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Въведение
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Този наръчник е изготвен в рамките на проект „Засилване участието на 
гражданското общество за опазване на сърцевинните зони на местата от 
Натура 2000”, изпълняван от Българско дружество за защита на птиците и 
финансиран по програма „Развитие на гражданското общество 2005”. Основната 
цел на проекта е засилване на ролята и участието на гражданското общество 
в управление на Натура 2000 зоните за птиците в Южен централен район, чрез 
изграждане на работни групи от сътрудници и повишаване на капацитета му за 
реализирането на политиките на Европейския съюз за опазване на природата. 
С публикуването на този наръчник ще се осигури възможност за предоставяне 
на ценни насоки за работа, не само за сформираните по време на проекта групи 
от доброволни сътрудници, но също така и на нови такива групи на по-късен 
етап, включително и в нови райони на страната. Така успешният опит, натрупан 
в рамките на отделния проект, ще бъде мултиплициран и ще се продължи да 
допринася за опазването на птиците, техните местообитания и на българската 
природа като цяло.

Защо и за кого е написан наръчникът?

Един от успешните подходи да опазим най-ценните за птиците територии – 
Орнитологично важните места е да обединим усилията си и да работим в 
партньорство с местните общности и другите заинтересовани лица. Работата 
с хората на място помага да се ангажират главно местните поддръжници 
за опазването на местата. Това са хора, които имат някаква силна връзка 
(икономическа, културна или историческа) с мястото защото живеят или 
работят там или го ползват за почивка. 

Този наръчник е предназначен за онези хора, които без значение на пол, възраст, 
етническа принадлежност или социален статус, желаят да се ангажират според 
уменията си по-активно в опазването на птиците и ценните за тях места. Ако 
вие можете да се определите към някоя от групите описани по-долу, то този 
наръчник е предназначен за вас!

Много хора са природозащитници по душа и желаят да участват в опазването 
на местата, които значат много за тях – обикновено там където живеят или 
работят или с които имат някаква друга връзка. Често тези хора се организират 
в местни инициативни групи, клубове и сдружения. Те играят важна роля в 
проследяването на състоянието на местата, дават информация за заплахи или 
участват в природозащитни действия на място.

Поради факта, че често живеят в близост или в самото орнитологично важно 
място, местните хора влияят върху биоразнообразието там. Това би могло да 
става чрез начина по който стопанисват земите или като влияят на местните 
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власти при вземане на решения. Те могат да въздействат при изготвянето на 
правилници, програми, планове, дори закони и по този начин да допринесат за 
опазването на природата.

Много често е необходимо да се повиши познанието на хората за международната 
стойност, която мястото притежава. Местните хора могат да бъдат влиятелни 
посредници в предаването на природозащитните послания – те познават 
аудиторията си, запознати са с надеждите и страховете на хората, познават 
местните проблеми, традиции и политики.

Много често живота и поминъка на местните хора пряко зависи от ресурсите 
и екологичните услуги, които орнитологично важните места им предоставят. 
По тази причина те имат интерес да поддържат тези ресурси и услуги за дълъг 
период от време. Вече има много практики, които показват че грижливото 
и природосъобразно ползване на ресурсите в тези места има потенциала да 
намали бедността в района.

Местните хора могат да имат законови права върху мястото (например да са 
собственици на земи), включително и правото да участват във вземането на 
решения. Те могат да участват в администрациите на местните и регионалните 
институции, които отговарят за прилагането на законите на място. Освен това 
хората имат фундаментални човешки права, например минимален стандарт на 
живот, чиста вода или участие в процеса на вземане на решения. Когато тези 
права са свързани с природата, те дават на хората причина активно да работят 
за опазването на околната им среда.

Сигурно е, че такива хора живеят навсякъде около нас, но те често не се включват 
в опазването на местата. От една страна е твърде вероятно те да не знаят, че 
са в близост до такава ценна територия, но по-честата причина е, че не знаят с 
какво могат да бъдат полезни или не са сигурни че техните знания и умения ще 
бъдат от полза за опазването на птиците.

Наръчникът предоставя на всички тези хора възможност да станат доброволни 
сътрудници на програмата за ОВМ, като дава основни насоки за това къде, кога 
и по какъв начин могат да участват в действеното опазване на най-важните 
за птиците места. Той е разделен в три части за улеснение на читателите. В 
първата част се представя концепцията за Орнитологично важните места, 
като един от трите основни подхода в опазването на птиците. Втората част 
представя четирите основни аспекта на опазването на места – поставянето 
под законова защита, управлението на територии, премахването на заплахи и 
проследяването на състоянието. В тази част е обърнато специално внимание на 
ролята на различните участници, като са дадени и някои практически съвети. В 
третата част са представени полезни за практическата работа приложения.
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Орнитологично важни 
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1.1. Определяне и защита на 
ключови за дивите птици 
места, като подход за 
опазването им.
Опазването на важните за птиците 
места е основно направление в 
дейността на Българско дружество 
за защита на птиците и един от 
трите ключови подхода  на Бълдлайф 
Интернешънъл1 за опазване на 
дивите птици, наред с опазването на 
видовете и присъщите им природни 
местообитания.
Различните видове птици зависят от специфични условия и се специализират да 
ползват определени ресурси на средата в различна степен. Това от една страна 
е породило многообразието от птици, а от друга ограничава разпространението 
на видовете в зависимост от нуждите им.
Местообитанията на видовете птици са райони с комбинация от специфични 
ресурси, които са им необходими за храна, подслон, възпроизвеждане. Индивидите 
от един вид имат сходни изисквания по отношение на условията, ресурсите и 
местообитанията.
Има широко разпространени видове птици, срещащи се навсякъде по планетата, 
например домашното врабче, но те са малко. Повечето видове се срещат само в 
определени области (ареали2). В границите на ареала може да има една или много 
популации3 на вида. Популациите в границите на ареала на вида могат да са повече 
или по-малко изолирани. Колкото по-далеч са една от друга, толкова по-труден е 
обменът на индивиди между тях и толкова по-изолирани са те.
При някои видове индивидите са сравнително равномерно разпръснати в границите 
на ареала през целия си жизнен цикъл4 (птиците от семейства Ястребови, 
Фазанови, Сови, Кълвачови, много представители на разред Врабчоподобни). Други 
видове обаче, по време на различни периоди от жизнения си цикъл се концентрират 
или предпочитат определени места от ареала си. Например малкия корморан 
гнезди колониално и образува струпвания по време на миграция и през зимата; 
белия щъркел гнезди разпръснато, но по време на миграция се придвижва на големи 
ята и се струпва на определени места за почивка; много от чайковите птици 
гнездят колониално, но са разпръснати извън гнездовия период. За да увеличат 

1 Бърдлайф Интернешънъл (BirdLife International)  е световно партньорство на неправителствени организации, което се стреми да опазва 
птиците и техните местообитания, както и на биоразнообразието като цяло, работейки с хората за постигане на устойчивост в ползването 
на природните ресурси. Партньорите на Бърдлайф работят в повече от 100 страни по света http://www.birdlife.org/worldwide/global/index.html. 
Българско дружество за защита на птиците е пълноправен член в това партньорство от 1992 г.

2 Ареал на даден вид е географската територия на срещане на вида.
3 Популацията е географски обособена съвкупност от индивиди на един и същи вид, в която протича свободна обмяна на генетичен материал
4 Жизненият цикъл е съвкупността от всички характерни за вида биологични особености, които се повтарят през определен период от време (при 

птиците: периоди от жизнения цикъл са напр. размножаване, линеене, скитане, миграция, зимуване).

© Thierry Meeus
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шансовете си да преживеят, някои 
видове се нуждаят от различни условия 
и ресурси през различните стадии от 
жизнения си цикъл, като в редица случаи 
те са свързани с пространството. 
Така в пространствено отношение 
някои видове определено са зависими 
от места с определена комбинация на 
условия и ресурси (например подходящи 
места за почивка, температура, 
хранителна база, и т.н.). Тези места, 
макар и твърде ограничени по 
териториален обхват в сравнение с 
целия ареал на вида се явяват ключови 
за оцеляването му. Липсата или 
влошаването на качествата на кое да 

е условие или ресурс в тези места е възможно да се окаже пагубно за вида.

Такива места в Европа са например:

• Места за световно застрашени видове (Collar et al. 1994) и други видове 
 от европейско природозащитно значение (BirdLife International, 2004, CEC 1994).

• Места за мигриращи видове, които се струпват в големи количества 
 (Rose and Scott 1997).

• Места за видове, които са уникални за малък регион – ендемични 
 видове (Stattersfield et al. 1998).

• Места, които поддържат групи от видове, които са представителни 
 за определен биом.

Бърдлайф Интернешънъл определя такива места като Орнитологично важни 
места (ОВМ), където редовно могат да бъдат наблюдавани значителна част от 
популациите на някои от посочените по-горе видове. Защитата и управлението 
на тези много приоритетни места в мрежа, обхващаща всички страни по света, 
може значително да допринесе за ефективното опазване на тези видове. Една 
от основните цели на БърдЛайф Интернешънъл е да изгради световна мрежа от 
ОВМ, чрез прилагането на Програмата за орнитологично важните места. 

Програмата за Орнитологично важните места на БърдЛайф Интернешънъл e 
световна инициатива насочена към определяне и опазване на мрежа от критични 
места за птиците по света - ОВМ, целяща да насърчи опазването на птиците. 
БДЗП работи по програмата за ОВМ на практика от създаването си. ОВМ са 
важни за жизнеспособността в дългосрочен план на естествено срещащите се 
популации на диви птици в ареалите на видовете им (за тези видове, за които 

© Сергей Дерелиев
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подходът основан на места е подходящ). 
Тази мрежа може да се счита за 
необходимия минимум, който да осигури 
оцеляването на видовете в техните 
ареали, независимо че останалите им 
местообитания изчезват навсякъде 
на други места поради човешката 
намеса или други изменения. По тази 
причина последствията от загубата 
на кое да е от тези места може да са 
несъизмеримо тежки. 
Трайната екологична цялост на ОВМ е 
критична за поддържане и опазване на 
такива видове. Основните механизми 
за опазване са законовата защита, 
управлението, премахването на 
заплахи и проследяването на състоянието на такива ключови места и много (но 
не всички) видове птици могат бъдат ефективно опазени чрез тези механизми. 
Особеностите в разпространението на птиците са такива, че в повечето случаи 
е възможно да се изберат места, които поддържат много видове.
Програмата се стреми да насочва националните природозащитни стратегии, 
чрез подпомагане и разработване на национални програми за защитени 
територии. Тя също е предназначена да подпомага природозащитните дейности 
на международните организации и да насърчава прилагането на световните 
споразумения и регионалните мерки.
Опазването на ОВМ е от ключово значение за опазване не само на дивите птици 
и местообитанията им, но и за поддържане на равновесието в природата. 

Функциите, които изпълняват такива 
места в баланса на екологичните 
процеси като формиране на климата и 
кръговрата на веществата, са  все по-
високо оценявани с преминаването към 
по-устойчиво ползване на природните 
ресурси. Освен дългосрочните 
ползи, придобити чрез опазване на 
биоразнообразието в тях, местата 
имат също много други важни функции 
за обществото (включително в 
обучението и възпитанието, науката).

ОВМ имат и нематериална и 
нефинансова стойност, като 
предоставят основание за местна и 
национална гордост.

© Светослав Спасов
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1.2. Орнитологично важните места - най-ценните за дивите 
птици територии
Световната мрежа от ОВМ днес включва около 20 000 места по целия свят, 
избрани използвайки стандартни, международно признати критерии. ОВМ се 
избират на базата на числеността на птиците и пълния брой видове, които те 
поддържат, така че взети заедно образуват мрежа в рамките на географското 
разпространение на видовете.

За да бъде определено дадено място като „орнитологично важно” е необходимо 
то да отговаря на определени условия:

• да отговаря на стандартизирани орнитологични критерии

• да е с международно значение - световно, регионално (континентално), 
подрегионално

• да бъде достатъчно голяма територия, за да съхранява самоподдържащи се 
популации на видове

• да е добре обособена територия с ясни граници

• заедно с други подобни места да формира мрежа в рамките на разпространението 
на видовете

Значимостта на дадено място за птиците се определя на базата на 
международно признати и стандартизирани критерии. Те са разработени от 
Бърдлайф Интернешънъл на основата на съвременните познания за размера 
и тенденциите в числеността на популациите на птиците. Критериите 
удостоверяват, че местата избрани за ОВМ имат реално значение за опазване 
на птиците в международен аспект и са общо изискване, което всички страни 
определящи ОВМ спазват. Критериите създават съгласуваност в определянето 
на ОВМ и позволяват сравняването им на национално, континентално и световно 
равнище.

Те позволяват определянето на ОВМ, като места с международно значение за:

• застрашени видове птици;

• видове птици, образуващи струпвания;

• групи от ендемични видове;

• групи от биомно ограничени видове.

Към всеки критерий има разработен списък от видове. За всеки вид са представени 
числени популационни прагове, които трябва да бъдат достигнати или превишени, 
за да може мястото да бъде избирано по този критерий. Праговете се изчисляват 
на базата на международно признати източници на данни за популациите на 
птиците, както и спрямо техният природозащитен статус.
Чрез прилагането на различни числени прагове, международното значение на 
дадено място за даден вид може да се категоризира на три ясно разграничими 
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географски равнища: световно - (критерии “А”); регионално (континентално) - 
(критерии “В”); подрегионално (например Европейски съюз) - (критерии “С”). По 
този начин местата се класират като световно важни (най-значимите), важни 
на ниво континент  (напр. Европейски важни) и подрегионални ОВМ (напр. ОВМ от 
значение за Европейския съюз).

За избора на ОВМ в Европа са разработени следните критерии:

Категория Критерий
А Места от световно значение

А1 Места за световно застрашени видове
А2 Места за видове с ограничен ареал
А3 Места за биомно отграничени групи видове
А4 Струпвания
В Места от регионално значение (Европа)

В1 Струпвания
В2 Места за видове с неблагоприятен природозащитен статус в Европа

В3
Места за видове с благоприятен природозащитен статус, концентрирани в 
Европа

С Места от подрегионално значение (Европейски съюз)
С1 Места за световно застрашени видове
С2 Застрашени таксони, включени в приложение І на Директивата за птиците
С3 Мигриращи незастрашени видове
С4 Струпвания
С5 Струпвания – места с тесен фронт на миграция
С6 Застрашени видове на ниво Европейски съюз

Едно ОВМ се определя така че, доколкото е възможно:

1. да е различно по характер или по местообитания или по орнитологично значение 
в сравнение с околните територии;

2. да съществува като реална или потенциална защитена територия с или без 
буферна зона или да бъде район, който може да бъде управляван по някакъв 
начин с природозащитна цел;

3. самостоятелно или с други места да бъде независима територия, която да 
удовлетворяла всички изисквания на птиците, за които е важно, използващи го 
през времето, когато се срещат там.

Където се срещат обширни пространства от еднообразни местообитания, 
важни за птици, се прилагат само втората и третата характеристики. 
При определянето на границите предварително се обмисля как мястото може 
да бъде най-добре защитено на практика. Най-често могат да се използват 
трайни, ясно различими граници, като пътища, реки, ж.п. линии и др. Там, където 
няма очевидни прекъсвания в местообитанието  могат да помогнат характерни 
елементи на ландшафта като вододели, планински била и върхове на хълмове. 
Уместно е да се използват също и границите на собственост. 
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Опазване и управление на 
ОВМ

© Архив БДЗП
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Веднъж определени, Орнитологично 
важните места е необходимо активно 
и целенасочено да бъдат опазвани, 
за да оцелеят и застрашените 
видове птици. Опазването е процес 
продължаващ във времето, значително 
по-дълго отколкото самото определяне 
на ОВМ. Той включва в себе си различни 
по характера си действия, обединени 
в три групи – осигуряване на законова 
защита, премахване на заплахи  и 
управление. Те са взаимно свързани 
по между си, винаги са законово 
определени, а прилагането им зависи от 
екологичните особености на застрашените видове и нуждата им от защита. При 
управлението на местата се отчитат и спецификите на местните общности. 
В опазването на ОВМ се включват широк кръг участници, както институции и 
организации, така и групи от хора и отделни личности. Всеки от тях има свое 
място, роля и отговорности.
В целия процес на опазване е важно да знаем дали предприетите действия са 
ефективни и водят към постигането на основната цел – опазването на птиците. 
Затова неизменна част от него е проследяване на състоянието на ОВМ (т.нар. 
мониторинг).

2.1. Осигуряване на Законова защита за ОВМ
Един от основните инструменти за опазването на ОВМ е поставянето им под 
някакъв вид законова защита, която да ангажира обществото с активното им 
опазване. Законовата защита може да е обявяванено на цялата или част от ОВМ 
като защитена територия с национален или международен статут. 

Основни нормативни актове

В България два закона определят законовата защита на местата – Закона за 
защитените територии (ЗЗТ) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 
Чрез тях също трябва са се осигури и прилагането на международните договори 
в областта на опазването на природата. Със ЗЗТ се въвеждат международно 
приетите категории защитени територии на IUCN5. Със ЗБР се осигурява 
опазването на защитените територии с международно значение според 
различните конвенции и законодателството на Европейския съюз, специално 
екологичната мрежа Натура 2000.
Международни и регионални конвенции и програми, както и актовете на 
Европейския съюз представляват ефективни инструменти за международното 

© Архив БДЗП
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сътрудничество в областта на 
биоразнообразието. Те са израз 
на усилията на държавите за 
постигането на общи цели по 
отношение на опазване на природата. 
Повече от 10 международни конвенции 
или директиви, приети от 1975 г. 
насам и 4 международни програми са 
от практическо значение за опазване 
на видовете животни и растения и 
техните местообитания. В повечето 
от тях има специална част, в която 
се отделя внимание на опазването на 
местообитанията на видове чрез подхода, основан на места. В някои от тях е 
залегнала и концепцията за екологичната мрежа, като функционално единна 
система за опазването на едни или други компоненти на биоразнообразието.

Конвенциите са международни договори, чрез които на базата на 
сътрудничеството между договарящите държави се постигат общи за тях цели. 
Съгласно чл.5, ал. 4 от Конституцията на Република България “международните 
договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в 
сила за Република България, са част от вътрешното право на сраната. Те 
имат предимство пред тези норми на вътрешно законодателство, които им 
противоречат”. Практическа роля за опазването на ОВМ имат конвенциите, 
които изискват определянето на защитени територии: Конвенцията за опазване 
на влажните зони, Конвенцията за опазване на Европейската дива флора и фауна, 

Конвенцията за опазване на биологичното 
разнообразие, Конвенцията за защита 
на мигриращите видове диви животни и 
Конвенцията за културното и световно 
природно наследство.

Конвенцията за опазване на влажните зони 
изисква всяка страна да определи влажни 
зони с международно значение на своята 
територия (чл.2-4), наречени Рамсарски 
места и да им осигури подходяща защита 
и управление. Задълженията на страните 
членки включват цялостното опазване 
на биоразнообразието на влажните зони, 

подготовка на планове за управление, популяризиране сред обществеността и др. В 
рамките на Конвенцията са разработени специални критерии, които да подпомогнат 
определянето на влажни зони с международно значение. Критериите за определяне 
на ОВМ са съизмерими с тези на Рамсарската Конвенция. По тази причина ОВМ, 
отговарящи на тези критерии трябва да бъдат включени в Рамсарския списък.

© Архив БДЗП
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Според конвенцията за защита на 
световното наследство всяка страна 
приема правното си задължение да 
осигури откриването, опазването, 
защитата, представянето и 
предаването към бъдещите поколения 
на природното наследство, разположено 
върху територията й. Страната 
трябва да извърши всичко, което е 
по силите й, за постигането на този 
резултат. Тя  определя местата на 
природно наследство също на базата 
на ясни критерии и представя на 
Световният съвет по наследство 
опис на собствената формирана част 
на културно и природно наследство, 
намиращо се на нейна територия за 
включване в списъка. Страните членки 
са задължени да правят всичко, което е 
по силите им, за да защитят местата, 
включени в списъка. Освен Конвенцията, 
към UNESCO е създадена и специална 
програма “Човек и биосфера”. Тя цели да 
се създаде световна мрежа от резервати 
– биосферни резервати, които са примери 
за естествени биоми или съобщества, 
хармонични ланшафти или видоизменени 
екосистеми. Всеки биосферен резерват 
трябва да е достатъчно голям, за да 
представлява ефективно защитена 
единица и трябва да има подходяща 
дългосрочна защита. Например в 
Германия биосферните резервати са от 
типа и с размерите на нашите природни 
паркове.

Конвенция за опазване на европейската 
дива флора и фауна и природните 
местообитания (Бернската конвенция) 
задължава всяка страна членка да 
предприеме подходящи правни и 
административни мерки за осигуряване 
съхранението застрашени естествени 
местообитания и на местообитанията 
на видовете, особено на онези, включени 
в приложения I и II (чл.4). Страните 
трябва да обърнат специално внимание 
върху защитата на районите, които 
са от значение за мигриращите видове 
и са разположени в близост и във 
връзка с прелетните пътища, като 
местата за зимуване, почивка, хранене, 
размножаване или местата за линеене 
(смяната на оперението) (чл. 3.1). Тъй 
като се изисква да се предотвратят 
щети или разрушаване на местата за 
гнездене и почивка на видовете (чл.6б), 
е необходимо определянето на важни 
за размножаване и почивка места на 
видовете от приложение II. В тази връзка 
е приета Препоръка номер 16 (1989) “за 
места от специален природозащитен 
интерес”, според която страните членки 
да предприемат мерки за определяне на 
Места от специален природозащитен 
интерес. Така се гарантира, че ще 
вземат необходимите подходящи 
природозащитни мерки за всяко място. 
Екологичната мрежа “Емералд” е 
инициатива на Бернската конвенция в 
съответствие с тази препоръка, целяща 
да разшири мрежата от защитени 
територии Натура 2000 отвъд границте 
на Европейския съюз. 

Конвенцията за биологичното разнообразие и Конвенцията за мигриращите видове 
диви животни също изискват конкретно опазване на местообитания на видове и 
ключови за биоразнообразието територии, без да създават собствени категории 
защитени територии. Те изцяло разчитат на прилагането на националните системи 
от защитени територии и съществуващите международни екологични мрежи. 
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Директивите са форма на закон, 
специфична за Европейския съюз. За 
да се осигури тяхното приложение 
е необходимо да бъдат пренесени 
(транспонирани) в националните 
законодателства на Страните 
членки, като методът на изравняване 
на националната правна и 
административна система се оставя 
като свобода на действие на Страните 
членки. На ниво Европейски съюз е 
важно те да постигнат резултата, 
изискван от Директивите.
Основните директиви, имащи 

отношение към опазване на ОВМ, чрез включването им в Европейската 
екологична мрежа Натура 2000 са Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 
местообитания и дивата флора и фауна (Директива за местообитанията) и 
Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици (Директива за птиците).

Директивата за местообитанията, освен всичко останало, цели изграждането 
на функционално единна екологична мрежа (Натура 2000) от Зони под специална 
защита (ЗСЗ), като поставя минималните стандарти за опазване на биологичното 
разнообразие в ЕС. Тази мрежа трябва да бъде изградена по начин, по който да 
поддържа разпространението и числеността на застрашените видове птици 
и местообитания, както земни, така и морски. Мрежата включва и всички 
Специално защитени зони съгласно Директивата за птиците.

Директивата за птиците, приета през 1979 г. се отнася до опазването на 
всички видове диви птици на европейската територия на страните членки на 
Европейския съюз (днес 27 страни, с изключение на Гренландия). Всички страни 
членки се ангажират да осигурят значително разнообразие от местообитания и да 
съхранят, поддържат и възстановят достатъчно количество от тях за видовете 
диви птици на тяхната територия. Специални природозащитни мерки трябва да 
бъдат предприети за две категории птици: видовете и подвидовете, вписани 
в приложение І на Директивата (общо 195 таксона) и други мигриращи видове, 
невключени в приложението (чл.4.1-4.2). Това изискване се отнася до определянето 
на Специално защитени зони (СЗЗ), които се признават за най-подходящите места 
за опазване на съответните видове. Такива територии задължително трябва са 
е обявят за всички видове, за които могат да се определят редовно посещавани 
местообитанията, така че да бъде изпълнена целта “да се осигури тяхното 
оцеляване и възпроизвеждане в областите им на разпространение”. Броят и 
площта на местообитанията, които да бъдат обявени като СЗЗ, се определят 
според изискванията на видовете от защита и от техният природозащитен 
статус. За опазване на застрашените, локализираните видове по-голямата част 
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от техните местообитания трябва да бъде включена в СЗЗ, отколкото за широко 
разпространените и по-малко застрашени видове. СЗЗ за мигриращите видове 
птици трябва да обхващат местата им за размножаване, линеене, и зимуване 
и местата за почивка по време на техните прелетни пътища (чл.4.2). Особено 
внимание се обръща на влажните зони с международно значение по Рамсарската 
конвенция.

Закон за защитените територии (ЗЗТ), приет през 1998 г., въвежда нова 
категоризация за защитените територии в България, съобразена с 
международните стандарти. Той също така регламентира управлението на 
защитените територии чрез специално разработени планове за управление. 
Според този закон се обявяват следните категории защитени територии:

1. Резерват: В резерватите се забраняват всякакви дейности, освен охрана, 
посещения с научна цел, преминаване на хора по маркирани пътеки, събиране 
на семенен материал, диви растения и животни с научна цел.

2. Национален парк: Според чл. 21 в националните паркове се забраняват 
строителството, производствени дейности, извеждане на голи сечи, 
използване на изкуствени торове, и други химически средства, внасяне на 
неприсъщи видове, събиране на билки, диворастящи плодове и други растения 
на определени места и др. 

3. Поддържан резерват: В поддържаните резервати се забраняват всякакви 
дейности, с изключение на тези, които са разрешени в резерватите, както и 
на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни мерки.

4. Защитена местност: В защитените местности се забраняват дейности, 
противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти,предмет 
на защита.

5. Природна забележителност: В природните забележителности се забраняват 
дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да 
намалят естетическа им стойност.

6. Природен парк: За разлика от националните, в природните паркове може да 
има населени места, като защитните режими са по-облекчени. Член 31 на 
закона регламентира списък от дейности, които са забранени в природните 
паркове.

Законът за биологичното разнообразие (ЗБР), приет през 2002 г., е основният 
специализиран закон, който въвежда опазването на биологичното разнообразие 
чрез създаване на Националната екологична мрежа и специални мерки по 
отношение на опазването на видовете и регламентиране на дейностите и 
международната търговия с тях. Според чл. 3 на ЗБР Националната екологична 
мрежа състои от защитени зони съгласно европейските Директиви за птиците 
и за местообитанията и може да включва защитени територии по ЗЗТ. В нея с 
приоритет се включват териториите с призната международна стойност – 
Орнитологично важни места, Ботанично важни места, Корине места, Рамсарски 
места и Биосферни резервати.
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Има няколко съществени разлики 
между защитените територии по 
ЗЗТ и защитените зони по ЗБР. В 
защитените територии се опазват 
всички видове растения и животни на 
територията им, екосистемите като 
цяло, процесите в тях. В защитените 
зони се опазват само застрашените 
видове, за които са обявени, както и 
техните местообитания. Защитените 
територии имат дефинирани със 
закон стандартни ограничения, в 
зависимост от категорията им 
– (резервати, защитени местности 
и т.н). За защитените зони липсват 

разписани в закона ограничения, а тяхната защита се регламентира единствено 
чрез заповедите за обявяване и плановете за управление, които са специфични за 
всяка зона. Защитените зони могат да съдържат в себе си защитени територии, 
като тогава защитените територии запазват режимите си.

Роля на отделните участници в процеса

Най-общо процеса на обявяване на една защитена територия включва следните 
етапи:

• Установяване на стойността на територията за опазване на 
биоразнообразието. 

• Изготвяне на предложение / документация за обявяване и внасянето й в 
съответната институция; 

• Процедури по съгласуване / обсъждане / приемане. 

• Издаване на документ за обявяване. 

За да получи дадена територия законова защита е необходимо да бъдат въвлечени 
различни участници в зависимост от това каква защитена територия се създава. 
Всеки от участниците има своя роля и отговорности в процеса.

Установяване на стойността на територията за опазване на биоразнообразието. 
Оценката е свързана с прилагане на критерии, които могат да са качествени 
(наличие на застрашени или редки видове, уникалност, представителност) 
или количествени (отчита се броя на индивидите от даден вид, които ползват 
територията, или площта на дадено местообитание). Експертите от научни 
институти, университети и обществени организации оценяват териториите и 
определят тяхната природна стойност на базата на натрупана вече информация, 
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специални проучвания и познания за видовете, местообитанията и природните 
процеси. В процеса на събиране на необходимата информация могат да бъдат 
въвлечени по-широк кръг специалисти и отделни хора имащи съответните 
познания.

Изготвяне на предложение/документация за обявяване и внасянето й в 
съответната институция. Предложенията и документацията за различните 
видове защитени територии и зони се изготвят според предварително 
определени изисквания за информацията която да съдържат. В националното 
законодателство изискванията са посочени съответно в ЗЗТ и ЗБР. Те 
включват биологична обосновка, основна информация за местоположението на 
територията и други нейни характеристики, картен материал. Международните 
конвенции и Европейските директиви, наред с критериите за оценка предоставят 
и стандартни формуляри, където се попълва информацията. Предложенията за 
повечето видове защитени територии (включително защитените зони) могат 
да се изготвят от научни институти, обществени организации, а за защитени 
местности и природни забележителности – и от отделни лица. 

Процедури по съгласуване / обсъждане / приемане. В зависимост от вида 
на защитената територия има и различни процедури. За териториите от 
международно значение по различните конвенции изготвената документация 
се одобрява от МОСВ и се внася в съответната конвенция. При обявяване на 
защитени територии, за националните и природните паркове и задължително да 
се провеждат обществени обсъждания. В тях наред с институциите могат да 
участват неправителствени организации, местни инициативни групи, отделни 
граждани. За останалите категории защитени територии се назначават комисии, 
които разглеждат и одобряват предложението. В комисиите се включват освен 
представители на МОСВ и на предложителите, също и на местните власти и 
на собствениците на земи. Обявяването на национални паркове задължително 
се одобрява от Народното събрание, тъй като е свързано с промяна на Закона 

за защитените територии. Всеки 
национален парк подробно се описва в 
Закона. 
Обявяването на защитени зони от 
Натура 2000 преминава през два етапа 
на одобряване – от Националния 
съвет по биологично разнообразие 
и от Министерския съвет. След 
това режимите се подлагат на 
обществени консултации преди да 
бъдат обявени самите защитени 
зони. Заинтересованите страни 
– местното население, обществени 
организации, местни власти, бизнес 
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и т.н. участват в процедурата като 
изразяват становищата си в писмен 
вид. Списъците със защитените 
зони и документацията към тях се 
предоставя на Европейската Комисия, 
която следи и контролира процеса. 
Когато се изготвят предложения за 
защитени зони за местообитанията и 
за другите видове без птиците, тези 
зони трябва предварително да бъдат 
одобрени от Европейската Комисия.

Издаване на документ за обявяване. 
Когато става въпрос за защитени 

на национално ниво територии или зони документът е заповед за обявяване. Тя 
се издава от Министъра на околната среда и водите, независимо от типа на 
защита и процедурата за обявяване. За международно значимите територии е 
достатъчно включването им в списъците на съответните конвенции и програми 
– те изпълняват ролята на официалния документ. Рамсарската конвенция и 
Конвенцията за световното наследство издават също и специален сертификат 
за всяка територия включена в списъка им.

Начини и пътища за осигуряване на законова защита с цел опазване и управление 
на ОВМ

Осигуряването на някакъв режим на законова защита е важно за опазването 
на ОВМ, тъй като застрашените видове птици са значително по-уязвими от 
останалите видове. Все пак това не означава непременно че цялата територия на 
едно ОВМ трябва да бъде със строг режим на защита. Трябва да се има в предвид 
че някои човешки дейности, изпълнявани по определен начин са необходими 
за опазването на застрашените видове и местообитанията им. Например 
поддържането на традиционни практики на солодобив осигурява местообитания 
и условия за живот на множество водолюбиви птици в солниците на Поморийското 
и Атанасовското езеро. Косенето на ливадите е важно за поддържането на 
местообитанията на ливадния дърдавец. Затова законовата защита може да 
бъде от различен характер и се преценява във всеки отделен случай. При всички 
случаи е важно ОВМ да бъдат обявени за защитени зони, тъй като по този начин 
по-ефективно се регулира развитието и се налагат устойчивите практики на 
ползване на земята. 
Когато видовете са чувствителни на човешко присъствие се налага по-строга 
защита. Такава строга защита може да е необходима за цялото ОВМ или за 
определени части от него, наречени ключови или сърцевинни зони. Тогава е 
необходимо да бъдат обявени като защитени територии – защитени местности, 
природни забележителности, поддържани или строги резервати. Когато цялата 
територия на ОВМ трябва да бъде поставена под по-строга защита с цел 
опазването на функциите на екосистемите, от които оцеляването на птиците 
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зависи, тогава най-добре е дадената 
територия да се обяви за природен 
парк или национален парк. 
Тъй като ОВМ са с доказано 
международно значение, е наложително 
да се обезпечи и тяхната международна 
защита, за да се улесни опазването. 
Всички ОВМ, които са влажни зони 
и отговарят на критериите на 
Рамсарската Конвенция следва да 
се обявят и за Рамсарски места. У 
нас днес има 10 Рамсарски места, а 
още над 25 влажни зони отговарят на 
критериите.

Практически насоки за участие на заинтересованите страни в осигуряването 
на законова защита

• Преди да започнете да пишете предложение за защитена територия 
или защитена зона, уверете се че тя наистина има природна стойност. 
Природата на България е красива, но красивите на пръв поглед места не 
винаги отговарят на критериите и изискванията в нормативните актове. 
Съберете достатъчно добра информация за видовете и за местообитанията, 
които ще се опазват, консултирайте се с експерти. Най-добре това става 
чрез НПО или научен институт. На практика всеки може да се включи в този 
процес, като предостави информация, снимки, карти, придружи и покаже на 
експертите ценните според него места и видове. Ако въпросната територия 
е в ОВМ, тя вече има доказана природна стойност, но за да се осигури по-
специфична защита, все пак е необходимо да се събере и оцени информацията 
за конкретния район.

• В хода на оценката на природната стойност на територията е добре 
да се събере информация и за потенциалните заплахи или проблеми, за 
положителните практики, които подпомагат опазването на птиците. Това 
ще помогне още на този етап да се прецени коя е най-подходящата категория 
за защита, както и режимите, които да се предложат.

• Към изготвеното предложение прилагайте списъци на видовете, карти 
с предложените граници, предложете категория на защита и подходящи 
режими. Когато изготвяте предложението, опитайте се да се свържете със 
собствениците на земите и с ключовите институции, да им обясните идеята 
си и да проучите отношението им.

• Участвайте в комисиите и обществените обсъждания, за да можете да 
защитите позицията си за необходимостта от поставяне на защита. Когато 
се предвиждат обществени обсъждания, отделете допълнително време 
да обясните на местните хора и други заинтересовани лица важността на 
поставянето на територията под защита и да ги убедите да ви подкрепят.
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2.2. Българските ОВМ и НАТУРА 2000 
(Национална екологична мрежа и защитени зони за птиците).

В процеса на присъединяване на България към Европейския съюз, БДЗП положи 
значителни усилия за осигуряване на адекватна защита и управление на ОВМ, чрез 
включването им в екологичната мрежа Натура 2000. Бе разработена стратегия 
за изграждането на мрежата Натура 2000 в частта и за птиците, бе подписано 
споразумение с МОСВ за сътрудничество при изграждането на мрежата. В 
периода 2003 - 2005 г. са определени 114 ОВМ в резултат на задълбочен анализ на 
наличната информация, целенасочени проучвания на слабо проучени територии 
и мониторинг на места, на базата на над 4 милиона записа за наблюдения на 
птици и 173 научни публикации. В целия процес на определяне на защитените зони 
и изготвяне на документацията взеха участие и представители на различни 
научни институции и организации, МОСВ, МЗХ, както и общини и обладстни 
управи. Всеки от тях имаше собствена  роля и отговорности. 

В резултат на съвместната и координирана работа, на Правителството бяха 
предложени 114 защитени зони за птиците, които обхващат около 23% от 
територията на страната. Днес всички 114 ОВМ са одобрени като защитени 
зони, но 6 от тях - със значително намалена територия: Рила, Пирин, Централен 
Балкан, Западни Родопи, Ломовете и Калиакра.

Независимо че осигуряването на защита за ОВМ чрез Натура 2000 все още среща 
значителни проблеми, на практика това е най-мащабното поставяне на природни 
територии под закрилата на закона в цялата природозащитна история на 
България. Към това трябва да се прибави и фактът, че в допълнение бе изградена 
и мрежа за опазване на местообитанията и видовете, различни от птиците, 
която не се припокрива изцяло с мрежата от защитени зони за птиците. Така 
цялата мрежа Натура 2000 обхваща над 30% от нашата страна. С изграждането 
й започва ново предизвикателство пред всички нас – дългосрочното управление и 
опазване на тези най-ценни места.
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2.3. Управлението на ОВМ – 
консенсус за ефективното опазване на най-ценните за 
птиците места
Поставянето на ОВМ под законова 
защита не е достатъчно за опазването 
им, ако след това не се прилагат 
целенасочени природозащитни 
действия. В природозащитната 
история на България има редица примери 
за територии, които са обявени само 
на хартия и поради бездействието на 
хората и институциите те са загубили 
природната си стойност. Освен това 
за защитени територии, които не са 
строги резервати, за защитените 
зони, както и за незащитените ОВМ, 
най-важния елемент от опазването е 
тяхното управление. То включва в себе 
си прилагането на поддържащи и възстановителни мерки, целящи опазването на 
видовете и местообитанията им, регулиране на определени човешки дейности, 
определяне на зони с различни режими и др. За целите на ефективното управление 
се разработват планове за управление на природните територии.

Като цяло управлението на природни територии се основава на няколко 
принципа:

• Управлението цели постигането на природозащитни цели

• Управлението е процес

• Планирането на управлението е консенсус между заинтересованите страни по 
постигането на природозащитните цели

• Планирането на управлението се основава на комплексен подход 

Управлението на природни територии цели постигането на природозащитни 
цели. Когато се планират дейности в даден сектор или област на обществения 
живот, винаги се съобразяват с определени цели. Изготвят се различни планови 
документи – устройствени планове на територии, лесоустройствени планове и 
т.н. Лесоустройствените планове например имат за цел да поддържат горите, 
но от гледна точка на икономическата им стойност. Те разглеждат гората 
като икономически ресурс, който трябва да се ползва и да се поддържа с цел 
последващо ползване. Изключение от това правило са само горите със специално 
предназначение. За разлика от лесоустройствените планове, плановете 
за управление на природни територии се разработват, за да се постигне 
ефективно опазване на застрашени видове, местообитания, екосистеми или 
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екосистемни функции. С други думи 
те се ръководят именно от постигане 
на природозащитните цели, свързани 
с опазването на местата. Когато 
например защитената територия е 
поддържан резерват, то управленските 
дейности в него не са насочени към 
ползването, а към поддържането на 
стойността на територията. За 
поддържани резервати се обявяват 
обикновено влажни зони („Сребърна”) или 
заливаеми гори („Камчия”, ”Топчиите”). 
Тези територии се нуждаят от строга 
защита, но за разлика от строгите 
резервати имат нужда от намесата 

на човека, тъй като са зависими от управлението на водите, върху които хората 
влияят извън границите на резервата. Природозащитните цели могат да бъдат 
различни и в зависимост от конкретния случай да са свързани с поддържане на 
определено добро състояние, с подобряване на състоянието или с възстановяване 
на нарушени или разрушени елементи на природната територия.

Управлението е процес. За определяне 
природната стойност на местата, 
както и за поставянето им под 
законова защита е необходимо 
сравнително кратко време. Някои 
от процесите и процедурите могат 
да продължат няколко години, като 
например изграждането на Натура 2000, 
но в крайна сметка те приключват и са 
налице законово защитени територии, 
които трябва да се опазят. Хората 
и обществото трябва да поемат 
грижите за природните територии 
и отговорността за опазването им 
от момента на тяхното обявяване и 
завинаги. Чрез планове за управление 
се регламентират дейностите, тези 
дейности се изпълняват, изпълнението 
им и ефекта от тях се наблюдава и 
оценява. В резултат на мониторинга 
е възможно някои дейности да се 
коригират, други да се преустановят 
за даден период от време или да 

се включат нови дейности. Затова 
управлението се разглежда като процес, 
който е динамичен, продължителен във 
времето и водещ  до постигането 
на основната цел – опазването на 
природните територии.

Планирането на управлението е 
консенсус между заинтересованите 
страни по постигането на 
природозащитните цели. Във всяка 
територия, която няма строг режим 
на защита, например природен парк 
или защитена зона от Натура 2000, се 
осъществяват определени човешки 
дейности. Хората живеят около и дори 
в защитените територии, обработват 
земите си. В една защитена територия 
и околностите й има различни 
заинтересовани лица, които по някакъв 
начин зависят или имат интерес от 
тази територия. За собствениците 
и ползвателите на земи в нея, тя е 
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източник на ежедневната им прехрана. 
Природозащитниците имат интерес 
природата в тези територии да 
бъде опазена и видовете да не са 
застрашени. Учените имат свои 
интереси, свързани с проучване на 
биологичните процеси, екологичните 
функции, екологията и биологията на 
видовете и т.н. Институциите трябва 
да прилагат законодателството на 
място или да контролират прилагането 
му. Основната цел на бизнеса е да си 
осигури печалба от дейностите, които 
извършва в района. Хората живеещи 
около и в защитените територии, както 
и навсякъде другаде, желаят да живеят 
в чиста и здравословна околна среда, 
при запазена природа и в същото време 
развитието да им осигурява стабилно 
икономическо положение. Туристите, 
посещаващи района желаят да 
намерят достатъчно места за отдих и 
развлечения. Не е възможно да изброим 
всички разновидности на човешките 
интереси в дадена територия, но 
важното е че те са различни. В повечето 
случаи устойчивото развитие не може 
да бъде постигнато, основно поради 
липса на диалог и доминирането 
само на някои от интересите. При 
планирането на управлението най-
основната задача, която се поставя, 
е всички заинтересовани страни да 
постигнат единомислие за начина 
по който да бъдат постигнати 
природозащитните цели. Първо се 
намират общите допирни точки между 
различните интереси, а там където 
се очертават конфликти - се търсят 
алтернативни или компромисни 
решения. Всеки от участниците 
трябва да бъде готов на компромис. 
В процеса на постигане на консенсуса 
водещи са природозащитните цели и 

екологичните особености на видовете, 
местообитанията и екосистемите, 
от които зависи постигането на 
целите. Все пак за да бъде този подход 
успешен и управлението ефективно 
е необходимо да се отчитат и 
социалните и икономически фактори, 
характерни за мястото. Например 
дърводобива в определена територия 
от една страна е необходим като 
икономическа дейност и за набавяне на 
дърва за огрев на местното население. 
От друга страна обаче може да 
доведе до безпокойство на гнездящи 
грабливи птици, до прогонването 
им поради отсичане на дървото с 
гнездото, изсичане на околните 
дървета или дърводобивни работи през 
размножителния период. По време 
на планирането се вземат в предвид 
нуждите на местното население и 
се решава, че територията няма да 
бъде поставена под строга защита 
и достъпа забранен. Необходимо е 
обаче да се поставят ограничения в 
дейностите в някакъв периметър около 
гнездата – да не се секат дървета, 
да не се посещава района, когато 
птиците мътят и отглеждат малките 
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си. Постигането на съгласие между 
различните групи по този проблем, е 
предпоставка по-нататък за споделена 
отговорност за опазването на вида, 
а от друга страна – за ефективно 
управление. В много случаи намирането 
на добри решения съчетава повече 
аспекти от примера даден по-горе, но 
при всички случаи е възможно да бъде 
постигнат консенсус. Този подход е 
доказан, че работи в много страни, 
дори за такива големи територии, 
споделени между различни държави 
(тогава и политическите интереси се 
намесват) като Вадензее в Холандия, 
Германия и Дания.

Планирането на управлението се 
основава на комплексен подход. 
Комплексния подход при планиране 
на управлението на природните 
територии означава, че когато се 
определят дейностите, не се изхожда 
само и единствено от биологичните и 
екологичните изисквания на видовете 
и от пряко действащите негативни 
фактори. Задължително се отчита 
историческото развитие на района и 
местните общности, традициите и 

практиките на ползване на земята, 
социално-икономическите условия 
и възможностите за развитие. От 
една страна това се прави, за да 
се разберат по-добре процесите и 
дейностите които въздействат 
върху биоразнообразието, както в 
отрицателна така и в положителна 
посока. Тогава ще могат да бъдат 
подбрани по-ефективни дейности 
и мерки за опазване на видовете, 
определени дейности ще бъдат 
ограничени или модифицирани, а 
други – насърчени. От друга страна 
оценката на сегашната обстановка и 
перспективите на развитие допринася 
за поставянето на по-реалистични 
цели, планирането на по-ефективни 
дейности и подходи за постигане на 
целите. Не на последно място това 
дава възможност за намирането на 
подходящи алтернативи и начини 
на развитие, разнообразяване 
на икономическите дейности и 
реализирането на по-успешни подходи 
за въвличане на местните хора в 
опазването на окръжаващата ги 
природа.

Изготвянето на планове за управление 
на природните територии с някаква 
форма на законова защита се 
определя от законодателството. 
Рамсарската конвенция и Конвенцията 
за биологичното разнообразие имат 
точни изисквания за опазването 
на защитените територии чрез 
целенасочено планирано управление, 
основано на горните принципи. 
Директивите на Европейския съюз по 
същество също изискват прилагането 
на този подход, за да се постигнат 
целите на опазване на видове и 
местообитания.
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У нас разработването на планове 
за управление е залегнало в ЗЗТ и в 
ЗБР, съответно когато се отнася до 
защитени територии и до защитени 
зони. Съществуват някои различия, на 
които ще се наблегне по-долу.
За защитените територии 
задължително се разработват 
планове за управление. За национални 
и природни паркове, както и за 
резервати и поддържани резервати 
има законово изискване те да бъдат 
разработени в определен срок след 
датата на обявяване, докато за 
защитените местности и природните 
забележителности не се поставят срокове. Срокът на действие на плановете за 
управление е 10 години.
За защитените зони от Натура 2000 разработването на планове за управление 
не е задължително, като не са поставени и срокове за разработването на такива 
планове. Срокът на действие на плановете е 10 години, а когато се отнасят до 
влажни зони – 5 години.
Плановете за управление на защитените територии се съобразяват с 
категорията защитена територия, режимите на защита и международните 
договори. Тяхната структура и съдържание се определят със закона и специална 
наредба към него. Структурата е много детайлна и обхваща много аспекти. На 
практика се разглежда територията с всички организми, екосистеми и връзките 
между тях.
В плановете за управление на защитените зони се набляга на мерките, 
които целят предотвратяване на влошаването на условията в природните 
местообитания и в местообитанията на видовете, за опазването на които 
са обявени. Включват се и мерки, които целят избягване на застрашаването 
и обезпокояването на видовете. Така тези планове са по-фокусирани върху 
определени видове и местообитания, а не върху цялото биоразнообразие, което 
се среща в защитената зона. Структурата и съдържанието им се регламентира 
с наредба, която е в процес на изготвяне. 

Мерките в плановете за управление в защитените зони могат да са забранителни, 
ограничителни, превантивни, поддържащи и направляващи или възстановителни. 
Например недопускането на лов на водолюбиви птици в защитена влажна зона през 
зимния период е забранителна мярка. Косенето на ливади и пашата са поддържащи 
и направляващи мерки. Оводняването на пресушен рибарници или пресушена 
влажна зона е възстановителна мярка. При разработването на мерките се 
вземат предвид и регионалните и местните особености, освен тези за опазване 
на биологичното разнообразие, както и изискванията на обществото.
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Роля на отделните участници в процеса 
на планиране и в управлението

В изготвянето, одобряването 
и прилагането на плановете за 
управление участват голям брой 
заинтересовани лица - институции, 
организации, научни институти, 
бизнес, собственици и ползватели на 
земи и местните общности. Всеки от 
тях има определена роля и отговорност 
в процесите, която е различна при 
плановете за управление на защитени 
територии и плановете за управление 
на защитени зони. 

Защитени територии

Министерството на околната среда 
и водите има централна роля при 
разработването, одобряването 
и прилагането на плановете за 
управление, както и по отношение на 
контрола на защитените територии. 
МОСВ възлага разработването им на 
научни експертни екипи. По време на 
разработването се осъществяват 
теренни проучвания, социално-
икономически проучвания, провеждат 
се консултации и дискусии с различни 
заинтересовани лица. В процеса на 

разработката планът се консултира 
с различни засегнати институции и се 
провеждат обществени обсъждания 
със засегнатото население. Това е 
етапът, когато се постига консенсус 
между различните заинтересовани 
лица. След отразяване на постъпилите 
препоръки и възражения планът се 
завършва и предоставя в МОСВ за 
одобрение. Плановете за управление 
на природните и националните паркове 
се утвърждават от Министерски 
съвет, а на останалите категории 
защитени територии – от Министъра 
на околната среда и водите. И в двата 
случая това става след одобряване от 
Висшия експертен екологичен съвет. 
За подготовката и утвърждаването 
на план за управление на защитена 
територия е необходимо не по-малко 
от година и половина.

Планът за управление влиза в сила след 
утвърждаването му. МОСВ управлява 
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и осигурява охраната на защитените 
територии, изключителна държавна 
собственост – национални паркове, 
резервати и подържани резервати, 
както и териториите с международен 
природозащитен статут като 
Рамсарските места. За управлението 
на тези територии МОСВ създава 
специализирани дирекции или звена 
към съответните регионални 
инспекции. Управлението на горите 
и охраната им в другите категории 
защитени територии (основно 
природните паркове) се осъществява 
от Държавната агенция по горите 
(ДАГ), съгласно закона за горите. С 
тази цел се създават специализирани 
дирекции на природните паркове. 
Собствениците и ползвателите на 
земи и води в защитените територии 
са отговорни за тяхното стопанисване 
и управление съгласно плана за 
управление, включително охраната им. 
Те могат да възлагат на трети лица 
или на организации управлението и 
охраната или да търсят други форми 
на управление. Това законово положение 
поставя значителни трудности 
пред прилагането на планове за 
управление на защитени територии, 
които не са изключителна държавна 
собственост. Това се отнася и за 
природните паркове, като „Странджа” 
например, които освен гори включват 
и значителни територии с пасища, 
ливади, обработваеми земи и т.н. 
Решението на тези проблеми се търси 
по различни начини. Например МОСВ 
е предоставило стопанисването и 
прилагането на плана за управление 
на Защитена местност „Пода” 
край Бургас на Българското 
дружество за защита на птиците. За 
управлението на защитена местност 

„Калимок-Бръшлен” край Тутракан е 
създадено сдружение с нестопанска 
цел, обединяващо различните 
заинтересовани лица, които имат 
отговорността да я стопанисват и 
управляват – общината, държавното 
лесничейство, местни инициативни 
групи и т.н. 

Защитени зони

Процесът на изготвяне, одобряване и 
прилагане на плановете за управление 
на защитени зони значително се 
различава от процеса на защитените 
територии. Министърът на околната 
среда и водите възлага разработването 
и утвърждава плановете за управление 
за защитени зони. Разработването 
и внедряването на тези планове е 
отговорност на Министерството 
на земеделието и храните, 
Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството и 
другите държавни органи и техните 
поделения, както и на общините. 
Тази разлика е съществена, защото 
тук общините и цитираните 
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министерства имат водеща роля при 
изготвянето на планове за управление 
на защитени зони. Поради факта че 
такива планове не са задължителни, 
то инициативността и активността 
на тези институции има решаваща 
роля за правилното управление на 
защитените зони. Тези институции 
привличат екипи от експерти, които 
при разработването на плановете 
следват същите стъпки на провеждане 
на допълнителни проучвания, ако 
е необходимо. Провеждат също 

консултации дискусии и обществени обсъждания с всички заинтересовани 
страни. Важна особеност в случая е, че общинските планове и програми и 
другите секторни планове и политики трябва да се съобразяват с плана за 
управление на защитената зона. Според закона Министерството на околната 
среда и водите, Министерството на земеделието и храните, общините, както 
и физическите и юридическите лица - собственици и ползватели на гори, земи и 
водни площи в защитената зона осъществяват стопанисването и охраната й. 
Също така е важно, че разходването на фондовете на ЕС за директни плащания 
на собственици и ползватели на земи и гори в Натура 2000 е тясно обвързано с 
наличието на планове за управление на защитените зони. 
Националния съвет по биологичното разнообразие координира и контролира 
прилагането на плановете за управление, включително интегрирането им в 
общинските планове и програми; 

Поради факта, че изготвянето и прилагането на планове за управление е свързано с 
разходването на значителни ресурси за дълъг период от време, е необходимо да бъде 
осигурено достатъчно финансиране. Финансовото осигуряване на управлението 
на защитените територии е залегнало като изискване и в международните 
договори – Конвенцията за опазване на биологичното разнообразие, Директивата 
за местообитанията на Европейския съюз. У нас изготвянето  и прилагането на 
планове за управление за защитени територии се финансира от Предприятието 
за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС). 
Чрез Оперативна програма „Околна 
среда” се предвижда използването 
на фондовете на Европейския съюз за 
изготвяне на планове за управление за 
защитени зони от Натура 2000. И двата 
фонда не финансират дейностите 
на 100%, поради което е необходимо 
да се търсят и други източници на 
съфинансиране.
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Практически насоки за участие на заинтересованите страни в процеса на 
изготвяне и прилагане на плановете за управление за защитени територии и 
защитени зони 

• Общините и местните общности, 
собствениците и ползвателите 
на земи трябва да поемат 
инициативата и да търсят 
финансиране за изготвянето на 
планове за управление, когато 
се касае за защитени зони. За 
защитените територии те могат 
да изискат от МОСВ да възложи 
изготвянето на план за управление. 
Вие можете да убедите лицата 
вземащи решения, че такъв подход 
е необходим. Обърнете се към 
неправителствена природозащитна 
организация да ви подкрепи. 

• Участвайте в процедурите на обществени консултации, дискусии и 
обсъждания на плановете за управление. Искайте от екипа, разработващ 
плана, да осигури експерти, които да разясняват на местните хора важните 
аспекти на бъдещия план за управление, както и тяхната роля. Подкрепете 
природозащитните организации в техните усилия да се срещнат с хората 
и да им разяснят значението на предвижданите природозащитни мерки, 
както и търсенето на подходящи мерки за опазване, специфични за района. 
Информацията с която разполагате, както и помощта ви при организиране 
на такива срещи е много ценна за екипите разработващи плана за управление 
и за обществените природозащитни организации, които защитават 
интересите на природата и хората.

• В процеса на прилагане на плановете за управление се включете в дейностите 
по опазване и мониторинг, които съответстват на вашите знания и умения. 
Привлечете съмишленици или се присъединете към местни инициативни 
групи, за да са по-ефективни усилията ви.

• Дръжте редовна връзка с организациите, които прилагат основните 
дейности от плана за управление или активно работят в района. По този 
начин, вашият принос ще има много по-добър и траен ефект, отколкото 
ако работите индивидуално. Това ще ви помогне също да подобрите вашите 
знания и умения. Ако сте собственик или ползвател на земи в защитена 
зона или защитена територия, този подход на работа, може да подпомогне 
развитието на личното ви стопанство и дори да ви насочи към по-добър начин 
на инвестиране на собствените ресурси;
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2.4. Премахване на 
заплахи за ОВМ 
Днес всички целенасочени проучвания 
показват, че много от видовете 
растения и животни на планетата 
намаляват и изчезват. Според 
изнесените факти на всеки 20 минути от 
планетата изчезва по един биологичен 
вид. Последната целенасочена оценка 
на UNEP6 посочва, че на световно 
равнище биологичното разнообразие 
намалява по-бързо от когато и да 
било. Скоростта на намаляване в ЕС е 
нараснала драстично през последните 
десетилетия. Около 24% от видовете 
в някои систематични групи в част от 
европейските страни сега са изчезнали. 
Половината от видовете гръбначни 
животни и една трета от  видовете 
птици са намаляващи. 60% от влажните 
зони в Европа са унищожени. Тревожното, 
но недвусмислено заключение е, че 
намаляването на биологичното 
разнообразие в Европа вероятно ще 
продължи да се ускорява, ако не се 
предприемат спешни действия.
Основни причини за намаляване на 
биоразнообразието с такава скорост 
не са природни, а произлизат от 
човешката дейност. В повечето 
случаи причините за намаляването и 
изчезването на видове са свързани със 
загубата на техните местообитания и 
коренна промяна на условията на живот. 
Усвоявайки нови и нови територии и 
превръщайки ги в нещо съвсем различно, 
човекът унищожава условията 
и ресурсите за други организми. 
Намаляват териториите, ползвани от 
популациите на засегнатите видове, 
което води до тяхното разпокъсване 

и изолация. При други условия това би 
било благоприятно за еволюционния 
процес. Но при такова силно 
разпокъсване на популациите за много 
кратък период от време се получава 
друг отрицателен ефект, който не 
би могъл да бъде отстранен само с 
поставяне на територии под защита. 
Разпокъсването на популациите на 
толкова малки части и изолирането 
им една от друга води намаляването 
на числеността на видовете под 
минималния биологичен праг на 
оцеляване. Той е генетично обусловен 
и специфичен за всеки вид. Получава 
се ефект на „унищожаване на парче”. 
Дори ключовите за вида територии 
да са строго защитени или имат най-
доброто управление, това само по себе 
си не може да осигури оцеляването на 
вида, ако тези територии са прекалено 
малки и трайно изолирани една от 
друга.
Унищожаването, разпокъсването 
и изолацията на природните 
местообитания се дължи най-вече 
на фактори като развитието на 
инфраструктурата, застрояването, 
интензификация на селското и 
горското стопанство, замърсяването 
на водата и въздуха включително 
щети върху водните екосистеми в 
следствие пресушаване, замърсяване 
и еутрофикация и др. Развитие на 
масовия туризъм, което често е 
съпроводено с ускорено неустойчиво 
развитие, има дългосрочни последствия 
върху биологичното разнообразие. 
Унищожават се и се разпокъсват 
местообитания. Струпването на 
огромни количества хора на едно 
място предизвикват безпокойство 

6 Програма за околна среда на Обединените нации 

34



и прогонване на видовете. Все 
пак висококачествения туризъм в 
умерени мащаби често се асоциира 
с добре запазена природа и богато 
биоразнообразие. В този случай е важно, 
че не туризмът по принцип, а определени 
негови форми и параметри с които са 
развива е застрашаващ фактор.
Исторически интензифицирането на 
селското и горското стопанство има 
и е имало значително отрицателно 
въздействие върху биологичното 
разнообразие. В редица случаи 
прилагането на устойчиво управление 
на горите, екстензивни земеделски 
практики и органично земеделие 
подпомага поддържането и дори 
възстановяването на някои видове в 
естествени за тях местообитания.
В последните години бе потвърдено, 
че вятърните генератори за добив 
на енергия от възобновим източник, 
считани за екологично съобразна 
технология, са силно опасни за цели 
групи животни, основно за птиците 
и прилепите. Те се явяват заплаха 
за птиците и прилепите, когато са 
разположени на миграционните им 
пътища, в ловните територии на 
грабливите птици, в близост до влажни 
зони или морски крайбрежия. 
Заплахите не винаги са свързани с 
реализирането на инвестиционни 
проекти. Те могат да са свързани 
с бракониерство и други незаконни 
действия, както и бедствени ситуации 
като пожари, наводнения или източване 
на влажни зони. Заплахите могат да 
са породени от конкретни човешки 
практики – тровене на гризачи, 
разораване на пасища, палене на 
стърнища. Някои от тях не са свързани 
със унищожаване на местообитанията, 
но пряко въздействат на видовете.

Тези човешки дейности които водят 
до намаляването и изчезването на 
биологичните видове и техните 
местообитания се разглеждат като 
заплахи. 
Някои от тези дейности ултимативно 
водят до сериозни и необратими 
последствия. Други се превръщат в 
заплаха, когато се осъществяват по 
определен начин, в определени мащаби 
или на конкретни места, ключови за 
оцеляването на видовете. За да бъде 
ефективно опазването на биологичните 
видове, не е достатъчно да се 
постави една или няколко територии 
под защита и да се управляват с 
природозащитна цел. Необходимо е 
да се предвидят последствията от 
планираните човешки дейности, от 
развитието, и да се предотвратят 
заплахите. Важно е да не се допускат 
дейности с мащабен и дългосрочен 
отрицателен ефект, а допустимите 
дейности да се ограничат до степен, 
която не застрашава видовете и 
местообитанията им. Този подход в 
опазването се нарича превантивна 
защита. Тя наред с управление е 
регулатор на устойчивото развитие. 

© Даниел Митев

35



Като краткосрочен резултат се 
постига опазването на видовете и 
местообитанията им, а в дългосрочен 
план се гарантира стабилността 
на екосистемите, способността им 
да реагират на външни въздействия 
(като промяната в климата) и да ги 
регулират.

Превантивната защита се 
осъществява основно чрез процедурите 
за предварителни оценки на планове, 
програми и инвестиционни проекти 
- Оценка за въздействие върху 
околната среда (ОВОС), екологична 
оценка (ЕО) или, в случаите когато 
се говори за НАТУРА 2000 - оценка 
за съвместимост. Превантивната 
защита е залегнала като изискване в 
международните договори – Конвенция 
за биологично разнообразие, Конвенция 
за промяната в климата, Конвенцията 
за ОВОС в трансграничен контекст, 
Европейските директиви – Директива 
за местообитанията, Директива за 
Стратегическата екологична оценка, 
Директива за ОВОС, Директива за 
екологичната отговорност. 
В българското законодателство 
превантивната защита е залегнала в 
Закона за опазване на околната среда 
(ЗООС) и специална наредба към него. 

Съгласно този закон плановете и 
програмите подлежат на Екологична 
оценка, а конкретните инвестиционни 
проекти – на ОВОС. В приложение 
към закона има списък от дейности, 
които задължително подлежат на 
ОВОС, както и такива за които се 
преценява необходимостта от ОВОС 
за всеки конкретен случай. Например 
изграждането на магистрала или язовир 
задължително подлежи на ОВОС, докато 
за изграждането на ветрогенератори, 
малки водохващания, се решава за 
всеки отделен случай. Конкретно за 
защитените зони от Натура 2000 има 
процедура за оценка на съвместимостта 
са целите на опазване и степента 
на въздействие, която се провежда 
самостоятелно или като част от ОВОС. 
Тази процедура е разписана в Закона за 
биологичното разнообразие и специална 
наредба към него.

Независимо че има различия в отделните 
процедури, при осъществяването 
им трябва да се спазват няколко 
принципни постановки – разглеждане 
на алтернативи (по местоположение, 
мащаби, технологии), оценка на 
кумулативния ефект в комбинация 
с други проекти; предвиждане на 
смекчаващи и компенсаторни мерки; 
публичност на процедурите, чрез 
уведомяване на обществеността и 
организиране на обществени обсъждания. 
Съществуват и специфики в отделните 
оценки. В ОВОС или ЕО се разглежда 
въздействието на проекта, плана или 
програмата върху всички компоненти 
на околната среда – въздух, вода, почви, 
биологично разнообразие, ландшафт, 
човешко здраве. Изводите се правят на 
базата на комплексното въздействие. 
Оценката за съвместимост с целите 
на защитените зони от Натура 2000 е 
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насочена конкретно към оценка на степента на въздействие върху видовете, които 
се опазват и местообитанията им, или върху отделни местообитания. Оценката 
се основава на целта за постигане на благоприятно природозащитно състояние на 
видовете и местообитанията. В хода на оценката първо се преценява дали проекта 
или плана са необходими за постигане целите на опазване на територията. Ако 
не са, то се извършва цялостна оценка. При липса на достатъчно информация се 
прилагат принципа на предпазливостта (след като не е известно въздействието, 
дейността не може да се допусне) и принципа на най-лошия сценарий (приема се 
най-голямото въздействие, което може дейността може да причини на видовете). 
Ако входа на оценката се докаже, че въздействието е значително (самостоятелно 
или в комбинация с други проекти) и липсват алтернативи, то проекта не може 
да бъде осъществен. Такъв проект може да бъде разрешен, единствено ако е от 
върховен обществен интерес (свързан с публични нужди на цялото общество). 
Например разширяването на международно летище може да се приеме като 
върховен обществен интерес, докато изграждането на хотелски комплекс или 
бизнес център – не. В този случай задължително се прилагат компенсаторни мерки 
– компенсират се подлежащите на унищожаване местообитания със създаване на 
същите по вид и същите или по-големи по площ местообитания. Компенсаторните 
мерки задължително се осъществяват преди стартирането на проекта. При 
прилагане на процедурата за върховен обществен интерес, за всеки отделен случай  
се информира и Европейската Комисия. Когато обаче на засегнатата територия се 
срещат приоритетни за опазване видове и местообитания (ползващи се със строга 
защита в ЕС), то тогава върховния обществен интерес може да е свързан само с 
човешкото здраве и националната сигурност. В този случай  Комисията трябва 
да даде изричното си съгласие за осъществяването на проекта при предвидените 
компенсаторни мерки.
В процедурите по ОВОС освен инвеститора и отговорната институция (МОСВ 
или РИОСВ) са въвлечени външни експерти, други институции, обществеността, 
неправителствени организации, а в определени случаи и Европейската комисия. 
В таблицата е представена принципно процедура за взимане на решение по 
инвестиционен проект, както и ролята на отделните въвлечени лица. Тъй като 
са предвидени възможности на обжалване на взетите решения, в законовата 
процедура на превантивна защита могат да бъдат въвлечени и съдебните 
инстанции, включително Европейския съд на справедливостта. 
В допълнение обществеността, включително неправителствените организации, 
са в правото си да организират акции за превантивна защита, с които могат да 
въздействат върху вземането на решенията. Те могат да са свързани с събиране 
на подписи, с организиране на събития представящи природната стойност на 
засегната територия, разясняване на последствията от реализирането на даден 
проект и т.н.
В повечето случаи информацията за възникнали или очаквани заплахи, се 
получава от хората на място - отделните хора, местните групи, членове на НПО, 
местни институции. Това става спонтанно или чрез целенасочено търсене на 
информация. 
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Практически насоки за участие в процеса на превантивната защита:

• Бъдете наблюдателни и активни в установяването на потенциалните заплахи 
за птиците в ОВМ. Ранното установяване на дадена заплаха може да бъде 
решаващо за предотвратяването на значителни щети и загуби. Преглеждайте 
винаги и страниците с обявите, когато четете вестника, като търсите обяви 
за търгове, инвестиционни предложения и обществени обсъждания. Помолете 
ваши приятели да ви информират ако прочетат или чуят подобна новина и после 
проверете доколко е вярна. Минавайте поне веднъж месечно през общината 
или кметството, за да прегледате окачените обяви, или помолете ваш познат 
който редовно посещава тези институции да ви информира, ако има нови 
съобщения. 

• Документирайте събраната от вас информация по случая – пазете изрезките 
от вестници с обяви и статии по случая; снимайте обявите на таблото 
на общината или други обяви на обществени места; правете снимки на 
установените нарушения; направете снимки на мястото където се предвижда 
реализирането на даден проект (понякога липсата на снимки на мястото преди 
да е било разрушено, е сериозен проблем), 

• Информирайте обществената природозащитна организация, с която работите 
в района за възникналата заплаха, за да може да се реагира съобразно случая 
по най-добрия начин. Вслушайте се в съветите им и съберете допълнително 
информация на местно ниво, ако е необходимо. Не действайте сами, защото 
тогава шансовете ви за успех може да са много малки, а постигнатия ефект 
може да е обратен.

• Подкрепете организацията в усилията и да предотврати заплахата, 
като следите процеса на местно ниво, информирате местните хора и им 
разяснявате случая. В този смисъл можете да участвате в организирането 
на прояви на местно ниво, а също така и в обществените обсъждания. Факт 

е че днес много малко хора участват в 
обществени обсъждания, макар да имат 
право, основно защото не са разбрали за 
обсъждането и защото не са разбрали 
какви са реалните последствия от 
реализирането на даден проект, който 
представлява заплаха за птиците.

• Когато установите нарушения и 
след съгласуване с природозащитната 
организация можете да подадете 
сигнал за извършени нарушения или 
да предоставите на организацията 
достатъчно информация и снимков 
материал, за да изготви сигнала.

© Toby Robertson
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2.5. Значението на това да знаем какво се случва в ОВМ 
за да постигнем успех в опазването им. Проследяване на 
състоянието на ОВМ - мониторинг.

Необходимост от проследяване на състоянието на ОВМ

В природозащитата мониторингът11 е необходим, за да се отчитат тенденциите 
в състоянието на природните компоненти. Целта му е да се подпомогне 
опазването, като се определят и приложат подходящи природозащитни мерки 
и да не се допуска изчезването на биологични видове. Мониторингът на ОВМ е 
част от цялостната стратегия за мониторинг на птиците и биоразнообразието 
възприета от БърдЛайф Интернешънъл. 
Проследяването на състоянието на ОВМ е ключов елемент от процеса на 
опазването им. За да наблюдаваме промените в ОВМ и да реагираме на тях е 
необходимо да проследяваме факторите, които ги предизвикват. Така можем 
да се спрем на най-подходящите решения и действия, които да гарантират, 
постигането на поставените цели. Нуждата от мониторинг и представянето 
на информация за състоянието и тенденциите на биоразнообразието чрез 
подходящи индикатори е предвидено в редица международни договори и 
споразумения като Конвенцията за биологичното разнообразие, директивите на 
ЕС за птиците и местообитанията, Стратегията на ЕС за устойчиво развитие, 
Общоевропейската стратегия за опазване на биоразнообразието и др. В България 
мониторингът на ОВМ е залегнал в Националната система за мониторинг на 
състоянието на биологичното разнообразие, организирана и ръководена от 
министъра на околната среда и водите чрез Изпълнителната агенция по околна 
среда (ИАОС).

Цели на проследяването на състоянието

Основната цел на мониторинга на ОВМ е да предоставя информация за:

• състоянието и тенденциите на популациите на птиците и техните 
местообитания;

• конкретни заплахи и проблеми в ОВМ и установяването им на достатъчно 
ранен етап за да бъдат елиминирани или смекчени;

• ефективността на предприетите природозащитни действия.

За да бъде напълно ефективен, мониторингът на ОВМ трябва да бъде 
осъществяван от всички заинтересовани страни, на базата на съществуващият 
капацитет и при добра координация, комуникация и обратна връзка, както на 
местно (за всяко ОВМ), така и на националнои международно ниво. 

11 Понятието “мониторинг” е повтарящо се във времето изследване с цел регистриране и проследяване на промени в характеристиките на 
изследвания обект.
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На местно ниво, мониторингът на ОВМ се осъществява с цел:

• да се установят заплахите и да се реагира своевременно за премахването им. 
Данните от мониторинга осигуряват инструменти за лобиране и информация 
за разработване на своевременни природозащитни мерки.

• Да се оцени ефективността на природозащитни дейности и да се отговори 
на въпросите: „Подобрява ли се състоянието на ОВМ благодарение 
на инвестирането в природозащитни дейности?”, „Устойчиви ли са в 
действителност ‘устойчивите’ ползвания?”.

От мониторинга на местно ниво има и допълнителни ползи, като разширяване и 
обновяване на информацията за местата, включително определяне и изобразяване 
на границите им, когато това е необходимо. Осигурява се фокус и по-обща 
рамка за съществуващите дейности по опазване на ОВМ, включващи широк 
спектър от дейности: от екскурзии за наблюдение на птици до систематични 
проучвания. Насърчава се формирането на нови местни групи от поддръжници и 
разрастването и развитието на съществуващите.

В национален мащаб, мониторингът на ОВМ цели:

• Да набави информация за проследяване на тенденциите в състоянието 
на биологичното разнообразие в страната. Това допринася пряко за 
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разработването на национални политики и документи, за докладването към 
Конвенцията за биологично разнообразие и към други международни и национални 
изисквания на законодателството. Също така, мониторинга позволява да се 
оцени влиянието на икономически и природозащитни политики, които биха се 
отразили на повече от едно ОВМ.

• Периодична оценка на мрежата от ОВМ. Всички места ли продължават да 
отговарят на критериите, за които са били обявени? Възможно ли е някои места 
да отговарят на критерии, различни от тези, за които са били обявени?

 Допълнителни ползи на национално ниво включват:

• осигуряване на възможности да се създадат и укрепят групи от заинтересовани 
страни

• повишаване на съзнанието на обществеността за биологичната и социално-
икономическа стойност на националната мрежа от ОВМ и за заплахите за 
местата, чрез повдигането на въпроса за активното участие на гражданското 
общество в природозащитни дейности и последващото отразяване от 
медиите.

• осигуряване на информация, която би спомогнала за интегрирането на 
опазването на ОВМ в по-общия социално-политически дневен ред и чрез 
интегрирането на биологичното разнообразие в други политически сектори; 
Законодателството за ОВОС и политики на донорите за опазването на околната 
среда са два примера за механизми, които са информирани от мониторинга на 
ОВМ и за интегрирането на биологичното разнообразие в съществуващият 
дневен ред.

В международен аспект, мониторингът на ОВМ се осъществява най-вече с 
цел интегриране на данните от ОВМ в континентални и световни оценки за 
състоянието на местата и биоразнообразието.
Мониторингът на ОВМ допринася за разработване на по-голямо разнообразие 
от подходи за опазването им чрез по-доброто разбиране на начините, по които 
се ползват земите. Тези разнообразни подходи от своя страна допринасят за 
осигуряване на по-широк спектър от социално-икономически ползи за местните 
групи.

Мониторинга на ОВМ в контекста на законодателството на Европейския съюз

Директива 79/409/ЕИО изисква от страните членки да изградят система за 
мониторинг обхващаща спектъра от дейности, заложени в Директивата. 
Мониторингът трябва да включва оценка на популациите на видовете от 
Приложение I на Директивата и намигриращите видове птици, на екологичната 
стойност и цялост на специално защитените зони, както и на ефективността 
и механизмите за предотвратяване на вредни въздействия върху видовете. В 
допълнение мониторингът трябва да оценява и дали са удовлетворени условията 
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на Директивата свързани с търговията на диви птици, ефекта от лова, 
природозащитните усилия и внасянето на неприсъщи видове.

Програмата за ОВМ на БърдЛайф Интернешънъл е тясно обвързана с 
изискванията на Директивата за птиците. На практика в Европейския съюз 
ОВМ се разглеждат като специално защитени зони – СЗЗ (в България - защитени 
зони за птиците). Мониторинга на СЗЗ в отделните страни членки се обвързва 
в няколко аспекта. На първо място партньорите на БърдЛайф Интернешънъл в 
страните членки играят ключова роля в мониторинга, тъй като са в състояние 
да осигурят сравнително голям брой доброволни участници в него. На второ 
място историческите данни за ОВМ могат и оказват влияние при поставянето 
на екологичните цели за опазване на СЗЗ, тъй като задълженията на страните 
членки да подържат екологичните условия  се отнасят назад във времето, когато 
Директивата за птиците е влязла в действие (т.е. 1979 г.).

По тази причина, изискванията за мониторинг на СЗЗ са взети предвид при 
разработването на световната схема за мониторинг на ОВМ. В допълнение 
БърдЛайф Интернешънъл в Европа, чрез целевите си работни групи по видове 
и местообитания разработи официална позиция/становище за „Благоприятен 
природозащитен статус” на СЗЗ. Този документ поставя стандарти, по които 
трябва да бъде осъществяван мониторинга.

Същност на световната схема за проследяване на състоянието на ОВМ 
и прилагането й в България

За постигане на стратегическите си цели в рамките на програмата за 
орнитологично важните места БърдЛайф Интернешънъл разработи световна 
рамка за мониторинг на ОВМ. Тя е част от световната стратегия за мониторинг 
на птиците и предлага стандартизирана схема за оценка на състоянието на 
ОВМ, както и насоки за разработването и прилагането на национални схеми за 
мониторинг на ОВМ. Схемата се базира на проследяване на 3 индикатора: Натиск 
(Pressure), Състояние (State) и Отговор (Response). Индикаторите за натиск помагат  
за определяне и проследяване на основните заплахи за видовете птици и техните 
местообитания в ОВМ. Например степента на интензификация на селското 
стопанство, свръх експлоатацията на природните ресурси и замърсяването. 
Индикаторите за състояние отразяват състоянието на популациите на 
видовете птици и техните местообитания в ОВМ и показват тенденциите в 
развитието на това състояние. Например численост на популациите на видовете 
или качество и размер на местообитанията им. Индикаторите за отговор 
служат за определяне и проследяване на природозащитните мерки и действия, 
които са били приложени, за да се отстрани или намали вредното въздействие 
на застрашаващите фактори. Например промени в защитния статут на 
територията, осъществяване на природозащитни действия и създаване на 
местни групи от сътрудници и застъпници.
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Проследяване на състоянието на 
видовете и местообитанията

ОВМ се определят за опазването на 
определени видове птици, затова 
най-важната част от мониторинга 
е да проследим дали сме постигнали 
тази цел. Ако популациите на тези 
видове не намаляват, а са стабилни 
или нарастват, тогава те са в 
благоприятно природозащитно 
състояние. Затова ни е необходимо да 
знаем към какво се стремим (крайното 
състояние), каква е изходната ни 
позиция (какво е началното състояние), 
какво ще наблюдаваме (обектите на 
мониторинга), как ще го наблюдаваме 
(методиките), как ще анализираме 
събраната информация, и не на 
последно място – кои са участниците 
в процеса.
Данните от мониторинга допринасят 
за постигане на по-добро управление 
на местата, което е целият смисъл 
на събирането им. Първата стъпка в 
осигуряването на това е правилното 
разработване на мониторинга. Трябва 
да бъдат поставени правилните 
въпроси и отговорите им трябва да 
са изяснени в избраната методика. 

Ако резултатите от мониторинга 
са реални, това ще увеличи шанса да 
сеполучат смислени резултати. Целта 
е да се направят достоверни анализи 
на реални данни.

Определяне на началното състояние и 
на крайното състояние към което се 
стремим – природозащитни цели

Необходимостта от определянето 
на благоприятно природозащитно 
състояние произтича от изискванията 
на Директивата за местообитанията, 
че видовете животни и природни 
местообитания, обект на опазване 
в Натура 2000 трябва да бъдат 
поддържани в благоприятно 
природозащитно състояние. Тъй 
като мрежата Натура 2000 включва 
и Специално защитените зони по 
Директивата за птиците, това 
изискване се отнася и до птиците. 
Самите защитени зони е необходимо 
също да се поддържат в благоприятно 
природозащитно състояние. Една 
защитена зона се счита че е в 
благоприятно природозащитно 
състояние, когато всички видове и 
местообитания, обект на опазване в 
нея, са в благоприятно природозащитно 
състояние. Тъй като ОВМ трябва 
да бъдат СЗЗ в Европейския съюз, 
благоприятното природозащитно 
състояние на СЗЗ трябва да бъде 
повече или по-малко равно на това 
на ОВМ. С други думи, ако постигнем 
трайно благоприятно природозащитно 
състояние на ОВМ и видовете в него, 
то постигаме целите на Натура 2000.
От друга страна определянето на 
благоприятното природозащитно 
състояние, както на видовете така и 
на местата, е важно за определянето 
на природозащитните цели и 
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природозащитните приоритети, 
за постигане на ефективното им 
опазване. То е свързано с числеността 
на популациите на определящите 
мястото видове (номиниращи 
видове)12. За да може да се оцени 
природозащитното състояние на кой 
да е вид е необходимо да се съотнесе 
към определена базова стойност 
спрямо която се прави сравнението 
и се определят тенденциите. За 
целите на оценка на благоприятното 
природозащитно състояние се търси 
онази базова стойност, към която се 
стремим от природозащитна гледна 
точка – благоприятна референтна 
стойност. Обикновено тази стойност 
се изразява в брой гнездящи двойки или 
брой индивиди.

По тази причина в Световната 
схема за мониторинг на ОВМ, 
оценката на състоянието на 
местата се осъществява на базата 
на състоянието на популациите/
местообитанията на номиниращите 
видове съотнесено към дефинирана 
предварително благоприятна 
референтна стойност за всеки вид в 
ОВМ. Ако в началото на обявяването на 
мястото видът е бил в благоприятно 
природозащитно състояние, то 
числеността на популацията му в този 
момент се взема за благоприятна 
референта стойност. Ако видът е бил 
вече намаляващ и в неблагоприятно 
природозащитно състояние, се търси 
периода преди обявяването, когато 
видът е бил стабилен и числеността 
му тогава се възприема за 
благоприятна референтна стойност. 
При видовете с често променящи се 
популации (типично за някои видове 

– рибарки, гъски и др.) се избира средна 
стойност, около която числеността 
на популацията варира.
На практика определянето на 
благоприятното природозащитно 
състояние ни помага да поставим 
природозащитните цели за ОВМ, 
да насочим и процеса на изготвяне 
и прилагане на плана за управление. 
Подпомага и за вземането на 
решения, свързани със смекчаващи 
мерки, компенсаторни режими, 
възстановителни мероприятия. 
Популацията на вида може да е 
намаляла поради външни фактори, 
но мястото като цяло да е все още 
в благоприятен природозащитен 
статус и природозащитните мерки да 
са насочени изцяло в ОВМ. Популацията 
на вида в ОВМ може да е намаляла 
необратимо. В този случай се налагат 
възстановителни и компенсаторни 
мерки на ниво мрежа.
В по-общ план мониторинга на ОВМ 
цели да покаже, дали мястото все още 
отговаря на международните критерии 
за значимост, дали се постигат 

© Светослав Спасов

12 Номиниращ вид – вид, който отговаря н акритериите за международна значимост и заради който едно място се обявява за ОВМ или защитена зона 
от Натура 2000
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целите на опазване на видовете 
в Натура 2000 и дали се постигат 
целите на опазване на биологичното 
разнообразие на световно ниво. За 
постигането на последните две цели 
се докладва редовно на Европейската 
Комисия и съответно на Конвенцията 
за биологичното разнообразие.

Индикатори на състоянието – обекти 
на мониторинга

За промяната в състоянието на ОВМ 
не следим всички възможни параметри 
и обекти, а се фокусираме върху 
определени, важни за нас параметри 
и обекти, които наричаме индикатори. 
При определянето им е важно 
получената информация да може да 
бъде анализираната и да даде смислен 
резултат, който ще ни помогне да 
разберем дали постигаме целите. От 
друга страна индикаторите трябва 
да са така подбрани, че да могат 
на практика да се проследяват, 
като се имат предвид наличните 
ресурси – хора с умения да прилагат 
мониторинга, финансови и времеви 
ресурси, техническа обезпеченост. 
Индикатори за състоянието на ОВМ са 

състоянието и тенденциите отнасящи 
се до популациите на видовете птици 
(номиниращите видове), за които 
местата са определени. В много от 
ОВМ в България има повече от 20 
номиниращи вида, а понякога броят им 
достига до над 50. В тези случаи могат 
да се подберат по-малък брой видове, 
които да бъдат наблюдавани, за да 
се проследи състоянието на ОВМ. Те 
могат да са представителни за по-
голяма група от номиниращите видове. 
В някои случаи номиниращите видове 
са трудни за директно наблюдение, 
поради много скрития си начин на 
живот. Тогава могат да се изберат 
и други индикаторни видове, които 
са по-обикновени, но за които се знае 
че имат някаква екологична връзка 
с номиниращия вид и посредством 
тях, можем непряко да съдим за 
състоянието му.
Не е нужно да се наблюдават само 
птиците – може да се наблюдават и 
местообитанията им. Трябва обаче да 
има научни аргументи за използването 
на местообитанията като обект на 
мониторинг - поне приблизително 
трябва да знаем връзката между 
площта на местообитанието и/или 
качеството му и числеността на 
птиците. На този етап в България 
липсват достатъчно добри познания в 
тази насока, за да може да се използва 
този подход. Затова схемата за 
мониторинг на състоянието на ОВМ у 
нас се основава главно на мониторинга 
на птиците.
В редица случаи, когато не е възможно да 
се съберат достатъчно орнитологични 
данни, може да се осъществява 
мониторинг, ползвайки информационни 
източници за мониторинг на натиска 
(заплахите).

© Архив БДЗП
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Събраната информация от 
мониторинга може да се използва и в 
много други случаи с природозащитна 
цел (процедури по ОВОС, Екологична 
оценка, Оценка засъвместимост, 
атласи, туристически справочници, 
планове за управление и много др.)

Мониторинг на птиците за определяне 
на състоянието на ОВМ
При изготвяне на индивидуалните 
схеми за мониторинг на ОВМ трябва 
да се определи времето, когато 
мониторинга се извършва, честотата 
на провеждането му, частта от 
ОВМ която ще обхване, полевите 
методики за отчет на птиците, както 
и параметрите които ще се отчитат 
(брой индивиди, гнезда и т.н.)
Времето за провеждане на 
мониторинга зависи от това в коя 
част от годината номиниращите 
видове ползват ОВМ. Гнездящите и 
постоянните видове се отчитат в 
периода когато пеят или токуват, 
защото тогава най-лесно се 
наблюдават. За всеки номиниращ 
за  ОВМ вид е важно да се знае кога 
проява тази активност в рамките на 
гнездовия сезон. От значение е също 
и времето на наблюдение в рамките 
на деня – пойните птици се отчитат 
сутрин и на зазоряване (от 5 до 9 
часа), когато са най-активни. Совите 
козодоят и ливадният дърдавец се 
отчитат нощем, поради това че са 
активни в този период, а козодоите 
– привечер. Някои постоянни видове 
птици като совите и глухаря могат 
да се отчитат и извън гнездовия 
период, ако е подходящо. В схемата 
за мониторинг времето, когато се 
отчитат видовете е специфично за 
всеки вид, но е стандартно във всички 
ОВМ в които се среща, или поне във 

всички ОВМ със сходни условия.
Мигриращите видове се отчитат 
през периода на миграция отделно 
пролет и есен, поради факта че дадено 
място може да е предпочитано от 
птиците само през единия сезон. 
При мигриращите видове е важно да 
не се отчитат само пиковите (най-
високите) числености. Затова, когато 
се проследява миграция това се прави 
за целия миграционен сезон  (март - 
май за пролетната миграция и август 
- октомври за есенната). В този случай 
се отчита цялата прелитаща популация 
през дадения сезон. За струпващите 
се водолюбиви птици се провеждат по 
няколко отчета на миграционен сезон, 
поне по един месечно.
При определяне на периода за отчет 
на зимуващите птици, трябва да 
се отчита и времевите условия. 
Обикновено у нас всички влажни зони 
се броят в средата на януари, но много 
от по-малките водоеми през този 
период са замръзнали, което налага в 
съответната схема за мониторинг 
да се включат допълнителни дати за 
отчет на птиците през декември или 
февруари.

© Николай Терзиев
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Честотата на провеждане 
на мониторинга е важна за 
достоверността на данните. Колкото 
по-често се отчитат птиците, толкова 
по-добре. Обикновено честотата 
на мониторинга е ограничена от 
ресурсите (финансови, човешки), 
така че капацитета трябва да се 
развива, докато достигне достатъчна 
честота, за да се събират достоверни 
и представителни данни. В рамките на 
годината няколкократните отчети са 
много важни, особено за не-гнездящите 
птици. Гнездящите птици е добре 
да се отчитат минимум два пъти на 
гнездови сезон, а струпващите се 
водолюбиви птици - най-малко веднъж 
месечно през сезона, когато ползват 
мястото. Зимният мониторинг 
на червеногушата гъска, който се 
провежда по северното Черноморие, 
показва че отчетите на числеността, 
провеждани два пъти месечно са 
достатъчно добри, за проследяване на 
тенденциите в числеността на този 
вид.

През годините, в най-добрия случай 
мониторингът се провежда ежегодно. 
Все пак не винаги това е възможно и 
тогава е добре той да се провежда поне 
веднъж на две години. Определянето 
на времето за мониторинг зависи от 
конкретните биологични и екологични 
особености на видовете и техния 
жизнен цикъл. При видовете с често 
променящи се (флуктуиращи) популации 
се предпочита по-редовно провеждане 
на мониторинг.

Частта от ОВМ, която е обект 
на мониторинг, зависи основно 
от големината на самото ОВМ, 
от местообитанията в него и от 

номиниращите видове. Когато ОВМ 
са малки по площ, могат да бъдат 
сравнително лесно обходени и когато 
номиниращите видове могат да бъдат 
отчитани чрез пълно преброяване, 
тогава цялото ОВМ е обект на 
мониторинг. В много случаи обаче, 
когато ОВМ са големи територии и 
особено когато включват в себе си 
обширни горски местообитания и 
трудно достъпни терени, абсолютните 
отчети на цялата територия не са 
възможни. Обикновено и човешкия 
ресурс да обхване такава територия 
никога не е достатъчен. В такива 
случаи се избират части от ОВМ, 
където птиците ще бъдат отчитани. 
При избора им трябва да са знае, че 
тези части са същите по характер 
като териториите, които няма 
да се посещават, за да е възможно 
използването на данните и върху 
непосетените територии. При избора 
на такива участъци трябва да сме 
сигурни, че те са достатъчно много по 
брой, и, че наистина са представителни 
за отделните типове местообитания 
в ОВМ, и че не са избрани само „най-
добрите” или „най-лесно достъпните 
места”. Има различни методики за 
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избора осъществяване на проучванията 
в дадена голяма територия. В някои 
случаи територията се разделя 
на участъци и се прави извадка на 
случаен принцип. В други случаи първо 
територията се разпределя на отделни 
части според някаква характеристика 
– най-често типове местообитания 
(особено важно за ОВМ с мозайка 
от различни местообитания). Всяко 
местообитание се разделя на 
участъци, от които на произволен 
принцип се избират тези които 
ще се мониторират. Когато не 
цялата територия на ОВМ е обект 
на мониторинг, се прилагат полеви 
методики, които позволяват 
в последствие данните да се 
насложат за цялата територия, при 
което се гарантира добра степен 
на достоверност (точково или 
трансектно броене).

Изборът на полеви методики за отчета 
на птиците и след това стриктното 
им прилагане са основата за събиране 
на достоверни данни. Полевите 
методики се избират в зависимост 
от биологичните особености на 
видовете и от характера на ОВМ, 
като стремежът е те да бъдат 
едновременно достатъчно прости, 
за да са лесни за изпълнение, и освен 
това да са достатъчно добри, за да 
предоставят смислени данни. В ОВМ 
които са влажни зони, се прилага 
абсолютното броене. Отчитането 
на зимуващите гъски например 
се извършва рано сутрин, когато 
излитат от местата където нощуват, 
а кормораните – късно следобед и 
привечер, когато идват на местата 
за нощувка. За гнездящи видове птици 
се прилагат методите на точковото 

и трансектното броене. Миграцията 
на реещите се птици се проследява на 
принципа на точковото броене за цял 
миграционен сезон. Полевите методики 
за отчет на птиците, използвани в 
ОВМ у нас, са посочени в приложение 3.2. 
В зависимост от използвания полеви 
метод и видовете птици се допуска 
описването на гнездящи двойки, или 
пеещи индивиди или гнезда или само 
индивиди. Колониалните птици могат 
да се отчитат, като се следи броя 
на гнездата, както и на заетите 
гнезда. Важно е да се подчертае, че по 
време на полеви отчети се записват 
всички видове птици, а не само тези, 
които са индикаторни, т.е. обект на 
проследяване на състоянието. 

Не във всички случаи е нужно да 
се приложи изцяло нова схема 
за мониторинг на ОВМ. Днес в 
национален мащаб се осъществяват 
две мониторингови схеми, които са 
приложими към ОВМ – Среднозимно 
преброяване на водолюбивите птици 
и Мониторинга на обикновените 
видове птици. В допълнение се 
осъществява редовен мониторинг на 
определени застрашени видове птици 
– червеногушата гъска, египетския 
лешояд, царския орел, белоглавия 
лешояд. Всяка защитена територия 
с действащ план за управление има 
включен мониторинг. Макар че в много 
случаи мониторингът остава на 
хартия заради липсата на средства, 
там където той се осъществява 
също може да бъде взет в предвид. 
Там където съществуващите 
мониторингови схеми действат 
на територията на ОВМ те се 
интегрират в индивидуалната схема за 
мониторинг на мястото. Ако са нужни 
допълнителни усилия (мониторинг на 
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зимуващите птици не само през януари 
или пък допълнително мониторинг на 
гнездящи птици) - схемата се допълва.

След събирането на данните от 
полевите отчети, те се обработват 
по стандартни методики и се подлагат 
на оценка. Оценката на състоянието 
първо се извършва за всеки отделен 
вид на базата на тристепенна скала за 
числеността на запазената популация. 
Ако в ОВМ се е запазила над 90% от 
популацията тогава състоянието е 
добро, между 70 и 90% - задоволително, 
между 40 и 70% - лошо и ако се е запазила 
под 40% от популацията състоянието 
на вида е много лошо. Състоянието на 
мястото и неговия природозащитен 
статус се определят по метода на 
“най-слабото звено”, в случая - най-
застрашените видове. 

Ако всички наблюдавани видове 
са с оценка на състоянието 
добро или задоволително, но един 
вид има оценка „лошо състояние” 
то състоянието на цялото ОВМ 
се оценява като лошо.

Проследяването на състоянието на 
птиците изисква специални умения за 
разпознаване на видовете птици, обект 
на мониторинг, умения за прилагане на 
полевите методи за броене на птици, 
както и умения за анализ и оценка на 
резултатите. Обикновено анализът и 
оценката се прави от ограничен брой 
специалисти и след това резултатите 
се предоставят на всички участници в 
мониторинга и на заинтересованите 
страни. Предизвикателството 
за полевото събиране на данни 
(съществената част от мониторинга) 
обаче остава. У нас има определени 
114 ОВМ, повечето от които с големи 
територии. Обучените специалисти и 
доброволци, активно въвлечени в полеви 
проучвания не са повече от 100. От 
друга страна, за да е устойчив този 
мониторинг е добре да се осъществява 
от хора на място или от региона, за да 
се снижат разходите за транспорт. 
Затова хората, които имат желание 
и възможност да се включат в този 
вид мониторинг трябва да преминат 
курс на обучение по разпознаване на 
видовете птици, особено тези – обект 
на мониторинг, както и на прилагането 
на конкретните полеви методики. 

Този процес отнема време и опита 
се натрупва с практиката. Има хора, 
които живеейки на място и прекарвайки 
значително време сред природата 
имат познания за някои видове птици. 
На такива хора ще бъде по-лесно да 
започнат да се занимават с мониторинг.  
Важно е да се наблегне, че за целите 
на този мониторинг е по-добре той да 
се осъществява от едни и същи хора. 
Въпреки, че е нужно време за изграждане 
на умения и натрупване на опит, е 
за предпочитане местни хора да се 
насърчават да извършват тази дейност. 
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Проследяване на въздействията 
(натиска) върху ОВМ

За да могат ефективно да се 
опазват застрашени видове птици, 
задължително трябва да се познават 
не само биологичните им особености, 
но и екологичните им изисквания към  
средата.
В повечето случаи застрашените 
видове птици са тясно приспособени 
към определени условия на живот 
(обитават специфични само за тях 
местообитания, срещащи се на точно 
определени места и никъде другаде; 
специализирани са в храненето си към 
точно определен вид храна и т.н.). За 
да знаем кои точно природни фактори 
или човешки дейности (тяхното 
наличие, отсъствие или колебание) 
оказват отрицателно въздействие 
върху видовете е необходимо да 
проследяваме състоянието както на 
популациите на птиците в ОВМ, така 
и на факторите и въздействията 
влияещи върху тях.

Непосредствените заплахи за 
видовете и местообитанията им 
почти винаги са причинени от хората 
и се коренят в едни от най-големите 
проблеми на човечеството. Те включват  
нарастването на населението на 
планетата, което е съпроводено с 
повишена консумация и черпене на 
природни ресурси, но и с нарастваща 
бедност, ограничен достъп до тези 
природни ресурси, несправедлив 
световен пазар. Игнорирането или 
подценяването на биоразнообразието 
в икономиките по света подкопава 
устойчивото им развитие. 
Унищожаването на местообитанията 
– деградацията и разпокъсването им 
е най-голямата заплаха за птиците и 
биоразнообразието в днешни дни. Тя 
оказва влияние върху 86% от световно 
застрашените видове. На практика 
неустойчивото ползване на горите, 
мащабното развитие на определени 
територии и урбанизирането им, 
както и интензифицирането и 
разширяването на земеделието са 
едни от най-големите заплахи за 
местообитанията и видовете в 
ОВМ. Промяната в климата, за която 
допринасят такъв род дейности е друга 
много значима заплаха, която ще има 
значително въздействие в бъдеще.

Много от заплахите за птиците и 
биоразнообразието са взаимосвързани 
и се подсилват една спрямо друга.

За правилното управление на ОВМ 
като защитени зони за птиците (за 
предприемането на подходящи мерки 
с цел осигуряването на адекватни 
режими на опазване и ползване) е от 
изключително значение да се следи, 
кои човешки дейности причиняват 
отрицателно въздействие върху 
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популациите на птиците, техните 
местообитания и като цяло върху ОВМ. 
Птиците са прекрасни индикатори 
за състоянието на околната среда. 
Доказана е способността на някои 
видове да отразяват състоянието и 
тенденциите и на други видове, на групи 
видове, на места, местообитания и на 
средата като цяло. Повечето видове 
птици в ОВМ имат тясна привързаност 
към определен тип местообитание, 
като това дава възможност чрез 
състоянието на вида да се получи 
лесно представа за състоянието на 
местообитанието. От друга страна 
голяма част от видовете в ОВМ 
са чувствителни към отрицателни 
промени в средата, изразяващи се във 
видимо намаляване на числеността им 
или изчезване от мястото. Това дава 
възможност данните от мониторинга 
на определени „ключови” видове да се 
съпоставят с тези за други видове 
и така да допълват или чрез наличие/
отсъствие на съответствие да 
позволяват проверка на тенденциите, 
идентифицирани чрез другия вид/
видове. Ключовите видове са от 
съществено значение за мониторинга 
не само на птиците, но и на други 
елементи на средата и дори на 
цялостното й състояние. Особено 
ценни се те чрез възможностите, 
които дават за извършване на 
експресна екологична оценка на цели 
райони (напр. наличието/отсъствието 
и числеността на водния кос може да 
бъде бърз и лесен начин за установяване 
на замърсяване на горните течения на 
реки).

Един от най-добрите методи за оценка 
на заплахите (натиска) върху ОВМ е 
чрез проследяване на състоянието на 
популациите на номиниращите видове. 

По-горе посочихме, че и обратното е 
възможно – оценка на състоянието на 
видовете, чрез оценка на заплахите. 
Прякото проследяване на заплахите 
става на принципите, разгледани в 
раздела за превантивна защита по-
горе.

Проследяване на ефекта от 
природозащитните усилия за 
опазване ОВМ

Очевидно е защо трябва да се 
проследява състоянието на ОВМ, 
както и на въздействията върху него 
– за да можем по-ефективно да опазим 
птиците. Важно е обаче да можем да 
оценим и ефекта от собствените 
си природозащитни усилия, за да 
разберем дали правилно сме подбрали 
инструментите и подходите с които 
да въздействаме.

Оценката на ефективността на 
природозащитните действия цели да 
отговори на следните въпроси:

• Дали усилията имат въздействие?

• Устойчиви ли са практиките на 
ползване?

• Постига ли се благоприятното 
природозащитно състояние на 
видовете, за които мястото е 
важно?

Отговора на тези въпроси може да 
помогне за правилното насочване 
на природозащитните дейности в 
бъдеще.

При оценката на природозащитните 
усилия, задължително се проследяват 
следните параметри:
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Законова защита – оценява се дали 
цялата територия на ОВМ е поставена 
под законова защита, каква строгост 
има тази защита, дали ключовите 
(сърцевини) зони в ОВМ са получили 
адекватна защита като защитени 
територии. Също така се прави 
оценка дали поставените режими 
се спазват. Както бе разгледано по-
горе поставянето на мястото под 
законова защита ни дава допълнително 
инструменти да опазваме птиците.
План за управление – проследява 
се дали има действащ или в процес 
на разработка план за управление, 
дали той се прилага и какви са 
резултатите от прилагането му. 
Оценката на този параметър е важна, 
защото както подчертахме по-горе, 
те са дългосрочния инструмент за 
координирано и комплексно опазване 
на местата.

Наличие на местна група от 
поддръжници – създаването и 
дейността на такива групи може 
значително да допринесе за реалното 
прилагане на природозащитни мерки и 
опазване на местата.
За всяко конкретно ОВМ е необходимо 
да бъде проследяван ефекта на 
отделните природозащитни мерки, 
прилагани на място, независимо дали 
са част от плана за управление на 
територията, план за действие за 
даден вид, който се осъществява на 
тази територия или допълнителни 
природозащитни мерки. При наличие 
на план за управление, той интегрира 
в себе си дейностите заложени в 
планове за действие за отделни 
видове. Също така той има система за 
мониторинг, за оценка на дейностите. 
Това дава възможност по-лесно и пълно 
да се проследява ефекта на плана за 

управление, респективно усилията, 
които сме положили. Липсата на 
план за управление обаче не изключва 
проследяването на природозащитните 
усилия.
Сред дейностите, които се 
проследяват, са предлагането на 
територии за защита, писане на 
писма и сигнали до институциите, 
участие в обществени обсъждания 
и други публични процедури, 
осъществяване на целеви проучвания, 
прилагане на природосъобразни 
земеделски практики, осъществяване 
на конкретни мерки по охрана на 
места, подобряване качеството на 
местообитания (например косене на 
тръстика или премахване на храсти от 
пасища), възстановителни дейности, 
подобряване на законодателството, 
политиките, информираността 
и обучението. Оценката на 
природозащитните усилия винаги 
се разглежда в комплекс с оценката 
за състоянието и оценката за 
заплахите.

Информацията, която ни е необходима 
да оценим природозащитните 
усилия не е така еднородна, както 
тази свързана със състоянието или 
заплахите. Тя може да включва анализи 
и доклади изготвени за целите на 
планове за управление, доклади по 
ОВОС и съответни решения от страна 
на компетентните институции, 
заедно със изготвени становища от 
страна на НПО. Изпратените сигнали 
или становища до компетентните 
институции, както и предложенията за 
защитени територии също са източник 
на информация. Но те винаги трябва 
да се анализират заедно с резултата 
– протоколи или решения издадени от 
съответния орган, проведени акции 
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и т.н. Добър източник на информация 
са осъществяваните проекти с цел 
опазване на територията, докладите 
с резултатите от реализирането им. 
Снимките и публикациите в медиите 
отразяващи конкретни дейности 
и събития, както и публикуваните 
материали подпомагащи дейностите, 
също са добър източник на информация 
за целите на оценката. Тук се 
включват дори и такива източници 
на информация като съдебни дела 
по казуси свързани с опазването на 
територията, както и регионални 
или секторни планове и политики, 
които биха могли да отразяват 
интегрирането на опазването на тази 
територия в съответните планове и 
политики.

В проследяването на ефективността на 
природозащитните усилия се включват 
разнородна група участници. В случая 
местните групи от поддръжници 
и доброволците на БДЗП, които са 
активни в района имат важна роля в 
събирането и документирането на тази 
информация. Там където доброволците 
или групите от поддръжници участват 
в природозащитни дейности, те 
могат да документират действията 
си и след това да предоставят тази 
информация. Институциите прилагащи 
и контролиращи прилагането на планове 
за управление могат да предоставят 
съответната информация за оценка. В 
допълнение такава информация може 
да бъде събирана и от лицата, които 
най-общо казано, са засегнати от 
прилагането на плана за управление 
– собственици и ползватели на земи, 
природозащитници, научни работници, 
служители в местните администрации. 
Участниците в реализирането на 
различни проекти имат интерес 

да предоставят информация за 
дейностите и резултатите от 
техните проекти, защото това е част 
от оценката на тяхната ефективност 
и може да бъде важно за бъдещият им 
успех да спечелят и реализират други 
проекти в района.
Информация за решенията от страна 
на отговорните институции, както 
и за различни планове и програми се 
събира целенасочено от съответните 
институции. Те е необходимо да 
участват в процеса, но участието им се 
основава на правилата и процедурите 
в съответното ведомство. Те 
обикновено са свързани със Закона 
за достъп до информация, ако не 
са публични на техните интернет 
страници.

Роля на доброволните сътрудници 
в проследяване на състоянието на 
ОВМ

Мониторингът на ОВМ е безсмислен 
ако не осигурява резултати. Поради 
тази причина, той трябва да бъде 
внимателно планиран, систематичен, 
редовен (но не задължително чест) и 
устойчив.
Местните ресурси в повечето случаи 
са оскъдни и подкрепата на проекти от 
външен източник рядко продължава за 
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повече от няколко години. Следователно 
е важно схемите за мониторинг да се 
осъществяват с възможно най-малко 
средства. 

На практика, това означава, че трябва 
да бъдат оптимизирани:

• съществуващи схеми за събиране на 
данни и механизми за координация

• човешките ресурси от вече 
съществуващи структури (както 
служители от НПО, така и държавни 
служители)

• местни групи от сътрудници
• други доброволци

Това предполага, че техниките на 
мониторинг трябва да бъдат възможно 
най-прости, научно издържани и 
евтини. Далеч по-добре е да се събира 
достоверна основна информация 
в продължение на много години, 
отколкото да се разработи амбициозна 
схема, която след време ще пропадне.
Реализирането на мониторинга на 
мрежа от ОВМ, особено с мащабите 
на българската, изисква съществени 
инвестиции в национална мрежа от 
съвместно работещи институции, 
организации и отделни личности. 
Мониторингът трябва да бъде приеман 
от служителите в отговорните 
институции на всички нива както за 
важна дейност, така и за част от 
техните рутинни задължения. Това 
е нужно за да може да се осигури 
и последователност на данните. 
Местните институции може да имат 
нужда от помощ по различни начини за 
предприемането и осъществяването 
му. Там където е възможно, 
съществуващите институции и 
служители трябва да бъдат въвлечени 
вместо да се създават нови структури, 

което вероятно ще е скъпо начинание. 
Където е необходимо, техните 
служители трябва да бъдат обучавани 
и оборудвани с екипировка. Ако 
съществува институция отговаряща 
за управлението на определено място, 
например дирекция на природен парк, 
тя трябва да бъде въвлечена поне за 
предоставянето на информация.
Важно е, особено за по-задълбоченият 
мониторинг да се подкрепя от 
конкретни хора, колкото се може 
по-дълго. Ако познанията на хората, 
които са въвлечени в отделните му 
етапи, се различават в голяма степен, 
това може да доведе до изкривяване 
на резултатите. Необходимо е да се 
разработят реални партньорства, 
в които всички въвлечени ще бъдат 
убедени, че инвестирането на усилия в 
мониторинг си заслужава.

Мониторингът на ОВМ е доказана 
ключова дейност за местни групи от 
сътрудници и доброволци. Национални 
и дори международни доброволци също 
могат да бъдат полезни в много случаи 
стига да има подходяща координация. 
В колкото е възможно повече случаи, 
мониторинга на ОВМ трябва да включва 
местни хора в събирането на данни. 

© Светослав Спасов

57



Създаването на мрежи от сътрудници има съществена роля за определянето и 
опазването на ОВМ. 

Ролята им в процеса се изразява в следното:

• Работят ефективно за опазване на местата, като осъществяват системни 
наблюдения на място (мониторинг на птиците и заплахите за ОВМ и 
ефективността на природозащитните действия);

• Гарантират по-добро познаване на мястото;

• Информират и въвличат обществеността на местно ниво в опазването на 
ОВМ;

• Създават устойчивост в опазването на ОВМ използвайки мотивиран местен 
капацитет;

• Служат като ядро за местно развитие (т.е. правят по-лесно използването 
на възможностите за устойчиво развитие на местно ниво, предложени от 
Структурни фондове, Програми на ЕС за провинциално (селско) развитие, GEF 
и други финансирания за развитие извън рамките на ЕС);

• Предоставят възможности за инициативи насочени към ОВМ природозащитни 
дейности в рамките на организацията, прилагаща ОВМ програмата - БДЗП;

• Помагат на БДЗП, за по-ефективни природозащитни действия за спиране 
(или намаляване) на заплахите.

• Подпомагат БДЗП, да бъде представено в определени места и чрез това да 
има пряк достъп до местните структури, вземащи решения;

• Осигуряват на членовете на организацията възможност да бъдат активно 
въвлечени в природозащитни дейности;

• Намаляват натоварването на националния координатора по програмата за 
ОВМ и с това подобряват ефективността на прилагането й;

• Засилват природозащитния капацитет на организацията (източник са на 
потенциални служители);

Освен намаляването на разходите за мониторинг и осигуряване на устойчивостта 
му, въвличането на местни хора, може да има и други ползи:

• споделяне на отговорност

• изграждане и осигуряване на участие в управлението на местата и изграждане 
на чувство за собственост

• изграждане на доверие

• осигуряване на възможности за обратна връзка и мотивация

• създаване на нови умения
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Дали въвлича местни хора или не, 
мониторинга на ОВМ трябва да се 
старае да изгражда капацитета у 
хората, които го осъществяват. 
Организациите е необходимо да 
приемат цялостно процеса на 
мониторинг и да бъдат готови да се 
идентифицират с него.

По-голямата част от работата, 
свързана с опазването и мониторинга 
на ОВМ се извършва благодарение 
на персонален интерес, отдаденост 
и добро желание от страна на 
сътрудниците. Следователно, мрежата 
от сътрудници има нужда да бъде 
подкрепяна не само с редовна обратна 
връзка и признание за резултатите от свършената работа. Освен за принос 
към мониторинга, тази мрежа от хора трябва да функционира с възможност за 
реакция спрямо резултатите. На национално и международно ниво, прилагането 
на рамката за мониторинг трябва да даде възможност на Партньорската 
мрежа на БърдЛайф Интерешънъл да научи полезните и приложими практики за 
опазване на ОВМ по целия свят. Част от тези практики са публикувани в отделна 
брошура.

Резултатите от приложената програма за мониторинг трябва да се публикуват в 
доклади. При разработването им се отчитат нуждите на отделните потребители, 
за които са предназначени докладите. Например може да е подходящо да се направи 
подробен технически доклад за хората, прилагащи пряко планове за управление, 
и обобщен кратък доклад, предназначен за високо поставени служители, които 
взимат управленски решения. Краткият доклад може да бъде полезен за по-широк 
кръг от хора, които събират и подават данните за ОВМ.

Информацията от мониторинг на ОВМ трябва да допринася пряко за изготвянето 
на националния доклад за състоянието на околната среда, както и изготвянето 
на такива стратегически документи, като Националния план за опазване на 
биологичното разнообразие. Също така трябва да допринася за националното 
докладване за Конвенцията за биологично разнообразие. Рамсарска конвенция, 
Бонска конвенция и др., както и за прилагане на Директивата за птиците и 
Директивата за местообитанията. Ако тази информация се осигурява от 
редовни доклади за мониторинг, то тяхното съдържание и периодичност би 
следвало да се съобразят с националните изисквания за докладване. Може да 
се подготвя отделен доклад или резюме на данните, които да отговарят на 
изискванията и времевата рамка на определена конвенция или директива.

© Свилен Чешмеджиев
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Практически насоки за опазването 
на ОВМ чрез създаване на местни 
групи от сътрудници

© Maxwell Woods
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3.1. Как да общуваме и 
поддържаме връзка при 
опазването на ОВМ 
Зад семплата на пръв поглед фраза 
„опазване на ОВМ”, всъщност стои 
един твърде сложен и обемист комплекс 
от дейности, в осъществяването на 
които са въвлечени много хора. За да 
се постигнат ефективни резултати е 
важно общуването между участниците 
в процеса да се основава на определени, 
прости и ясни правила. Те помагат 
на всеки един сътрудник да намери 
мястото си в процеса, да насочи 
правилно усилията си и да помогне 
на практика именно за опазване на 
местата. Това от своя страна е ключово 
за ролята на националният координатор 
по ОВМ да координира по подходящ начин 
и да насочи действията по опазване в 
успешната посока. 

Участието в опазването и мониторинга 
на ОВМ е доброволно. Всеки, който желае, 
може да стане доброволен сътрудник 
по програмата за ОВМ. Участието не е 
обвързано с допълнителни изисквания, 
като задължително членство в 
организацията. Все пак е необходимо 
сътрудника да приема принципите 
на опазване на ОВМ, както и да има 
мотивацията да работи съвместно 
с други съмишленици за опазване на 
птиците и местообитанията им. 

Участниците в мониторинга на ОВМ 
събират информация, съобразно 
уменията си, като ползват за 
улеснение стандартно разработени 
формуляри със структурирани полета. 
Това означава, че отделните участници 
могат да събират информация само за  
част от елементите на мониторинга – 

само за състоянието, само за заплахите 
или за природозащитните действия. 
В този смисъл хората без специални 
орнитологични познания също могат да 
се включат в мониторинга и да бъдат 
не по-малко ценни от специалистите, 
като предоставят информация 
за човешките дейности, заплахи, 
инвестиционни проекти или бъдещи 
планове и програми. Независимо каква 
информация се събира и предоставя, 
трябва да се следват общите 
правила и методики, описани в това 
ръководство, както и да се попълват 
надлежно формулярите, тъй като само 
по този начин събраната информация 
ще е представителна и ще послужи 
реално за действителното опазване 
на местата.

Участниците изпращат попълнените 
формуляри на регионалните 
координатори на БДЗП по места, 
а оттам на националния ОВМ 
координатор, два пъти годишно, ако в 
процеса на конкретната няма уговорка 
за по-често предоставяне на данните. 
При възникване на неотложни проблеми 
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или заплахи за местата, съответната 
информация се предоставя във 
възможно най-кратък срок след като 
е била намерена. Формулярите и 
допълнителната информация е добре 
да се придружават от снимки или 
съответни документи, ако конкретния 
случай го изисква. Всеки сътрудник 
е добре да знае, че предоставената 
от него информация, по преценка на 
националния ОВМ координатор, може 
да бъде разпространена и до други 
доброволни сътрудници, които работят 
за опазването на същата територия.
Националният ОВМ координатор също 
събира друга информация (например 
новини, сателитни снимки и др.), като 
обобщава информацията постъпила 
от различните източници.
Координаторът по ОВМ прави оценка 
на състоянието на всяко от местата, 
ползвайки стандартна система за 
оценка. 
Заедно с останалите експерти от екипа 
на БДЗП координаторът решава за всеки 
конкретен случай как ще се действа, 
ако става въпрос за предприемане на 
действия за предотвратяване на заплахи, 
участие в процеси на планиране или 
конкретни природозащитни действия. 
Той се свързва със сътрудника/групата 
от поддръжници, подал информацията, 
като в зависимост от случая дава 
инструкции за по-нататъшни действия 
или информира за стъпките, които ще 
бъдат предприети. 

За поддържане на редовна обратна 
връзка с участниците в мониторинга 
на ОВМ, в списанието на БДЗП „За 
птиците” ще се открие редовна 
рубрика, отразяваща работата на 
местните групи от сътрудници по ОВМ 
и резултатите от мониторинга. Освен 
това участниците ще получават два 

пъти годишно и отделен електронен 
бюлетин, посветен изцяло на работата 
по програмата за ОВМ.
В края на годината националния 
координатор разпраща на сътрудниците 
по ОВМ кратки обобщени справки за 
състоянието на ОВМ, за които те 
предоставят информация, както и за 
постигнатите успехи и най-важните 
предизвикателства пред всяко място.
Участниците в мониторинга за ОВМ 
имат възможността да участват 
в срещи за споделяне на опита на 
различните групи от сътрудници 
в страната, както и в обучения за 
подобряване на уменията им по 
осъществяване на мониторинга.
За да се включи човек в програмата 
за ОВМ като доброволен сътрудник е 
необходимо само да заяви желанието си 
писмено на националния координатор по 
ОВМ или на регионалните координатори 
на БДЗП, като посочи и данни за 
обратна връзка (адрес, електронна 
поща, телефон). При включването 
си в програмата всеки сътрудник 
подписва декларация че е запознат с 
мисията на БДЗП, програмата за ОВМ 
и с правилата за работа в мрежата от 
сътрудници.
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3.2. Методики за отчет на 
птиците, обект на опазване 
в ОВМ 
Няма универсален метод за отчитане 
на всички видове птици в ОВМ. За да се 
получат най-обективни и достоверни 
данни за промените в числеността, 
плътността и териториалното 
разпределение на птиците са 
разработени набор от методи за 
отчитането им. 

Най-използвани в практиката са 
следните:

• Пълно отчитане
• Картиране на територия 

– обозначаване на карта на 
качественото и количествено 
разпространение на видовете птици, 
предмет на опазване. Обозначаване 
на зоните с концентрации на 
видове птици, предмет на опазване, 
които са от съществено значение 
за съхраняване виталността на 
популациите им

• Точково отчитане
• Отчитане по участъци от маршрут 

– трансектно отчитане

Всеки метод по правило е разработен за 
определен тип биотоп/местообитание 
и е подходящ за определена група видове 
птици. Също така всеки метод има 
своите предимства и недостатъци.
Преди пристъпване към провеждането 
на полевите дейности по отчитане 
на числеността, плътността и 
териториалното разпределение на 
птиците е необходимо предварително 
планиране и избор на най-подходящият 
метод според съответният вид или 
група видове птици, като това бъде 
съобразено и с местообитанието, в 
което ще се извършва отчитането.

За най-достоверни се считат метода 
на пълното (абсолютното) отчитане 
и комбинирания метод на картиране с 
точково отчитане.

Методи за определяне и проследяване 
на промените в числеността, 
плътността и териториалното 
разпределение на популациите на 
номиниращите за ОВМ видове птици

Пълно (абсолютно) отчитане на 
птиците
Най-общо представлява точно 
преброяване на всички установени 
(визуално) птици на дадена територия. 
Този метод е подходящ за отчитане 
на птици, които са лесно достъпни 
за наблюдение – например колониално 
гнездящи видове като чапли, пчелояди, 
брегови лястовици и др., струпващи 
се в открити водни площи водолюбиви 
птици по време на миграция и 
зимуване; териториални птици, 
охраняващи гнездова територия или 
демонстриращи се през гнездовия 
период; едри грабливи птици или други 
видове, които са с ниска численост 
и плътност, като египетски лешояд, 
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царски орел, червен ангъч и др. При 
пълното отчитане получените данни 
се използват директно за целите 
на оценката на състоянието. Тази 
методика е подходяща и за мониторинг 
на гнездящи във влажната зона/
водоема птици, които не водят скрит 
начин на живот, а се демонстрират 
при заемане на гнездова територия. 
При тези видове стремежът е да се 
установят броя двойки във влажната 
зона без да е необходимо специално да 
се локализират гнездата им. 

По същия метод е удачно да се 
отчитат и гнездящите водоплаващи 
и водолюбиви птици (патици, гмурци, 
лиски и зеленоножки), които се 
отчитат, когато женските започнат 
да извеждат малките във водата. За 
някои потайни водолюбиви видове (осн.
гнездящи) обаче, тази методика може 
да не е приложима, при тях трябва да се 
приложи точково отчитане, като може 
да се използват звукови провокации 
(пускане на запис на брачната песен 
или обаждането на вида).

Струпванията на водолюбиви птици 
във влажни зони. 

Методиката е приложима за струпващи 
се видове птици (водолюбиви птици) 
ползващи основно открити водни 
площи на различни типове водоеми 
(езера, язовири, рибарници), за почивка 
или хранене по време на миграция и 
зимуване. Подходяща е за водоеми, 
които могат да бъдат обхванати 
изцяло. Птиците във водоемите се 
отчитат на място от една или няколко 
постоянни наблюдателни точки 
(в зависимост от големината на 
водоема и неговите характеристики) 
разположени по брега на водоема. 

Точките се избират предварително 
така, че да осигуряват максимална 
видимост към цялата открита водна 
площ на водоема за да не се допуска 
повторно преброяване на едни и 
същи птици или пропускане на птици. 
Преброяването се извършва със 
зрителни тръби и бинокли. Описват 
се видът и броят на птиците, 
наблюдавани на всяка точка. Птиците 
които излитат от водоема или кацат 
се отбелязват, за да се избегне 
повторното им отчитане. 

Гъските се броят сутрин рано при 
излитане от местата за нощуване 
координирано от всички наблюдателни 
точки, като се записва и посоката им на 
излитане, за да се избегне повторното 
им отчитане. а кормораните се броят 
сутрин (в Черноморските крайбрежни 
влажни зони) или вечер (по поречията 
на реките) на установените места 
за нощувка. Останалите водолюбиви 
птици се броят през деня. Когато 
се прави мониторинг на близко 
разположени влажни зони, броенето в 
тях се осъществява паралелно на едни 
и същи дати.
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Отчитане на мигриращи птици в 
места с тесен фронт на миграция 

се осъществява в периодите на 
пролетната (15 март до 30 май) и 
есенната (1 август - 31 октомври) 
миграция. Обект на проследяване 
по време на есенната миграция са 
следните групи птици: реещите се 
видове птици - щъркели, пеликани, 
жерави, грабливи птици, както и 
бреговите лястовици, пчелоядите 
и бързолетите. Освен тези видове 
птици се водят наблюдения за всички 
останали мигриращи видове, ако 
условията позволяват. Наблюденията 
се осъществяват всеки ден по 
астрономическото време от 8 до 19 
ч., като всички наблюдения се описват 
в дневник. Провеждат се с бинокли и 
зрителна тръба на предварително 
определена стационарна точка. 
Видовете се определят, като за 
всеки вид се отчита числеността 
му, времето когато е наблюдаван, 
височина, отстояние от гледната 
точка, посока в която лети, видът на 
полета, полът, възрастта или фазата 
на индивидите, ако имат полов или 
възрастов диморфизъм или фази в 
оперението и условията са позволили 
това да бъде определено. Описват 
се също специфики в поведението на 
мигриращите видове, включително 
места за нощуване на птиците. В 
случай че в района на стационарната 
точка се установят кацащи за нощувка 
ята щъркели, пеликани, или грабливи 
птици, местата се локализират и 
нанасят върху карта. Използваната 
методика е подробно разписана в 
публикацията „Вятърните генератори 
и птиците. Кратко ръководство за 
планиране и оценка на въздействието 
върху птиците на ветроенергийни 

централи в континенталната част на 
българското Черноморско крайбрежие” 
(2008), издадена от БДЗП.

Отчитането на броя на колониално 
гнездящи птици се осъществява на 
място. Води се отчет за броя на всички 
гнезда в колонията (с изключение на 
дъждосвирцовите птици, чайките и 
рибарките), като се осъществява 
посещение в извън гнездовия период 
и всяко гнездо се описва и маркира с 
индивидуален номер/код. По време на 
всяко посещение на колонията през 
гнездовия период се отчита броят на 
заетите гнезда, като при смесените 
колонии се отчита отделно броят на 
гнездата на всеки от видовете птици, 
съставящи колонията. Ежегодно 
е необходимо да се направят най-
малко две посещения за отчитане на 
заетите гнезда – в периода на мътене 
и в периода на хранене на малките. 
За конкретната година се взема най-
високата отчетена численост при 
посещенията. При това не трябва да се 
влиза в колониите, а да се подбере една 
или няколко точки с добър изглед към 
колонията, на безопасно разстояние. 
За целите на мониторинга, извън 

© Светослав Спасов
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гнездовия период могат да се изградят 
укрития, които да позволяват отчитане 
броя на гнездящите двойки, без да се 
обезпокояват птиците. Препоръчва 
се да се изготвят карти, където да се 
нанесе местоположението на всяко от 
гнездата. 

Автори на методиката Светослав Спасов, 
Ирина Костадинова, Младен Граматиков

по материали от цитираната литаратура

Абсолютно отчитане на броя на 
гнездящи  грабливи  птици  и  други 
видове  с  обширни  индивидуални 
гнездови територии. Включва 
предварително локализиране на 
гнездата на грабливите птици, 
белият и черният щъркели, след което 
се нанасят на карта и ежегодно се 
проверява дали са заети. Необходимо 
е най-малко едно посещение през 
гнездовия период, за препоръчване – в 
периода на хранене на малките. 
Дневните грабливи птици се отчитат 
през размножителния им период. 
Територията на изследваните 
орнитологично важни места се 
разделя на квадрати 2 х 2 км, които 
са част от общоприета UTM мрежа 
(Лерер & Делчев 1984). Всеки квадрат се 
посещава веднъж месечно през периода 
февруари-май, като наблюденията 
се извършват при благоприятни 
метеорологични условия, от точки с 
добра видимост (точки за наблюдение) 

и са с времетраене 1 - 2 ч (Taylor et 
al. 1988, Watson et al. 1989, Bibby et 
al. 1992). Принципно във всеки един 
квадрат е добре да има по една 
точка за наблюдение, с изключение на 
квадратите със силно пресечен терен 
(Gilbert et al. 1999). Наблюденията се 
извършват с бинокъл (поне 10 х 50) и 
оптична тръба. През април – май се 
посещават намерените гнезда, както 
и местата с потенциални такива, 
като изследователят се стреми 
безпокойството върху птиците да е 
минимално. При това първо посещение 
се описват характеристиките на 
гнездата и се взимат техните 
координати. Информацията се записва 
в стандартни формуляри. Заетите 
гнезда се посещават още по веднъж 
през втората половина на юни и 
първата половина на юли за отчитане 
на гнездовия успех (Симеонов и др. 1990, 
Green 1996, Gilbert et al. 1999). Отчитат 
се броят и видът на регистрираните 
грабливи птици и ако е възможно за 
всеки един индивид: възраст; видът 
височината и посоката на полета; 
поведението на птицата. Всяка една 
регистрация се записва в стандартен 
полеви формуляр. Всяка регистрация 
на граблива птица се отразява и in 
situ на топографска карта: записва 
се номерът на наблюдението; 
територията, в която кръжат 
птиците се очертава с прекъсната 
линия ( –  –  – ); посоката на полета се 
означава със стрелка ( ); местата, 
където птиците се скриват в гора или 
скали се маркират с (Х); всяко намерено 
гнездо на граблива птица се означава 
с точка (•) (Gilbert et al. 1999). Когато 
птиците напускат квадрата 2 х 2 км, 
това също се означава на картата.

Автор на методиката Стоян Николов
© T. Prohl
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Точково отчитане (извадка)
Точковото отчитане може да 
обхваща цялата площ на мястото/
местообитанието или отделни пробни 
площадки, данните от които да се 
екстраполират върху цялата площ. 

Избор на пробни площадки

Стратификация по местообитанията 
в рамките на дадено ОВМ - мястото 
се разделя на участъци, които 
следват естествените граници на 
различните местообитания (гори, 
тревни съобщества, храсталаци и 
др.). Във всеки участък (стратум) се 
разполагат точките за отчитане, 
които може да са разположени по два 
начина:

• Систематично по грид – площта на 
отделните участъци с еднотипно 
местообитание се разделя на UTM  
квадрати и центъра на квадратите 
(или пресечните точки на 4 
квадрата) се определят, като точки 
за отчитане. Всички така избрани 
точки се изследват, като отпадат 
само тези, които по някаква 
причина не са достъпни. Размерът 
на квадратите, респективно 
разстоянието между точките, може 
да варира, но страната на квадрата 
не трябва да е по-малка от 200 м, за да 
не се отчитат едни и същи индивиди 
повече от веднъж. Квадратът не 
трябва и да е твърде голям, защото 
така ще се намали броя на точките в 
отделния участък. 

• Случайно избрани точки - площта на 
отделните участъци с еднотипно 
местообитание се разделя на UTM  
квадрати, които се номерират и 
от тях на случаен принцип (чрез 
генератор на случайни числа - може 

в ексел) се избират определен 
брой точки, които се отчитат. 
Разстоянието между отделните 
точки не трябва да е по-малко от 
200 м.

Без стратификация – обхваща цялата 
площ на дадено ОВМ, т.е. мясото се 
счита за един цял участък (стратум), 
като точките може да са разположени 
по два начина.

• Систематично по грид – площта 
на цялото ОВМ се разделя на UTM  
квадрати и центъра на квадратите 
(или пресечните точки на 4 квадрата) 
се определят, като точки за 
отчитане. Всички така избрани точки 
се изследват, като отпадат само 
тези, които по някаква причина не са 
достъпни. Размерът на квадратите, 
респективно разстоянието между 
точките, може да варира, но 
страната на квадрата не трябва да 
е по-малка от 200 м. Квадратът не 
трябва и да е твърде голям, защото 
така ще се намали броя на точките в 
отделния участък.

• Случайно избрани точки - площта на 
ОВМ се разделя на UTM  квадрати 
и центъра на всички квадрати (или 
пресечните точки на 4 квадрата) 
се номерират и от тях на случаен 
принцип (чрез генератор на случайни 
числа – може в ексел) се избират 
определен брой точки, които се 
отчитат. Разстоянието между 
отделните точки не трябва да е по-
малко от 200 м.

Периоди на отчитане.
Отчитането се съобразява периодите 
на размножаване и миграция на 
отделните номиниращи видове. За 
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някои видове размножителния период 
започва рано (в началото на януари за 
белоглав лешояд, февруари за кълвачи, 
някои сови и патици). За повечето 
постоянни видове и мигриращите на 
къси разстояния размножителния 
период започва в началото на април, 
а за късните мигранти началото на 
май.  За повечето гнездящи видовете 
отчитането трябва да приключи до 15 
юни, като само за отделни видове (едри 
грабливи птици) може да продължи и до 
по-късно.

Време на отчитане. За повечето 
видове (основно пойни) отчитането 
трябва да става сутрин между 5,30 
и 10,30 ч. (лятно часово време). Най-
доброто време за отчитане е между 
6,00 и 9,00 ч. Дневните грабливи птици 
могат да се отчитат до по-късно (12,00 
ч), тъй като често те са зависими от 
термалите. 

Времетраене на отчитането от 
отделна точка. Продължителността 
на броенето е от 2 до 20 мин. Повечето 
от птиците се регистрират в първите 
7 мин. Препоръчва се продължителност 
от 5 до 10 мин. По-дълго броене 
се препоръчва за райони с богата 
орнитофауна или заради видове, 
които са по-трудни за регистриране. 
Броенето може да започне веднага след 
пристигането на мястото на точката, 
но е препоръчително да се изчака 1-3 
минути, за да се успокоят птиците 
разтревожени от придвижването 
на наблюдателя. Проблемът с 
отчитането на мобилните видове 
повече от един път се решава с кратък 
период на броене. Но ако периода е 
твърде къс могат да се изпуснат по-
потайните видове.

Радиус на отчитане около всяка 
точка. Препоръчва се при отчитане на 
птиците да се записва разстоянието 
от наблюдателя (точката) да всеки 
отделен индивид. Това ще позволи 
по-прецизни анализи, а ако се налага 
групиране на наблюденията по 
категории (например 0-25 м, 25-100 м, 
над 100 м), то това винаги може да 
бъде направено. Ако е невъзможно да 
се отчита разстоянието до всеки 
отделен индивид (например в гората 
птиците се чуват, но не се виждат и е 
трудно да се определи разстоянието) 
тогава се използват  пояси. Едни от 
най-често използваните пояси са то 
0 до 25 м, от 25 да 50 м, от 50 до 100 м 
и от 100 м до безкрайност. Колкото 
по-нагъсто са поясите, особено в най-
близките 50 м, толкова по-добре. При 
точковото броене трябва да се измери 
разстоянието до няколко обекта в 
кръг около точката за отчитане, като 
тези обекти могат да служат като 
еталон за сравнение при преценка на 
разстоянието до отделните индивиди. 
Не се препоръчва придвижване до птица 
която се чува но не се вижда, затова е 
нужно добро познаване на птиците по 
песен.

За отделни видове, като сови, кълвачи, 
пъструшки и др, е препоръчително 
използването на звукозаписи, за да 
се провокира отговор от страна на 
птиците. 

Описание на метеорологичните 
условия. 
Трябва да има стандартна скала 
за описание на метеорологичните 
условия се описват по стандартна 
скала: температура, вятър (сила, 
посока), облачност, видимост.
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Предимство на точковото отчитане 

• Повече време за определяне на вида 
без да се вдига шум и да се безпокоят 
птиците 

• Подходящ е за гори и храстови 
съобщества 

• Подходящ е за места с труден 
достъп 

• Подходящ е за места с голям брой 
местообитания

• По-добре се определя разстоянието 
до птицата и от там е по-малка 
грешката при изчисленията 

Недостатъци на точковото отчитане

• Неподходящ за открити 
пространства, птиците се плашат 
от наблюдателя 

• Неподходящ за едри видове птици, 
също се плашат от наблюдателя

• Няма стандартизиран метод

Възможни грешки 
При еднаква плътност на 2 вида (А и В):
При броене до безкрайност се отчитат 
повече индивиди от вида А, защото 
е по-лесен за засичане (пее по-силно, 
по-лесно се вижда и от по-голямо 
разстояние). 
При броене в радиус (25 м например) 
се отчитат повече индивиди от вида 
В, защото се отчита само от близко 
разстояние, а вида А е по-плашлив. 
Надценява се обилието и плътността 
на дисперсните видове, те са по-
мобилни и е по-вероятно да бъдат 
отчетени. Подценява се обилието и 
плътността на по-често срещаните и 
обикновени видове.
И в двата случая има отклонение от 
реалната плътност и обилие на двата 
вида.

Особености 
За една сутрин един човек може 
да посети между 10 и 15 точки в 
зависимост от времетраенето на 
броенето и времето необходимо за 
придвижване от една точка до друга 
(при пресечен терен или в гъсти 
храсти е нужно повече време за 
придвижване от една точка до друга). 
За 50 дни размножителен период (при 
10 дни лошо време), ако всяка точка се 
посещава 2 пъти то 200 точки могат 
да бъдат изследвани.
Точките може да са случайни или 
систематично подбрани по квадрати. 
По-точни са резултатите от 20 
случайни точки във всеки вид хабитат. 
В горски съобщества точките не 
трябва да са на по-малко от 200 м 
една от друга. При пълен distance 
метод се мери разстоянието до всеки 
индивид и данните се обработват на 
компютър (Distance 3.5). Броене от 
0 до безкрайност и от 0 до 25 м дава 
относителна гъстота и обилие и е 
видово специфично и несъпоставими 
м/у различните видове. В този случай 
едрите видове птици се надценяват.
Лесно е броенето в два сектора от 0 
до r и от r до безкрайност, изчислява 
се по формулата Density = logе(n/n2) x 
n/m(r2), където: n е общ брой птици; n2 
брой птици извън радиуса (r); n1 брой 
птици в радиуса n = n1+ n2; m е общия 
брой на измерванията (броенето); 
r е фиксирания радиус. Площта се 
изразява  в хектари.
Анализ на данните от точковото 
отчитане може да се прави с Distance 
Software. TRIM също може да се 
ползва, когато се изискват индекси и 
популационни тенденции. 

Автор на методиката Светослав Спасов
по материали от цитираната литаратура
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Трансектно отчитане (извадка)
Отчитат се птиците на определени части от територията на ОВМ с линейна 
структура – трансекти, след което данните се екстраполират върху цялата 
територия.  В границите на изследваните територии се избират трансекти с 
дължина между 5 и 10 км в рамките на едно местообитание, При наличие на повече 
от един тип местообитание е необходимо да се осигури поне по един трансект 
за всяко местообитание, където се срещат видовете обект на проучване. 
Дължината на транекта в дадения вид местообитание е пропорционална на 
площта на местообитанието в ОВМ. По възможност трансекта се избира така, 
че да попада в един UTM квадрат. В горски местообитания отделните трансекти 
се разполагат най-малко на 300 метра един от друг, а в открити местообитания 
– най-малко на 600 м.
Общата дължина на трансекта трябва да е такава, че при условна ширина на 
трансекта от 100 метра, изследваната площ трябва да съставлява 10-15% от 
изследваната територия. В места с еднородни местообитания на голяма площ е 
за предпочитане трансектите да са по-дълги (10 км) и може да са по един за всяко 
местообитание. В места с по-разнородни и разпокъсани местообитания се 
избират повече на брой по-къси трансекти. Задължително е след като трансекта 
се определи на картата, да се посети мястото и да се провери дали е удачен, 
като при необходимост се променя частично или целия. Това предварително 
посещение на трасекта е различно от двете посещения, които е необходимо 
да бъдат направени. По дължината си трансекта се разделя на участъци  (лесно 
различими на терена) - 500 м или 1000 м (не по-дълги). Участъците се маркират на 
терена при първото ходене. Определят се три зони в които се броят птиците по 
дължината на трансекта – I зона – до 25 м странично от трансекта от едната 
и от другата страна; II зона – между 25 и 100 м; III зона – над 100 м. За горски 
местообитания без видимост в страни, се отчитат I и II зона. По преценка на 
наблюдателя, препоръчваме разстоянията в страни от трансекта (25 и 100 м) 
да се измерят с крачки при първото посещение, за по реалистична преценка по 
време на броенето. Описват се подробно и всички местообитания по протежение 
на трансекта, наличие на характерни елементи на ландшафта – храсти, единични 
дървета, инфраструктурни обекти (електропроводир пътища), населени места .

Зона 3
разстояние 

над 100 м

Зона 2
между 25-100 м

Зона 1
до 25 м

т
ра

нс
ек

т

Зона 1
до 25 м

Зона 2
между 25-100 м

Зона 3
разстояние 

над 100 м

Всеки трансект трябва да бъде посетен поне 2 пъти през гнездовия период 
по време на най-високата активност на видовете (за пойните видове сутрин 
между 5 и 9`30 часа; за козодоя – между залез слънце и полунощ); При всяко ходене 
трансекта се минава през едната сутрин в едната посока, а през следващата 
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сутрин – в обратната посока. При 
отчитане на птиците по трансектите 
се използва метода “Distans sampling”. 
Метода е подходящ за кълвачи, горски 
видове, козодой, пойни птици.
Автор: Ирина Костадинова по материали 
от цитираната литература

За получаваненадостоверни данни 
при прилагане натрансектния метод 
за отчет на птиците, трябва да се 
спазват следните правила:

• правилен избор на трансекта

• отчитането да се осъществява в 
периода на най-висока активност 
на птиците (сутрин и вечер)

• 2-3 посещения на гнездови сезон

• отчитане на всички птици по про-
тежение на трансекта

• правилно определяне на разстояни-
ето между мястото, където пти-
цата е видяна, и линията на тран-
секта по перпендикуляр.

• окомерно определяне на разстояни-
ето с максимална точност (до 2-5 
метра)

• птиците се отчитат еднократно

• детайлно отчитане на всички пти-
ци, както при висока, така и при 
ниска плътност

• да се има предвид че  метеороло-
гичните условия влияят върху ак-
тивността на птиците

• да се избере оптимална скорост на 
движение по трансекта, съобразена 
с растителността, типа местоо-
битание, обилието наптици и т.н.

• да се определят по възможност 
полът, възрастта, поведението 
(кацнала, летяща, пееща и т.н.) на 
отчитаните птици

Специфични методики за 
мониторинг на видове

За някои видове птици се прилагат 
модифицирани методи на описаните 
по, горе, тъй като особеностите 
в екологията им не позволяват 
представително отчитане по 
стандартните методи. За целите на 
монитоинга на ОВМ, тук ще бъдат 
разгледани накратко, методите за 
отчиане на ливадния дърдавец, козодоя 
и глухаря.
Козодой. Този вид се отчита по 
време, когато мъжките се обаждат 
активно. Броят се пеещите мъжки, 
като броенето се осъществява вечер 
между 22`00 и 23`30 ч. или около час 
преди зазоряване (между 3`00 и 4`00 ч.). 
Препоръчват се две посещения  между 
последната седмица на април и края на 
май. Добре е да се избягва броене във 
вечери със силни ветрове. Посещават 
се известните находища, предишни 
находища и потенциални места, 
включително сечища и млади  горски 
плантации. 

Изследванитеа територии се 
разделят  на  квадрати  с  големина 

© Михаил Илиев
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1 км2. При големи територии се избират 
пробни площадки в подходящите 
местообитания на принципа на 
случайния избор. Маркираните за 
обхождане площадки се нанасят на 
карта. През светлата част на деня 
районът се посещава, за да се запознаят 
наблюдателите с особеностите на 
терена и ландшафта, като всички 
важни елементи се  нанасят на 
картата. На началната точка за 
броене трябва да се отиде преди залез 
(ако се брои вечер) или преди началния 
час на сутрешното броене. Броенето 
започва около 20 мин. лед залез слънце. 
Наблюдателят трябва да ходи се 
бавно и на всеки няколко минути спира 
и се ослушва за обаждащи се мъжки. 
Препоръчва се дланите да се поставят 
зад ушите, зад асе определя по-точно 
откъде идва звукът. Площадката се 
обхожда систематично, като  всички 
обаждащи се мъжки се нанасят върху 
картата, използвайки комбинация от 
букви и цифри (цифра – за всяка чута 
птица и буква – за всяко посещение. По 
време на двукратното наблюдение една 
и съща птица може да е записана два 
пъти (напр. А1 за първото наблюдение и 
В1 – за второто). Регистрираните при 
двете посещения птици се нанасят 
на една и съща карта, като при 
необходимост се правят допълнителни 
бележки, за да се улесни по-късно 
интерпретирането на данните. Ако 
е регистрирано обаждане от две 
различи посоки, но не едновременно, 
а в период по-дълъг от 30 секунди, 
отбележете два различни пеещи 
мъжки, ако разстоянието между двете 
места, откъдето е чут звука е повече 
от 400м. В противен случай трябва да 
се отбележи като един мъжки.

След второто посещение данните се 

обобщават върху една карта, като 
се отбелязват птиците, чути и при 
двете посещения. В доклада те се 
отбелязват като гнездящи двойки, 
а останалите птици – отделно като 
пеещи мъжки.

Автор: Ирина Костадинова по материали 
от цитираната литература

Ливаден дърдавец.
При този вид се ползва методика, 
подобна на  методиката, прилагана за 
броене на козодоя. Тук са представени 
само различията в двете методики. 
Предварително през деня се 
набелязват подходящите за ливадния 
дърдавец местообитания, както и 
точките на прослушване и се нанасят 
на карта. Броенето се извършва 
двукратно в периода от началото на 
май до първата десетдневка на юни. 
При прохождането на територията на 
всяка точка за прослушване на пеещите 
мъжки, наблюдателят се задържа 10-
15 минути, след което се придвижва 
до следващата точка. При отчитане 
броя на ливадните дърдавци в ливади 
в близост до пътища отделните 
точки на прослушване трябва д аса на 
разстояние около 500 м една от друга, 
а в отдалечени от пътя, тихи места 
– между 700 и 1000 м.

Автор: Ирина Костадинова по материали 
от цитираната литература

Глухар. Теренните изследвания се 
провеждат през периода 15ти март 
– 10ти май 2008 г. Всяко токовище се 
посещава двукратно, като първото 
посещение е през периода 15ти март 
- 15ти април, а второто през периода 
16ти април - 10ти май. Желателно е 
периодът между две посещения на едно 
и също токовище да е минимум 14 дни.
Картиране на токовищата: През 
периода 15ти март - 15ти април се 
посещават всички известни токовища 
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и се търсят нови, като се има 
предвид, че токовищата обикновено 
са на отстояние 1-4 км едно от друго 
(Cramp 1977 - 1994). Локализацията 
на токовищата се отчита с GPS. 
Всяко едно токовище се заснема с 
фотоапарат и се описват реалните 
и потенциални заплахи за него. 
Отбелязва се дали фигурира или не в 
ЛУП на изследваната територия.
Описание на характеристиките 
на микроместообитанието на 
територията на токовищата 
при глухара: Описанието 
на характеристиките на 
микроместообитанието включва 
два аспекта: 1. Описание на 
микроместообитанието на 
територията на токовището като 
цяло; 2. Описание на дърветата, 
използвани от глухарите в границите 

на токовището, и характеристика 
на микроместообитанието в 
непосредствена близост до тях. 
Описанието на характеристиките 
на микроместообитанието на 
територията на токовищата се 
извършва при първото посещение (20ти 
март - 15ти април). Събраните данни 
се нанасят в стандартен формуляр. 
Координатите и изложението на 
токовището се свалят в центъра 
на токовището с GPS. Описанието 
на характеристиките на гората на 
територията на токовищата се 
извършва в радиус от 25 м от центъра 
на токовището. Склопът, броят и 
покритето на растителните етажи се 
оценяват окомерно. Данните за отдела, 
подотдела и възрастта на гората, 
както и разстоянието на токовището 
до път/пътека, река и края на горския 
участък се снемат от дигитални карти 
на изследвания район. Височината на 
растителните етажи (без дървесния) 
се измерва с рулетка. Височината 
на дървесния растителен етаж се 
снема с висотомер. При описанието на 
дърветата, използвани от глухарите в 
границите на токовището, се прилага 
категоризацията на Saniga (2003), 
според която дърветата се разделят 
на два типа: дървета за почивка/
нощуване и дървета за хранене. Ако под 
едно дърво са открити над 5 цекални 
екскремента, то се категоризира 
като дърво за почивка/нощуване, а ако 
под него, освен екскременти има и 
клонки с иглички, по които личат белези 
от клюн на глухар, то се определя като 
дърво за хранене. Събраните данни 
се нанасят в стандартен формуляр. 
Описаните при първото посещение на 
токовището дървета се маркират, 
така че да бъде избегнато повторното 

© Teemu Lehtiniemi
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им описване при второто посещение. При второто посещение се описват само 
новозаети от глухари дървета или тези, които не са описани при първото 
посещение. Локализацията, изложението и надморската височина на всяко дърво, 
използвано от глухар, се отчитат с GPS. При регистрация на глухар или негови 
следи в близост до дървото, се отбелязва пола на птицата и разстоянието на 
следите от описваното дърво. 

Диаметърът на ствола на дървото (DBH) се измерва откъм върха на склона 
посредством клупа на височина 130 см от земната повърхност. Височината 
на дървото се отчита с висотомер. Архитектурата на дървото се описва по 
категоризацията на Bibby et al. (1998): A – клоните започват над половината от 
височината на дървото; B – клоните започват под половината от височината на 
дървото; C – клоните започват над половината от височината на дървото, но има 
белези от клони под тази височина; D – има вертикални разклонения, започващи на 
височина под половината от височината на дървото. Разстоянието на описваното 
дърво до друго използвано от глухар дърво, края на гората или път/пътека се 
измерва на база на дигитални карти. При наличие на снежна покривка, дебелината 
º се отчита като снегът се пробива с щека до земната повърхност и дълбочината 
се измерва с рулетка в четири посоки (N, W, S, E) на разстояние 5 м от дървото с 
регистрация на глухар. Отчита се броят само на цекалните екскременти (Moss 
& Hanssen 1980) под дървото (с цилиндрична форма и съставени от иглички и 
камъчета), като пресните екскременти са със запазени форма и цвят, а старите 
са деформирани и с по-блед цвят. Отчитат се дендрологичните характеристики 
на 5 дървета, съседни на описваното. Разстоянието до най-далечното от тези 5 
дървета се измерва чрез рулетка или мерително въже.

Преброяване на глухарите: На мястото за преброяване на глухарите по време 
на токуване се пристига 1.30 ч. преди изгрев и се остава до пълно приключване 
на токуването. Изледователят трябва максимално да ограничи движенията си 
и шума, който създава, за да не изплаши птиците на токовището. Мястото за 
преброяване на глухарите трябва да е разположено близо до периферията на 
токовището, за да не се безпокоят птиците, но с добра видимост към центъра 
на токовището. Данните от преброяването се попълват в стандартен формуляр, 
като се описват и метеорологичните условия

Автор на методиката: ст. н. с. д-р Стоян Николов
Централна лаборатория по обща екология БАН

Методиката е разработена в рамките на проект на 
БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ: 

“УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА ГЛУХАРА (TETRAO UROGALLUS) И 
НЕГОВИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В ОБЩИНА ДЕВИН И ЗАПАДНИ РОДОПИ: 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГОРИТЕ И УСТОЙЧИВ ЛОВ.”
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3.3. Формуляри за предоставяне на информация 

ФОРМУЛЯР
ЗА

ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОВМ

I ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ Моля, използвайте отделен формуляр за всяко ОВМ и при всяка промяна в основната 

информация!

Име на ОВМ: Код на ОВМ:

Дата на отчитане на състоянието:
дд/мм/гггг

Основно лице за контакт във връзка с предоставената информация
Име: Фамилия:
Организационна принадлежност:
(институция/организация)
Тип на организацията (НПО, ПО, служба, др.):
Адрес за кореспонденция

Населено място Пощ. код:

Адрес

Телефон: Факс:

Електронна поща: Мобилен тел.:

За каква част от ОВМ се отнася информацията? Моля отбележете с „Х” в квадратчето

 Цялото ОВМ (1) Ако е (2), моля посочете за коя част/каква територия от ОВМ е информацията

 Част от ОВМ (2) 

(2) Точно местоположение на частта/територията от ОВМ, за която е информацията
Географски координати (центр. точка): Е N

Област: Община:

Моля, направете точно описание на територията, като 
включите колкото може повече детайли (географско 

разположение/наименование, граници, площ, най-близко населено 
място, землище, земеползване, местообитания) за да може тя 
да бъде лесно идентифицирана или връзки към информация за 

територията

Попълва се само за (2)

Имена и контакти на други лица, допринесли с информация за тази оценка:

Информация за Параметър Лице Допълнителна информация Адрес за електр. поща
Местообитания Площ Ивайло П. Иванов varna@bspb.org
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II Състояние на ОВМ

1. СЪСТОЯНИЕ НА ОСНОВНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ

Ако имате информация за обхвата/площта на местообитанията важни за популациите на птиците в ОВМ, 
моля опишете ги по-долу. Обърнете внимание на значителни промени, настъпили след последната оценка на 
местообитанията в колона „детайли/бележки/значителни промени”. Това включва промени в земеползването, 
собствеността и др.

В случай, че не знаете точните обхват/площ на местообитанието в ОВМ, направете възможно най-добрата 
оценка на настоящия обхват/площ на местообитанието, в зависимост от неговия потенциален оптимум за 
мястото, когато той е бил не повлиян. Процентите по-долу са посочени за улеснение. Прецизирайте при въз-
можност за това.

Точки Вашата количествена оценка за местообитанията (обхват, площ)
3 Добро (най-общо >90% спрямо оптималното) 
2 Средно  (70–90%) 
1 Лошо (40–69%)

0 Много лошо  (<40%)

Таблица за количествена оценка на местообитанията за ключовите видове

Местообитание Код Дата
Площ (ха)

Обхват (%)
Оценка
(Точки)

Детайли/бележки/
значителни промени

Ако имате информация за качеството на местообитанията важни за популациите на птиците в ОВМ, 
моля опишете ги по-долу. Обърнете внимание на значителни промени, настъпили след последната оценка 
на местообитанията в колона „детайли/бележки/значителни промени”.

Направете възможно най-добрата оценка на качеството на отделните местообитанията в ОВМ, според това 

дали предоставят подходящи условия за видовете птици, обект на мониторинг. Процентите по-долу са посоче-

ни за улеснение. Прецизирайте при възможност за това.

Точки Вашата качествена оценка за местообитанията (значимост за номиниращите видове)
3 Добро (най-общо >90% спрямо оптималното) 
2 Средно  (70–90%) 

1 Лошо (40–69%)

0 Много лошо  (<40%)

Таблица за качествена оценка на местообитанията за ключовите видове

Местообитание Код Дата Група видове 
Оценка
Точки

Ключови елементи 
на местообитание-

то за видовете

Детайли/бележки/
значителни 

промени

Широколистни 
гори (120 годишна 

букова гора)
4.1 03/03/2007 Сови 1

Наличие на 
хралупести дървета

Санитарни сечи 
през 2006 г., уни-
щожиха 90% от 

старите и умиращи 
хралупести дървета
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ОВМ: Код:

Код Местообитание
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1 Крайбрежни и халофитни съобщества

1.1 Море

1.2 Тесни морски заливи

1.3 Естуари

1.4 Тинести и пясъчни морски плитчини

1.5 Засолени терени с халофитна растителност

1.6 Крайбрежни плажове и пясъчни дюни

1.7 Чакълести морски брегове

1.8 Стръмни скалисти (морски) брегове

1.9 Острови, островчета, надводни скали и камъни

2 Неморски води

2.1 Лагуни

2.2 Стоящи пресни води

2.3 Стоящи бракични води

2.4 Течащи води

3 Храсталаци и тревни съобщества

3.1 Храсталаци на местата с умерен климат

3.2 Сухолюбиви храсталаци

3.4
Степни и сухолюбиви тревни съобщества по 
варовити терени

3.5 Тревни съобщества по сухи силикатни терени

3.6 Алпийски и субалпийски тревни съобщества

3.7 Тревни съобщества по влажни терени

3.8 Мезофилни тревни съобщества

4 Гори

4.1 Широколистни листопадни гори

4.2 Иглолистни гори

4.3 Смесени гори

4.4 Алувиални и много влажни гори и храсталаци

5 Блата

5.2 Торфени блата и мочурища

5.3 Растителност по периферията на водоеми

5.4 Крайречни и приизворни мочурища

6
Скали, сипеи и пясъци във вътрешността на 
страната

6.1 Сипеи
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6.2
Скали и скални стени (във вътрешността на 
страната)

6.5 Пещери

8 Селскостопански площи и изкуствени ландшафти

8.1
Подобрени тревни площи (многогодишни тревни 
култури)

8.2 Посеви и други (едногодишни) тревни култури

8.3 Овощни градини, дървесни и храстови плантации

8.4 Ивици дървета, храсти и мозайки от тях

8.5 Градски паркове и градини

8.6 Градове, села и индустриални зони

8.7 Пустеещи земи

8.9 Индустриални водоеми

2. СЪСТОЯНИЕ НА ПОПУЛАЦИИТЕ НА НОМИНИРАЩИТЕ ВИДОВЕ ПТИЦИ

Вид
Размн. период Миграция (инд.) Зимуване (инд.)
дв. инд. мин. макс. мин. макс.

Червеногуш гмуркач Gavia stellata

Черногуш гмуркач Gavia arctica

Малък гмурец Tachybaptus ruficollis

Голям гмурец Podiceps cristatus

Червеногуш гмурец Podiceps grisegena

Ушат гмурец Podiceps auritus

Черноврат гмурец Grebe Podiceps nigricollis

Обикновен буревестник Puffinus yelkouan

Голям корморан Phalacrocorax carbo

Среден корморан Phalacrocorax aristotelis

Mалък корморан Phalacrocorax pygmeus

Розов пеликан Pelecanus onocrotalus

Къдроглав пеликан Pelecanus crispus

Голям воден бик Botaurus stellaris

Mалък воден бик Ixobrychus minutus

Нощна чапла Nycticorax nycticorax

Гривеста чапла Ardeola ralloides

Малка бяла чапла Egretta garzetta

Голяма бяла чапла Casmerodius albus

Сива чапла Ardea cinerea

Червена чапла Ardea purpurea

Черен щъркел Ciconia nigra

Бял щъркел Ciconia ciconia

Блестящ ибис Plegadis falcinellus

Бяла лопатарка Platalea leucorodia

Ням лебед Cygnus olor

Тундров лебед Cygnus columbianus

Поен лебед Cygnus cygnus

Посевна гъска Anser fabalis

Голяма белочела гъска Anser albifrons

Mалка белочела гъска Anser erythropus
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Вид
Размн. период Миграция (инд.) Зимуване (инд.)
дв. инд. мин. макс. мин. макс.

Сива гъска Anser anser

Червеногуша гъска Branta ruficollis

Червен ангъч Tadorna ferruginea

Бял ангъч Tadorna tadorna

Фиш Eurasian Anas penelope

Сива патица Anas strepera

Зимно бърне Anas crecca

Зеленоглава патица Anas platyrhynchos

Шилоопашата патица Anas acuta

Лятно бърне Anas querquedula

Клопач Anas clypeata

Мраморна патица Marmaronetta angustirostris

Червеноклюна потапница Netta rufina

Кафявоглава потапница Aythya ferina

Белоока потапница Aythya nyroca

Качулата потапница Aythya fuligula

Планинска потапница Aythya marila

Обикновена гага Somateria mollissima

Ледена потапница Clangula hyemalis

Траурна потапница Melanitta nigra

Кадифена потапница Melanitta fusca

Звънарка Bucephala clangula

Малък нирец Mergellus albellus

Среден нирец Mergus serrator

Голям нирец Mergus merganser

Тръноопашата потапница Oxyura leucocephala

Осояд Pernis apivorus

Черна каня Milvus migrans

Червена каня Milvus milvus

Морски орел Haliaeetus albicilla

Египетски лешояд Neophron percnopterus

Белоглав лешояд Gyps fulvus

Черен лешояд Aegypius monachus

Орел змияр Circaetus gallicus

Тръстиков блатар Circus aeruginosus

Полски блатар Circus cyaneus

Степен блатар Circus macrourus

Ливаден блатар Circus pygargus

Малък ястреб Accipiter nisus

Късопръст ястреб Accipiter brevipes

Обикновен мишелов Buteo buteo

Белоопашат мишелов Buteo rufinus

Малък креслив орел Aquila pomarina

Голям креслив орел Aquila clanga

Степен орел Aquila nipalensis

Царски орел Aquila heliaca

Скален орел Aquila chrysaetos

Малък орел Hieraaetus pennatus

Ястребов орел Hieraaetus fasciatus

Речен орел Pandion haliaetus
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Вид
Размн. период Миграция (инд.) Зимуване (инд.)
дв. инд. мин. макс. мин. макс.

Белошипа ветрушка Falco naumanni

Черношипа ветрушка Falco tinnunculus

Вечерна ветрушка Falco vespertinus

Малък сокол Falco columbarius

Орко Falco subbuteo

Ловен сокол Falco cherrug

Сокол скитник Falco peregrinus

Лещарка Bonasa bonasia

Глухар Tetrao urogallus

Планински кеклик Alectoris graeca

Яребица Perdix perdix

Пъдпъдък Coturnix coturnix

Крещалец Rallus aquaticus

Голяма пъструшка Porzana porzana

Средна пъструшка Porzana parva

Малка пъструшка Porzana pusilla

Ливаден дърдавец Crex crex

Зеленоножка Gallinula chloropus

Лиска Fulica atra

Сив жерав Grus grus

Момин жерав Grus virgo

Стрепет Tetrax tetrax

Дропла Otis tarda

Стридояд Haematopus ostralegus

Кокилобегач Himantopus himantopus

Саблеклюн Recurvirostra avosetta

Турилик Burhinus oedicnemus

Кафявокрил огърличник Glareola pratincola

Чернокрил огърличник Glareola nordmanni

Речен дъждосвирец Charadrius dubius

Пясъчен дъждосвирец Charadrius hiaticula

Морски дъждосвирец Charadrius alexandrinus

Планински дъждосвирец Eudromias morinellus

Златиста булка Pluvialis apricaria

Сребриста булка Pluvialis squatarola

Шипокрила калугерица Vanellus spinosus

Степна калугерица Vanellus gregarius

Белоопашата калугерица Vanellus leucurus

Обикновена калугерица Vanellus vanellus

Голям брегобегач Calidris canutus

Трипръст брегобегач Calidris alba

Малък брегобегач Calidris minuta

Сив брегобегач Calidris temminckii

Кривоклюн брегобегач Calidris ferruginea

Тъмногръд брегобегач Calidris alpina

Плоскоклюн блатобегач Limicola falcinellus

Бойник Philomachus pugnax

Малка бекасина Lymnocryptes minimus

Средна бекасина Gallinago gallinago

Голяма бекасина Gallinago media
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Вид
Размн. период Миграция (инд.) Зимуване (инд.)
дв. инд. мин. макс. мин. макс.

Черноопашат крайбрежан 
бекас

Limosa limosa

Пъстроопашат крайбрежен 
бекас

Limosa lapponica

Малък свирец Numenius phaeopus

Тънкоклюн свирец Numenius tenuirostris

Голям свирец Numenius arquata

Голям червеноног водобегач Tringa erythropus

Малък червеноног водобегач Tringa totanus

Малък зеленоног водобегач Tringa stagnatilis

Голям зеленоног водобегач Tringa nebularia

Голям горски водобегач Tringa ochropus

Малък горски водобегач Tringa glareola

Пепеляв брегобегач Xenus cinereus

Късокрил кюкавец Actitis hypoleucos

Камъкообръщач Arenaria interpres

Тънкоклюн листоног Phalaropus lobatus

Плоскоклюн листоног Phalaropus fulicarius

Голяма черноглава чайка Larus ichthyaetus

Малка черноглава чайка Larus melanocephalus

Малка чайка Larus minutus

Речна чайка Common Larus ridibundus

Дългоклюна чайка Larus genei

Чайка буревестница Larus canus

Малка черногърба чайка Gull Larus fuscus

Сребриста чайка Larus argentatus

Каспийска чайка Larus cachinnans

Дебелоклюна рибарка Sterna nilotica

Каспийска рибарка Sterna caspia

Гривеста рибарка Sterna sandvicensis

Речна рибарка Sterna hirundo

Белочела рибарка Sterna albifrons

Белобуза рибарка Chlidonias hybrida

Черна рибарка Chlidonias niger

Белокрила рибарка Chlidonias leucopterus

Гургулица Streptopelia turtur

Чухал Otus scops

Бухал Bubo bubo

Врабчова кукумявка Glaucidium passerinum

Домашна кукумявка Athene noctua

Уралска улулица Strix uralensis

Пернатонога кукумявка Aegolius funereus

Козодой Caprimulgus europaeus

Земеродно рибарче Alcedo atthis

Обикновен пчелояд Merops apiaster

Синявица Coracias garrulus

Въртошийка Jynx torquilla

Сив кълвач Picus canus

Зелен кълвач Picus viridis

Черен кълвач Dryocopus martius
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Вид
Размн. период Миграция (инд.) Зимуване (инд.)
дв. инд. мин. макс. мин. макс.

Сирийски пъстър кълвач Dendrocopos syriacus

Среден пъстър кълвач Dendrocopos medius

Белогърб кълвач Dendrocopos leucotos

Малък пъстър кълвач Dendrocopos minor

Трипръст кълвач Picoides tridactylus

Дебелоклюна чучулига Melanocorypha calandra

Белокрила чучулига Melanocorypha leucoptera

Черна чучулига Melanocorypha yeltoniensis

Късопръста чучулига Calandrella brachydactyla

Сива чучулига Calandrella rufescens

Качулата чучулига Galerida cristata

Горска чучулига Lullula arborea

Полска чучулига Alauda arvensis

Брегова лястовица Riparia riparia

Селска лястовица Hirundo rustica

Полска бъбрица Anthus campestris

Пъстрогуша завирушка Prunella collaris

Червеногръдка Erithacus rubecula

Южен славей Luscinia megarhynchos

Черногушо ливадарче Saxicola torquata

Черногърбо каменарче Oenanthe pleschanka

Испанско каменарче Oenanthe hispanica

Черно каменарче Oenanthe leucura

Пъстър скален дрозд Monticola saxatilis

Син скален дрозд Monticola solitarius

Белогуш дрозд Turdus torquatus

Кос Turdus merula

Хвойнов дрозд Turdus pilaris

Поен дрозд Turdus philomelos

Мустакато шаварче Acrocephalus melanopogon

Водно шаварче Acrocephalus paludicola

Голям маслинов присмехулник Hippolais olivetorum

Червеногушо коприварче Sylvia cantillans

Черноглаво коприварче Sylvia melanocephala

Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria

Голямо черноглаво коприварче Sylvia atricapilla

Жъртоглаво кралче Regulus regulus

Червеногуша мухоловка Ficedula parva

Полубеловрата мухоловка Ficedula semitorquata

Жалобен синигер Parus lugubris

Син синигер Parus caeruleus

Скална зидарка Sitta neumayer

Скалолазка Tichodroma muraria

Червеногърба сврачка Lanius collurio

Черночела сврачка Lanius minor

Белочела сврачка Lanius nubicus

Жълтоклюна гарга Pyrrhocorax graculus

Чавка Corvus monedula

Обикновена чинка Fringilla coelebs

Зеленика Carduelis chloris
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Вид
Размн. период Миграция (инд.) Зимуване (инд.)
дв. инд. мин. макс. мин. макс.

Обикновено конопарче Carduelis cannabina

Зеленогуша овесарка Emberiza cirlus

Градинска овесарка Emberiza hortulana

Черноглава овесарка Emberiza melanocephala

Сива овесарка Miliaria calandra

Други консервационно значими видове 
птици

Размн. период
Миграция 

(инд.)
Зимуване 

(инд.)
дв. инд. мин. макс. мин. макс.
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II ВЪЗДЕЙСТВИЯ/ЗАПЛАХИ ВЪРХУ ОВМ (НАТИСК)
Общо описание на въздействията/заплахите върху ОВМ и на промени възникнали след последната 
оценка

Използвайте насоките по-долу за да попълните формуляра 
Посочени са почти всички възможни въздействия/заплахи, класифицирани и групирани според насоките на Бърд-
лайф Интерншънъл и Европейската комисия. За всяко въздействие/заплаха върху ОВМ направете оценка, като 
използвате съответната скала.

Времетраене (продължителност във времето) на специфично въздействие/заплаха
3 Случва се сега
2 Вероятно да се случи за кратко време (в рамките на 4 години)
1 Вероятно да се случи за дълъг период от време (над 4 години)
0 Минало (твърде вероятно да не се повтори), не въздейства вече

Интензивност на въздействието
А Силно
B Средно
С Слабо

Обхват на въздействието/заплаха
3 Цялото ОВМ/цялата популация на ключов вид/видове (>90%)
2 По-голямата част от ОВМ/популацията на ключов вид (50-90%)
1 Част от ОВМ/популация на ключов вид/видове (10-49%) 
0 Малка площ (територия)/няколко индивида от ключов вид/видове (<10%)

Значимост на въздействието/заплахата (=честота на въздействието върху преживяемостта/репродук-
цията във времето)
3 Краткосрочно, бързо и значително влошаване
(>30% от за повече от 10 години или 3 поколения)
2 Средносрочно, умерено до силно влошаване
(10–30% от за повече от 10 години или 3 поколения)
1 Бавно, но значимо влошаване
(1–<10% за повече от 10 години или 3 поколения) или големи колебания
0 Няма влошаване или не е възможно то да бъде установено (<1% за повече от 10 години)

В И О З

3 А 2 3
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3. ОПИСАНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА/ЗАПЛАХИТЕ ВЪРХУ ОВМ

Група дейности/въздействия Код Тип дейност/въздействие/заплаха

Земеделие, Горско стопанство В И О З

Интензификация/разширяване на 
земеделието

100 Култивация

102 Косене / Сечи

110 Използване на пестициди

120 Наторяване

130 Напояване

140 Паша

170 Животновъдство

171 Хранене на добитък

141 Изоставяне на пасторални системи

150 Реорганизация на селскостопански земи

151 Отстраняване на плетове и храсти

190
Селскостопански и горскостопански дейности, които не са 
посочени по-горе

101 Модифициране на култивационните практики

Изборни сечи

102 Косене / Сечи

160 Общо управление на горите

165 Отстраняване на подраст

166 Отстраняване на мъртви и загиващи дървета

Интензивно ползване на горите

160 Общо управление на горите

162 Изкуствено залесяване

163 Повторно засаждане

Събиране на дърва за огрев 160 Общо управление на горите

Залесяване 161 Залесяване

Обезлесяване (комерсиално)

164 Горскостопански сечи

167 Експлоатация без повторно засаждане

Опожаряване на растителността 180 Изгаряне

Горска паша 190
Селскостопански и горскостопански дейности, които не са 
посочени по-горе

Интродукция на растителни/
животински видове

190
Селскостопански и горскостопански дейности, които не са 
посочени по-горе
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Група дейности/въздействия Код Тип дейност/въздействие/заплаха

Индустриализация, урбанизация и подобни дейности В И О З

Интензификация/разширяване на 
земеделието

430 Селскостопански структури

Индустриализация урбанизация

400 Урбанизирани райони, обитавани от човека области

401 Текуща урбанизация

402 Преустановена урбанизация

403 Разпръснати селища

409 Други типове обитаване

410 Индустриални или комерсиални зони

411 Заводи

412 Индустриални складове

419 Други индустриални / комерсиални зони

420 Изхвърляне на отпадъци

421 Изхвърляне на битови отпадъци

422 Изхвърляне на промишлени отпадъци

423 Изхвърляне на инертни материали

424 Изхвърляне на други отпадъци

440 Складиране на материали

490 Други дейности, свързани с урбанизацията и индустриализацията

Риболов, лов и колекционерство В И О З

Аквакултури/Рибарство

200 Отглеждане на рибни и черупчести аквакултури

210 Професионален риболов

211 Риболов на определени места

212 Тралене

213 Риболов с плаващи мрежи

221 Събиране на примамки

230 Лов

242 Вземане от гнездото (соколи)

240 Събиране / унищожаване на животни

241 Колекционерство (насекоми, влечуги, земноводни.....)

243 Залавяне с капани, отравяне, бракониерство
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Група дейности/въздействия Код Тип дейност/въздействие/заплаха

Аквакултури/Рибарство

244 Други форми на събиране но животни

250 Събиране / унищожаване на растения, общо

251 Ограбване на флористични станции

290
Дейности, свързани с лов, риболов и събирачество, които не са 
посочени по-горе

Отдих и туризъм В И О З

Отдих/туризъм

600 Структури за спорт и отдих

601 Игрища за голф

602 Скиорски комплекс

603 Стадион

604 Турове, маршрути

605 Хиподрум

606 Увеселителен парк

607 Спортни полета

608 Къмпинг и каравани

609 Други комплекси за спорт и отдих

610 Интерпретативни центрове

620 Спортни и развлекателни дейности на открито

621 Водни спортове

622 Пешеходен туризъм, езда и немоторизирани превозни средства

623 Моторизирани превозни средства

624 Алпинизъм, катерачество, пещернячество

625 Делтапланеризъм, парапланеризъм, балони

626 Скиорство, ски-бягане

629 Други спортни и развлекателни дейности на открито

690
Други въздействия, свързани с отдиха и туризма, които не са 
посочени по-горе

Безпокойство на птиците 690
Други въздействия, свързани с отдиха и туризма, които не са 
посочени по-горе

Минна дейност и добив на материали В И О З

Добивна промишленост

300 Добив на пясък и чакъл

301 Кариери

302 Отнемане на материали от плажната ивица
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Група дейности/въздействия Код Тип дейност/въздействие/заплаха

Добивна промишленост

310 Добив на торф

311 Ръчно събиране на торф

312 Механично събиране на торф

320 Проучване и добив на петрол или газ

330 Мини

331 Открити мини

340 Солници

390
Дейности, свързани с минното дело и добива на материали, 
които не са посочени по-горе

Замърсяване и други човешки въздействия / дейности В И О З

Добивна промишленост

701 Замърсяване на водите

702 Замърсяване на въздуха

703 Замърсяване на почвите

Друго

700 Замърсяване

709 Други форми на замърсяване

710 Прекомерен шум

720 Утъпкване, прекомерно ползване

730 Военни маневри

740 Вандализъм

790 Друго замърсяване или човешки въздействия/дейности

Транспорт и комуникации В И О З

Инфраструктура

500 Комуникационни мрежи

501 Пътеки, маршрути, велосипедни маршрути

502 Пътища, автомобилни пътища

503 Железопътни линии

504 Пристанища

505 Летища

506 Аеродруми, площадки за хеликоптери

507 Мостове, виадукти

508 Тунели

509 Други комуникационни мрежи

510 Енергиен транспорт
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Група дейности/въздействия Код Тип дейност/въздействие/заплаха

Инфраструктура

511 Електропроводи

512 Тръбопроводи

513 Други форми на енергиен транспорт

520 Корабоплаване (транспортиране на стоки)

530 Подобрен достъп до обекта

590 Други форми на транспорт и комуникации

Предизвикани от човека промени във влажните зони и моретата В И О З

Запълване на влажни зони 800 Сметища, възстановяване на земи и пресушаване

Индустриализация / урбанизация

801 Преграждане на площи с диги

802 Възстановяване на земи от морета, устия или блата

Запълване на влажни зони 803
Запълване на канавки, отводнителни канали, езера, вирове, блата 
или изкопи

Пресушаване на влажни зони

810 Пресушаване

811
Управление на водната или крайбрежна растителност за целите 
на дренажа

Изграждане на канализационни 
системи

820 Отстраняване на седименти (тиня...)

830 Канализация

Друго

840 Наводняване

890 Други причинени от човека изменения в хидравличните условия

850 Изменения в хидрографските функции, общо

851 Изменения в морските течения

852
Изменения в структурите на водните потоци във 
вътрешността

Изграждане / въздействие на диги 
/язовири / водохващания

853 управление на водните нива

870 Диги, насипи, изкуствени плажове, общо

Ползване на подземни води 853 управление на водните нива

Друго

860 Изхвърляне на отпадъци, отлагане на наноси в каналите

871 Морска отбрана или крайбрежни защитни дейности

Естествени процеси (биотични и абиотични) В И О З

Естествени природни събития

900 Ерозия

910 Затлачване

920 Пресъхване

930 Потъване
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Група дейности/въздействия Код Тип дейност/въздействие/заплаха

Естествени природни събития

940 Природни бедствия

941 Наводнения

942 Лавини

943 Свлачища

944 Буря, циклон

945 Вулканична дейност

946 Земетресение

947 Приливна вълна

948 Пожар

949 Други природни бедствия

Естествени природни събития

950 Биоценотична еволюция

951 Пресъхване / натрупване на органичен материал

952 Еутрофикация

953 Вкисляване

954 Инвазия на даден вид

960 Вътрешновидови фаунистични взаимоотношения

961 Конкуренция (пример: чайка/гларус)

962 Паразитизъм

963 Внасяне на болести

964 Генетично замърсяване

965 Хищничество

966 Антагонизъм, породен от интродуцирането на нов вид

967 Антагонизъм с домашни животни

969
Други или смесени форми на вътрешновидова фаунистична 
конкуренция

970 Вътрешновидови флористични взаимоотношения

971 Конкуренция

972 Паразитизъм

973 Внасяне на болести

974 Генетично замърсяване
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Група дейности/въздействия Код Тип дейност/въздействие/заплаха

Естествени природни събития

975 Липса на агенти за опрашването

976 Увреждане от диви животни

979
Други или смесени форми на вътрешновидова флористична 
конкуренция

990 Други естествени процеси

4. ОПИСАНИЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЕТИ В ОВМ (ОТГОВОР)

Общи бележки относно предприетите действия  ОВМ, включително последни промени или развитие

Моля, отбележете с “Х”  квадратчето, което съответства на състоянието на ОВМ към датата на попълване на формуляра .
Посочете детайли, а където е удачно и кратко обяснение за вашия избор.

ЗАКОНОВА ЗАЩИТА
 Цялата територия на ОВМ (>90%) е поставена под подходящ законова защита
 По-голямата част от ОВМ (50–90%) е под защита (включително най-уязвимите територии за видовете)
 Част от ОВМ (10–49%) е под защита
 Малка част/не е осигурена законова защита (<10%)

Детайли

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ
 Съществува подробен и удачен план за управление, чиято цел е да поддържа или подобрява състоянието на 

популациите на номиниращите видове
 Съществува план за управление, но е стар или непълен
 Няма план за управление, но е започнал процес на планиране на управлението
 Няма план за управление/Не са предприети действия в тази насока

Детайли

ПРИРОДОЗАЩИТНИ ДЕЙСТВИЯ
 Природозащитните мерки необходими за мястото са приложени ефективно
 Конкретни природозащитни мерки са приложени, но те не са всеобхватни и са ограничени от наличния   
 ресурс и капацитет
 Прилагат се само някои ограничени природозащитни мерки. Почти никакви природозащитни действия.

Детайли
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Моля посочете в таблицата по-долу, дейностите осъществени  в ОВМ от различните участници – местни гру-
пи от сътрудници, други инициативни групи, БДЗП, държавни институции, или други организации или отделни 
хора. Трябва да се включат дейностите, които се осъществяват в момента или дейностите осъществявани в 
периода след последното докладване по мониторинга (при първо докладване – за последните 4 години).
Бележки за типовете въздействия: 

1. Защита на водите/земите Дейности, свързани с определяне, създаване или разширяване на защитени тери-
тории или защитени зони.

2. Управление на водите/земите Дейности, насочени към опазване или възстановяване на места, местообита-
ния или по-общо на природата.

3. Управление на видове Дейности, насочени към управление или възстановяване на видове, фокусирани върху 
видовете, предмет на опазване

4. Обучение и информиране Дейности, насочени към хората с цел подобряване на разбиранията и уменията, и 
с цел въздействие върху поведението

5. Закони и политики Дейности за развитие, промяна, лобиране и помощ в прилагането на законодателство-
то, правните норми (включително на общинско ниво) и доброволните стандарти.

6. Прехрана, икономика и други стимули Дейности насочени към промяна на поведението чрез използване на 
икономически или други стимули.

7. Изграждане на капацитет  Дейности за изграждане на капацитет за по-добро опазване, чрез развитие на 
гражданското общество (напр. Засилване ролята на  обществеността във вземането на решения по отно-
шение ползването на природните ресурси)

Вид дейност

Дейността е осъществена от:

Обяснителни 
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1. Защита на водите / земите
Защита на място или район
Защита на местообитания или ресурси
2. Управление на водите / земите
Общо управление на място или район
Контрол на проблемни инвазивни видове
Възстановяване на местообитания и естествени процеси
3. Управление на видове
Общо управление на видове
Възстановяване на видове
Реинтродукция на видове
4. Обучение и информиране
Образование (училищно / университетско)
Обучение
Информиране, публичност и комуникация
5. Закони и политики
Законодателство
Политики и правилници
Правила и кодекси в частния сектор
Спазване и прилагане на закони и политики
6. Прехрана, икономика и други стимули
Свързани с прехраната и предприемачеството 
алтернативи (напр. екотуризъм) 
Заместване на дейности (алтернативни продукти с цел 
намаляване на натиска)
Пазарни сили (напр. сертификация)
Плащания за природозащита
Не-материални блага (напр. духовни, културни)
7. Изграждане на капацитет
Развитие на институциите и на гражданското общество
Създаване на партньорства
Финансиране на природозащитни дейности
8. Други (напр. проучвания, мониторинг, екологични 
оценки, научни разработки)
1
2
3
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5. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Моля посочете всякаква друга информация, която смятате, че може да бъде полезна. Например интересни наблюдения на 

птици, други значими от природозащитна гледна точка видове животни или растения, полезни връзки и контакти. Прило-

жете документи, карти, снимки при необходимост.

Благодарим ви, че отделихте време за да попълните този формуляр!

Попълненият формуляр изпращайте на
Младен Граматиков

Координатор по програмата за ОВМ на БДЗП
mladen.gramatikov@bspb.org

или на някой от посочените по-долу адреси

Централен офис
София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел./факс: (02) 979 95 00, 979 95 01
GSM 0878599361
bspb_hq@bspb.org

Офис Пловдив
Пловдив 4000, п. к. 562
ул. П. Ю. Тодоров 27 А
тел./факс: (032) 626212
GSM 0878 599365
plovdiv@bspb.org

Офис Варна
Варна 9000, п. к. 492
ул. Чаталджа 14 А, вх Б, 
ет. 3, ап. 6.
тел./факс: (052) 721 700,
GSM 0878 599355
varna@bspb.org

Офис Бургас
Бургас 8000, п. к.189, 
ул. Антим I 26
тел./факс: (056) 841268
GSM 0878 599371
bourgas@bspb.org

Офис Хасково
Хасково 6300, п. к.130
бул. България 41, 
Младежки дом, стая 105
тел./факс: (038) 622964
GSM 0878 599374
haskovo@bspb.org

Офис Свищов
Свищов 5250, п. к. 2
ул. Драган Цанков 15 ет.3 ст.30
тел./факс: (0631) 64014
GSM 0878599383
svishtov@bspb.org 

© Българско дружество за защита на птиците
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3.4. Примери за подаване на сигнали до институциите, 
заявления за достъп до информация и други

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ
П. К. 50, 1111 София

Офис: ж.к “Яворов” бл.71 вх.4 ап.1

Телефон (+359 2) 97 99 500, 97 99 501

Ел. поща: bspb_hq@bspb.org, www.bspb.org БУЛСТАТ 121244539

ЗАЯВЛЕНИЕ

за достъп до обществена информация

от Българско дружество за защита на птиците

 Уважаеми г-н Директор,

 На основание чл. 17 от Закона за опазване на околната среда във връзка с чл. 26, ал. 1 от Закона 

за опазване на околната среда и във връзка с чл. 24 от Закона за достъп до обществена информа-

ция,

 Моля, да ни бъде предоставено копие от Ваше Решение  №.................. от ...................... за 

преценяване на необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда на инвес-

тиционно предложение: ...................................................................................................................

 Желаем да получим информацията в следната форма:

  Копие на хартиен носител

19. 09. 2008 г. С уважение:

 Младен Граматиков

 Отговорник ОВМ и НАТУРА 2000

 БДЗП

БДЗП е партньорът на BirdLife International в България

До: Директора на 

 РИОСВ-Пловдив

ИЗ/151/27-05-2008
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БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ
П. К. 50, 1111 София

Офис: ж.к “Яворов” бл.71 вх.4 ап.1

Телефон (+359 2) 97 99 500, 97 99 501

Ел. поща: bspb_hq@bspb.org, www.bspb.org БУЛСТАТ 121244539

ИЗ/249-012/19-09-08 До:

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 24 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕС-

ТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

От Българско дружество за защита на птиците

Чрез своя представител: Младен Благоев Граматиков

Адрес за кореспонденция:

П. К. 50, 1111 София 

ж.к “Яворов” бл.71 вх.4 ап.1

Телефон (+359 2) 97 99 500, 97 99 501

Ел. поща: mladen.gramatikov@bspb.org

  Г- жо Директор,

 Моля, на основание чл. 17 от Закона за опазване на околната среда във връзка с чл. 26, 

ал.1 от Закона за опазване на околната среда във връзка с чл.24 от Закона за достъп до обществена 

информация,

 Да ми бъде предоставена информация относно:

Извадка от регистъра на разрешителните за водовземане и ползване от повърхностни водни обек-

ти за всички издадени разрешителни за периода от 01.01.2008 г. до днешна дата

 Желая да получа информацията в следната форма: в табличен вид в Microsoft Excel – .xls  

на технически носител.

Титуляр Седалище
Разреши-

телно №

Изменено 

разреши-

телно

Срок на 

валидност 

на разреши-

телното

Място

на

водоползва-

нето/

ползването

воден обект

Населено

място
Община Област

Вид водо-

ползване/

водовзе-

мане

Цел 

28.05.2008 г. Подпис:

БДЗП е партньорът на BirdLife International в България

Директора на 

Басейнова дирекция 

Източнобеломорски 

район
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БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ
П. К. 50, 1111 София

Офис: ж.к “Яворов” бл.71 вх.4 ап.1

Телефон (+359 2) 97 99 500, 97 99 501

Ел. поща: bspb_hq@bspb.org, www.bspb.org БУЛСТАТ 121244539

ИЗ/1000/008-012/13-02-2008 До:

Относно: Инвестиционно предложение “Изграждане на вятърен парк за производство на електроенергия 

в землището на ……………………, община ………………., област …………..”

  Уважаеми дами и господа,

 Българско дружество за защита на птиците е регистрирано от съда природозащитно гражданско 

сдружение с нестопанска цел осъществяващо дейност от обществена полза. БДЗП е организацията изготвила 

документацията по обявяване на защитените зони за птиците от Националната екологична мрежа, като част 

от НАТУРА 2000, съгласно договор с ПУДООС №4693/7.2.2005 г.

 В това си качество и на основание чл. 93, ал.4, т. 5 на Закона за опазване на околната среда желаем 

да бъдем конституирани като организация проявяваща обществен интерес към инвестиционно предложение на 

……………………………… за “Изграждане на вятърен парк за производство на електроенергия в землището ……………………, 

община ………………., област …………..”

 Инвестиционното предложение попада на територията на орнитологично важно място и защите-

на зона за опазване на дивите птици от Натура 2000  “…………..” с код ………………...

Защитената зона се създава с цел:

Опазване и поддържане на местообитанията на следните застрашени видове птици съгласно чл. 6, 

ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие, по време на гнездене и миграция за постигане на 

техния благоприятен природозащитен статус:

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................

БДЗП е партньорът на BirdLife International в България

РИОСВ – Хасково

Инвеститор (контакти)

..................................................................

..................................................................

Министерство на околната среда 

и водите – Национална служба за 

защита на природата
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Имайки предвид гореизложеното, характера и мащабите на инвестиционното предложение, както и значително-

то въздействие, което ветроенергийните паркове оказват върху гнездящи и мигриращи птици смятаме, че:

1. Инвестиционното предложение не води до постигане целите на опазване на местообитанията и видовете в 

защитена зона “……………..” и на техния благоприятен природозащитен статус;

2. Инвестиционното намерение е вероятно да доведе до: необратима загуба на местообитания на видовете, 

обект на опазване в защитената зона, на значителна площ (……..%) от територията й; нарушаване интегритета 

на защитената зона, както и до директна смъртност на  птици в следствие сблъсъци с турбините;

3. Е необходимо също разглеждане на алтернативи на инвестиционното предложение, включително по место-

положение;

4. Е необходимо провеждане на специални проучвания на птиците в съотвествие с изискванията на Бернската 

Конвенция [Доклад T-PVS/Inf (2002) 30] на всички алтернативи, предложени от инвеститора;

5. Са налице основанията инвестиционното предложение да бъде подложено на оценка на съвместимостта му с 

предмета и целите на опазване на защитена зона “…………..” и на оценка за въздействие върху околната среда, като 

оценките е необходимо да бъдат направени на всички алтернативи, предложени от инвеститора.

Изразяваме желание да участваме в консултациите при обсъждане обхвата на ДОВОС, съгласно чл. 95, ал. (3) на 

Закона за опазване на околната среда.

Надяваме се настоящото писмо да послужи като доказателствен материал за проявен обществен интерес към 

инвестиционното предложение във връзка с изискванията на чл. 93, ал.4, т. 5 на ЗООС.

София, 13.02.2008 г. С уважение:

 Петър Янков

 Директор по природозащитата

 БДЗП

БДЗП е партньорът на BirdLife International в България
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БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ
РЕГИОНАЛЕН ОФИС - ПЛОВДИВ

п.к. 562, 4000 Пловдив, България

телефон/факс (+359 32) 62 62 12

e-mail:plovdiv@bspb.org www.bspb.org BULSTAT 121244539

ИЗ/077 – 15.04.2008г. До:

С И Г Н А Л

Уважаеми г-н Йотков,

 През изминалия месец при партньорство между РИОСВ – Пловдив, община Пловдив 

– район „Източен” и БДЗП бе проведена акция за преместване на гнездо на бял щъркел от купола на 

храм „Свети Илия” гр. Пловдив върху изкуствена платформа. Преместването се налагаше поради 

предвидени ремонтни дейности и позлатяване на купола на храма. След преместване на гнездото 

на отговорните лица от общинска администрация при район „Източен” гр. Пловдив бе дадена пре-

поръка за бързо иницииране и завършване на ремонтните дейности предвид риска от повторното 

загнездване на птицата върху купола на храма. За съжаление в резултат на забавяне на ремонта, 

двойката бели щъркели възстанови гнездото и към днешна дата женската птица мъти, а мъжката 

надстроява гнездото.

 Предвид създалата се обстановка се обръщаме към Вас за незабавна реакция и изда-

ване на предписание на общинска администрация при район „Източен” гр. Пловдив за прек-

ратяване на ремонтните дейности до излюпване и излитане на малките от гнездото.

 Очакваме обратна връзка за предприетите от Вас действия за предотвратяване на 

компрометирането на гнезденето, унищожаването на яйцата и малките на двойката от защите-

ния от българското законодателство вид – бял щъркел.

15.04.2008г. С уважение:

 Димитър Плачийски

 Регионален координатор

 БДЗП РО - Пловдив

БДЗП е партньорът на BirdLife International в България

Директора на

РИОСВ - Пловдив
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Офис Пловдив
Пловдив 4000, п. к. 562
ул. П. Ю. Тодоров 27 А
тел./факс: (032) 626212

GSM 0878 599365
plovdiv@bspb.org

Офис Варна
Варна 9000, п. к. 492

ул. Чаталджа 14 А, вх Б, 
ет. 3, ап. 6.

тел./факс: (052) 721 700,
GSM 0878 599355
varna@bspb.org

Природозащитен център 
“Източни Родопи”

Маджарово 6480 
област Хасково 

тел./факс: (03720) 345
GSM 0878 599367

vulturecenter@bspb.org

Офис Бургас
Бургас 8000, п. к.189, 

ул. Антим I 26
тел./факс: (056) 841268

GSM 0878 599371
bourgas@bspb.org

Централен офис
София 1111, п. к. 50

ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел./факс: (02) 979 95 00, 979 95 01

GSM 0878599361
bspb_hq@bspb.org

Офис Хасково
Хасково 6300, п. к.130

бул. България 41, 
Младежки дом, стая 105
тел./факс: (038) 622964

GSM 0878 599374
haskovo@bspb.org

Офис Свищов
Свищов 5250, п. к. 2

ул. Драган Цанков 15 ет.3 ст.30
тел./факс: (0631) 64014

GSM 0878599383
svishtov@bspb.org

Природозащитен център 
“Пода”

Бургас 8000, п. к. 361
тел./факс: (056) 500 560
GSM + 359 0878 599 354

poda@bspb.org 
www.bspb-poda.de

Световната програма на Бърдлайф Интернешънъл за 
Орнитологично важните места (ОВМ) има за задача да 
определи, защити и управлява мрежа от места – ОВМ, 
които са важни за жизнеспособността  дългосрочен план 
на естествено срещащите се популации птици в ареалите 
на видовете, за които подходът на опазване на места е 
подходящ

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от 
защитени територии, целяща да осигури дългосрочното 
оцеляване на най-ценните и застрашени видове и 
местообитания за Европа в съответствие с основните 
международни договорености в областта на опазването на 
околната среда и биологичното разнообразие.

BirdLife International е най-старата международна 
природозащитна организация Българското дружество за 
защита на птиците е партньор на BirdLife International в 
България.

Контакти на БДЗП в страната:



Българското дружество за защита на птиците издава природозащита 
и популярна поредици, целящи приобщаването на хората към идеята и 

дейностите за опазване на природата.

В природозащитната поредица се публикуват резултатите от програмите на 
БДЗП а опазване на птиците и биологичното разнообразие: нова и осъвременена 
информация за състоянието на птиците и техните местообитания в България, 

отрицателните фактори, които им влияят, за останалите групи животни и 
растения, както и най-съвременните подходи в проучването и опазването им.

www.bspb.org

Настоящото ръководство се издава с финансовата подкрепа на 
Европейския съюз в рамките на проект “Засилване участието 
на гражданското общество за опазване на сърцевинните зони 

на местата от НАТУРА 2000”.

БДЗП е регистрирано е от съда природозащитно гражданско 
сдружение с нестопанска цел. БДЗП работи за природата, 

като защитава правото й на съществуване. БДЗП работи и за 
хората, като отстоява обществените интереси и правото на 

всеки на запазена природа и здравословна жизнена среда. 


