРЕД ПРИЛЕПИ CHIROPTERA

  Сем. Подковоноси прилепи Rhinolophidae

!  Средиземноморски подковонос Rhinolophus blasii

!  Южен подковонос Rhinolophus euryale

!  Голям подковонос Rhinolophus ferrumequinum

!  Maлък подковонос Rhinolophus hipposideros

!  Подковонос на Мехели Rhinolophus mehelyi

  Сем. Гладконоси прилепи Vespertilionidae

!  Широкоух прилеп Barbastella barbastellus

  Дългокрил прилеп Miniopterus schreibersii

  Дългоух нощник Myotis bechsteinii

  Остроух нощник Myotis blythii

!  Дългопръст нощник Myotis capaccinii

!  Трицветен нощник Myotis emarginatus

!  Голям нощник Myotis myotis

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Списък на видовете птици включени в Приложение � на Eвропейската Директива за 
птиците (79/409/ЕЕС), които се срещат в България  (в тъмен шрифт- тези от тях, 
които гнездят в България)

Латинско наименование Българско наименование

Gavia stellata Червеногуш гмуркач

Gavia arctica Черногуш гмуркач

Gavia immer Черноклюн гмуркач

Podiceps auritus Ушат гмурец

Calonectris diomedea Жълтоклюн буревестник

Puffinus yelkoan Средиземноморски буревестник

Hydrobates pelagicus Вълнолюбка

Phalacrocorax aristotelis desmarestii Качулат корморан

Phalacrocorax pygmeus Малък корморан

Pelecanus onocrotalus Розов пеликан

Pelecanus crispus Къдроглав пеликан
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Латинско наименование Българско наименование

Botaurus stellaris Голям воден бик

Ixobrychus minutus Малък воден бик

Nycticorax nycticorax Нощна чапла

Ardeola ralloides Гривеста чапла

Egretta garzetta Малка бяла чапла

Egretta alba Голяма бяла чапла

Ardea purpurea Ръждива чапла

Ciconia nigra Черен щъркел

Ciconia ciconia Бял щъркел

Plegadis falcinellus Блестящ ибис

Platalea leucorodia Лопатарка

Phoenicopterus ruber Розово фламинго

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii) Тундров лебед

Cygnus cygnus Поен лебед

Anser erythropus Малка белочела гъска

Branta leucopsis Белобуза гъска

Branta ruficollis Червеногуша гъска

Tadorna ferruginea Червен ангъч

Marmaronetta angustirostris Мраморна патица

Aythya nyroca Белоока потапница

Mergus albellus Малък нирец

Oxyura leucocephala Тръноопашата потапница

Pernis apivorus Осояд

Elanus caeruleus Пепелява каня

Milvus migrans Черна каня

Milvus milvus Червена каня

Haliaeetus albicilla Морски орел

Gypaetus barbatus Брадат лешояд

Neophron percnopterus Египетски лешояд

Gyps fulvus Белоглав лешояд

Aegypius monachus Черен лешояд

Circaetus gallicus Орел змияр
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Латинско наименование Българско наименование

Circus aeruginosus Тръстиков блатар

Circus cyaneus Полски блатар

Circus macrourus Степен блатар

Circus pygargus Ливаден блатар

Accipiter brevipes Късопръст ястреб

Buteo rufinus Белоопашат мишелов

Aquila pomarina Малък креслив орел

Aquila clanga Голям креслив орел

Aquila heliaca Царски орел

Aquila chrysaetos Скален орел

Hieraaetus pennatus Малък орел

Hieraaetus fasciatus Ястребов орел

Pandion haliaetus Орел рибар

Falco naumanni Белошипа ветрушка

Falco vespertinus Вечерна ветрушка

Falco columbarius Малък сокол

Falco eleonorae Средиземноморски сокол

Falco biarmicus Далматински сокол

Falco peregrinus Сокол скитник

Falco cherrug Ловен сокол

Bonasa bonasia Лещарка

Tetrao urogallus Глухар

Alectoris graeca saxatilis Планински кеклик

Porzana porzana Голяма пъструшка

Porzana parva Средна пъструшка

Porzana pusilla Малка пъструшка

Crex crex Ливаден дърдавец

Grus grus Сив жерав

Tetrax tetrax Стрепет

Otis tarda Дропла

Himantopus himantopus Кокилобегач

Recurvirostra avosetta Саблеклюн



54

Латинско наименование Българско наименование

Burhinus oedicnemus Турилик

Glareola pratincola Кафявокрил огърлиник

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus) Планински дъждосвирец

Charadrius alexandrinus Морски дъждосвирец

Pluvialis apricaria Златиста булка

Hoplopterus spinosus Шипокрила калугерица

Philomachus pugnax Бойник

Gallinago media Голяма бекасина

Limosa lapponica Пъстроопашат крайбрежен бекас

Numenius tenuirostris Тънкоклюн свирец

Tringa glareola Малък горски водобегач

Xenus cinereus Пепеляв брегобегач

Phalaropus lobatus Тънкоклюн листоног

Calidris alpinа schinzii Тъмногръд брегобегач

Larus melanocephalus Черноглава чайка

Larus genei Дългоклюна чайка

Larus minutus Малка чайка

Larus audouinii Средиземноморска чайка

Gelochelidon nilotica Дебелоклюна рибарка

Sterna caspia Каспийска рибарка

Sterna sandvicensis Гривеста рибарка

Sterna hirundo Речна рибарка

Sterna paradisaea Полярна рибарка

Sterna albifrons Белочела рибарка

Chlidonias hybridus Белобуза рибарка

Chlidonias niger Черна рибарка

Bubo bubo Бухал

Glaucidium passerinum Врачбова кукумявка

Strix uralensis Уралска улулица

Asio flammeus Блатна сова

Aegolius funereus Пернатонога кукумявка
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Латинско наименование Българско наименование

Caprimulgus europaeus Козодой

Alcedo atthis Земеродно рибарче

Coracias garrulus Синя гарга

Picus canus Сив кървач

Dryocopus martius Черен кълвач

Dendrocopos syriacus Градински пъстър кълвач

Dendrocopos medius Среден пъстър кълвач

Dendrocopos leucotos Белогръб кълвач

Picoides tridactylus Трипръст кълвач

Melanocorypha calandra Дебелоклюна чучулига

Calandrella brachydactyla Късопръста чучулига

Lullula arborea Горска чучулига

Anthus campestris Полска бъбрица

Luscinia svecica Синьогушка

Oenanthe leucura Черно каменарче

Oenanthe pleschanka Черногръбо каменарче

Acrocephalus melanopogon Мустакато шаварче

Acrocephalus paludicola Водно шаварче

Hippolais olivetorum Голям маслинов присмехулник

Sylvia undata Пъстрогушо коприварче

Sylvia rueppelli Черногушо коприварче

Sylvia nisoria Ястребогушо коприварче

Ficedula parva Червеногуша мухоловка

Ficedula semitorquata Полубеловрата мухоловка

Ficedula albicollis Беловрата мухоловка

Lanius collurio Червеногръба сврачка

Lanius minor Черночела сврачка

Lanius nubicus Белочела сврачка

Pyrrhocorax pyrrhocorax Червеноклюна гарга

Emberiza hortulana Градинска овесарка

Emberiza caesia Пепелява овесарка
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Списък на видовете птици, включени в Приложение � на Закона за биологичното раз-
нообразие
Знакът “!” пред името на даден вид означава, че видът е включен в приложението 
към Резолюция № 6 (�99�) на Постоянния комитет на Бернската конвенция.
Знакът “*” пред името на даден вид означава, че видът изисква приоритетно съхра-
нение на неговото местообитание.
Означението “spp.” означава всички видове от този таксон, срещащи се на 
територията на Република България.

 КЛАС ПТИЦИ AVES 

  РАЗРЕД ГМУРКАЧОПОДОБНИ GAVIIFORMES 

  Сем. Гмуркачови
Червеногуш гмуркач
Черногуш гмуркач

Gaviidae 
Gavia stellata
Gavia arctica

  РАЗРЕД ГМУРЕЦОПОДОБНИ PODICIPEDIFORMES

  Сем. Гмурцови
Ушат гмурец

Podicipedidae
Podiceps auritus 

  РАЗРЕД ПЕЛИКАНОПОДОБНИ PELECANIFORMES 

 
!
!

!
!

 Сем. Корморанови
Mалък корморан
Среден корморан
Сем. Пеликанови
Къдроглав пеликан
Розов пеликан

Phalacrocoracidae
Phalacrocorax pygmeus
Phalacrocorax aristotelis desmarestii 
Pelecanidae
Pelecanus crispus
Pelecanus onocrotalus

  РАЗРЕД ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ CICONIIFORMES 

 
!
!
!
!
!
!
!

!
!

!
!

 Сем. Чаплови
Гривеста чапла
Ръждива чапла
Голям воден бик
Голяма бяла чапла
Малка бяла чапла
Mалък воден бик
Нощна чапла
Сем. Щъркелови
Бял щъркел
Черен щъркел
Сем. Ибисови
Бяла лопатарка
Блестящ ибис

Ardeidae 
Ardeola ralloides
Ardea purpurea
Botaurus stellaris
Egretta alba
Egretta garzetta
Ixobryhus minutus
Nycticorax nycticorax
Ciconiidae
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Threskiornithidae
Plаtalea leucorodia
Plegadis falcinellus



57

  РАЗРЕД ГЪСКОПОДОБНИ ANSERIFORMES 

 
!
!
!
!

!
!
!
!

 Сем. Патицови
Mалка белочела гъска
Белоока потапница
Червеногуша гъска
Тундров лебед

Поен лебед
Малък нирец
Тръноопашата патица
Ръждив aнгъч

Anatidae 
Аnser erythropus
Aythya nyroca
Branta ruficollis
Cygnus bewickii (Cygnus columbianus 
bewickii)
Cygnus cygnus
Mergus albellus
Oxyura leucocephala
Тadorna ferruginea

  РАЗРЕД СОКОЛОПОДОБНИ FALCONIFORMES 

 
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
 
 
!
!
!
!
!

 Сем. Oрли рибари
Oрел рибар
Сем. Ястребови
Късопръст ястреб
Черен лешояд
Скален орел
Голям креслив орел
Kръстат (царски) орел
Малък креслив орел
Белоопашат мишелов
Орел змияр
Тръстиков блатар
Полски блатар
Степен блатар
Ливаден блатар
Брадат лешояд
Белоглав лешояд
Белоопашат морски орел
Ястребов орел
Малък орел
Черна каня
Червена каня
Египетски лешояд
Осояд
Сем. Соколови
Ловен сокол
Малък сокол
Средиземноморски сокол
Далматински сокол
Белошипа ветрушка
Сокол скитник
Вечерна ветрушка

Pandionidae
Oрел рибар
Accipitridae 
Accipiter brevipes
Aegypius monachus
Aquila chrysaetos
Aquila clanga
Aquila heliaca
Aquila pomarina
Buteo rufinus
Circаеtus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Gypaetus barbatus
Gyps fulvus
Haliaeetus albicilla
Hieraaetus fasciatus
Hieraaetus pennatus
Milvus migrans
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Pernis apivorus
Falconidae
Falco cherrug
Falco columbarius
Falco eleonorae
Falco biarmicus
Falco naumanni
Falco peregrinus
Falco vespertinus
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  РАЗРЕД КОКОШОПОДОБНИ GALLIFORMES 

 

!
!

 Сем. Фазанови
Планински кеклик
Сем. Тетреви
Лещарка
Глухар

Phasanidae
Alectoris graeca graeca 
Tetraonidae
Bonasa bonasia
Tetrao urogallus

  РАЗРЕД ЖЕРАВОПОДОБНИ GRUIFORMES 

 
!

!

 

*

Сем. Жеравови
Сив жерав
Сем. Дроплови
Дропла

Gruidae 
Grus grus
Otididae
Otis tarda

 
!
!
!
!

 Сем. Дърдавцови
Ливаден дърдавец
Голяма пъструшка
Средна пъструшка
Малка пъструшка

Rallidae 
Crex crex
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla

  РАЗРЕД ДЪЖДОСВИРЦОПОДОБНИ CHARADRIIFORMES 

 
!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

 Сем. Туриликови
Турилик
Сем. Дъждосвирцови
Морски дъждосвирец
Планински дъждосвирец
Златистопер дъждосвирец
Шипокрила калугерица
Сем. Бекасови
Пъстроопашат крайбрежен бекас
Тънкоклюн свирец
Бойник
Средна бекасина
Малък горски водобегач
Пепеляв брегобегач
Сем. Саблеклюнови
Кокилобегач
Саблеклюн
Сем. Листоногови
Тънкоклюн листоног
Сем. Огърличникови
Кафявокрил огърличник
Сем. Чайкови
Дългоклюна чайка
Малка черноглава чайка
Малка чайка
Сем. Рибарки

Burhinidae 
Burhinus oedicnemus
Charadriidae
Charadrius alexandrinus
Eudromias morinellus
Pluvialis apricaria
Hoplopterus spinosus
Scolopacidae
Limosa lapponica
Numenius tenuirostris
Philomachus pugnax
Gallinago media
Tringa glareola
Xenus cinereus
Recurvirostridae
Himantopus himantopus
Recurvirostra avoseta
Phalaropodidae
Phalaropus lobatus
Glareolidae
Glareola pratincola
Lariidae
Larus genei
Larus melanocephalus
Larus minutus
Sternidae
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Белобуза рибарка
Черна рибарка
Дебелоклюна рибарка
Белочела рибарка
Каспийска рибарка
Речна рибарка
Гривеста рибарка

Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Geochelidon nilotica
Sterna albifrons
Sterna caspia
Sterna hirundo
Sterna sandvicensis

  РАЗРЕД СОВОПОДОБНИ STIGIFORMES 

 
!
!

 Сем. Същински сови
Пернатонога кукумявка
Блатна сова

Strigidae 
Aegolius funereus
Asio flammeus

!
!
!

 Бухал
Врабчова кукумявка
Уралска улулица

Bubo bubo 
Glaucidium passerinum
Strix uralensis

  РАЗРЕД KОЗОДОЕПОДОБНИ CAPRIMULGIFORMES 

 
!

 Сем. Козодоеви
Козодой

Caprimulgidae
Caprimulgus europaeus

  РАЗРЕД СИНЯВИЦОПОДОБНИ CORACIIFORMES 

 
!

!

 Сем. Земеродни рибарчета
Земеродно рибарче
Сем. Синявицови
Синявица

Alcedinidae 
Alcedo atthis
Coraciidae
Coracias garrulus

  РАЗРЕД КЪЛВАЧОПОДОБНИ PICIFORMES 

!
!
!
!
!
!
! 

 Сем. Кълвачови
Белогръб кълвач
Среден пъстър кълвач
Сирийски пъстър кълвач
Черен кълвач
Трипръст кълвач
Сив кълвач

Picidae 
Dendrocopos leucotos
Dendrocopos medius
Dendrocopos syriacus
Dryocopus martius
Picoides tridactylus
Picus canus

РАЗРЕД ВРАБЧОПОДОБНИ PASSERIFORMES

  
!
!
!

!

!
!

 Сем. Чучулигови
Късопръста чучулига
Горска чучулига
Дебелоклюна чучулига
Сем. Стърчиопашкови
Полска бъбрица
Сем. Сврачкови
Червеногърба сврачка
Черночела сврачка
Белочела сврачка

Alaudidae 
Calandrella brachydactyla
Lullula arborea
Melanocorypha calandra
Motacillidae
Anthus campestris
Laniidae
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius nubicus
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 Сем. Мухоловкови
Подсем. Дроздови
Черногърбо каменарче
Подсем. Коприварчеви
Мустакато шаварче
Водно шаварче
Голям маслинов присмехулник
Ястребогушо коприварче
Подсем. Мухоловкови
Беловрата мухоловка
Червеногуша мухоловка
Полубеловрата мухоловка

Muscicapidae
Turdinae
Oenanthe pleshanka
Sylviinae
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola
Hippolais olivetorum
Sylvia nisoria
Muscicapinae
Ficedula albicollis
Ficedula parva
Ficedula semitorquata

 
!

 Сем. Овесаркови
Градинска овесарка

Emberizidae 
Emberiza hortulana

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Списък на други приоритетни видове по групи

ПЕПЕРУДИ
Легенда:
CITES – Вашингтонска конвенция
Bern Convention – Appendix II
EU Red Book – Европейската червена книга (United Nation)
CORINE BIOTOPES: + 
CORINE BIOTOPES: * - новопредложени за България
RDBEB – Red Data Book of European Butterflies
Prime Butterflies Area in Bulgaria, целеви видове
ЗБР – Закон за биологичното разнообразие, приложения � и �
Ендемити: BL (балкански); B (български); SE (субендемити)
BBD – Национална стратегия за опазване на боилогичното разнообразие (Bulgaria’s 
Biological Diversity, Conservation Status and Needs Assessment)

Вид IUCN Bern CITES ЕU 
Red 

Book

CORINE RDBEB PBA ЗБР Ен-
дем

BBD Ред-
ки

Triodia 
adriaticus

BL + +

Triodia amasi-
naus dobro-
gensis

BL +

Heterogenea 
asella

+

Zygaena laeta +
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Вид IUCN Bern CITES ЕU 
Red 

Book

CORINE RDBEB PBA ЗБР Ен-
дем

BBD Ред-
ки

Zygaena sedi +

Bembecia 
pavicevici

BL +

Phyllodesma 
ilicifolia

VUA�c + +

Lasiocampa 
grandis

* +

Saturnia spini +

Saturnia pyri + +

Perisomena 
caecigena

+

Lemonia 
taraxaci

BL + +

Lemonia bal-
canica

SE

Kentrochrysalis 
elegans

* +

Sphingonaepi-
opsis 
gorgoniades

+

Proserpinus 
proserpina

DD II + + +

Rethera 
komarovi 
drilon

* SE +

Hyles hippo-
phaes

DD II + + +

Thymelicus 
acteon

+ +

Heteropterus 
morpheus

+ + +

Cartherocepha-
lus palaemon

+ + + +

Erynnis marloyi * +

Spialia phlo-
midis

* +
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Вид IUCN Bern CITES ЕU 
Red 

Book

CORINE RDBEB PBA ЗБР Ен-
дем

BBD Ред-
ки

Muschampia 
tessellum

+ + + +

Muschampia 
cribrellum

+ + +

Pyrgus cacaliae * + +

Pyrgus cinarae * + +

Parnassius 
apollo

VUA�cde II + + + + + +

Parnassius 
mnemosyne

II + + +

Zerynthia 
polyxena

II + + +

Zerynthia 
cerisy 
ferdinandi

* BL +

Gonepteryx 
farinosa

* +

Anthocharis 
gruneri

SE + +

Euchloe penia * BL +

Pieris ergane + + +

Colias 
caucasica 
balcanica

+ + + BL + +

Pontia 
chloridice

+ + +

Lycaena otto-
manus

VU 
A�ac

* + + SE +

Pseudophilotes 
vicrama

+ +

Scolitantides 
orion

+ + +

Glaucopsyche 
alexis

+ +

Maculinaea 
alcon

LR/nt + + + + + +
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Вид IUCN Bern CITES ЕU 
Red 

Book

CORINE RDBEB PBA ЗБР Ен-
дем

BBD Ред-
ки

Maculinaea 
arion

LR/nt II + + + +

Plebeius 
sephirus

+ + BL

Plebeius ar-
gyrognomon

+

Agriades dar-
danus

+ + BL +

Polyommatus 
aroaniensis

* + BL +

Polyommatus 
orphicus

BL +

Polyommatus 
nephohipta-
menos

* + BL + +

Esperarge 
climene

* +

Lopinga achine II + + + + +

Coenonympha 
rhodopensis

+ SE

Hyponephele 
lupina

+

Erebia orien-
talis

* + BL + +

Erebia medusa + +

Erebia alberga-
nus phorcys

* + B + +

Erebia gorge 
pirinica

+ BL + +

Erebia rhodo-
pensis

* + + BL +

Erebia otto-
mana

+ * SE +

Erebia cassio-
ides

* SE + +

Erebia pronoe * + SE +
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Вид IUCN Bern CITES ЕU 
Red 

Book

CORINE RDBEB PBA ЗБР Ен-
дем

BBD Ред-
ки

Erebia oeme * + SE + +

Erebia melas * + SE + +

Erebia pandro-
se ambicolo-
rata

B + +

Hipparchia 
senthes

+ SE +

Hipparchia 
volgensis

* SE + +

Pseudochazara 
orestes

* + BL +

Pseudochazara 
amalthea

* BL + +

Apatura iris + + +

Apatura ilia + + +

Apatura metis II + + + +

Limenitis 
populi

+ +

Neptis sappho + +

Neptis rivularis + +

Nymphalis 
xanthomelas

+ + + +

Euphydryas 
cynthia

* + SE + +

Melitaea trivia + +

Melitaea 
punica

+

Melitaea 
aurelia

+ + +

Melitaea brito-
martis

+ + + +

Melitaea 
arduinna

* SE + +

Melitaea 
diamina

+
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Вид IUCN Bern CITES ЕU 
Red 

Book

CORINE RDBEB PBA ЗБР Ен-
дем

BBD Ред-
ки

Brenthis hecate + +

Boloria euno-
mia

+ + +

Boloria pales 
rilaensis

* B + +

Boloria graeca 
balcanica

* B +

Archiearis 
puella mediter-
ranea

* B + +

Eumera regina * +

Asovia maeoti-
caria

+

Agriopis bes-
chkovi

* BL + +

Nychiodes 
dalmatina

SE

Nychiodes 
waltheri

+

Chemerina 
caliginearia

+

Charissa obs-
curata

+ + +

Charissa cer-
thiatus

* SE + +

Glacies coraci-
na bureschi

* B + +

Scopula corri-
valaria

+

Scopula immis-
taria beshkovi

B +

Idaea meto-
hiensis

* SE + +

Idaea spissilim-
baria

* SE +

Aplocera derve-
naria

* SE + +
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Вид IUCN Bern CITES ЕU 
Red 

Book

CORINE RDBEB PBA ЗБР Ен-
дем

BBD Ред-
ки

Eupithecia 
biornata

+

Eupithecia 
variostrigata

+

Paradrymonia 
vittata

* SE + +

Rhegmatophila 
alpina

* +

Oxicesta geo-
graphica

* +

Cryphia bur-
geffi

* BL + +

Drasteria 
caucasica

* +

Euchalcia 
variabilis fusco-
livacea

* B + +

Syngrapha rila-
ecacuminum

* B + +

Abrostola 
clarissa

+

Cucullia fra-
terna

* +

Calocucullia 
celsiae

+

Calophasia 
platyptera

* +

Calophasia 
barthae

* +

Oncocnemis 
michaelorum

B

Teinoptera 
lunaki

* BL + +

Amephana 
dalmatica

* SE +
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Вид IUCN Bern CITES ЕU 
Red 

Book

CORINE RDBEB PBA ЗБР Ен-
дем

BBD Ред-
ки

Asteroscopus 
syriaca deci-
pulae

* SE +

Valerietta 
niphopasta

SE +

Valerietta 
hreblayi

* B +

Panemeria te-
nebromorpha

BL +

Metaegle palli-
da subfumata

BL +

Mycteroplus 
puniceago

+

Pyrrhia treits-
chkei

+

Janthinea 
*aldskii

SE +

Caradrina 
suscianja

* SE + +

Caradrina 
pertinax

* +

Pseudoxestia 
apfelbecki

* SE +

Oxytripia 
orbiculosa 
noctivolans

* SE +

Xanthia cypre-
ago

* SE +

Agrochola 
deleta

* +

Agrochola 
thurneri

* BL + +

Agrochola 
kindermannii

* BL + +

Agrochola 
rupicapra

* +

Agrochola 
osthelderi

* +
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Вид IUCN Bern CITES ЕU 
Red 

Book

CORINE RDBEB PBA ЗБР Ен-
дем

BBD Ред-
ки

Conistra ragu-
sae macedo-
nica

* BL + +

Lacanobia 
praedita

* +

Hadena 
denowskii 
drenowskii

* BL +

Hadena 
persimilis

SE +

Conisania rena-
ti meszarosi

B + +

Episema lederi +

Dasypolia tem-
pli vecchimon-
tium

* BL + +

Dasypolia 
ferdinandi 
petrovi

B + +

Lithophane 
ledereri

* +

Lithophane 
lapidea

* +

Lithophane 
merckii

+

Polymixis 
trisignata

+

Hydraecia 
petasitis

+ +

Gortyna moe-
siaca

+

Hadula men-
dax occiden-
talis

BL +

Hadula stigmo-
sa atlantica

+

Egira bulgarica B +
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Вид IUCN Bern CITES ЕU 
Red 

Book

CORINE RDBEB PBA ЗБР Ен-
дем

BBD Ред-
ки

Epipsilia cer-
vantes vargai

BL +

Eugnorisma 
pontica

+

Euxoa cos 
crimaea

SE +

Euxoa glabella 
balcanica

BL +

Euxoa vitta 
hercegovinensis

* BL + +

Dichagyris 
melanura *

B + +

Dichagyris reni-
gera argentina

* B + +

Dichagyris flavi-
na pretiosa

* B + +

Agrotis ripae +

Agrotis fatidica * +

Nola ronkayo-
rum

SE +

Ocneria lederi +

Parocneria 
terebynthi

+

Orgyia anti-
quoides

* +

Cymbalophora 
rivularis

+

Rhyparioides 
metelkana

* +

Arctia flavia * +
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РИБИ

Българско наименование Латинско наименование

Моруна Huso huso

Шип Acipenser nudiventris 

Чига Acipenser ruthenus

Пъструга Acipenser stellatus

Руска есетра Acipenser gueldenstaedti

Черноморска пъстърва Salmo trutta labrax

Речна пъстърва Salmo trutta fario

Дунавска пъстърва Hucho hucho

Върловка Leucaspius delineatus

Езерна цаца Clupeonella delicatula

Лин Tinca tinca

Вардарски скобар Chondrostoma vardarense

Маришка мряна Barbus cyclolepis

Струмски гулеш Noemachelius angorae bureshi

Малък щипок Cobitis peshevi

Дунавски щипок Sabanejewia bulgarica

Европейска змиорка Anguilla anguilla

Деветигла бодливка Pungitius platygaster 

Триигла бодливка Gasterosteus aculeatus 

Волжка бяла риба Stizosteidon volgense 

Морска бяла риба Stizosteidon marinus 

Обикновена скумрия Scomber scombrus 

Кавказко попче Knipowitschia caucasica 

Дългоопашато попче Knipowitschia longicaudata 

Кеслерово попче Neogobius kessleri

Пъстро попче Benthophiloides brauneri 

Пъпчесто попче Benthophiloides stellatus 

Сирман Neogobius syrman 

Черноморски калкан Psetta maxima maeotica

Средиземноморски калкан Scophthalmus rhombus
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БОЗАЙНИЦИ (БЕЗ ПРИЛЕПИ)

Българско наименование Латинско наименование

Черноморска къртица Talpa levantis

Етруска земеровка Suncus etruscus

Скална мишка Sylvaemus mystacinus

Източносредиземноморска полевка Microtus guentheri

Горски сънливец Dryomis nitedula

Лешников сънливец Muscardinus avellanarius

Дива котка Felis sylvestris

Благороден елен Cervus elaphus

Белокоремен делфин Delphinus delphis

Златка Martes martes

Сив хомяк Cricetulus migratorius

Голям хомяк Cricetus cricetus

Българско наименование Латинско наименование

черноврат гмурец Podiceps nigricollis

червеноврат гмурец Podiceps griseigena

Сива гъска Anser anser

Посевна гъска Anser fabalis

Голям нирец Mergus merganser

Ням лебед Cygnus olor

Бял ангъч Tadorna tadorna

Сива патица Anas strepera

Червеноклюна потапница Netta rufina

Обикновена гага Somateria mollissima

Стридояд Haematopus ostralegus

Малък червеноног водобегач Tringa totanus

Малък зеленоног водобегач Tringa stagnatilis

Горски водобегач Tringa ochropus

ПТИЦИ

* със затъмнен шрифт са тези видове, които гнездят у нас
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Горски бекас Scolopax rusticola

Средна бекасина Gallinago gallinago

Малка бекасина Lymnocryptes minima

Малък свирец Numenius phaeopus

Голям свирец Numenius arquata

чернокрил огърличник Glareola nordmanni

Голям брегобегач Calidris canutus

Трипръст брегобегач Calidris alba

Плоскоклюна бекасина Limicola falcinellus

Голяма черноглава чайка Larus ichthyaetus

Голяма черногръба чайка Larus marinus

Малка черногръба чайка Larus fuscus

Гълъб хралупар Columba oenas

Забулена сова Tyto alba

Качулата кукувица Clamator glandarius

Блед бързолет Apus pallidus

Алпийски бързолет Apus melba

Въртошийка Jynx torquilla

Ушата чучулига Eremophila alpestris 

Пъстрогуша завирушка Prunella collaris

Скалолазка Tichodroma muraria

Трънковче Cercotrichas galactotes

Северен славей Luscinia luscinia  

Градинска червеноопашка Phoenicurus phoenicurus

Пъстър скален дрозд Monticola saxatilis

Син скален дрозд Monticola solitarius

Свилено шаварче Cettia cetti

Индийско шаварче Acrocephalus agricola

червеногушо коприварче Sylvia cantilans

Малко черноглаво коприварче Sylvia melanocephala

Орфеево коприварче Sylvia hortensis

Речен цвъркач Locustella fluviatilis
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Градинско коприварче Sylvia borin

Планински певец Phylloscopus bonelli

Градинска дърволазка Certhia brachydactyla

Торбогнезден синигер Remiz pendulinus

Жълтоклюна гарга Pyrrhocorax graculus

Розов скорец Sturnus roseus

Скално врабче Petronia petronia

Елшова скатия Carduelis spinus

червена чинка Carpodacus erythrinus

Тръстикова овесарка Emberiza schoeniclus

Мустакат синигер Panurus biarmicus

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Типове дейности касаещи управлението на екологичната мрежа НАТУРА �000 и съот-
ветните европейски източници за финансирането им. 
Типове дейности и Европейски източници за тяхното финансиране�

ЕФРСР Лидер ЕФР СРП Лайф+� ЕФРР� ЕСФ КФ4

Планиране на управлението, администриране и поддържани на свързаната с мрежа-
та НАТУРА �000 инфраструктура

Разработване на ръко-
водства за планове за 
управление по типове 
местообитания

v x5

Разработване на плано-
ве за управление (ПУ)

v v v v

1 Представената информация, отчасти се базира на Ръководството за финансиране на НАТУРА �000, из-
готвено от WWF (online version May �006, ISBN 9�-79-0�4�7-4).
2 LIFE+ няма да финансира дейности, които подлежат на финансиране или получават финансиране за дадена 
дейност от другите европейски финансови инструменти, вкл. ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕФРСР, СРП, ЕФР. Лайф + ще 
подпомага финансово демонстрирането на иновационни политики и подходи, технологии и методи (ОБЩА 
ПОЗИЦИЯ, одобрено от Съвета във връзка с приемане на Наредба на Европейския Парламент и на Съвета за 
финансовия инструмент за околна среда (Лайф+), Брюксел, �4 юни �006, 6284/06/COMMON POSITION adopted 
by the Council with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning 
the Financial Instrument for the Environment (LIFE+), Brussels, 14 June 2006, 6284/06).
3 Финансирането чрез ЕФРР е предназначено за продуктивни инвестиции (напр. за инфраструктура). Поради 
това, дейностите свързани с мрежата НАТУРА �000 трябва да бъдат интегрирани в по-широк контекст.
4 Дейностите свързани с мрежата НАТУРА �000 трябва да бъдат интегрирани в по-широк контекст.
5 X – Отбелязва дейности, които не подлежат изцяло на финансиране от съответния източник.
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Преглед на съществу-
ващите ПУ, стратегии 
и др. 

v v v v

Повишаване капаците-
та на съществуващи-
те управленски органи 

Консултации, обще-
ствени обсъждания, 
създаване и функци-
ониране на работни 
мрежи, комуникиране 
със собствениците на 
земи в мрежата и др.

v v v v v v v

Поддържане на съоръ-
жения за осигуряване 
на достъп и ползване в 
сайтовете, интерпре-
тативни дейности, 
информиране и др. 

v v v x v

Изграждане на капа-
цитет (обучение на 
управленския и експер-
тен персонал)

v v x v

Оборудване v

Текущи дейности по управление на видовете и местообитанията в мрежата НАТУРА 
�000

Консервационни 
мерки – поддържане 
на благоприятен кон-
сервационен статус 
на местообитания и 
видове, включително 
подобряване на благо-
приятния консервацио-
нен статус. 

Държавни 
гори

v

Не-дъ-
ржавни 
гори

v v v v

Селскос-
топански 
терито-
рии

v v v v

Пасища и 
ливади

v v v v

Влажни 
зони

v v v v v

Открити 
про-
странс-
тва

v v v v
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Мониторинг и наблю-
дение

v v v v v

Проучвания и изследва-
ния

v v v

Подсигуряване на 
информационни и 
печатни материали 

v v v v v v v

Обучение на собс-
твениците на земи 
попадащи в мрежата и 
на местни общности 

v v v v v v

Инфраструктура, капиталови инвестиции 

Закупуване на земи, 
вкл. компенсиране за 
забрани/ограничения 
относно застрояване и 
изграждане на мащабни 
инфраструктури 

v v v

Инфраструкту-
ра необходима за 
възстановяването 
на местообитания, 
както и посетителка 
инфраструктура

v v v v v

Възстановяване на 
влажни зони

v v x v

Финансирането на националната екологична мрежа ще се осъществява основно чрез 
Оперативна програма “Околна среда �007-�0�� г.” – приоритетна ос � - опазване и 
възстановяване на биологичното разнообразие. 
ОП “Околна среда �007-�0�� г.” е една от седемте оперативни програми, разработени 
като част от Националната стратегическа референтна рамка на Република България 
за програмния период �007-�0�� г. 
Приоритетна ос � - опазване и възстановяване на биологичното разнообразие - е насочена 
към опазване, възстановяване и подпомагане цялостното управление на видове и природ-
ни местообитания, попадащи в обхвата на националната екологична мрежа, изградена 
от защитени територии и защитени зони от НАТУРА �000.
В ОП околна среда е записано, че „с цел по-доброто и благоразумно управление на за-
щитените зони от НАТУРА �000 трябва да се разработят планове за управление. Тези 
планове за управление са особено необходими в случаите, когато в зоните с местоо-
битания и видове от Европейско значение се засягат
много интереси и съществуват различни заинтересовани лица. Плановете за управле-
ние ще определят същинските зони и зоните където могат да се развиват различни 
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дейности, както и специфичните мерки, които да осигурят опазването на природа-
та.”
В рамките на тази приоритетна ос е предвидено финансиране на следните типове 
дейности:
(�) Разработване и актуализиране на плановете за управление на защитени терито-

рии и на планове за управление на защитените зони от НАТУРА �000. 
(�) Повишаване на информираността на общините и населението за мрежата НАТУ-

РА �000 .
(�) Създаване на управителни органи на определените места от НАТУРА �000 и по-на-

татъшната им подкрепа с оглед повишаване на административния капацитет и 
ефективността на публичната администрация. 

(4) Изпълнение на дейности (вкл. инвестиционни и покупка на оборудване), в съот-
ветствие с идентифицираните нужди (мерки) в одобрените планове за управ-
ление за (�) защитени зони от мрежата НАТУРА �000 (�) защитени територии, 
свързани с опазване и възстановяване на местообитания и регулирано използване 
на видовете (включени в одобрените планове за управление). 

(6) Изпълнение на дейности, целящи смекчаване на влиянието на климатичните про-
мени върху биологичното разнообразие. 

(7) Подкрепа за изпълнението на бъдещи проекти (включително проекти, които
предвиждат изграждане на инфраструктура) в рамките на приоритета
(�) Подготовка на бъдещи проекти за последващо финансиране в рамките на приори-

тет � от ОП “Околна среда �007 – �0�� г.”
Източници на финансиране:
Европейски фонд за регионално развитие – финансирането от фонда ще бъде макси-
мум �5% от общите допустими разходи. 
Национални средства - съ-финансирането по линия на националния бюджет ще бъде 
минимум �5% от общите допустими разходи в рамките на настоящия приоритет, 
както и на ниво отделен проект.
Освен ОП Околна среда програмата за развитие на селските райони предвижда ком-
пенсиране на земеделските производители, чиито места попадат в Националната 
екологична мрежа НАТУРА �000. Това ще е от съществено значение за изпълнението на 
мерките за опазване на различните местообитания и видове, включени в плановете 
им за управление. Програмата ще финансира дейности, насочени към еко- туризъм, как-
то и дейности за популяризиране на природни/културни забележителности с местно 
значение, но само на територии, които попадат извън местата по НАТУРА �000.
ОП “Регионално развитие” също ще осигурява финансова подкрепа за обновяване на 
природни забележителности, представляващи туристически интерес. Програмата 
ще осигурява средства за популяризиране на природни/културни забележителности 
с национално значение, но само на територии извън НАТУРА �000 (т.е. допустими ще 
бъдат само дейности, които се извършват извън границите на Националната еколо-
гична мрежа НАТУРА �000).
Финансовият план на оперативна програма “Околна среда �007 – �0�� г.” е разработен 
на базата на финансовия план, заложен в. Националната стратегическа референтна 



77

рамка на Република България за периода �007–�0�� г. ( одобрена на ��.��.�006 г). Реализа-
цията на оперативна програма “Околна среда �007 – �0��  г.” ще се подпомага финансо-
во от два фонда на ЕС: кохезионния фонд (в размер приблизително на �,0�7 млн. евро) и 
европейския фонд за регионално развитие (в размер приблизително на 4�9 млн. евро).
Реализацията на ОП “Околна среда �007 – �0�� г.” ще се подпомага финансово и от на-
ционални средства в размер на ��4,� млн. евро, които представляват �0% национално 
съ- финансиране за средствата от КФ и �5% национално съ-финансиране за средства-
та от ЕФРР. Общият финансов пакет за реализацията на ОП “Околна среда �007 – �0�� 
г.” възлиза на � �00 74� 0�5 евро. В рамките на този финансов пакет, за приоритет � 
– Опазване и възстановяване на биоразнообразието - са определени 5.�0% от общите 
финансови средства по ОП или �04 44� ���,9 евро. Този приоритет ще бъде финанси-
ран от eвропейския фонд за регионално развитие.
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