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„Бъди промяната, която искаш да видиш в света!”
Mohandas K. Gandhi/Mahatma Gandhi

„Който не живее според убежденията си, няма убеждения.” 
Томас Фулър 

Разработването на тази програма беше предшествано от едно дълго търсене на смисъл – 
от една страна, вече има доста програми и помагала, има натрупан положителен опит, а от друга – 
има горчиви разочарования, има примери за решения, които сякаш слагат черта на всички кон-
структивни усилия. Уж всички се обединяваме около някои основни ценности, а в следващия 
момент правим нещата в разрез с тях. Вярваме, че прогресът е свързан с икономическото разви-
тие и се стремим да произвеждаме все повече и повече, и пропускаме да забележим, че всъщ-
ност произвеждаме стоки и услуги, които ни заплашват с различните измерения на унищожени-
ето – разрушаваме природата, превръщаме се в търсещи и безкритични потребители, загубили 
представа за истинската стойност на нещата, отчуждаваме се, прехвърляме правото си на избор 
и на решения на някой друг, и все повече потъваме в усещането за безсилие. Не ни остава време 
да се запитаме – какво става и защо? Трябва ли да създаваме болни хора и да изчерпваме докрай 
природните ресурси, за да имаме здрава икономика, или можем да използваме нашите материал-
ни ресурси, нашите изобретения, за да служим на човешки цели? Трябва ли индивидите да бъдат 
бездейни и зависими, за да имаме силни и добре работещи организации? Кои са онези граници, 
извън които преставаме да се усещаме като част от нещо цяло, което има значение за нас, и за 
което ние също сме значими? Можем ли в ежедневния си живот да отстояваме ценностите, в ко-
ито вярваме – в работата, в семейството, в общността, в държавата? Трябва ли аз да правя нещо, 
което е задължение на друг? Всъщност, какви са измеренията на грижата? Кои са най-важните 
неща, които искаме да постигнем като индивиди, като специалисти, като общност? Можем ли да 
намерим индивидуални решения в един свят на все по-разрастващи се глобални тенденции – от-
криване на безпрецедентни области на свобода, увеличаване на неопределеността и размиване 
на нормата, противопоставяне на индивидуални, групови, колективни, национални права, гло-
бализиращ се характер на обществата и икономиките, наднационален характер на повечето от 
проблемите и решенията, и др.?

В нашия общ свят отношението към глобалното става част от важните теми на образовани-
ето, защото дава възможност за откриване на проблемите и тяхното анализиране, за предвижда-
не на последствията от различните решения, за възприемане и разбиране на света в движението 
му, за съсредоточаване върху различни измерения на обществено-икономическото развитие, 
дори и върху привидно чуждите глобални проблеми, защото отслабеното възприемане на гло-
балното, означава отслабено чувство за отговорност и отслабена солидарност, без които няма 
истински човешки решения на проблемите, независимо в каква област са те.

Откъде да започнем?

Отговорите могат да бъдат търсени в различни посоки. Тази, на бездейственото чакане и 
безсилието, ни извежда до безнадеждността и нихилизма. Така че, следващите думи и послания-
та на този наръчник, не са за хората, които не вярват, че нещо може да се случи сега, с техните 
усилия, а допускат това да стане само в някакъв следващ момент и то при определени условия, 
които не зависят от тях. Следващите страници са за тези, които вярват, че имаме способността да 
се справим с нашата безнадеждност и обърканост, за тези, които разбират и чувстват, че всяко 
наше решение има връзка с представата ни за един по-добър свят, за тези, които осъзнават слож-
ността на света, собствените си граници, но се опитват да излизат извън тях без страх – защото 
отвъд границите няма врагове, а възможности и предизвикателства. Можем ли да го направим? 
Можем ли да излезем извън границите на нашите страхове, стереотипи, навици и да погледнем 
отвъд хоризонта? Можем ли да намерим сили все още да мечтаем?

Винаги ще има хора, „които ще искат сигурност и доказателства, преди да могат да при-
емат сериозно каквато и да е надежда, и които ще реагират отрицателно. Но онези, които вяр-
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ват в действителността на все още нероденото, ще имат по-голяма вяра, че човекът ще открие 
нови форми за изразяване на жизнените нужди, въпреки че в този момент само едно гълъбче 
с маслиново клонче дава знак за края на потопа.” И всеки един от нас би могъл да бъде част от 
„психологическите, икономическите, обществените и културните фактори, които могат да бъдат 
показани – ако не тяхното количество, поне тяхното съществуване – като основа на възможност-
та за промяна.” 

Може би тези думи имат малко общо с тясното разбиране за екологичното образование. 
Но всъщност всички ние, заедно и поотделно, създаваме и променяме дефинициите, и нещо по-
вече – генерираме идеи, утвърждаваме ценности и най-разнообразни начини за постигането им. 
Защото всеки човек би бил безпомощна прашинка, ако няма емоционални връзки, които да за-
доволяват неговата потребност да бъде свързан и обединен със света отвъд собствената му лич-
ност – с другите хора и с природата. В това отношение грижата за околната среда и опазването на 
природата е грижа за хората – за нашето настоящо и бъдещо съвместно съществуване, отвъд ка-
квито и да е различия. В нашия забързан, мобилен и сложен свят понякога забравяме, че с това, 
което можем да направим днес, със собствените си усилия, за улицата, квартала, площадката, 
общността, населеното място, в което живеем, всъщност правим неща за света въобще. Нашите 
конкретни ежедневни постъпки имат своите измерения в отдалечени в пространството и вре-
мето ефекти. Можем да се опитаме да намерим тези измерения, като започнем да си отговаряме, 
например – как ежедневният ни избор на храна влияе върху околната среда, разпределението 
на икономическото богатство и общественото развитие. И, ако отговорите на тези въпроси ста-
нат много и трудно обхватни, можем да си помогнем с една мисъл на Хелън Келър – „Аз съм само 
един човек, но все пак ме има. Не мога да направя всичко, но все пак мога да направя нещо. И 
само защото не мога да направя всичко, не ще се откажа да правя това, което мога.”

И да не забравяме, че в този процес, все пак, никога не сме сами – това ръководство е 
точно такъв пример. С него можем да помогнем и на децата, и на други възрастни да повярват, 
че могат да променят нещата в положителна посока.

Мариана Банчева,

Дирекция „Образователна среда и образователна интеграция”,
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
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Методически насоки за използване на учебното помагало

1. ОРгАНИЗАцИя И ПОДгОТОВКА ЗА РАБОТА В СИП

При подготовка за началото на учебната година се изготвя учебна програма за СИП и те-
матично разпределение. Съобразно възрастовите особености на учениците, вашия опит и пред-
почитания, природните особености на района и специфичната материална база подберете оп-
ределен брой от представените двадесет и една теми в шестте модула на учебното помагало. За 
да подпомогнете работата си и ефективно да постигнете желаните резултати, ви предлагаме да 
използвате следните таблици:

Учебна програма за СИП

Модул Тема
Очакван резултат на 
ниво тема

Основни
понятия

Дейности
Междупредметни
връзки

Примерен табличен модел на годишно разпределение

Модул
тема 

Брой
часове

Организацион-
на форма

Време 
(месец, 
седмица)

Нови
понятия

Очаквани
резултати на
ниво тема

Между-
предметни
връзки

Осигуря-
ване

Дей-
ности

2. ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ

Мозъчна атака.
Методът на мозъчната атака (на английски – brainstorming) се използва за стимулиране на 

творческата активност на учениците по дадена тема или въпрос. Работата се провежда с група 
ученици и включва: генериране на идеи, анализ на предложенията, оценка на идеи, и генери-
ране или избор на предложения, обобщаване. Поощряват се шегите, репликите, непринудената 
обстановка. Учениците свободно изказват идеи или мнения, без каквато и да било оценка или 
обсъждане на техните идеи или мнения. Идеите се записват от учителя на дъската или на постер, 
а мозъчната атака продължава дотогава, докато не се изчерпят идеите или не завърши определе-
ното за мозъчната атака време.

Решаване на казуси (дилеми).
Казусите черпят материал от живота и дават живот на ученето. Те създават много добри пе-

дагогически условия за свързване на обучението с живота, на теорията с практиката. Обикновено 
казусите са ситуации, подбрани и обработени така, че да могат да развиват определени умения в за-
висимост от учебния предмет, като например: търсене и намиране на специфична информация, от-
криване на обща идея, разкриване на взаимовръзки, разбиране между редовете, критично четене 
и слушане, толерантна комуникация, ефективна дискусия, презентация, интерпретация, правилен 
избор на решение и др. Казусите не са демонстрация, а участие на учениците в определена ситуа-
ция. Те позволяват да се придаде по-голяма нагледност на проблема, да се видят и да се разберат 
сложните взаимовръзки между отделни явления. По този начин се постига по-голяма убедителност 
на знанието и то се запомня по-лесно. Казусите като дидактическо средство най-често се използват 
за развиване на умения за анализ и вземане на решения за определена конкретна ситуация.

Методически насоки за използване на учебното помагало
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Визуализация и асоциативен облак
Чрез визуализация се подпомага запомнянето и се подобрява конструирането и виждани-

ята на учениците за процесите. Една от използваните техники е разработването на „карти на ума”, 
чрез които визуално се представят същности или проблеми – схеми, рисунки, символи, модели и 
др. Визуализацията може да е част от друг метод, може да приема формата на мозъчна атака или 
да дава възможност за изразяване на отношение към даден проблем или изказване на чувства, 
даване израз на преживяване или случка. Вид техника за визуализиране е „асоциативният облак”, 
при който се поставя в рамка понятието (проблемът), който искаме да опишем, и около него с 
думи и рисунки той се означава и описва.

Интерактивна демонстрация
Демонстрацията е важен метод за представяне на същността и показване на процесите в из-

куствени условия, но близки до естествените. Демонстрацията добива интерактивен характер, ако 
учениците са активна страна в подготовката, осъществяването й и анализирането на резултатите.

Провеждане на интерактивно изследване (практическо занятие).
Изследването се провежда в реални условия, като участниците получават предварител-

но ясни и точни указания за работа, изясняване на различните роли в изследването, мястото и 
начина на провеждане на изследването, и начина на отчитане на резултатите. Постига се голяма 
ангажираност на участниците, груповата енергия се насочва към изследване на дадената ситу-
ация. Възможностите за разбиране на ситуацията и правене на изводи на личностно и групово 
равнище многократно се увеличават.

Ролева игра.
За разлика от казусите, изпълнението на роли не е само проучване на документи. Тук също се 

използват данни, но само като начало. Не е нужна голяма информация. Дейността е опростена. Ос-
новното е изпълнението и импровизирането на роли. Изпълнението е спонтанно, като „актьорът”, 
от външен (по отношение на събитието), все повече се въвлича в него и го преживява като действи-
телно. За развитието на ролята е необходимо да се вижда последователност от събития. В центъра 
на вниманието при ролевите игри е участникът да приеме нова идентичност, както се казва – „да 
стъпи в обувките на друг човек”. По този начин ще може да разбере положението на другия, ще 
почувствува какво означава да си на неговото място. Ще може да прозре неговите преживявания, 
ще постигне емпатия, ще развие способности, главно за по-добро разбиране на другите и на своята 
дейност, а също и за взаимодействие. Изпълняваната роля може да бъде на реално лице, а може и 
да е измислена. Тя не трябва да бъде подробно разработена. Това ще даде възможност за стимули-
ране на ученето и на творческите способности.

Обсъждане на ситуации, ситуационни игри.
Обсъждането на ситуации предполага представянето на конкретна ситуация в голяма или 

малка група по определена тема. Следва обсъждане и дискусия от различни гледни точки, и от 
определени позиции. Отличава се от обикновените дискусия и обсъждане по интерактивния си 
характер. При желание ситуацията може да бъде разиграна като ситуационна игра с разпреде-
лянето на определени роли. По преценка на учителите и според характеристиката на групата, 
ситуациите могат да бъдат развити и продължени от гледна точка на бъдещето. Обсъждането 
на ситуациите прилича в определени моменти на решаването на казуси (дилеми), но в случая 
липсват зададени варианти на решения.

Интерактивни тестове.
Използването на този метод предполага, както и при стандартните тестове, получаване 

на информация за придобиването на знания, формиране на мнения, убеждения и отношения по 
определена тема, както и за затвърждаването на такива. Интерактивните тестове се разработват 
със затворени въпроси, изискващи отговор „да” или „не”. Изпълнението им е лесно и кратко, и не 
предполага допълнителни ресурси. Необходимо е въвеждане на определени, ясно различими 
движения или действия за всеки от двата отговора (скачане, клякане, пляскане с ръце, сядане 
или ставане от стола и др.). Тестовете са динамични, активират групата, водят до трайни коре-

Методически насоки за използване на учебното помагало
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кции. Могат да се изпълняват многократно в различните части на занятията. Възможно е съчетава-
нето им с дискусия и обсъждане.

Използване на приказки и притчи.
Приказките и притчите имат силен емоционален заряд и носят определено послание. Това ги 

прави изключително подходящи за прилагането им в интерактивните занятия. Те могат да се използват 
като въведение към обсъждане или дискусия, като основна част за разглеждане същността на опреде-
лено явление, морална норма или като заключителна част за внасяне на емоционално послание.

Разработване на малки проекти.
Проектирането протича при спазване на определена методика и подпомагане на процеса 

с въвеждане на определени условия, изисквания и правила. Регламентира се времето за работа, 
начинът на представяне и се дава ясно очертан крайният резултат. Разработването на проект може 
да е индивидуално и групово. Развива творчески, технически и организационни умения. Същест-
вуват, и в практиката се прилагат и много други методи с интерактивен характер – центрове за 
обучение (работа в малки групи), симулационни игри, кооперативно учене, провеждане на дебат, 
вземане на интервю, разработване на проект и др. Използването на интерактивната методика при 
работа в групи се отблагодарява на обучителите многократно и довежда до изключително добри 
резултати, защото осигурява:

 ангажираност на участниците през цялото време;
 развитие у младите хора на умения за общуване в несравнима степен;
 акцент върху сътрудничеството, а не върху съревнованието в човешките отношения;
 усвояване на механизмите на сътрудничество и към характерното за обществото разде-

ление на труда;
 взаимно подпомагане и взаимно стимулиране чрез използване на несравнимо по-голям 

брой възможности за учене и обучение;
 привикване на младите хора да изразяват и отстояват правата си, но и да споделят отго-

ворности в групите си;
 подпомагане на младите хора заедно да търсят пътища към отварящия се свят;
 груповата работа създава модел на социална ангажираност и участие, моделира бъде-

щите условия на живот и дейност на младите хора.

Всичко това превръща интерактивните методи във важна, неделима и незаменима част от 
съвременното обучение и образование.

�. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАБОТА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ:

 Задължително при работа в група е въвеждането на правила (норми) за групова работа. 
Препоръчваме ви това да се направи по време на първото занятие в СИП. Организирайте 
групово извеждане на правилата на работа. Правилата следва да определят, както орга-
низацията на работа, така и взаимоотношенията на участниците в групата (например – 
точност, изслушване, изпълнение на указанията на учителя, толерантност, взаимопомощ, 
активност и др.). Правилата се приемат за валидни при съгласието на преобладаващата 
част от участниците. Запишете правилата на постер и ги поставете на видимо място в 
кабинета, в който работите. Можете да предложите на участниците да се подпишат под 
правилата за групова работа, с което се гарантира тяхното приемане и последващо из-
пълнение. Правилата имат отворен характер и могат да се допълват.

 Използването на всяка от дейностите, при която има прилагане на интерактивна методи-
ка, трябва да бъде целеполагащо и да е съобразено с няколко важни елемента – темата, 
възрастта на учениците, времето за подготовка и изпълнение, наличието на ресурси и др. 
Подберете от предлаганите дейности тези, които са подходящи за представяне и разгръ-
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щане на темата, съобразно възрастта на учениците и наличните възможности. Бъдете 
гъвкави и адаптирайте дейността, като можете да я опростите, видоизмените или услож-
ните. Препоръчително е да използвате в последователните дейности различни методи 
и да редувате статични дейности с такива, които са по-динамични или творчески (игри 
и др.). При всяка дейност, когато учениците работят в групи или самостоятелно, трябва 
да регламентирате предварително времето, с което разполагат. Давайте точни указания 
какво очаквате като краен резултат и как той да бъде представен (постер, попълнени ра-
ботни листове, изработен колаж и т.н.). При групова работа давайте указание, че в края 
на дейността очаквате групата да избере и свой говорител, който да представи общия 
продукт. Следете работата на групите и при необходимост ги подпомагайте с примери 
или по-детайлни указания. Поощрявайте творчеството, активността и инициативността 
на децата. Давайте своето мнение, изисквайте и формиране на групово мнение, но из-
бягвайте да критикувате, или да давате някакви оценки за работата.

 Интерактивните методи трябва да се използват умерено с изключително прецизна 
предварителна подготовка, да се съчетават и комбинират правилно един с друг или с 
други традиционни методи. Подгответе предварително всичко необходимо за реали-
зиране на дейностите по време на занятието (работни листове, тестове, карти и др.). 
Преценявайте добре необходимото време за реализиране на дейностите. Не бързайте 
и, ако е необходимо, отложете изпълнението на някои от предвидените за деня дей-
ности. Може някои задачи да поставите за изпълнение вкъщи.

 Използването на интерактивната методика изключително ангажира учителя да отчита, 
не само формирането на знания и умения по определена тема, но да следи емоционал-
ното състояние и да отчита личностното участие и развитие на всеки участник, както и 
развитието на групата като цяло. Давайте възможности за изява на всяко дете, форми-
райте групите така, че всеки участник да има възможност да работи с всички останали в 
различни варианти. При по-емоционално ангажиращи личността дейности (например 
ролеви игри и др.) в края отделете време за споделяне и даване на мнение от участници-
те, което обаче да няма характер на критика или оценка. При обсъждане и разглеждане 
на екологични проблеми следете състоянието на тревожност на групата и на отделните 
участници. Винаги представяйте позитивните възможности за развитието на проблема.

 Стимулирайте децата чрез връчване на грамоти или отличия за участие в различни 
природозащитни дейности и акции. В края на учебната година можете да подготвите 
за всеки участник удостоверение или сертификат за преминато в СИП обучение или ня-
какво закачливо отличие, съобразно особеностите на всяко дете и личното му участие 
в групата. В края на учебната година можете да организирате всяко дете да представи 
работата си в СИП на постер, колаж или по-друг нетрадиционен начин. Организирайте 
групово обсъждане и споделяне. Необходимо е всеки участник да оцени своята работа 
и развитие в групата за СИП. Изисквайте мненията на участниците за цялостната работа, 
като ги помолите да споделят какво им е харесало и допаднало в работата, и какво биха 
искали да променят. Можете да дискутирате бъдещи идеи или предложения за работа.

�. ОщЕ ИДЕИ И ВЪЗМОЖНОСТИ:

 По време на работата на групата правете снимки и съберете екологичен фотоалбум.
 Популяризирайте работата си, като отразявате интересните моменти от работата си в 

СИП в местните медии. 
 При необходимост търсете съдействие от експерти, специалисти, родители.
 Наберете идеи за реализиране на образователен проект с екологичен характер в учи-

лище. Потърсете си партньори и сформирайте екип. Следете възможностите за финан-
сиране на проектната идея и я представете в необходимите формуляри.

Методически насоки за използване на учебното помагало
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МОДУЛ 1. Екологичната мрежа Натура 2000

Водещи цели:

 Осъзнаване значението на биологичното разнообразие в природата и за човека, и 
причините за неговото намаляване.

 Разбиране на предимствата на природозащитата под формата на екологични мрежи.
 Разбиране на същността, правната рамка, обхвата и развитието на Натура 2000 в Евро-

па, както и осмисляне на приноса на всяка страна-членка на ЕС в нейното изграждане.

Ключови понятия: биологично разнообразие, генетично разнообразие, разнообразие на ви-
довете, разнообразие на екосистемите, разнообразие на екосистемните функции, екологична 
мрежа, застрашен вид, сърцевинни зони, екологични коридори, зони за възстановяване, буфер-
ни зони, Влажни зони с международно значение, Общоевропейска екологична мрежа (ОЕЕМ), 
Екологична мрежа „ЕМЕРАЛД”, „КОРИНЕ” места, Мрежа от Орнитологично важни места в Европа, 
Мрежа от Флористично важните места в Европа, Екологична мрежа Натура 2000, Директива на 
ЕС 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици, Директива на ЕС 92/43/ЕИО за опазване на природ-
ните местообитания и на дивата фауна и флора, защитени зони – Специално защитени зони и 
Зони под специална защита, „Натура” барометър.
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ТЕСТ ЗА САМООцЕНКА

Познавам ли Екологичната мрежа Натура 2000 в Европа?

Вярно ли е? Да Не Точки

1 Биологичното разнообразие на Земята включва три основни 
компонента.   

2 Най-многочислената и богата група организми по видове биоло-
гично разнообразие са мекотелите (охлюви, главоноги и миди).   

� В съвременните условия застрашени от изчезване са 75% от пти-
ците и 25% от бозайниците в света.   

� Скоростта на изчезване на видовете днес е от 1000 до 10 000 пъти 
по-голяма от естествената скорост на изчезване.   

� Подходите за опазване на биологичното разнообразие са два – 
опазване на видовете и опазване на местата.   

6 Екологичните мрежи се състоят само от сърцевинни зони и еколо-
гични коридори.   

7 В основата на изграждане на Екологичната мрежа Натура 2000 
стоят три европейски директиви.   

8 Екологичната мрежа Натура 2000 е мрежа от защитени територии 
в страните-членки на Европейския съюз.   

9 Екологичната мрежа Натура 2000 включва 26000 защитени зони, об-
хващащи всички държави-членки и обща площ от около 850 000 km2, 
което представлява около 17% от общата територия на ЕС.

  

10 Чрез Екологичната мрежа Натура 2000 Европейският съюз участва 
в изграждането на екологичната мрежа ЕМЕРАЛД.   
Общ резултат:   

Скала за самооценка за ниво на познания за Екологичната мрежа Натура 2000 в 
Европа (1 верен отговор – 1 точка):

1-2 точки – незадоволително ниво
�-� точки – ниско ниво
�-6 точки – добро ниво
7-8 точки – много добро ниво
9-10 точки – високо ниво

Отговори: 1 – Да, 2 – Не, � – Да, � – Да, � – Не, 6 – Не, 7 - Не, 8 – Не, 9 – Да, 10 – Да
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ТЕМА 1: Разнообразието на природата

Основно послание  

Биологичното богатство на Земята е уникално, 
безценно и важно за съществуването на природата и 
хората;
Натура 2000 съдейства за съхраняване на природата и 
запазване богатството на местообитания и видове.

Цели

Запознаване с биологичното разнообразие и факто-
рите, от които то зависи;
Разбиране  значението на биологичното разнообра-
зие в природата и за човека;
Осъзнаване на ролята на биологичното разноо-
бразие за бъдещето на планетата и човечеството, и 
причините за неговото намаляване;
Запознаване с подходите за опазване на биологично-
то разнообразие.

Методи Асоциативна игра, дискусия, обсъждане, работа в 
групи, проучване, представяне, решаване на тест.

Продължителност 3-4 учебни часа

Място на провеждане класната стая, училищният двор, парк, гора, ливада, 
речен бряг

Необходими материали

Учебна дъска (постерна хартия), цветни тебешири или 
маркери, малки листчета по 2 бр. на ученик, малки 
листчета за отпечатъци, цветни пастели, работни ли-
стове за проучванията на групите, интерактивен тест, 
листчета с имена на видове, места и местообитания 

Прилагане на темата в учебни 
предмети от задължителната 
учебна програма

Биология и здравно образование
Свят и личност
Изобразително изкуство

ДЕйНОСТ 1: Природата 

Запишете на дъската или на постер думичката природа и помолете учениците да дадат 
предложения с по една дума какви асоциации предизвиква тя у тях?! (живот, организми, Космос, 
растения, животни, скали, вода, въздух, красота, хармония, заплахи и др.)

Коментирайте същността на природата и припомнете, че условно хората са разграничили 
природните компоненти в две групи – нежива природа (небесни тела, скали и минерали, вода, 

ПРИРОДА
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въздух и др.) и жива природа (живите организми). Дискутирайте особеностите на природата за 
Земята, и факторите и условията, от които тя зависи (разположение в Слънчевата система; разпо-
ложение спрямо Слънцето, наличието на атмосфера и вода в три агрегатни състояния; структура 
и повърхност на земната кора, и др.). Припомнете, че организмите на Земята са групирани в пет 
групи (царства). Направете извод, че организмите са съставна, структуроопределяща и функци-
онална част от природата на Земята. Накратко дискутирайте мястото на човека в природата, зна-
чението й за него и засилващото се човешко влияние върху природата и нейните компоненти.

ДЕйНОСТ 2: Биологичното разнообразие 

Предоставете на учениците по две малки листчета и им възложете да допълнят устно из-
реченията, като изберат всеки за себе си по едно водно или сухоземно растение и животно, име-
то на коeто да запишат на малкото листче:

Ако бях растение, щях да бъда .................................., защото...........................
Ако бях животно, щях да бъда .................................., защото............................

На учебната дъска (постер) предварително запишете имената и нарисувайте с някол-
ко щрихи няколко типа местообитания: a) гора – няколко дървета, b) ливада – трева и храсти, 
c) воден басейн – река или езеро, и d) къща с двор. Обяснете, че това са различни местооби-
тания. Нека всеки ученик представи пред останалите избраните от него растение и животно, и 
прикрепи листчетата към местообитанията, които му се струват най-подходящи. Обърнете вни-
мание на учениците за разнообразието в получената картина, както по отношение на видовете 
от групите организми, така и на обособените природни системи (екосистеми). Помолете ги да 
ги изброят по видове – гори, ливади, езеро, река, блато и др. Допълнете отговорите. Обяснете 
същността на биологичното разнообразие.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК ЗА УЧЕНИКА:

Същност на биологичното разнообразие

Биологичното разнообразие (или „биоразнообразие”) е един от ключовите тер-
мини в природозащитата днес, отнасящ се за богатството на живота и многообра-
зието от структури и форми, в които то съществува. Буквално преведено, биораз-
нообразие означава „живот” + „разнобразие”, но всички живи организми са неделима 
част от средата, която ги заобикаля, а и биоразнообразието, което виждаме днес, е 
резултат от милиони години еволюция. Терминът „биоразнообразие” за пръв път е 
използван от ученият и природозащитник Раймонд Дасман в негова популярна книга 
за опазването на природата. В продължение на 10 години не е бил широко възприеман, 
докато през осемдесетте години на ХХ век започва да се употребява широко, и в нау-
ката, и в природозащитната политика. 

Общоприетото днес определение за биоразнообразие е залегнало в Конвен-
цията за биологичното разнообразие през 1992 г., а именно: „Биологичното разно-
образие означава многообразието сред живите организми от всяка среда, включи-
телно сухоземни, морски и други водни организми, и екосистемите, от които те са 
част; това включва и разнобразие вътре, във и между видовете, както и разноо-
бразие на екосистемите.”

Обсъдете с учениците от какво се нуждаят избраните от тях растения и животни, за да 
съществуват (въздух, вода, светлина, храна, топлина, пространство, убежища). Направете из-
вод, че видовете живеят в различни среди – водна, сухоземна, почва, или в други организми (за 
паразитите), от която среда получават всички необходими условия за съществуване, в които се 
обособяват различни екосистеми със специфични местообитания.
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ДЕйНОСТ �: що е разнообразие?

Вариант 1: 
Помолете децата в рамките на няколко минути (3-5 min) да се разпръснат, да си харесат, из-

берат и донесат по един природен обект, който по указание учителят избира и им посочва (лис-
то, плод, суха клонка, камъче, перо или др. обект, но без да се унищожават и увреждат растения 
и животни). Съберете листата или другите природни обекти и обърнете внимание на това, колко 
са разнообразни. Припомнете същността на биологичното разнообразие. Според възрастта на 
учениците можете да подадете данни за конкретните наименования на растенията.

Вариант 2: Да вземем отпечатък на дърво
Помолете младите хора да разгледат корите на дърветата наоколо (гората, парка, училищ-

ния двор). Ще забележат колко са различни, така както са различни хората на планетата. 
Необходими са листчета хартия и тъмен пастел за всяко дете. Дайте указания децата да 

притиснат листа хартия към ствола на дървото и отгоре да започнат да търкат с тъмен пастел. Ко-
гато се запълни листа, отпечатъкът е готов. Напомнете на младите хора, никога да не нараняват 
дървото, като му белят кората (тя го предпазва от вредители и атмосферни влияния). Сравнете 
отпечатъците и обърнете внимание на тяхното разнообразие. Според възрастта на учениците 
можете да подадете данни за конкретните наименования на растенията (или на част от тях).

ДЕйНОСТ �: Компоненти на биологичното разнообразие 

Обяснете на младите хора, че биоразнообразието се определя като най-ценният приро-
ден ресурс и е прието да се счита, че се състои от три компонента, които могат да се разглеждат 
и като нива на природното разнообразие – разнообразие вътре във видовете (ниво гени), разно-
образие на видовете (ниво видове) и разнообразие на екосистемите (ниво екосистеми).

Разделете класа на три групи и на всяка от тях предоставете работен лист, представящ 
един от компонентите.

РАБОТЕН ЛИСТ 1

Генетично разнообразие – всеки вид на Земята съхранява наследствена (гене-
тична) информация, която позволява видовете да се приспособяват към условията 
на средата и да се развиват (еволюират). Вероятно в бъдеще ще е възможно да се по-
стигне възстановяване на някои изчезнали видове, за които има съхранен генетичен 
материал. Разнообразието на гените в генетичния материал е причина за по-голя-
мата пластичност на видовете да оцеляват при различни условия, а също така и за 
изкючителното многообразие на живи форми. Генетичното разнообразие включва и 
разнообразието от вариетети растения и породи животни, възникнали поради полз-
ването им от човека при различни условия в продължение на хилядолетия.

РАБОТЕН ЛИСТ 2

Разнообразие на видовете – определя се от многообразието на живите форми, 
приспособени към конкретни природни условия. В продължение на милиарди години са 
се оформяли нови видове, а онези, които не са успели да се приспособят към променя-
щите се условия, са изчезнали. От протерозойската ера до днес, животът се е разви-
вал в посока към едно по-голямо разнообразие и в момента ние живеем в ера на огро-
мно биологично разнообразие. Всеки растителен и животински вид има своя среда, в 
която намира всички необходими условия за живот: въздух, храна, вода, жизнено прос-
транство и подслон. Тази среда наричаме местообитание на вида. Когато се промени 
околната среда на един организъм, той се приспособява към промените (адаптация), 
премества се в нови местообитания (миграция) или загива.
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РАБОТЕН ЛИСТ �

Разнообразие на екосистемите – включва разнообразието от гори, пустини, 
поля, реки, морета и океани, и други природни съобщества. Обитателите на една 
екосистема взаимодействат помежду си и с неживата околна среда. Екосистемите 
съществуват благодарение на разнообразието от видове, като всеки вид задоволява 
в рамките на екосистемата своите нужди от вещества, енергия и информация, и съ-
щевременно с това насърчава съществуването на други видове. Колкото по-богата 
на видове е една екосистема, толкова по-стабилна е тя.

Разнообразие на екосисемните функции – екосистемите са динамични струк-
тури, които функционират и по този начин въздействат върху средата. Разноо-
бразието от екосистеми е причина и за многообразието на функциите им. Едни от 
най-широко известните функции на екосистемите са формирането на почвата, кръ-
говрата на водата в най-разнообразни форми, поддържането на кислородния баланс, 
формирането и поддържането на климата. Различните екосистеми по различен на-
чин осъществяват тези, както и много други функции, ползвайки различни ресурси 
на средата. Това многообразие определя стабилността и приспособимостта на све-
товната екосистема към промените на Земята.

Поставете задача всяка група да представи същността и значението на биологичното раз-
нообразие на съответния компонент по атрактивен начин, който групата избере (рисунка, схема 
или друго), или чрез попълване на таблица. Може към работните листове да се представят кар-
тинки (рисунки), снимки с различните компоненти на биоразнообразието - да има такива, които 
илюстрират генетичното многообразие, разнообразие на видове, на екосистеми и техните еко-
системни функции). Те могат да стоят на едно място за всички групи (като „банка” или „магазин”), 
откъдето участниците могат да изберат онези, които биха илюстрирали тяхната работа.

ДЕйНОСТ �: Как да оценим биоразнобразието на видовете?

Провокирайте младите хора с въпроса: Дали отделните видове са равностойни в при-
носа им за биологичното разнообразие? Дайте конкретни примери от двойки местни видове 
(например скален орел и германска (кафява) хлебарка; летен дъб и поветица). Организирайте и 
стимулирайте дискусия с множество противоречиви примери. Изяснете третирането на видове-
те според съвременните схващания, като използвате информационния блок.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК ЗА УЧЕНИКА:

Биологичното разнообразие на Земята

Според съвременните схващания, биразнообразието третира всички видове 
като равни, като даден вид е точно толкова важен за целостта на биоразнообра-
зието, колкото всеки друг. Така чрез видовото разнообразие, понятието биоразно-
образие става измеримо и в някои случаи под биологично разнообразие се разбира 
разнообразието на видовете. Не трябва, обаче, да се забравя, че понятието „биораз-
нообразие” включва и два други много важни компонента.

В случая под понятието вид ще разбираме: група от размножаващи се помеж-
ду си индивиди, даващи начало на плодовито потомство и имащи общ произход и 
сходни белези, които са репродуктивно изолирани от всички останали подобни групи 
(Cleveland, Roberts & Larson 1993).

До края на ХХ век специалистите са изследвали и описали една малка част – само 
около 1,75 милиона различни вида. Според оценката на някои учени 4-5 милиона вида 
остават неоткрити и описани. Според други изследователи само насекомите, насе-
ляващи нашата планета в момeнта, са около 20 милиона вида.
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Заедно с учениците изяснете кои са причините за възникването на спор по темата, а имен-
но, че често оценката на видовете се дава спрямо значението им за човека или други антропо-
генни причини (предразсъдъци, суеверия и др.).

Можете предварително да поставите индивидуална или групова задача  на учениците да 
съберат от свои познати, от литературата или Интернет различни легенди, суеверия и истории, с 
които човекът свързва различни видове (например поверия като това, че хората не обичат куку-
мявките, защото, като се появят на покрива на къщата им, някой умира; или легендата за гъските, 
които са спасили Рим). Организирайте представяне. Добре е да се дискутира и обясни, че за всяко 
едно от суеверията и легендите си има логично биологично обяснение, което хората често не по-
знават и, затова, интерпретират по свой начин, като внасят своите емоции, страхове или желания. 
Но, независимо от това, как хората гледат на околния жив свят, всяко едно живо същество има оп-
ределена и много важна роля за цялата екосистема и въобще за живота на Земята. Колкото повече 
научаваме за тях, толкова повече ни удивлява цялото това многообразие на форми и процеси.

ДЕйНОСТ 6: По видово многообразие Земята е планета на…

Биологичното разнообразие на видовете в цифри:

Биологично разнообразие Видове (брой) в света Видове (брой) в 
България

Лишеи 10 000

6500
Гъби (не са изцяло 
проучени)

До 120 000 (но има вероятност да са 
~1,5 млн.)

Растения 287 655

3900Нисши растения (мъхове и 
папрати) 18 025

Висши растения 269 630

Безгръбначни животни (не 
са изцяло проучени)

1 190 000, от които 70 000 вида 
Мекотели (охлюви, миди, главоноги), 
990 000 вида Членестоноги (паяко-
образни, ракообразни, насекоми 
и многоножки) и 130 200 други (но 
има верятност насекомите да са 
~10-30 млн., червеите – 1 млн.)

Общо 30 359

Риби 29 300, от които 8 400 сладководни 218, от които 126 в 
Черно море

Земноводни 5 743 18

Влечуги 8 240 36

Птици 10 234 (9799 запазени до 2006 г.) 410

Бозайници 5416 95
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Запишете на постер или на учебната дъска изречението и помолете учениците да изкажат 
с по едно предположение коя е най-богатата на видове група организми (висши растения, гъби, 
гръбначни (хордови животни):

По видово многообразие Земята е планета на………. 

Запишете предположенията. Коментирайте ги. Представете на учениците данни за биологич-
ното разнообразие на видовете в света и в България. Направете кратко съпоставяне и обобщете, че 
първите три групи по разнообразие са тези на Членестоногите, Мекотелите и Висшите растения.

Направете извод, че, ако Земята трябва да се опише по видово разнообразие, тя опреде-
лено трябва да се нарече планета на членестоногите, и то, по-специално, на насекомите. Обяс-
нете защо е така – взаимовръзката между различните организми в екосистемата (една от основ-
ните причини е развитието на семенните растения, които имат нужда от опрашване). Може да 
дискутирате ролята на пчелите и какво би станало, ако те изчезнат. В много случаи огромното 
многообразие е свързано и с много тясна специализация. Посочете примера за един вид дърво, 
от който е останал само един екземпляр на Земята, тъй като, след като са изтребили птицата 
Додо, семената на дървото не можели повече да покълват. Семената могат да покълнат, само ако 
минат през храносмилателната система на този вид птица.

Коментирайте защо много от видовете все още не са открити и къде най-вероятно те мо-
гат да бъдат открити. Направете кратък коментар за биологичното разнообразие на България, 
което, предвид малката територия на страната, е изключително голямо. Предоставете информа-
ция и за орнитологичното богатство на страната ни и направете изводи за нейното значение за 
опазване на видовете, които мигрират сезонно (използвайте Информационен блок за учителя 1: 
(Орнитологичното богатство на България от  компакт-диска).

ДЕйНОСТ 7: Значение на биологичното разнообразие

Разделете класа на две групи и поставете задача всяка група да изведе и запише за опре-
делено време (например 10-15 min) възможно най-много значения на биологичното разнообра-
зие за природните системи (едната група) и за човека (втората група).

Организирайте представяне на групите и след това заедно изведете влиянието на биоло-
гичното разнообразие, като използвате таблиците от работните листове, които предварително 
подготвите върху постери или на учебната дъска. По ваша преценка можете да предоставите на 
групите таблиците, подготвени предварително като работни листове.

РАБОТЕН ЛИСТ 1

Значение на биоразнообразието за природните системи:

Значение на биоразнообразието за природните системи Влияние

Кръговрат на веществата и поток на енергията

Процеси в атмосферата

Хранителни вериги

Климатичното състояние

Биотични отношения – положителни и отрицателни
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Пречистване на вода и въздух

Природни стихии

Адаптация и поява на нови видове

Други влияния

РАБОТЕН ЛИСТ 2

Значение на биоразнообразието за човека

Значение на биоразнообразието за човека Влияние

Хранителни вещества

Суровини, материали, химикали 

Здраве 

Лекарства

Рекреация (почивка и възстановяване)

Друго влияния

Използвайте Информационен блок за учителя 2: Запазването на биологичното разноо-
бразие е важно за природните системи и Информационен блок за учителя 3: Запазването на 
биологичното разнообразие е важно за човека – от компакт-диска.

ДЕйНОСТ 8: Какво заплашва живия свят 

Коментирайте с учениците, че скоростта на изчезване на видовете и унищожаването на 
местообитания нараства. Предоставете информация от информационния блок.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК ЗА УЧЕНИКА

Намаляване на биологичното разнообразие

Биологичното разнообразие, въпреки че е огромно, не е разпределено равномер-
но на Земята. То е значително по-богато в тропиците и други ясно ограничени райо-
ни. В близост до полярния кръг се срещат много малко видове. Разпространението 
на флората и фауната зависи от климата, почвите, надморската височина, както 
и присъствието на други видове. През 2006 г. огромен брой видове на Земята бяха 
официално обявени за редки или застрашени от изчезване. 16 119 вида са признати 
за силно застрашени от изчезване в света, според критериите на IUCN. Много учени, 
обаче, изчисляват, че реално има много повече застрашени видове, които все още не 
са признати официално като такива. 
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Съществува естествен процес на изчезване на видове от Земята. Изследвани-
ята на изкопаеми останки показват, че в продължение на милиони години еволюци-
онно време скоростта на изчезване на видове е била от порядъка 1-3 вида годишно. 
Съвременните оценки сочат, че сега скоростта, с която годишно изчезват биологич-
ните видове, е 1000 до 10 000 пъти по-висока от естествената скорост на изчезва-
не на видове в природата. Около 27 хиляди биологични вида изчезват ежегодно или, 
казано с други думи – на всеки 20 минути изчезва по един вид. Застрашени от изчез-
ване са ¾ от познатите в света видове птици и ¼ от бозайниците. Освен това, все 
повече се говори за разпокъсване, и дори изчезване, на местообитания и екосистеми. 
Само за няколко десетилетия половината от ценните влажни зони в Европа са пре-
сушени и превърнати в обработваеми земи. Мочурищата, торфищата и степите са 
намалели с 60 до 90%.

Прякото унищожаване е свързано с избиване, изсичане, пренасяне на видове, а 
косвеното влияние – със замърсяване на средата, промяна на местата за живот – 
пресушаване, строителство, транспорт и много др. Замърсяването, прекомерното 
използване на плодородните почви, разширяването на селскостопанските дейности, 
развитието на транспорта, нарастването на градовете, водят до намаляване на 
биологичното разнообразие. Основните стопански отрасли, които допринасят за 
това, са индустрията, селското стопанство, транспорта, строителството на пъ-
тища и селищата.

Намаляването на биоразнообразието е несъвместимо с идеята за устойчиво 
развитие (равновесие и хармония) на планетата.

Поставете въпроса: Какво заплашва живия свят? Защо всеки ден изчезват от лицето на 
Земята някои видове растения и животни? Запишете идеите на дъската или на постер. На учени-
ците  предоставете допълнителна информация от Информационен блок за учителя 4: Причини и 
фактори за намаляване на биологичното разнообразие от компакт-диска.

Обобщете причините за изчезване на биологичните видове в дре групи:

	Естествени причини – видовете се образуват и изчезват, както в миналото, така и 
днес (например, динозаврите);

	Антропогенно влияние (човешката дейност) – директно (пряко унищожаване) или 
косвено, чрез разрушаване на местообитанията, в които видовете намират условия за съ-
ществуване.

Насърчете младите хора да споделят личен опит за набюдавано отрицателно въздействие 
над растения или животни.
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Организирайте дискусия по въпросите:

 Защо някои човешки дейности се явяват заплаха?
 Може ли една дейност да е заплаха и едновременно с това да не е заплаха, или да е от 

значение за опазването на видовете?
 Кога се превръща в заплаха?
 Кои дейности нанасят непоправими щети? 
 Може ли да въздействаме върху дейностите, представляващи заплаха?

Обобщете колко важно е човек да осъзнава последиците от своята дейност върху при-
родата и възможностите да реализира дейностите си така, че да нанася минимални щети вър-
ху растенията и животните. Човешките дейности се превръщат в заплаха, когато видовете не 
могат да се припособят към последствията. Един от изводите следва да бъде, че почти всяка 
дейност може да се превърне в заплаха, ако не се отчитат екологичните особености. Също така 
има дейности, които нанасят непоправими щети, има други, които, в зависимост от мащабите, 
продължителността или местоположението си, могат да са по-силно или по-слабо отрицател-
ни, или да са дори неутрални, а има и такива дейности, които подпомагат оцеляването на ня-
кои видове. Това означава, че ние трябва да сме отговорни за действията си – да не допускаме 
определени дейности да се случат там или тогава, когато ще нанесат непоправими щети, или 
да регулираме (ограничим или стимулираме) други дейности, за да не допускаме влошаване и 
загуба на биологично разнообразие.

ДЕйНОСТ 9: Последици от намаляване на биологичното разнообразие

Разделете класа на три групи, като всяка една от групите доброволно или чрез жребий 
разглежда по един от трите компонента на биологичното разнообразие (генетично разнообра-
зие, разнообразие на видовете, разнообразие на екосистемите и техните функции). Целта на 
участниците в групата е за определено време да изведат последиците от намаляване на биоло-
гичното разнообразие в настоящето и в бъдещето, имайки предвид своя компонент.

РАБОТЕН ЛИСТ

Таблица за същността и значението на биологичното разнообразие

Същност – какво представлява 
биоразнообразието

Значение – какви последици би имало от 
намаляване на биоразнообразието в 
настоящето и в бъдещето 

Организирайте представяне на групите. Допълнете отговорите.

ДЕйНОСТ 10: Опазване на биологичното разнообразие:

Опазването на биологичното разнобразие трябва да се осъществява на всички нива – 
международно, национално, регионално, локално (местно). Обяснете на учениците, че един от 
механизмите за опазване на биоразнообразието е изграждането на екологични мрежи, една 
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от които е Европейската екологична мрежа Натура 2000. Това е само един от подходите в опаз-
ването на биоразнообразието. Опазването може да се извършва в естествената среда на ор-
ганизмите (природата) – чрез дейности, насочени към самите видове, дейности в специални 
за тях места, които са обиковено поставени под защита, или дейности, насочени към техните 
местообитания. Опазването на видовете може да се извършва и извън естествената им среда 
(на затворено) – в лабораторни условия или в зоопаркове, спасителни центрове. Зоопарко-
вете по света имат съществена роля за възстановяването на популациите на някои близки до 
прага на изчезване видове.

Обяснете на учениците, че подходите за опазване на биологичното разнообразие са три 
и ги представете, като използвате Информационен блок за учителя 5:  Подходи за опазване на 
биоразнообразието от компакт-диска.

Разделете класа на три групи и помолете всяка една от групите да си изтегли листче с кон-
кретен вид, местообитание и място.

Червеногуша гъска (световно застрашен вид)
Букова гора (местообитание)
Комплекс Беленски острови (място)

Предоставете работните листи и дайте указания за работа на групите и опроделене време.

РАБОТЕН ЛИСТ

Оценка на заплахите и подходи на опазване

1. Има ли човешки дейности, които се явават заплахи и, ако да, защо? (посочени поне 3 
конкретни примера)

2. Има ли човешки дейности, които биха били полезни и, ако да, – защо? (посочени поне 
3 конкретни примери с аргументи)

�. Кой/кои подход(и) за опазване ще изберете, като най-подходящ(и) за вашия случай?
�. Смятате ли, че като прилагате избрани от вас подход(и), може да подпомогнете опазва-

нето и на други компоненти от биоразнообразието от същия тип? Защо?

Организирайте представяне на групите. Дискутирайте и допълнете заплахите, полезните 
дейности и подходите.

Възможни отговори: За червеногушата гъска учениците би трябвало да определят и 
трите похода като най-подходящи за Беленските острови са първите два подхода. За буковата 
гора може да се прилага подходът за опазване на места, но само той не е достатъчен. За такъв 
тип обширни еднородни местообитания най-голямо значение има третият подход. Първият 
подход е неподходящ.

Направете извод, че няма обща рецепта за опазване на биоразообразието, но има раз-
лични подходи и на практика множество възможности за прилагане на различни дейности. 
Комбинирането на различни подходи увеличава възможностите за постигане на положителни 
резултати.

Европейската екологичната мрежа Натура 2000 прилага два от основните подходи – опаз-
ване на видовете и опазване на природните местообитания. Това я прави изключително ценен 
механизъм за опазване на европейското биологично богатство.

ДЕйНОСТ 11: Знаем ли най-важните неща за биологичното разнообразие 

Организирайте колективно решаване на затворения интерактивен тест „Познаваме ли 
биологичното разнообразие”.
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ТЕСТ

„Познаваме ли биологичното разнообразие”

Вярно ли е? Да Не

1 Биологичното разнообразие на Земята включва само разнообразие-
то на биологични видове?  

2 Биологичното разнообразие включва два компонента?  
� До края на ХХ век специалистите са изследвали и описали една мал-

ка част от видовете – само около 1,75 милиона различни вида?  
� Най-многочислената и богата група организми по видове биологич-

но разнообразие са мекотелите (охлюви, главоноги и миди)?  
� В съвременните условия застрашени от изчезване са 75% от птиците 

и 25% от бозайниците в света?   
6 Скоростта на изчезване на видовете днес е от 1000 до 10 000 пъти 

по-голяма от естествената скорост на изчезване?  
7 Около 27 хиляди биологични вида изчезват годишно?  
8 Видовете намаляват само под влияние на антропогенни фактори 

(човешката дейност)?  
9 Загубата на гени поради изчезване на видове намалява възмож-

ностите за адаптация на видовете към променящите се условия и за 
възникване на нови видове (еволюция)? 

 
10 Намаляването на биоразнообразието е несъвместимо с идеята за 

устойчиво развитие (равновесие и хармония) на планетата?  
11 Всяка човешка дейност е заплаха за биологичното разнообразие?  
12 Подходите за опазване на биологичното разнообразие са два – 

опазване на видовете и опазване на местата?  

Интерактивните тестове се разработват със затворени въпроси, изискващи отговор „Да” 
или „Не”. Изпълнението им е лесно и кратко и не предполага допълнителни ресурси. Необходимо 
е въвеждане на определени ясно различими движения или действия (жестове) за всеки от двата 
отговора „Да” или „Не” (клякане, пляскане с ръце, сядане или ставане от стола, и др.). Тестовете са 
динамични, активират групата, водят до трайни корекции. Могат да се изпълняват многократно.

Отговори: 1 – Не, 2 – Не, 3 – Да, 4 – Не, 5 – Да, 6 – Да, 7 – Да, 8 – Не, 9 – Да, 10 – Да, 11 – Не, 12 - Не
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Възможности за последващи дейности:

 Проведете предложените допълнителни дейности по темата (игри, дейности за моде-
лиране и други), разработени в компакт-диска;

 Поканете експерт от екологична институция или неправителствена организация, кой-
то да представи на учениците информация за видовете, които са характерни за вашия 
район, и проблемите със защитата им;

 Организирайте дейности за отбелязване на Международния ден за опазване на био-
логичното разнообразие, 29. ХІІ. със състезания, викторини, прожекция на филми и др. 
Събитията може да планирате в седмица или десетдневие, посветено на биологичното 
разнообразие, в средата на месец декември преди началото на Коледната ваканция;

 Направете проучване на биологичното разнообразие и мястото му в местното народ-
но творчество, в преданията, приказките, суеверията, в бита, традициите, празниците 
(носиите, ритуалите, местните гозби);

 Направете проучване на видовете от дивата природа на вашия край, които са предмет на 
стопански интерес от страна на хората – гъби, горски и полски плодове, билки и други;

 Направете проучване на нежелана за хората и увеличавана численост на определени 
видове на местно ниво и начините на борба с тях (комари, гризачи, скакалци и други 
паразити или вредители);

 Направете проучване за местните породи животни и сортове растения;
 Направете проучване на най-често разпространените случаи на бракониерство във 

вашия роден край и начините на борба с него (лов, риболов, застрашени видове, бил-
ки и други);

 Организирайте конкурс за рисунка, стих, есе, на тема „Природното богатство” или фо-
тография на тема „Красотата на природното многообразие в цветове и форми”. Напра-
вете изложба.
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ТЕМА 2: Екологичните мрежи

Основно послание  Натура 2000 е един от подходите за опазване на при-
родата и нейното разнообразие

Цели

Запознаване със същността и видовете екологични 
мрежи и осъзнаване на предимствата на природоза-
щита под формата на екологични мрежи;
Запознаване със значението на екологичните мрежи 
за запазване на биологичното разнообразие;
Осъзнаване на ролята на всеки човек за запазване на 
биологичното богатство;.

Методи Асоциативна игра, игра, дискусия, обсъждане, работа 
в групи, представяне, дебат

Продължителност 3-4 учебни часа

Място на провеждане Класната стая, училищният двор, парк, гора, ливада

Необходими материали
Учебна дъска (постерна хартия), цветни тебешири или 
маркери, работни листове, таблици, схема на елемен-
тите на екологична мрежа

Прилагане на темата в учебни 
предмети от задължителната 
учебна програма

Биология и здравно образование
Свят и личност
Изобразително изкуство

ДЕйНОСТ 1: Какво представляват мрежите

Запишете на постер или на учебната дъска думичката „мрежа” и помолете учениците да 
изкажат всички асоциации, които предизвиква тази дума в тях за определено време. Насочете ги 
към това, да мислят за различни видове мрежи, които хората в живота използват. Запишете пред-
положенията на постера или учебната дъска, при необходимост ги допълнете (рибарска мрежа, 
телена мрежа за ограда, пазарска мрежа, паяжина, математическа (координатна) мрежа, пътна 
мрежа, електрическа мрежа, интернет-мрежа, компютърна мрежа, оптична мрежа, невронна 
мрежа, спортна мрежа – волейболна, баскетболна и т. н.).

Организирайте дискусия или поставете като задача на няколко групи да определят какво 
е общото в устройството на всички тези мрежи. При необходимост предложете да се използват 
ключови думи (свързани елементи, взаимни връзки, преплитане, многопосочност, зависимост 
и др.). Изведете определение за мрежа – структура от взаимно свързани и зависими елементи 
с определени координати или размери, и определени функции. Обяснете, че според мащаба на 
действие някои от мрежите се определят като глобални (например Интернет), а други са локални 
(например мрежата между компютрите в един кабинет).

На база на изведеното определение организирайте обсъждане на особеностите на проце-
сите, които протичат в една мрежа. Опитайте се да откриете общи особености (здравина, дина-
мичност, гъвкавост, стабилност, поток от сигнали и информация, и др.).

Завършете дейността, като обясните на учениците, че съществува и още един вид мрежи, 
върху които групата ще насочи вниманието си – екологичните мрежи.
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ДЕйНОСТ 2: Да направим мрежа

Разделете учениците на три групи и поставете задача на всяка група за определено време 
да измисли и представи модел на мрежа. Дайте указания, че това може да стане чрез рисунка, 
схема или да се направи от някакви подръчни елементи. Моделът може да бъде представен и от 
самите ученици, които да се свържат по определен начин (човешка фигура), или дори да бъде 
изигран като процес, или като начин на използване.

Организирайте представяне на групите, а след това – дискусия. Нека всяка група сподели 
процеса на измисляне на своя модел и взимането на общо решение и изпълнение. Помолете 
участниците от всяка група да представят своята мрежа по най-характерните й качества (напри-
мер гъвкава, стабилна, здрава, полезна, приложима, евтина и т.н.) и да определят, до кой тип мре-
жа от живота реално най-много се доближава. Дайте възможност на младите хора да споделят 
как са се чувствали по време на играта.

ДЕйНОСТ �: Европейската природозащита 

Обяснете на учениците, че всички организми са повече или по-малко свързани, и зави-
сят едни от други. Те се нуждаят от определени условия и се конкурират за определени ресур-
си. Има видове, които се срещат навсякъде по планетата, но те са малко. Повечето видове се 
срещат само в определени географски области и не са равномерно разпределени в областите 
им на разпространение. Тези видове в пространствено отношение са зависими от места с оп-
ределено съчетание на условия и ресурси. Тези места, макар и неголеми по площ, в сравнение 
с областите на разпространение на видовете, се явяват ключови за оцеляването им. Унищо-
жаването на кое да е от тях може да се окаже пагубно за вида. Представете пред учениците 
ситуацията „Защитена територия”.

Ситуация

Защитена територия

В една европейска страна се открива територия с изключително ценен вид, 
категоризиран като застрашен вид (EN/Endangered) в Червения списък на световно 
застрашените видове на IUCN (известен и като Световната Червена книга). Този спи-
сък е най-пълната и международно призната инвентаризация на природозащитния 
статус на животинските и растителни видове. Експертите предприемат дискусия 
за това, дали територията да бъде поставена под строг контрол и да се разглежда 
като изолирана национално защитена територия, или да се включи към определена 
мрежа от защитени европейски територии, с което ще придобие статут на между-
народно защитена територия. 

Поставете пред учениците дилемата: Трябва ли защитените територии за бъдат затво-
рени системи с ограничен достъп до тях? Организирайте дискусия и обяснете на учениците, 
че съвременното разбиране за опазване на природата в Европа е далеч от идеята за „заключване 
на защитените територии” и ограничаване на достъпа до тях. Ограничаването на достъпа се на-
лага единствено в случаите, когато трябва да се избегне всякакво безпокойство на видовете или 
да се запази местообитанието непокътнато. Обяснете на учениците, че съвременното разбиране 
за природозащита се опира на три основни аспекта.

Разделете класа на три групи и на всяка една от тях предоставете работен лист, предста-
вящ един от аспектите за съвременна природозащита в Европа. Поставете задача всяка една 
група да прочете и представи тълкуване на своя аспект на съвременна природозащита като си 
избере говорител.
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РАБОТЕН ЛИСТ 1:

Природозащитата трябва да се превърне от дейност на един сектор на дър-
жавата (министерства, отдели и агенции) в дейност на всички сектори – земеделие, 
туризъм, строителство, образование и др., и да ангажира цялото общество. За по-
стигане на целите по опазване на природната среда е необходимо активното взаи-
модействие на всички сектори на обществото.

РАБОТЕН ЛИСТ 2:

Природозащитата трябва да се планира и организира на местно ниво. Разви-
тието на градовете и селата, процесите на икономически растеж на общините и 
тяхното териториално планиране трябва да интегрират по подходящ начин защи-
тата на природата и да гарантират опазването й.

РАБОТЕН ЛИСТ �:

Опазването на природата в една сравнително малка територия, в която има 
много ценни растения и животни, много често зависи в по-голяма степен, не от самия 
строг режим на малката територия, а от това, което се случва около нея, или от 
връзката й с други такива малки територии, където живеят същите животни и рас-
тения. Териториите, които съхраняват най-ценната природа на континента, след 
като бъдат определени, трябва да се разглеждат като взаимосвързани територии, 
включително и районите около тях. Някои от тези територии или части от тях е 
възможно да се нуждаят от строга защита.

При представянето запишете ключовите думи от аспектите на учебната дъска или на 
постер, след което обобщете аспектите на съвременната природозащита в Европа (участие на 
всички сектори и обществото, природозащита на местно ниво, териториите с ценни видове да 
се разглеждат в мрежа). Използвайте допълнителна информация от Информационен блок за учи-
теля 1: Условия за оцеляване на видовете – от компакт-диска.

ДЕйНОСТ �: Човек не плете паяжината на Живота, той е просто нишка от нея.

Прочетете текста, който е част от речта на вожда Сиатъл. Организирайте обсъждане на 
казаното и как философията на индианския вожд прави връзка със съвременното европейско 
разбиране за природозащита (идеята за създаване на взаимообвързани в екологични мрежи 
защитени зони). Обсъдете мястото и ролята на човека в природата.

ЛИТЕРАТУРЕН ТЕКСТ:

„Всички неща са свързани като 
кръвта, която обединява едно семей-
ство. Всички неща са свързани. Това, 
което сполети Земята, сполетява и 
сина на Земята. Човек не плете паяжи-
ната на Живота, той е просто нишка 
от нея. Каквото и да прави с паяжина-
та, той го прави със себе си.”

индиански вожд Сиатъл, 1854 г.
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ДЕйНОСТ �: Устройство на екологичните мрежи

Раздайте на учениците като работни листове схемата, представяща устройството на еко-
логичните мрежи, или предварително я представете на постер, или на учебната дъска. Обяснете, 
че схемата на екологичните мрежи, която се разглежда, е модел, разработен от Международ-
ния съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN). Това е международна приро-
дозащитна организация, която се грижи за опазването на природните ресурси. Основана е през 
1948 г. и централата й се намира в Гланд, Швейцария.

Дайте определение за екологична 
мрежа и направете изводи:

Екологичната мрежа е единна система от 
свързани помежду си територии и акватории с 
висока природозащитна значимост, на които се 
прилагат координирани действия за опазване на 
биологичното разнообразие, с цел дългосрочно 
и устойчиво опазване на видовете, местата, еко-
системите, местообитанията и ландшафтите.

Разгледайте и коментирайте елементи-
те на екологичните мрежи от Информационен 
блок за учителя 2: Структура на екологични-
те мрежи от компакт-диска.

Дискутирайте значението на всеки един 
от елементите и направете извод за ползите от 
опазване на ценните видове, ако те са част от 
екологична мрежа, в сравнение с това, да са 
част от защитени, но необвързвани територии.

Представете на учениците общите под-
ходи за изграждане на екологична мрежа.

ДЕйНОСТ 6: Европейски екологични мрежи

Обяснете на учениците, че предвид съвременните аспекти за природозащита в Европа, 
всички страни от Великобритания до Русия, и от Скандинавските страни до Турция и Гърция, а 
през последните години и чак до Северна Африка, обединяват своите усилия да създадат еколо-
гични мрежи за целия континент, за да се гарантира с общи усилия съхраняването на природата 
на стария континент. 

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Връзка на екологичните мрежи с международното законодателство

Повече от 10 международни конвенции или директиви, приети от 1975 г. насам, 
и 4 международни програми са от специфично 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.

Разделете класа на седем групи и представете на всяка една от групите работен лист, 
представящ един от видовете екологични мрежи в Европа. Поставете задача всяка група да се 
запознае, попълни таблица (работен лист) и представи своята екологична мрежа.
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РАБОТЕН ЛИСТ

Таблица за характеристика на екологичните мрежи

Характерни особености Екологична мрежа

Създаване и законодателство
•   инициатива за създаване
•   правна рамка (конвенция, стратегия, директива)

Мащаб на реализиране 
(ЕС, всички европейски страни, страни в Азия и Африка)

Цели 

Други особености

РАБОТЕН ЛИСТ 1

Влажни зони с международно значение

Влажните зони с международно значение включват различни влажни зони от 
световно значение за опазване на водолюбиви птици, риби, характерни екосистеми – 
блата, езера, морски шелф, временно заливаеми територии, карстови терени. Кон-
венцията за влажните зони, известна още като Рамсарска, е подписана през февруари 
1971 г. и влиза в сила от декември 1975 г., и е първият договор, отнасящ се до защита 
на местообитанията и биологичното разнообразие.

От международните споразумения, Рамсарската конвенция е с най-широк ге-
ографски обхват – 154 договорили се страни, обединени в 7 географски района: Аф-
рика, Азия, Източна Европа, Западна Европа, Северна Америка, Океания и Неотро-
пика. Към април 2007 г. мрежата от влажни зони с международно значение включва 
1651 територии с обща площ около 150 млн. ha. Двата района в Европа включват 
общо 35 страни и повече от 877 Рамсарски места. България е осмата по ред страна, 
присъединила се към Рамсарската конвенция през 1976 г. Десет наши влажни зони 
са включени в Рамсарския списък на влажните зони с международно значение – „Ро-
потамо”, „Пода”, „Бургаско езеро”, „Атанасовско езеро”, „Поморийско езеро”, „Ша-
бленско езеро”, „Дуранкулашко езеро”, „Сребърна”, „Беленски острови” и „Остров 
Ибиша”. Рамсарските места са един от елементите, послужили за изграждане и на 
Натура 2000 в България.

РАБОТЕН ЛИСТ 2

Общоевропейска екологична мрежа (ОЕЕМ)

Мрежата се реализира в рамките на Общо-европейската стратегия за биоло-
гично и ландшафтно разнообразие (1995 г.). Чрез създаването на мрежата до десетго-
дишен период, се цели опазването на екосистеми, местообитания, видове и тяхното 
генетично разнообразие, както и на ландшафти от европейско значение. За изграж-
дането на добре функционираща ОЕЕМ е необходимо, както запазването на тери-
тории, важни за съхранение на биоразнообразието, така и тяхното свързване чрез 
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екокоридори с други територии в Европа. Това е значителен принос и за постигането 
на целта, набелязана до 2010 год. за спирането на загубите в биологичното разноо-
бразие в Европа.

Страните от Югоизточна Европа и Черноморския регион имат решаващо 
значение за основаването на ОЕЕМ, тъй като в тях се намира значителна и уни-
кална част от европейското биологично разнообразие. Програмата, чрез която се 
осъществява пълноценно участие на Югоизточна Европа и Черноморския регион в 
дейностите за изграждане на ОЕЕМ и се осигурява защита на специфичните за този 
регион интереси, се нарича СЕЕНЕТ (South and East European Ecological Network). Про-
грамата СЕЕНЕТ ще бъде главно в полза за дейността на национални правителстве-
ни органи и неправителствени организации в Хърватия, България, Сърбия, Румъния, 
Руската Федерация, Украйна и Турция.

РАБОТЕН ЛИСТ �

Екологична мрежа „ЕМЕРАЛД” 

Мрежата „ЕМЕРАЛД” е екологична мрежа, съставена от „територии от специ-
ален консервационен интерес”, която е инициирана от Съвета на Европа като част 
от дейностите по прилагане на Бернската конвенция. Екологична мрежа „ЕМЕРАЛД” 
обхваща цяла Европа и някои северноафрикански държави. Бернската конвенция е 
конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна, и природните местооби-
тания, която е приета през 1979 г. В България е ратифицирана през 1991 г., когато и 
влиза в сила. С цел изпълнение на задълженията си по Конвенцията, особено по отно-
шение на опазване на местообитанията, Европейският съюз прие Директивата за 
местообитанията през 1992 г. и създаде мрежата Натура 2000. Всъщност, Eкологич-
ната мрежа Натура 2000 е частта от Eкологичната мрежа „ЕМЕРАЛД”, разположена в 
Европейския съюз, и е основана на същите принципи като Натура 2000, и на практика 
представлява нейното продължение в страните извън ЕС. В България е реализиран 
пилотен проект за изграждане на „ЕМЕРАЛД” екологичната мрежа. Определени са се-
дем територии от специален консервационен интерес: „Острица”, „Купена”, „Топчии-
те”, „Атанасовско езеро”, „Камчия”, „Шабла” и „Сребърна”, които по-късно са включени 
в Натура 2000.

РАБОТЕН ЛИСТ �

„КОРИНЕ” места

„КОРИНЕ” местата са географски територии, които включват комплекси от 
уязвими и застрашени местообитания от значение за опазване на биоразнообрази-
ето и ландшафта в Европа. Тези места се включват в мрежата „ЕМЕРАЛД”, изгражда-
на по силата на Бернската конвенция. „КОРИНЕ” (Координация на информацията за 
околната среда) е общоевропейска програма, стартирана от Европейската комисия 
през 1985 г., по която работят 36 страни в Европа. Това е експериментален проект 
за събиране, координиране и осигуряване на постоянна информация за състоянието 
на околната среда и природните ресурси в Европа. Част от програмата е проектът 
„КОРИНЕ Биотопи”, чиято цел е локализация и описване на биотопите от европейско 
значение за опазване и създаване на общоевропейска база данни, поддържана в Евро-
пейската агенция за околна среда (ЕЕА) в Копенхаген. България се включва в проекта 
„КОРИНЕ” през 1994 г. У нас са описани 141 „КОРИНЕ” места. Те заемат 12,6% от те-
риторията на страната. „КОРИНЕ” местата са един от елементите, послужили за 
изграждане и на Натура 2000 в България.
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РАБОТЕН ЛИСТ �

Мрежа от Орнитологично важни места в Европа

Мрежата от Орнитологично важни места (ОВМ – места, важни за птиците) 
на БърдЛайф Интернешънъл цели да създаде, наблюдава и поддържа една глобална 
мрежа от ОВМ, насочена към опазване на птиците по света и биоразнообразието 
като цяло. Местата са ключови за дългосрочното опазване на застрашените видове 
птици в областите им на разпространение. ОВМ са най-важните места за опазване-
то им, защото им предоставят необходимите условия за преживяване по време на 
гнездене, по време на дългите им прелети, линеенето или зимуването. Счита се, че, 
дори ако всички други подходящи места изчезнат по някаква причина (природна или 
човешка), ОВМ ще са достатъчни за оцеляването на тези видове. Избирането на ОВМ 
е ефективен начин за  съхраняване на биологичното разнообразие, защото местата, 
важни за птиците, се оказват значими и за други групи организми, и за местообита-
ния. Световната мрежа от ОВМ днес включва около 20 000 места по целия свят, из-
брани, 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 разпростране-
ние на видовете. Такива места в Европа са:

 Места за световно застрашени видове и други видове от европейско природо-
защитно значение;

 Места за мигриращи видове, които се струпват в големи количества;
 Места за видове, които са уникални за малък регион – ендемични видове;
 Места, които поддържат групи от видове, които са представителни за опреде-

лен биом.

БърдЛайф Интернешънъл е международна природозащитна организация, рабо-
теща за опазването на птиците и запазването на местообитанията им. Основана 
е през 1922 г. За България организацията, осъществяваща дейностите по ОВМ, е Бъл-
гарското дружество за защита на птиците (БДЗП).

РАБОТЕН ЛИСТ 6

Мрежа от Флористично важните места в Европа

Флористично важните места са естествени или полуестествени територии, с 
изключителна ботаническа стойност, които включват забележителна комбинация 
от редки, застрашени или ендемични растителни видове (видове, срещащи се само на 
определена територия) и/или растителност от значение за ботаниката. Програма-
та за изграждане на мрежата от Флористично важните места има за цел да инфор-
мира и осигури подкрепа за съществуващите международни, регионални и национални 
консервационни програми, и законодателство. Флористично важните места се из-
ползват за преценка на това, дали е приложена възможно най-строгата защита (спо-
ред дадено законодателство) за територии с най-голямо значение за растенията.

Институцията, работеща по програмата за Флористично важни места в Бъл-
гария, е Институтът по ботаника към  Българска академия на науките.
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РАБОТЕН ЛИСТ 7

Екологичната мрежа Натура 2000

Натура 2000 е екологична мрежа от защитени зони в Европа. Тя е инструмент 
на Европейската общност за запазване на природни местообитания и видове от 
интерес за Общността. Изграждането на тази екологична мрежа е задължение на 
всяка страна-членка на ЕС, съгласно Директивата за местообитанията и Дирек-
тивата за птиците. Приносът на Натура 2000 в цялостния процес на опазване 
на биологичното разнообразие се изразява в предотвратяване на влошаването, 
разпокъсването и унищожаването на естествени и полуестествени местообита-
ния, както и местообитания на уязвими и застрашени видове растения и живот-
ни. Екологичната мрежа, като такава, си поставя за цел да гарантира свободното 
географско разпространение на видовете, осъществяването на генетичен обмен и 
мигриране. Чрез Натура 2000 Европейският съюз участва в изграждането на еколо-
гична мрежа „ЕМЕРАЛД”.

Организирайте представяне на групите. Направете сравнение, като установите прилики и 
разлики в представените екологични мрежи. Направете обобщение, че зони от територията на 
една европейска страна могат да участват в изграждането на няколко екологични мрежи (при-
покриващи се или неприпокриващи се).

ДЕйНОСТ 7: Дебат за екологичните мрежи в Европа

Организирайте предварителна подготовка на учениците за дебата, като им предоставите 
информация от Работни листове за учениците: Международните екологични мрежи от компакт-
диска. Учениците могат да се подготвят индивидуално или по групи, както и да потърсят допъл-
нителна информация от Интернет.

По време на учебния час организирайте кратка дискусия за предимствата и недостатъ-
ците на екологичните мрежи в Европа. Според мнението на учениците, сформирайте две гру-
пи (препоръчително с равен брой участници), които да подготвят аргументи „за” или „против” 
изграждането на екологични мрежи.

При необходимост подпомогнете работата на 
групите, като ги насочите в определени посоки –  
законодателство, механизми на изграждане и 
поддържане, време за създаване и поддър-
жане, постигане на цели по природозащита, 
икономическа (финансова) рамка, нужда 
от специалисти (експерти), участието на 
хората от общностите, възможности за 
партньорство и общи проекти.

Аргументи „за” изграждането 
на екологични мрежи: общо законода-
телство; общи механизми на изграждане 
и поддържане; постигане на отлични ре-
зултати на природозащита в дългосрочен 
план; възможности за сравняване на ре-
зултатите в различните страни и нанасяне 
на корекции в управлението на териториите; 
добри възможности за партньорство между 
страните и реализиране на общи проекти.
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Аргументи „против” изграждането на екологични мрежи: сложност на законодател-
ството и механизмите на изпълнение; продължително време, необходимо за изграждане и под-
държане на мрежа; липса на достатъчно квалифицирани специалисти; слабо участие на хората 
от местните общности и липса на интерес, или дори противопоставяне от страна на бизнеса;

Организирайте публичен дебат на групите, като по преценка на учителя могат до участват 
всички ученици или групите да излъчат определени дебатьори (доброволци). Вариант е дебатът 
да се осъществи като ролева игра, като подбраните дебатьори сами или под ръководството на 
учителя приемат определени роли (министър на околната среда, експерти по екологично зако-
нодателство, експерти по изграждане на екологични мрежи, финансисти, хора от бизнеса – „за” 
или „против” мрежата, хора от местните общности).

Възможности за последващи дейности:

 Проведете предложените допълнителни дейности по темата (игри, дейности за моде-
лиране и други), разработени в компакт-диска;

 Поканете експерт от екологична институция или неправителствена организация, кой-
то да представи на учениците информация за защитени зони от вашия район, които са 
включени в състава на екологични мрежи;

 Направете проучване на информацията за защитени зони от вашия район, които са 
включени в състава на екологични мрежи и подгответе материали за информационно 
табло (схеми, карти, снимки и др.);

 Направете карта на защитените зони от региона, които са част от европейски еколо-
гични мрежи и я поставете на информационно табло;

 Потърсете допълнителна информация за екологичните мрежи в Европа и изгответе 
компютърни презентации за занятията и училище, или представете информацията 
на табло;
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ТЕМА �: Създаване и развитие на Натура 2000 в Европа

Основно послание  
Натура 2000 – необходима инвестиция за бъдещето;
Натура 2000 – съхранена природа, запазено богатство 
на места и видове.

Цели

Запознаване със същността и правната рамка на 
екологичната мрежа;
Запознаване с обхвата и развитието на Натура 2000 в 
Европа;
Осъзнаване на ролята на екологичната мрежа за 
опазване на биологичното разнообразие и приноса 
на всяка страна в този процес..

Методи Дискусия, обсъждане, работа в групи, проучване, 
представяне

Продължителност 3-4 учебни часа

Място на провеждане Класната стая, компютърен кабинет

Необходими материали Учебна дъска (постерна хартия), цветни тебешири или 
маркери, работни листове

Прилагане на темата в учебни 
предмети от задължителната 
учебна програма

Биология и здравно образование
География и икономика
Свят и личност

ДЕйНОСТ 1: Защо се създава Екологичната мрежа Натура 2000

Обсъдете състоянието на околната среда на стария континент. Сравнете антропогенния 
натиск, който хората оказват върху природата на Европа, спрямо този на другите континенти. 
Предоставете информация и коментирайте фактите от информационния блок.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК ЗА УЧЕНИКА

Факти за биологичното разнообразие в Европа

Европейската общност е силно загрижена за средата, в която живее, и една от 
основните цели, които си поставя, е опазването на различни видове растения и жи-
вотни, и природните местообитания, като част от общото природно наследство. 
Специално внимание се отделя на тези, които са застрашени от изчезване и уязвими 
от човешките дейности.

Застрашени от изчезване видове в Европа са 42% от бозайниците, 43% от 
птиците, 45% от пеперудите, 30% от земноводните, 45% от влечугите и 52% от 
сладководните риби. Близо 800 вида растения в Европа също са изложени на риск 
от изчезване. 

В по-голямата част на континента човешките дейности, свързани с ползване-
то на земята и моретата, продължават да се засилват, водени от развиващите се 
технологии, пазара, политическите и социално-икономически промени. Много малко 



1

Екологичната мрежа Натура 2000

��

територии останаха незасегнати от настоящото развитие на земеделието, гор-
ското стопанство, рибовъдството, транспорта, енергетиката, промишлеността 
и урбанизацията, както и свързаното с всички тези дейности замърсяване.

 Влошаване на качеството на земята.
 Факт: За последните 50 години Европа е загубила повече от половината си 

влажни зони и повечето от обработваемата земеделска земя с висока при-
родна стойност.

 По-малко "девствена земя".
 Факт: Само 1-3 % от горите в Западна Европа могат да бъдат определени 

като незасегнати от хората.

 Пустеещи морета.
 Факт: По-голямата част от основните рибни запаси са под безопасните би-

ологически граници. Все по-ефикасните, но безсистемни методи на улов на 
видове доведоха до намаляване популациите на много морски и сладководни 
организми в европейските реки и морета, променяйки процесите в храни-
телните мрежи.

Обяснете, че влошаващото се състояние на околната среда на Европа, от една страна е 
причина за възникването на идеята за изграждане на Екологичната мрежа Натура 2000. От друга 
страна, много правителства по света (включително и европейските) са подписали Конвенцията 
на ООН за биологичното разнообразие от 1992 г., с която поемат ангажимента да опазват био-
логичното разнообразие, включително да осигурят достатъчно финансови ресурси за това. С 
плана за действие за опазване на биологичното разнообразие през 2002 г. бе поставена целта да 
забавят значително загубата на биологично разнообразие до 2010 г.

Поставете пред класа въпроса: Какво отношение имат гражданите на Европа, обикно-
вените хора към този процес? Прочетете текста от литературния блок.

ЛИТЕРАТУРЕН БЛОК

Природа и биоразнообразие

Биоразнообразието – огромното разнообразие на живот на Земята е това, което 
прави нашата планета, не само обитаемо, но и красиво място. От това богатство на 
нашата планета ние черпим храна, енергия, дървен материал, сурови материали, чист 
въздух и чиста вода, които правят живота, не само възможен, но и направляват разви-
тието на нашата икономика. Но това природно богатство е източник, не само на мате-
риални неща, а носи и естетическо удоволствие, художествено вдъхновение и отмора.

Европейският съюз е ангажиран с опазването на биоразнообразието, като по-
ема политическия ангажимент да спре загубата на биоразнообразието в границите 
на ЕС до 2010 година. 

Ние, европейците, сме настойници на прекрасно природно наследство, което 
можем да се надяваме да оставим на бъдещите поколения. През последните 30 годи-
ни заедно имаме изградена голяма мрежа от над 26 000 защитени зони, обхващащи 
всички държави-членки и обща площ от около 850 000 km2, което представлява около 
17% от общата територия на ЕС. Този огромен масив от места, известни като На-
тура 2000, представлява най-голямата функционално свързана мрежа от защитени 
територии в света, което е свидетелство за отношението, което гражданите на ЕС 
имат към биологичното разнообразие.

Текстът е от страницата за Натура 2000 от сайта на Европейската комисия 
в Интернет.
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Организирайте дискусия на прочетения текст. Обърнете внимание на виждането на Евро-
пейската общност, че съществуването на мрежата и природозащитата е дело и на самите хора, а 
не само ангажимент на техните правителства. Направете обобщение, че Европейската екологична 
мрежа Натура 2000 е най-сериозната инициатива за съхраняване на природното наследство и ус-
тойчиво развитие в райони със запазена природа. Тя представлява мрежа от защитени райони в 
Европа, създадени в съответствие с Директивата за природните местообитания от 1992 г. и Дирек-
тивата за птиците от 1979 г. Изведете целта на създаване на Екологичната мрежа Натура 2000.

целта на мрежата е да гарантира запазването на най-ценните и заплашени от изчезване при-
родни видове и местата, които те обитават. Това опазване трябва да се осъществява по начин, който 
да гарантира, че разпространението, числеността (или площта) и състоянието им няма да се влошават 
от момента на обявяването им като Натура 2000 зони и ще се цели подобряване на тези показатели. 

ДЕйНОСТ 2: Законодателната рамка на Натура 2000 

Обяснете на учениците, че международното природозащитно законодателство за опазва-
не на видовете и местообитанията включва конвенции, директиви и международни програми, 
като им предоставите информация от Информационен блок за учителя 1: Международно и евро-
пейско екологично законодателство, от компакт-диска.

Обяснете на учениците, че крайъгълните стълбове, благодарение на които законодателно 
се изгражда и поддържа Екологичната мрежа Натура 2000, са две европейски директиви:

 Директива за птиците, с пълно наименование Директива на ЕС 79/409/ЕИО за опазва-
не на дивите птици;

 Директива за природните местообитания, с пълно наименование Директива на ЕС 
92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания, и, на дивата фауна и флора.

Разделете класа на две групи и представете на всяка една от групите работен лист, пред-
ставящ една от директивите, регламентиращи създаването на Натура 2000. Поставете задача 
всяка група да се запознае, обсъди и представи особеностите на съответната Директива – годи-
на на създаване, цели, какъв тип зони определя за защита.

РАБОТЕН ЛИСТ 1

Директива за местообитанията

Директивата за местообитанията определя защитата на над 200 типа мес-
тообитания (например специални типове гори, ливади, влажни зони и т.н.), които са 
от европейско значение, и регламентира създаването на мрежа от защитени зони 
със строга система за опазване на видовете (над 1000 вида растения и животни). Тя е 
приета от страните на ЕС през 1992 г. Защитените зони по Директивата за место-
обитания се наричат Зони под специална защита, територии от значение за общ-
ността; в рамките на ЕС се означават като SAC, защитени зони или защитени зони 
за опазване на местообитанията 
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РАБОТЕН ЛИСТ 2

Директива за птиците

Директивата за птиците на ЕС е най-старата част на природозащитното 
законодателство и един от най-важните инструменти за създаване на цялостна 
система за защита на дивите птици. Тя е приета от държавите-членки през 1979 г. 
като отговор на нарастващата загриженост за намаляване числеността на евро-
пейските диви птици в резултат на замърсяване, загуба на местообитания, както 
и неустойчиво използване на земите. Тези видове птици са главно мигриращи и, като 
такива, представляват общо богатство. Ефективната защита на птиците е типи-
чен трансграничен екологичен проблем, изискващ общи отговорности.

Директивата отчита, че загубата на местообитания и влошаването им са най-
сериозните заплахи за опазване на дивите птици. Поради това бе поставен голям ак-
цент върху защитата на местообитанията, както на застрашените, така и на миг-
риращите видове чрез създаването на единна мрежа от Специално защитени зони  на 
всички територии, на които тези видове се срещат. От 1992 г. всички защитени зони 
са неразделна част от Екологичната мрежа Натура 2000. Директивата за птиците 
забранява дейности, които директно заплашват птици, като умишлено улавяне или 
убиване на птици, разрушаване на техните гнезда и събиране на яйцата им, и свързани-
те с тях дейности, като например търговията с живи или мъртви птици.

Защитените зони по Директивата за птиците се наричат Специално защите-
ни зони, в рамките на ЕС се означават като SPA, защитени зони или  защитени зони за 
опазване на птиците.

Използвайте Информационен блок за учителя 2: Сравнение между защитените зони по 
Директивата за птиците и по Директивата за местообитанията, от компакт-диска. Орга-
низирайте представяне на групите. Направете сравнение, като установите прилики и разлики 
в представените директиви. Направете обобщение, че защитени зони от територията на една 
европейска страна могат да се припокриват по двете директиви. 

ДЕйНОСТ �: Повече страни – по-голямо природно богатство за Натура 2000

Организирайте дискусия по въпроса: Променя ли се Екологичната мрежа Натура 2000 и 
защо? Обяснете на учениците, че, поради разширяване на ЕС с присъединяването на нови страни-
членки, Екологичната мрежа Натура 2000 се разширява. Това довежда до допълване на приложе-
нията към директивите с нови видове или местообитания, когато страните докажат, че на терито-
рията им има видове или местообитания, които се нуждаят от опазване на територията на целия 
ЕС. За това има създадена специална процедура. Предлагането на нови видове и местообитания 
е силно ограничено. Използвайте Информационен блок за учителя 3: Промяна на приложенията 
към Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, от компакт-диска.

Запишете имената на биогеографските райони на постер или на учебната дъска. Напра-
вете изводи за динамиката на законодателните документи и причината за тяхната актуализация. 
Коментирайте какъв екологичен принос могат да имат страните, които в момента са кандидат-
членки на ЕС. В момента има три държави, които са получили статута на официална страна, кан-
дидатка за членство в ЕС. Това са Хърватия, Република Македония и Турция.

ДЕйНОСТ �: Какви са ограниченията в местата от мрежата Натура 2000

Попитайте учениците, според тях, необходимо ли е въвеждане на органичения за защи-
тените зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Насочете ги да помислят за заплахите и риско-
вите фактори и ги помолете да дадат предположения за въведени органичения. Организирайте 
мозъчна атака и запишете предположенията.
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Обобщете резултатите и ги допълнете с информация от Информационен блок за учителя 4: 
Ограниченията в местата от мрежата Натура 2000 от компакт-диска.

Направете обобщение, че директивите не поставят други конкретни ограничения за зони-
те. Те изискват да бъде постигнат резултата, а именно – опазване на видовете и местообитанията. 
Всяка страна-членка сама решава по какъв начин точно да постигне това. Затова за прилагането 
на директивите се създава специално национално законодателство. 

ДЕйНОСТ �: Страни-шампиони по Натура 2000 в Европа (обхват на Натура 2000)

Припомнете на учениците, че Натура 2000 е най-голямата екологична мрежа в Европа. 
Според европейското законодателство, всяка държава-членка на ЕС трябва за определен срок 
да обяви списък от защитени зони за опазване на местообитанията и защитени зони за опазване 
на птиците, и да започне да изгражда своя национална екологична мрежа. Директивите не съ-
държат указания, каква част от сушата или водните площи трябва да бъдат включени в Натура 
2000. Броят и видът на зоните варира силно в различните страни и зависи от тяхната площ, при-
родни дадености и съхранено биоразнообразие.

Вариант 1:

Разделете класа на две групи и предоставете на всеки участник от първата група ра-
ботен лист за защитените зони за опазване на птиците, и работен лист за защитените зони за 
опазване на местообитанията в европейските страни на участниците от втората група. Поста-
вете задача, учениците да се запознаят с фактите и да обвявят по три страни-шампиони по 
Натура 2000 по показател брой защитени зони и по показател най-голяма площ (в %) защитени 
зони от територията, както по отношение на наземна територия, така и на морска акватория. 
Дайте указания резултатите да се представят атрактивно на постер или на учебната дъска (на-
пример като спортна шампионска стълбичка и/или по друг графичен начин с цифри и имена. 
Организирайте представяне на групите. Коментирайте резултатите.

Вариант 2:

Копирайте таблиците за защитените зони от 
двата типа на два различни цветни картона. Разре-
жете двете таблици на отделни редове, като всеки 
ред да обхваща една държава от ЕС. Размесете и 
обърнете листчетата. Помолете всеки участник да 
изтегли по една страна от двете цветни купчинки. 
Регламентирайте време, за което участниците да се 
разходят в стаята, търсейки и разменяйки листче-
тата, така че всеки участник да има два цвята със 
защитени зони за една и съща страна. При поло-
жение, че броят на участниците е по-малък от 27, 
разпределете оставащите листчета на ученици-до-
броволци. Подредете класа в кръг и организирайте 
представяне на всяка една страна. Организирайте 
отново класиране на страните с най-висок брой за-
щитени зони по двете директиви и страни с най-го-
лям процент защитени зони от своята територия.

Сравнете страните с високи и ниски показатели по двата критерия. Опитайте се да изкаже-
те предположения за тези различия. Дайте обща информация за общия брой на защитените зони 
по всяка директива в ЕС и отчетете каква част от територията на Европа покриват тези защитени 
зони. Отчетете броя на защитените зони с морски територии и площта, която те заемат. Разгле-
дайте картите на Европа със защитените зони и определете тяхната гъстота.
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Таблица на Специално защитените зони SPA от Натура 2000 в страните от Европейския 
съюз по данни на Европейската комисия (ЕК) от декември 2008 г.

I II III IV V VI VII VIII

1. Австрия AT 83 859 96 9 867 11,8 — —

2. Белгия BE 30 528 234 3 282 9,7 4 315

�. България BG 110 910 114 23 217 20,4 14 539

�. Кипър CY 5 736 7 788 13,4 1 21

�. Чехия CZ 78 866 38 9 653 12,2 — —

6. Германия DE 357 031 734 59 556 12,2 15 16 061

7. Дания DK 43 093 113 14 709 5,9 59 12 173

8. Естония EE 45 226 67 12 592 13,1 26 6 654

9. Испания ES 504 782 567 97 318 19,2 23 634

10. Финландия FI 338 145 468 30 838 7,5 66 5 567

11. Франция FR 549 192 371 46 194 7,8 62 3 260

12. Гърция EL 131 940 163 16 755 12,3 16 567

1�. Унгария HU 93 030 55 13 519 14,5 — —

1�. Ирландия IE 70 280 131 2 815 2,9 66 810

1�. Италия IT 301 333 594 43 827 13,6 42 2 719

16. Литва LT 65 301 77 5 435 8,1 1 171

17. Люксембург LU 2 597 12 139 5,4 — —

18. Латвия LV 64 589 98 6 766 9,7 4 520

19. Малта MT 316 12 14 4,5 0 0

20. Холандия NL 41 526 77 10 125 12,6 6 4 895

21. Полша PL 312 685 124 50 407 14,1 4 6 463

22. Португалия PT 91 990 50 9 956 10,1 10 622

2�. Румъния RO 238 345 108 0 0 1 0

2�. Швеция SE 414 864 531 29 857 6,2 108 4 018

2�. Словения SI 20 273 27 4 656 23,0 1 3

26. Словакия SK 48 845 38 12 236 25,1 — —

27. Великобритания GB 244 820 268 16 253 6,3 4 901

Европейски съюз ES 4 290 102 5 174 530 774 10,8 533 66 913

I – Европейска страна
II – Код на страната
III – Площ на страната в km 2

IV – Брой специално защитени зони
V – Площ на зоните в km 2

VI – % наземна площ на специално защитените зони
VII – Брой морски специално защитени зони
VIII – Морска акватория в km 2
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Таблица на Териториите от значение за Общността SCI от Натура 2000 в страните от Евро-
пейския съюз по данни на Европейската комисия (ЕК) от декември 2008 г.

I II III IV V VI VII VIII

1. Австрия AT 83 859 168 8 978 10,7 — —

2. Белгия BE 30 528 280 3 239 10,0 2 196

�. България BG 110 910 228 33 430 29,6 14 592

�. Кипър CY 5 736 36 711 11,5 5 50

�. Чехия CZ 78 866 858 7 251 9,2 — —

6. Германия DE 357 031 4 622 54 343 9,9 53 19 134

7. Дания DK 43 093 254 11 136 7,4 118 7 959

8. Естония EE 45 226 498 11 429 16,8 36 3 854

9. Испания ES 504 782 1 434 123 716 23,4 94 5 548

10. Финландия FI 338 145 1 715 48 552 12,7 98 5 460

11. Франция FR 549 192 1 334 52 174 8,5 94 5 688

12. Гърция EL 131 940 239 27 641 16,4 102 5 998

1�. Унгария HU 93 030 467 13 929 15,0 — —

1�. Ирландия IE 70 280 423 13 553 10,7 96 6 010

1�. Италия IT 301 333 2 286 45 211 14,2 160 2 243

16. Литва LT 65 301 267 6 664 9,9 2 171

17. Люксембург LU 2 597 48 399 15,4 — —

18. Латвия LV 64 589 331 7 663 11,0 6 562

19. Малта MT 316 27  48 12,6 1 8

20. Холандия NL 41 526 142 7 552 8,4 10 4 067

21. Полша PL 312 685 364 28 904 8,1 6 3 594

22. Португалия PT 91 990 94 16 503 17,4 23 490

2�. Румъния RO 238 345 273 32 833 13,2 6 1 353

2�. Швеция SE 414 864 3 981 64 449 13,7 334 7 506

2�. Словения SI 20 273 259 6 360 31,4 3 0,2

26. Словакия SK 48 845 382 5 739 11,8 — —

27. Великобритания GB 244 820 623 29 066 6,8 49 12 409

Европейски съюз ES 4 290 102 21 633 661 503 13,3 1 312 92 893

I – Европейска страна
II – Код на страната
III – Площ на страната в km 2

IV – Брой на зони под специална защита
V – Площ на зоните в km 2

VI – % наземна площ на специално защитените зони
VII – Брой на морски зони под специална защита
VIII – Морска акватория в km 2
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ДЕйНОСТ 6:  „Натура” Барометър - Екологичен барометър на Натура 2000 

Попитайте учениците: Как може да се направи оценка за състоянието и развитието на 
Натура 2000 в отделните страни, като се има предвид, че зоните в Европа са повече от 26 
хиляди? Запознайте учениците с информацията от  Информационен блок за учителя 5: Бароме-
тър Натура 2000, от компакт-диска.

Коментирайте каква оценка (символ) би получила Испания по отношение на напредъка в 
изграждането на Натура 2000. Обяснете, че за напредъка на страните по отношение на защите-
ните зони за птиците се съди по съпоставянето на данните за Орнитологично важните места с 
тези за защитените зони. 

Коментирайте каква би била оценката за напредъка на България по отношение на защите-
ните зони за птиците, като имате предвид, че всичките 114 Орнитологично важни места на стра-
ната са предложени за специално защитени зони? Организирайте индивидуално или групово 
учениците от класа да проучат данните за Орнитологично важните места в отделните страни, да 
ги сравнят с данните за защитените зони за птиците, след което да поставят оценка (символ) на 
съответната страна. Организирайте представяне на резултатите.

Организирайте обсъждане на данните за това, кои страни  имат по-добър и съответ-
но по-слаб напредък. Сравнете мястото на България по отношение на напредъка й, спрямо 
останалите страни. Направете изводи за значението на системата за оценка за развитие на 
екологичната мрежа.

ДЕйНОСТ 7: Пет важни факта за законодателството на „Натура 2000’, които трябва 
да знаем

Представете пред класа информация за някои особености в законодателството за На-
тура 2000.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Факти за законодателството на Натура 2000

Факт 1: Изграждането на Натура 2000 се регламентира от два законодателни 
инструмента – Директива за опазване на птиците и Директива за опазване на при-
родните местообитания.

Факт 2: Всяка една страна при присъединяването си се задължава да спази кла-
узите за изграждане на Натура 2000 зоните си, разписани в присъединителния акт, 
за определен срок.

Факт 3: Европейската екологична мрежа се разширява с присъединяване на нови 
страни-членки на ЕС. Преди присъединяване към ЕС всяка страна променя екологични-
те си закони, така че те да отговарят на европейските.

Факт 4: При неспазване на клаузите за изграждане на Натура 2000 от присъ-
единителния акт на страната или при нарушение на някои от клаузите, заложени 
в Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, и отказ нередно-
стите да бъдат поправени, страната може да бъде предадена на Европейския съд на 
справедливостта и наказана да заплаща определена наказателна сума, докато не 
поправи допуснатите нарушения.

Факт 5: Програми на ЕС и по-специално програми, свързани с политиката за 
развитие на селските райони, като напр. агро-екологични мерки, както и специално 
сформираният фонд „Лайф+”, отпускат суми за изграждането, управлението и опаз-
ването на Натура 2000.
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Организирайте дискусия по въпросите за необходимостта от наказателни и поощрителни 
мерки спрямо страните по отношение на Натура 2000. Разделете учениците на групи от по двама 
души и им дайте задача да потърсят информация в страницата на ЕС, която представя финанси-
раните проекти по „Лайф” с определена насоченост (опазване на даден вид птица, на растение, 
на местообитание, на защитена зона) и да представят такива проекти пред общата група.

ДЕйНОСТ 8: Посланието за Натура 2000 към хората

Представете на учениците европейското лого на Еколо-
гичната мрежа Натура 2000. Организирайте обсъждане на еле-
ментите и символите в логото и разкрийте посланията, които 
откривате в него. Разделете класа на три групи и им поставете 
задача да изготвят послание като част от логото, което да е на-
сочено към младите европейци. Организирайте представяне на 
групите и след обсъждане изберете общо послание, което може 
да е едно от посланията на групите, което се харесва най-много, 
или да е съчетание от посланията на отделните групи. Изгответе 
модел на логото и посланието, и го поставете в класната стая или 
на информационното табло за Натура 2000 в училище.

ДЕйНОСТ 9: Празник на Натура 2000

Организирайте празник на Натура 2000, на който да представите пред по-широка публика 
(учители, ученици, родители, медии и други гости) презентации, карти, снимки, сбирки, рисунки, 
есета, стихове за Натура 2000 и биологичното разнообразие в Европа. Подходящи дати са 2-ри 
април – Ден на приемане на Директивата за опазване на дивите птици (приета е на 2-ри април, 
1979 г.), 9-ти май – Ден на Европа или 21-ви май – Ден на приемане на Директивата за запазване 
на природните местообитания, и на дивата флора и фауна (приета на 21-ви май, 1992 г.).

Възможности за последващи дейности:

 Проведете предложените допълнителни дейности по темата (проучване, моделиране, 
дискусия), разработени в компакт-диска;

 Направете проучване на „Натура 2000" зоните в съседните на България страни, в които 
има изградена мрежа – Румъния и Гърция, и особено на тези зони, които са близко 
разположени до границите, и установете връзката им с българските защитени зони от 
мрежата, които се намират в близост;

  Направете проучване и изработете презентации за Натура 2000 в отделни европейски 
страни (индивидуални и групови задачи). Организирайте представяне.



Екологичната мрежа Натура 2000 в България

�2

2

МОДУЛ 2. Екологичната мрежа Натура 2000 в България

Водещи цели:
 Разбиране на процеса на изграждане на Натура 2000 в България, и приноса на различ-

ните институции и организации в този процес.
 Осъзнаване значението на типовете защитени зони за опазване на биологичното раз-

нообразие.
 Опознаване на защитените зони за местообитанията и защитените зони за птиците в 

родния край.

Ключови понятия: SPA – Зони за специална защита (ЗСЗ) или защитени зони за птиците, SAC – 
Специални зони за защита (СЗЗ) или зони за местообитанията (зони от значение за общността), 
Конвенция за биологичното разнообразие, Директива за опазване на природните местообитания, 
Директива за опазване на птиците, Национална стратегия за биологичното разнообразие, Закон за 
биологичното разнообразие на България, Приложения на Закона за биологичното разнообразие, 
защитени територии, проекти, фондове, комитети, неправителствени организации (юридически 
организации с нестопанска цел), национални и регионални институции, флагови видове.
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Отговори: 1 – Да, 2 – Да, � – Да, � – Не, � – Не, 6 – Не, 7 - Да, 8 – Да, 9 – Да, 10 – Не, 11 - Да

ТЕСТ ЗА САМООцЕНКА

Познавам ли процеса на изграждане на Натура 2000 в България?

Вярно ли е? Да Не Точки

1 Изграждането на Екологичната мрежа Натура 2000 изисква осъ-
ществяване на подготвителни дейности.   

2 В България процесът на подготовка за изграждане на Натура 2000 
стартира през 2002 г.   

� България се присъедини със свои защитени зони към Екологична-
та мрежа Натура 2000 от 2007 година.   

� Общият брой на защитените зони за птиците и местообитанията в 
България е 342.   

� В България Екологичната мрежа Натура 2000 обхваща 29,5% от 
територията й.   

6 Законът, който регламентира създаването на Екологичната мрежа 
Натура 2000 в България, е Законът за защитените територии.   

7 Защитените зони за опазване на птиците са 114 на брой.   
8 Защитените зони за опазване на местообитанията са точно два 

пъти повече – 228 на брой.   
9 Флаговите видове са символи (емблеми) на защитените зони, които 

ги представят и носят послание за и към хората.   
10 За флагови видове се избират най-разпространените и често сре-

щани видове в защитената зона.   
11 Екологичната мрежа Натура 2000 е най-голямата екологична мре-

жа, изградена в България.   
Общ резултат:   

Скала за самооценка за ниво на познания за Екологичната мрежа Натура 2000 в 
България (1 верен отговор – 1 точка):

1-2 точки – незадоволително ниво
�-� точки – ниско ниво
6-7 точки – добро ниво
8-9 точки – много добро ниво
10-11 точки – високо ниво



Екологичната мрежа Натура 2000 в България

��

2

ТЕМА 1: Създаване и развитие на Натура 2000 в България

Основно послание  Натура 2000 съдейства за съхраняване на природата и 
запазване богатството на местообитания и видове.

Цели

Запознаване със същността, обхвата, правната рамка 
и развитието на екологичната мрежа в България;
Запознаване с процеса на изграждане на Натура 2000 
в България и приноса на различните институции и 
организации в този процес;
Осъзнаване на ролята на екологичната мрежа за 
опазване на биологичното разнообразие и приноса 
на България в този процес.

Методи Дискусия, обсъждане, работа в малки групи, решава-
не на тест, ролева игра

Продължителност 3-4 учебни часа

Място на провеждане Класната стая, актовата зала

Необходими материали

Учебна дъска (постерна хартия), цветни тебешири или 
маркери, работни листове, карта на защитените зони 
за птиците и защитените зони за местообитанията в 
България, тест.

Прилагане на темата в учебни 
предмети от задължителната 
учебна програма

Биология и здравно образование
Свят и личност
География и икономика

ДЕйНОСТ 1: Създаване на Натура 2000 в България

Организирайте дискусия по въпросите:

 Кога България се присъедини със свои територии към Екологичната мрежа На-
тура 2000? (Изграждането стартира с началото на присъединителния процес, а от мо-
мента на присъединяване на България към ЕС – 1-ви януари 2007 г. Екологичната мре-
жа трябва да е вече изградена по отношение защитените зони за птиците, а защитените 
зони за местообитанията трябва да са идентифицирани.)

 Колко типа зони включва екологичната мрежа? (два типа, както и в Европа – защи-
тени зони за птиците и защитени зони за природните местообитания)

 Какъв е броят на зоните от Екологичната мрежа Натура 2000 в България? (инфор-
мация от таблиците със защитените зони в Европа)

Допълнете с информация от информационния блок като запишете важните данни на 
учебната дъска или на постер. Подробна информация за обща статистика, списък на зоните за 
птиците, списък на зоните за местообитанията; списъци на видовете и местообитанията, обект 
на опазване в Натура 2000 има в Информационен блок за учителя 4: Какво включва Натура 2000 
в България в компакт-диска.
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ДЕйНОСТ 2: Обхват на Екологичната мрежа Натура 2000 в България 

Поставете за обсъждане въпроса: Защо общо зоните са ��2, а не са ��2, прилагайки 
простото правило за събиране? (Отговор: за 10 от зоните, границите по двете директиви 
съвпадат.)

Разгледайте картата на защитените зони от Натура 2000 в България и определете местата с 
най-голяма и най-малка гъстота на мрежата. Сравнете териториите от страната със зони за опаз-
ване на птиците и териториите със зони за опазване на  местообитанията. 

Коментирайте факторите, които предопределят това различие. (климатични и почвени ус-
ловия, биогеографски центрове и условия, типове екосистеми и местообитания, антропогенно 
повлияване и др.)

ДЕйНОСТ �: Законодателството за Натура 2000

Разделете учениците на няколко малки групи. На всяка група предоставете комплект от 
нормативни документи, изписани на малки листчета, и поставете задачата, след обсъждане учас-
тниците да определят йерархията на тези документи, като ги разположат в пирамида на зако-
нодателството на Натура 2000 за България. Дайте указания на върха на пирамидата да поставят 
най-върховния законодателен документ, а всеки следващ да поставят под него по законодател-
ната му сила и обхвата му. Регламентирайте времето за работа на групите. Пирамидата трябва да 
има пет нива и може да се изработи на учебната дъска или на постер.

Допълнителна информация за законодателството можете да ползвате от Информационен 
блок 1: Законодателство, което регламентира изграждането на екологичните мрежи, пред-
ставен в компакт-диска. По преценка на учителя дейността може да започне с презентация за 
Натура 2000, която да включва и кратка информация за законодателството, което обуславя еко-
логичната мрежа.

Организирайте представяне на групите и направете обобщение.

1979 г.

ДИРЕКТИВА ЗА ПТИцИТЕ

1992 г.

ДИРЕКТИВА ЗА МЕСТООБИТАНИяТА

SPA:
Зони за специална защита (ЗСЗ)
Защитени зони за птиците

Национален списък на потенциални 
територии от интерес за Общността

Одобрен списък на територии от 
интерес за Общността

SAC:
Специални зони за защита (СЗЗ)
Зони за местообитанията

Натура 2000
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РАБОТЕН ЛИСТ

Законодателство за Натура 2000 в България

Коментирайте законодателните органи, които вземат участие в прилагане-
то на това законодателство – Народно събрание на Република България, Министер-
ски съвет на Република България, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) 
и Регионалните инспекции по околна среда и води към МОСВ (РИОСВ).

1992 г. – Конвенция за биологичното 
разнообразие, ратифицирана от 
България през 1996 г.

1995 г. – Национална стратегия за 
биологичното разнообразие

1979 г. – Директива за опазване на 
птиците

1992 г. – Директива за опазване на 
природните местообитания

2002 г. – Закон за биологичното 
разнообразие на България

2002 г. – Приложения на Закона за 
биологичното разнообразие

1. Конвенция за биологичното разнообразие
2. Директива за опазване на птиците и Директива за опазване на местообитанията

�. Стратегия за опазване на биологичното разнообразие на Република България
�. Закон за биологичното разнообразие на Република България

�. Приложения на Закона за биологично разнообразие

Повече информация можете да прочетете в Информационен блок за учителя 2: Как са пре-
несени директивите в нашето законодателство и в Информационен блок за учителя 3: Как е 
създадена Натура 2000 в България, в компакт-диска.

ДЕйНОСТ �: „Защитени зони” и „защитени територии” – има ли разлика?

Запитайте учениците дали, според тях, защитена зона и защитена територия означава 
едно и също нещо. Поставете въпроса: Има ли разлика между Защитени зони и защитени 
територии? 

Запишете на учебната дъска или на постер изразите „защитена зона” и „защитена терито-
рия”. Организирайте дискусия, при която предоставете информация от информационния блок. 
Обяснете, че е важно да се прави разлика между тези две категории. До всеки израз запишете и 
закона, който регламентира този вид територии.
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ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Защитени територии и защитени зони 

Създаването на „Защитените територии” се регламентира от специален закон – 
Закон за защитените територии (1998 г.). Категориите защитени територии са: 

1. Резерват;
2. Национален парк;
3. Природна забележителност;
4. Поддържан резерват;
5. Природен парк;
6. Защитена местност.

Всяка от тези категории има различни режими, които са описани в закона. В 
Закона за защитените територии има разписани по закон цели на опазване, ограни-
чителни режими и забрани за всяка една от категориите защитени територии.

„Защитени зони” е термин, въведен със Закона за биологичното разнообразие. 
Защитените зони се наричат местата от Националната екологична мрежа, която 
всъщност е Натура 2000 в България. Защитените зони в България всъщност се обя-
вяват във връзка с изискванията на Директивата за птиците и Директивата за 
местообитанията. Според Закона за биологичното разнообразие „Защитените зони 
са предназначени за опазване или възстановяване на благоприятното състояние на 
включените в тях природни местообитания, както и на видовете в техния естест-
вен ареал на разпространение”. Защитените зони са 2 вида – защитени зони за птици 
(Специално защитени зони), и защитени зони за местообитания и застрашени видо-
ве растения и животни (Зони под специална защита).

В Закона за биологичното разнообразие няма дефинирани режими и забрани за 
защитените зони, а режимите се определят само от заповедите за обявяване; Защи-
тените територии и защитените зони имат различни процедури на обявяване.

Като цяло защитените територии имат по-строга защита, отколкото за-
щитените зони; за опазването на защитените зони се разчита на разумното упра-
вление и превантивната защита.

Направете обобщение за приликите и разликите в същността на двата типа категории, как-
то и факта, че едно и също място може да е едновременно защитена зона и защитена територия.

ДЕйНОСТ �: Познаваме ли Натура 2000 в България?

Организирайте интерактивно решаване на теста „Познаваме ли Натура 2000 в България”:

ЗАщИТЕНА ЗОНАЗАщИТЕНА ТЕРИТОРИя
=
≠
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ТЕСТ

Познаваме ли Натура 2000 в България?

Вярно ли е? Да Не

1 България се присъедини със свои защитени зони към Екологичната 
мрежа Натура 2000 от 2007 година.  

2 В България Екологичната мрежа Натура 2000 обхваща 19% от 
територията й.  

� Общият брой на защитените зони за птиците и местообитанията е 342.   
� Законът, който регламентира създаването на Екологичната мрежа Натура 

2000 в България е Законът за биологичното разнообразие.  
� В България защитените зони са изключително разнообразни, защото в 

България са обособени три биогеографски района.    
6 Защитените зони за опазване на местообитанията са 114 на брой.   
7 Защитените зони за опазване на птиците са точно два пъти повече – 228 

на брой.  
8 Създаването на Екологичната мрежа изисква дългогодишна 

предварителна работа за проучване.  
9 Екологичната мрежа Натура 2000 е най-голямата екологична мрежа, 

изградена в България.  

ДЕйНОСТ 6: Пресконференция „Оценка от изграждането на Натура 2000 в България”

Организирайте ролева игра – пресконференция. Представете на учениците следната ситуация:

СИТУАцИя

Пресконференция „Оценка от изграждането на Натура 2000 в България”

През август 2009 г. са обявени поредните 2 защитени зони за птиците от На-
тура 2000 в България. Остава да бъдат обявени още 24 защитени зони за птиците, 
както и всички защитени зони за местообитанията. Европейската комисия е запо-
чнала наказателна процедура срещу България за недостатъчна по площ  мрежа от 
защитени зони за птици. Свикана е пресконференция с участието на експерти и пред-
ставители от различни институции и неправителствени екологични организации. 
Те трябва да направят оценка за процеса на изграждане на Натура 2000 в България, 
който продължава вече 7 години.

Обявете нужните участници и роли: водещ журналист, експерт от Българско дружество 
за защита на птиците – екологична организация, разработила и предложила защитените зони 

Отговори: 1 – Да, 2 – Не, � – Не, � – Да, � – Да, 6 – Не, 7 – Не, 8 – Да, 9 – Да.
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за птиците, експерт от Федерация „Зелени Балкани” – екологична организация, разработила и 
предложила защитените зони за природните местообитания, говорител на комисаря по околна 
среда към Европейската комисия, представител на Министерството на околната среда и водите, 
журналисти. Определете участници в играта – доброволци или изтеглени чрез жребий. Предос-
тавете им работни листове за запознаване с ролите им и им помогнете с подготовката за ролева-
та игра. Нека участниците си измислят имена или да използват своите собствени. Организирайте 
мебелите в стаята като за предстояща пресконференция. Дайте указания за подготовка на учас-
тниците и гостите (публиката). 

РАБОТЕН ЛИСТ

Водещ на пресконференцията

Водещият представя гостите и обявява целта на пресконференцията – да се 
представят стъпките по изграждане на Екологичната мрежа Натура 2000 в България 
и да се направи оценка на изградената до момента екологична мрежа в България. Сис-
тематичната работата за изграждане на Натура 2000 в България започва през 2002 
г. Отговорната по закон институция за изграждане на мрежата е Министерството 
на околната среда и водите. В България, обаче, поради крайно кратките срокове и 
липсата на достатъчно капацитет от страна на Министерството, водеща роля 
изиграха неправителствени организации. Организации, официални вносители на за-
щитени зони, са: „Зелени Балкани”, Българското дружество за защита на птиците, 
Сдружение за дива природа „БАЛКАНИ”, WWF Дунавско-Карпатска програма България, 
Информационен и учебен център по екология. Водещият представя и дневния ред на 
пресконференцията по ред на изказвания на експертите по техния ранг.

РАБОТЕН ЛИСТ

Говорител на комисаря по околна среда към ЕК

Като говорител на комисаря по околна среда на ЕК изказва благодарност за 
участие в пресконференцията и дава положителна оценка на усилията за  изгражда-
не на екологичната мрежа в България. Европейската екологична мрежа Натура 2000 е 
формата, която ЕС е избрал дългосрочно да запази биоразнообразието и природата 
за бъдещите поколения, като се гарантира устойчивото им ползване. Създаването 
на мрежата е и в изпълнение на „Цел 2010” – инициатива, в която десетки страни са 
обединили усилията си за спиране загубата на биологично разнообразие до 2010 годи-
на. Като брой защитени зони, страната България е изпълнила необходимите условия 
по изграждане на Натура 2000. От първоначално над 500 предложени защитени зони 
сега България има 332 защитени зони по двете основни директиви, които са 33,89% от 
територията на страната, за което България получава добра оценка. За съжаление, 
обаче, Комисията е констатирала, че мрежата от защитени зони за птиците е недос-
татъчна по площ, тъй като шест зони са значително намалени в сравнение с първона-
чално внесените предложения – „Рила”, „Пирин”, „Централен Балкан”, „Ломовете”, „За-
падни Родопи” и „Калиакра”. Тъй като определянето на границите на местата става 
само на базата на научни критерии и поради това, че ОВМ са приети като минимума 
за изграждане на защитените зони за птиците, Комисията е изпратила на България 
първо предупредително писмо с искане въпросните защитени зони да бъдат обявени 
на цялата им площ. До 2010 г. България също трябва да представи на Комисията и мор-
ските защитени зони, които е определила. Европейската комисия има редица опасе-
ния по отношение на изграждането на Натура 2000 – сравнително бавната скорост 
на изграждане на екологична мрежа от защитени зони – вече близо 2 години след край-
ния срок все още 24 защитени зони за птиците не са обявени; не е започнал процесът 
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на изготвяне на планове за управление; ниската информираност на местните хора по 
отношение на екологичната мрежа, съпротивата и особеното обществено отноше-
ние при обществените обсъждания от страна на собственици на имоти и инвести-
тори, желаещи промяна на статута на териториите; някои от териториите са под 
силен инвеститорски натиск и има опасност да бъдат сериозно нарушени, още преди 
да са поставени под ефективна защита. Европейската комисия следи внимателно раз-
витието на екологичната мрежа в България и се надява правителството да спази из-
искванията на Комисията по започнатите наказателни процедури, и да няма причини 
за завеждане на съдебни дела срещу България за нарушения по Натура 2000.

РАБОТЕН ЛИСТ

Водещ на пресконференцията

Кой и как финансира работата на НПО и какви специалисти участват в процеса? 

През 2001-2002 г. се осъществи проект „Повишаване готовността на Бълга-
рия да изгради Европейската екологична мрежа Натура 2000, финансиран по програ-
мата ФАР на Европейската комисия. Проектът бе изпълнен от Българското друже-
ство за защита на птиците. Основните му цели бяха да се поставят основите за 
изграждането на Натура 2000 – да се обучат служителите на отговорните инсти-
туции на местно и регионално ниво, да се разработят ръководство за прилагане на 
директивите, стратегия за изграждане на мрежата и методики за избор на защи-
тени зони за птици, да се подготвят моделни предложения за защитени зони, за да 
се „проиграе” процес на изграждане на мрежата на практика. В рамките на проекта 
бе осъществена първата информационна кампания за Натура 2000, насочена към 
обществеността.

През 2003 и 2004 г. се осъществи проект „Опазване на видове и местообитания 
в България: сближаване с ЕС”. Изпълнител е DARUDEC, финансираща организация DEPA. 
Основна цел на проекта бе подготовката на документацията за потенциалните На-
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тура 2000 места в България (първоначално набелязани са 12,5% от територията на 
страната). Идентифицирани са потенциални защитени зони върху 34% от терито-
рията на страната. Този проект има съществен принос за определяне на защитени-
те зони за местообитания.

В периода 2003-2005 г. международни организации и институции финансово 
подкрепиха проучвания за изграждане на защитените зони за птиците – Кралското 
дружество за защита на птиците (Великобритания), Датското орнитологично дру-
жество, „БърдЛайф Интернешънъл”, Фондът „ПИН Матра” на холандското правител-
ство и на холандското посолство, Фондът ДЕФРА (Великобритания). Те подпомогна-
ха основно анализа на съществуващата информация, проучвания на среднозимните 
числености на птиците, проучвания на миграцията по Черноморието, както и по-
тенциални места в различни райони на страната.

В периода 2005-2006 г. Предприятието за управление на дейностите по опазва-
не на околната среда (ПУДООС) към Министерство на околната среда и водите от-
пусна първите национални средства за изграждане на Натура 2000 като финансира 
два големи проекта:

1. Проект „Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България”, 
изпълняван от природозащитната федерация „Зелени Балкани”, който цели 
изготвяне на предложения за защитени зони по Директивата за местооби-
танията.

2. Проект „Изграждане на представителна и функционално единна национална 
екологична мрежа в частта й от защитени зони за птиците като част от Ев-
ропейската екологична мрежа Натура 2000, изпълняван от БДЗП, който цели 
изготвяне на документацията за местата по Директивата за птиците.

РАБОТЕН ЛИСТ

Експерт от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)

След четиригодишни целенасочени проучвания на територията на цялата 
страна бяха определени места, които да бъдат включени в Натура 2000. В проце-
са участваха над 130 доброволци и експерти, както и представители на различни 
институции и организации, за което сме им благодарни. Предложени са 114 потен-
циални защитени зони за птиците, обхващащи приблизително 26 000 km2 или 23,6% 
от територията на страната и 540 km2 акватория. Те са обявени от „БърдЛайф 
Интернешънъл” за ОВМ. Всички предложени територии от БДЗП са одобрени и вклю-
чени в екологичната мрежа, но 6 от тях са приети със силно намалена площ „Рила”, 
„Пирин”, „Централен Балкан”, „Ломовете”, „Западни Родопи” и „Калиакра”, което 
компрометира опазването на определени застрашени видове като полубеловра-
та мухоловка, египетски лешояд, глухар, червеногуша гъска и мигриращите бели 
щъркели. Необходимо е тези територии да бъдат обявени на цялата им площ и се 
надяваме правителството да изпълни изискванията на Европейската комисия, за 
да не се стига до съдебни дела. Експертите от дружеството са сериозно загрижени 
за инвеститорския натиск върху някои защитени зони, особено по Черноморието и 
в планините, тъй като всеки ден се разрушават местообитания на застрашените 
видове в тях. Забавянето на обявяването на местата с около 2 години позволява 
това безнаказано разрушаване, забавя процеса на изготвяне на плановете за упра-
вление и въвеждане на мерките по Натура 2000, които да подпомогнат местните 
хора в опазването на местата.
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РАБОТЕН ЛИСТ

Експерт от Федерация „Зелени Балкани”

В проекта на Федерация „Зелени Балкани” участваха, не само представители на 
съответните организации, но и над 150 учени от всички научни институции в страна-
та: Българска академия на науките: Институт по зоология, Институт по ботаника, 
Институт по океанология, Централна лаборатория по обща екология, Лесотехниче-
ски университет, Софийски университет, Пловдивски университет, различни приро-
донаучни музеи, Софийски зоопарк и др. Това даде гаранция за научна обоснованост и 
безпристрастност при определянето на местата, предложени за защитени зони.

Първоначално като защитени зони по Директивата за местообитанията бяха 
предложени над 500 места, обхващащи приблизително от 4 075 840 ha или приблизи-
телно 36,7% от територията на страната и 615 km2 акватория. Въпреки че не всич-
ки предложени защитени зони са одобрени и включени в екологичната мрежа, орга-
низацията дава положителна оценка на процеса на изграждане на екологична мрежа. 
Експертите от федерацията имат редица опасения по отношение на управлението 
на защитените зони.

РАБОТЕН ЛИСТ

Представител на Министерство на околната среда и водите

Как се обявяват защитените зони – какви са стъпките, описани в Закона за 
биологичното разнообразие?

Министерството на околната среда и водите осигурява проучването, оценката 
и изготвянето на документации за териториите, а именно наименование; предмет и 
цели на опазване на защитената зона; попълнени са стандартни форми с данни и оцен-
ки; картен материал и координатен регистър на границата на защитената зона. 

Стъпките за обявяване на защитени зони са следните:

1. Министерството на околната среда и водите изготвя списък на защитени 
зони, който заедно с документациите се внася за разглеждане на заседание на 
Националния съвет по биологичното разнообразие (Заседанието на НСБР за 
разглеждане на мрежата за птиците се състоя на 01.09.2006 г., а за местооби-
танията – на 21.11.2006 г.)

2. Националният съвет по биологичното разнообразие предлага на министъра на 
околната среда и водите да внесе списъка в Министерския съвет за приемане. 
Министърът взема окончателно решение по списъка, като при това се съобра-
зява с депозираните особени мнения от членове на Съвета.

3. Министърът на околната среда и водите внася списъка на защитените зони в 
Министерския съвет.

4. Министерският съвет взима решение за обхвата на мрежата. Решението на 
Министерския съвет и списъкът се обнародват в "Държавен вестник".

5. Министерството на околната среда и водите изготвя проекти на заповеди за 
обявяване на защитените зони, съобщава на обществеността за тях, отчита 
постъпилите становища и публикува заповедите в ДВ.

Какво става след внасянето на списъка от Защитени зони в ЕК?

Обхватът на мрежата по Директивата за птиците остава такъв, какъвто е 
предложен от страната. ЕК няма правомощия при определяне на местата по Дирек-
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тивата за птиците, но прави оценка на извършеното от страната и, ако установи 
непълнота в мрежата, изисква от страната-членка да допълни мрежата. Комисията 
има съществена роля при одобряване на защитените зони по Директивата за место-
обитанията, преди те окончателно да бъдат обявени като такива от страната-
членка. Окончателният списък на местата по Директивата за местообитанията 
се утвърждава на биогеографски семинари. „Биогеографските семинари” представля-
ват форум за оценка на работата за създаване на мрежата и за обмен на информация 
между правителствата, ЕК и другите заинтересовани страни. 

Организирайте провеждането на пресконференцията. Поставете на масите табелки с име-
ната на участниците. Стартирайте ролевата игра и се намесвайте само при необходимост. Напра-
вете снимки. След официалното представяне на ключовите участници организирайте продълже-
ние на ролевата игра, като дадете възможност на учениците в ролята на участващи журналисти 
да зададат въпроси. За целта участниците трябва предварително да се запознаят с въпросите, 
както и да се определи кой от водещите участници ще отговори на съответния въпрос.

РАБОТЕН ЛИСТ

Въпроси на журналисти

Въпрос 1: Какво остава да се свърши за изграждане на Натура 2000?
Отговор:

 Завършване на процеса на обявяване на местата от Натура 2000 и допълва-
не на мрежата от защитени зони за птиците;

 По-нататъшно развитие на Натура 2000 в морската акватория на стра-
ната;

 Ефективно използване на възможностите за финансиране от Европейския 
съюз;

 Подобряване на комуникацията и по-задълбочено обяснение на целите на 
Натура 2000;

 Стартиране на процеса на изготвяне на планове за управление за защите-
ните зони от Натура 2000.
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Въпрос 2: Как си сътрудничат Комисията и страните-членки?
Отговор: Комисията работи в тясно сътрудничество със страните-членки и заин-
тересованите страни за изпълнението на програмата. Това става посредством ко-
митетите „Хабитат” (Местообитания) и „Орнис” (Птици), които са упълномощени 
да прилагат директивите за опазване на биологичното разнообразие, както и по-
средством срещата на директорите, провеждаща се два пъти годишно. Тези контак-
ти са много ценни при дискутирането на най-различни въпроси, включително финан-
сирането и защитата на мрежата Натура 2000. Комисията също така разработва 
документи с насоки за по-доброто прилагане на директивите.

Въпрос 3: Завършена ли е мрежата Натура 2000?
Отговор: Изграждането на Натура 2000 все още не е приключено, но има много съ-
ществен напредък. На този етап територия с площ, по-голяма от тази на Германия, 
e включена в мрежата, което представлява 17% от площта на ЕС.

Въпрос 4: Кой управлява районите, включени в Натура 2000?
Отговор: Страните-членки са отговорни за управлението на районите, включени в 
Натура 2000. Когато, обаче, става въпрос за морски райони, където управлението 
може да включва регулиране на риболова, по-подходящо е управление на ниво ЕС.

Въпрос 6: Има ли някакви ограничения по отношение на разработването на райони-
те, включени в Натура 2000?
Отговор: Няма никакви предварителни забрани върху нови дейности или разрабо-
тване на районите, включени в Натура 2000. Всеки конкретен случай се разглежда 
поотделно. Директивата за природните местообитания съдържа ясна процедура за 
оценяване и вземане на решения, свързани с проекти за развитие, които ще окажат 
влияние върху дадения защитен район. Тази процедура е пренесена в Закона за биоло-
гичното разнообразие. Тя се прилага за всеки план или проект, който не допринася за 
постигане на целите на опазване на зоната, за да се избегне увреждането й. Според 
закона, онези дейности, за които предварително се знае, че имат силно увреждащ 
ефект върху местообитанията и видовете в дадена защитена зона, се поставят за-
брани и ограничения в самата заповед за обявяване. Така се спестяват много усилия и 
средства, всеки път да се доказва увреждащият ефект на дадена дейност.

Въпрос 7: Как се финансира мрежата Натура 2000?
Отговор: Основна цел е опазването на Натура 2000 да бъде интегрирано във всички 
икономически и социални сфери. Затова финансирането на мрежата е заложено в 
различни фондове на ЕС. Понастоящем програми на ЕС и по-специално програми, свър-
зани с политиката за развитие на селските райони, като например агро-екологичен 
режим, както и специално сформираният Фонд „Лайф”, отпускат значителни суми за 
изграждането на Натура 2000. Водят се дискусии за финансирането на Натура 2000 
за в бъдеще.  

Въпрос 8: Задължително ли е спазването на разпоредбите на Натура 2000?
Отговор: Независимо дали получават финансиране от Структурните фондове или 
не, страните-членки трябва изцяло да спазват разпоредбите на Натура 2000. Осо-
бено важно е да се спазват тези разпоредби за програми, при които има финансиране 
от страна на Общността. В тази връзка, Комисията по-рано изрично подчерта, че 
ако дадена страна-членка не представи списък на районите, включени в Натура 2000, 
това би могло да доведе до спиране на финансирането от дадени структурни фон-
дове. Заплахата за спиране на финансирането от такива програми беше предпазна 
мярка, за да се гарантира, че с програми, финансирани от Общността, няма да се на-
несат непоправими щети в дадени райони, преди тези райони да бъдат официално 
предложени за защита в рамките на Натура 2000.
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Въпрос 9: Какви санкции налага Европейската комисия към страните, неизпълнили 
своите ангажименти за Натура 2000?
Отговор: Санкции при неизпълнение на ангажиментите на страната пред ЕК.

При неизпълнение на ангажиментите на страните към ЕС е предвиден механизъм за 
контрол, при който на страните се дава възможност да изпълнят тези ангажимен-
ти. Той следва двустепенна наказателна процедура – изпраща се първо предупреди-
телно писмо, а ако страната-членка на вземе мерки, следва второ писмо (обосновано 
становище) на Комисията. Ако впоследствие страните не се съобразят с изисквани-
ята, те биват изпращани на съд и им се налагат финансови глоби, или се „отрязват” 
субсидии, постъпващи от ЕС. 

По този начин тежестта на санкциите пада, не върху институциите, които са до-
вели до тяхното неизпълнение, а върху самите граждани на страната. Те, не само се 
лишават от възможността да се ползват от „облагите”, свързани с членството в 
ЕС, но и плащат от данъците си парите за наложените санкции.

След приключване на пресконференцията подтикнете участниците да споделят своите 
впечатления и емоции по време на играта. Обсъдете това, което най-много ги е впечатлило. Дис-
кутирайте наученото в ролевата игра.

ДЕйНОСТ 7: Програма със срокове за изграждане на Натура 2000 в България

Сроковете за изпълнение на различните стъпки при изграждане на Натура 2000 в Бъл-
гария са няколко. Тези срокове сочат, че процесът за определяне на защитените зони за птици-
те би трябвало да приключи до 1-ви януари 2007 г., а за местообитанията трябва да приключи 
през 2013 г. Дискутирайте продължителността на всеки един от етапите, както и следващите 
стъпки в изграждането на екологичната мрежа. Представете схемата от Информационен блок за 
учителя 5: Програма за изграждане на Натура 2000 в България, от компакт-диска.

Запишете важните факти от етапите на постер или на учебната дъска. Коментирайте дали 
младите хора имат виждане за собствено участие в този процес. Направете заключение, че за 
изграждането на екологичната мрежа е  важен приносът на всеки човек, който живее в защитена 
зона или в близост до нея.

Възможности за последващи дейности:

 Проведете предложените допълнителни дейности по темата (проучване, дискусия, ра-
бота в групи), разработени в компакт-диска;

 Направете проучване за процеса на обявяване и изграждане на зоните от Натура 2000, 
разположени в близост до вашето селище (индивидуални и групови задачи). Израбо-
тете презентации и организирайте представяне. Използвайте Информационен блок за 
учителя 4: Какво включва Натура 2000 в България, от компакт-диска.

 Организирайте срещи с представители на институции и организации (общински адми-
нистрации, РИОСВ, горски стопанства, неправителствени организации и други, които 
да ви разкажат за процеса на проучване и обявяване на защитени зони от Натура 2000 
във вашия район. Срещата може да организирате под формата на интервю, след което 
да подготвите публикация в местен или училищен вестник. Направете снимки;

 Направете проучване и  изработете презентации за различните биогеографски райони 
на България и покриването им с Натура 2000 (индивидуални и групови задачи). Орга-
низирайте представяне.
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ТЕМА 2: Защитени зони за птиците в България. Флагови видове. 

Основно послание  Натура 2000 съдейства за съхраняване на природата и 
запазване богатството на местообитания и видове.

Цели

Запознаване със същността и приноса на защитените 
зони за птиците за опазване на биологичното 
разнообразие;
Опознаване на защитените зони за птиците в 
родния край;
Осъзнаване приноса на местните хора за 
изграждане на екологичната мрежа и за опазване на 
биологичното разнообразие.

Методи Дискусия, обсъждане, работа в групи, представяне, 
разработване на екипни проекти.

Продължителност 3-4 учебни часа

Място на провеждане Класната стая, актовата зала

Необходими материали
Учебна дъска (постерна хартия), цветни тебешири или 
маркери, работни листове, карта на защитените зони 
за птиците в България.

Прилагане на темата в учебни 
предмети от задължителната 
учебна програма

Биология и здравно образование
Свят и личност
География и икономика

ДЕйНОСТ 1: Защитените зони за птиците

Организирайте дискусия и припомнете на учениците основните факти, свързани със за-
щитените зони за птиците:

 Кой европейски законодателен документ регламентира създаването на Защитени-
те зони за птиците по Натура 2000? (Директива за опазване на дивите птици, с пълно 
наименование Директива на ЕС 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици и нейните 
приложения)

 Коя година е създадена Директивата за опазване на дивите птици? (1979 г.)
 Кое е официалното име на защитените зони за птиците в Натура 2000? (Защитените 

зони по Директивата за птиците се наричат Специално защитени зони (СЗЗ), в рамките 
на ЕС се означават като SPA защитени зони или защитени зони за опазване на птиците)

 Колко на брой са защитените зони за птиците в България и каква част от територи-
ята на страната заемат? (114 защитени зони за опазване на дивите птици, покриващи 
20,3% от територията на България)

 Кога се приемат защитените зони за птиците в една страна-членка? (Защитените 
зони за птиците се обявяват в момента на присъединяване на страната към ЕС, за Бъл-
гария – 01.01.2007 г.)

Направете изводи за ролята и значението на защитените зони за птиците за опазване на 
европейското биологично разнообразие и приноса на България в този процес.
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ДЕйНОСТ 2: За доброто на птиците и хората

Поставете пред учениците провокиращите въпроси: Защо в основата на Екологичната 
мрежа Натура 2000 стои именно Директива за опазване на птиците? Означава ли това, че 
птиците имат някакво предимство пред останалите животни, или са по-ценни от тях?

Организирайте кратка дискусия по въпроса. Разделете класа на две групи и им поставете 
задача за определено време да съберат максимум аргументи в полза на природата и хората от 
обявяване на защитените зони за птиците.

РАБОТЕН ЛИСТ

Значение на защитените зони

Ползи от защитените зони за птиците Аргументи

Ползи за природата и биологичните видове

Ползи за хората

Организирайте представяне на групите, дискутирайте отговорите и направете обобще-
ние. Направете изводи, че опазването на птиците или местообитанията са подходи, които гаран-
тират добро качество на защитената зона, както за другите видове, така и за човека.

ДЕйНОСТ �: Защитени зони за птиците в целевите райони

Припомнете на учениците, че в проекта „Образование за Натура 2000 участват 4 целеви 
района, в които се намират обявени 16 защитени зони за птиците. Организирайте общо и кратко 
представяне на зоните (кои са зоните и в кои от целевите райони се намират), като обърнете 
специално внимание на тези, които са разположени във вашия район.

(* За символите на всички флагови видове птици виж Приложение, страница 198-199)

Балкански кеклик

Глухар

Синявица
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Целеви район Защитени зони за 
птиците

Код на 
защитената 
зона

Водещ флагов вид

Западна Стара 
планина (Берковица 
и Белоградчик)

„Западен Балкан” BG0002002 Планински кеклик

„Берковица” BG0002090 Белогърб кълвач

Дунавски район 
(Свищов и Белене)

„Комплекс Беленски 
острови” BG0002017 Блестящ ибис

„Остров Вардим” BG0002018 Морски орел

„Никополско плато” BG0002074 Синявица

„Свищовско-Беленска 
низина” BG0002083 Голяма белочела 

гъска

„Остров Лакът” BG0002091 Сива патица

„Рибарници Обнова” BG0002096 Белобуза рибарка

„Рибарници Хаджи 
Димитрово” BG0002070 Черна рибарка

Черноморски 
район и Добруджа 
(Каварна и 
Провадия)

„Провадийско-Роякско 
плато” BG0002038 Градинска овесарка

„Калиакра” BG0002051 Черногърбо 
каменарче

„Шабленски езерен 
комплекс” BG0000156 Червеногуша гъска

„Дуранкулашко езеро” BG0002050 Малка белочела 
гъска

„Белите скали” BG0002097 Степен блатар

Западни и 
Централни Родопи 
(Смолян и Лъки)

„Западни Родопи” BG0002063 Глухар

„Триград-Мурсалица” BG0002113 Скалолазка

ДЕйНОСТ �: Да опознаем нашите защитени зони за птиците

Преди провеждането на занятието разделете класа на групи в зависимост от броя на за-
щитените зони за птиците във вашия район и им предоставете информацията за всяка една от 
защитените зони от компакт-диска. Поставете като групова задача да се направи проучване на 
базата данни, както и намиране на допълнителна информация за конкретната зона. Всяка група 
сама трябва да избере атрактивен начин за представяне на своята защитена зона (презентация, 
постер, табло или карта).

За да улесните работата на групите, им предоставете работни листове.
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РАБОТЕН ЛИСТ 1

Да опознаем защитените зони за птиците

Местоположение на защитената зона

Площ на защитената зона

Основни типове местообитания и техните особености

Орнитологична важност на защитената зона

Място на защитената зона в различни екологични 
мрежи

Заплахи

РАБОТЕН ЛИСТ 2

Видове птици и техните популации 

Установени основни 
видове птици

Численост на 
популациите

Принос на вида в общата 
оценка на популацията

РАБОТЕН ЛИСТ �

Особености на най-характерните за защитената зона видове птици

Вид Особености Екологичен 
статус

Природозащитен 
статус Заплахи и опазване

Организирайте представяне на групите. Можете да организирате представянето, като 
обявите отборно състезание (с въведени ясни критерии за оценка – за точност и атрактивност 
на представяне, за добро онагледяване, за проявен интерес от страна на останалите участни-
ци, за степен на усвояване и разбиране от другите групи). Оценката може да се осъществява от 
учителя и представители на другите отбори по точкова система. След представянето обърнете 
внимание на ключовите факти за всяка една защитена зона. Организирайте споделяне на групи-
те как са организирали своята работа, кое ги е впечатлило най-много и доволни ли са от постиг-
натите резултати. Можете да поставите като задача и всяка група да направи оценка на степента 
на усвояване и разбиране на особеностите на защитената зона от страна на другите групи (с 
интерактивен тест, с въпроси като викторина, с ориентиране по карта, разпознаване на снимки, 
пъзел, кръстословица и т.н.)
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ДЕйНОСТ �: Флагови видове за защитените зони

Обсъдете с учениците колко е важно участието на общността в процеса на създаване и 
управление на защитените зони и че това е част от съвременното европейско виждане за при-
родозащита. Попитайте учениците, според тях, по какъв лесен и атрактивен начин може да бъде 
представена една защитена зона, така че посланието до достигне до хората и да е позитивно?

Коментирайте предположенията. Необходим е символ (емблема, флаг), който да се пре-
върне в лице на защитената зона, да я представя и да е посланик на добра воля за и към хората.

Представете пред учениците концепцията за флаговите видове птици. Опишете на какви 
условия трябва да отговаря един вид, за да бъде избран за флагов вид за дадена зона. Запишете 
предложенията на учебната дъска или на постер. Разгледайте и коментирайте предложените во-
дещи флагови видове птици за защитените зони от вашия район. Обсъдете как могат флаговите 
видове да бъдат използвани в полза на защитените зони и хората (бизнес, инвестиция, туризъм 
и други). Организирайте представяне на флаговите видове чрез снимки, рисунки, скулптури, ма-
кети или по друг начин. Направете изложба и наградете най-добрите участници.

ДЕйНОСТ 6: Да представим нашата защитена зона като интересна и привлекателна

Поставете на учениците индивидуални или екипни проекти за изработване на рекламни и 
представителни материали за защитените зони за птиците от района. Екипите могат чрез жребий 
да определят за коя от защитените зони ще работят, както и сами да изберат вида и посланието 
на рекламния материал (диплянка, плакат, стикер, календар, видеоклип, компютърна анимация 
и т.н.), който ще изработят. Дайте свобода на екипите и възможност за пълно творческо предста-
вяне. Организирайте представяне на екипите. Всеки екип трябва да представи своя продукт, цел-
та, с която той е създаден, предназначението му, потенциалния му начин му на разпространение 
и очаквания ефект. Можете да организирате представянето като отборно състезание (с въведе-
ни ясни критерии за оценка – за атрактивност на представяне, за точност, за оригиналност, за 
добро онагледяване, за проявен интерес от страна на останалите участници, естетичност, сила 
на посланието и други). Можете да определите специално жури, в което да поканите учители, 
ученици, родители. Организирайте изложба. 

ДЕйНОСТ 7: Силата на добрите и лошите примери

Подгответе работните карти, представящи добри и лоши практики от изграждането на На-
тура 2000 в България и Европа, засягащи защитените зони за птиците, и организирайте същия 
брой работни групи, като поставите задачи и определите необходимото време. 

Изисквайте учениците да обсъдят в малките групи конкретния пример и направят оценка. 
Нека изкажат аргументи за ползите от добрите практики или направят предложение за промяна 
при лошите практики. 

РАБОТЕН ЛИСТ 1

Случаят ”Калиакра”

От 2003 г. до април 2008 г. за територията на защитена зона „Калиакра” са 
внесени 460 инвестиционни предложения, от които 364 са одобрени след присъединя-
ването на България към Европейския съюз. Инвестиционните предложения включват 
изграждане на 212 ветрогенераторни турбини, 381 вилни селища, хотели или отделни 
къщи, 1 кариера, 1 мотописта, 2 голф-игрища и т. н. Или с други думи, над 40% от те-
риторията на ”Калиакра” ще бъде унищожена безвъзвратно, ако всички те се реализи-
рат. Най-малко 109 инвестиционни предложения са одобрени без процедура за Оценка 
за въздействието върху околната среда (ОВОС), от които – 92 одобрени след 2007 г. Да-
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нните се основават изцяло на публично достъпна информация, публикувана от Регио-
налната инспекция по околна среда и водите – Варна, и общините Каварна и Шабла.

”Калиакра” е разположена на най-интензивния прелетен път на птиците в 
Европа. Само за един сезон оттам прелитат над 100 000 бели щъркели, над 3000 пе-
ликани и около 10 000 грабливи птици. Над 20% от тези птици (над 42 000 индивида) 
прелитат на височина под 150 метра, което ги излага на директен сблъсък с ветро-
генераторните турбини. Степите и земеделските земи на „Калиакра” са предпочи-
тано място за нощувка и хранене от белите щъркели, зимуващите гъски и световно-
застрашените червеногуши гъски.

Междувременно, хората от село Българево не желаят горите от ветрогенера-
тори около тях. Те искат да развиват местен туризъм, но сега са обезверени, защото 
туристите не са очаровани от металните гори. Постоянният вятър носи непрес-
танния шум от въртящите се перки. Хората се притесняват и за здравето си.

„Калиакра” е една от шестте зони от Натура 2000, чиято територия беше 
намалена с 33% от първоначално предложената територия и е обект на наказател-
ната процедура, започната от Европейската комисия през юни 2008 г. Поради нару-
шенията на българското и европейското законодателство, водещи до унищожава-
нето на „Калиакра”, през февруари 2008 г. БДЗП внесе жалба в Европейската комисия, а 
в края на ноември 2008 г. Комисията започна наказателна процедура срещу България. 
Още в края на ноември 2007 г., обаче, постоянният комитет на Бернската конвенция 
отвори досие на България по случая и издаде препоръка №130 за строги мерки по от-
ношение спирането на изграждане на ветроенергийни паркове, преместването на 
съществуващите в зоната, както и съобразяване на процедурите по ОВОС с между-
народните изисквания.

Заповед за обявяване на защитена зона „Калиакра” (в намалени граници), поста-
вяща забрана за изграждане на ветрогенератори, излезе едва в началото на септември 
2009 г. и това бе причината да бъде спрян един от общо 4 големи ветроенергийни парка 
в ОВМ „Калиакра”. За съжаление, това не е достатъчно и не гарантира предотвратява-
не на реализирането на останалите планирани проекти. Все още не е известна съдба-
та на тази територия и дали ще успеем да я запазим за нас и за бъдещите поколения.

РАБОТЕН ЛИСТ 2

Спри да косиш безразборно

Триста и петдесет хиляди долара до 2011 г. е сумата, която ще получат безвъз-
мездно земеделски производители в два региона на България. Средствата се предоста-
вят от Глобалния екологичен фонд чрез Българското дружество за защита на птици-
те по проект за опазване на биоразнообразието в пасища и ливади с висока природна 
стойност. Субсидиите имат точно предназначение. Те се отпускат, за да компенсират 
фермери, чиито земи попадат в мрежата от защитени територии "Натура 2000". В 
тези региони, както е известно, има изисквания за действия в защита на дивата флора 
и фауна. За да ги изпълнят, някои земеделски стопани търпят загуби. Затова те ще по-
лучат субсидии срещу поемането на определени задължения. На безвъзмездни средства 
засега могат да разчитат животновъди от два пилотни региона на проекта – „Понор/
Западен Балкан” и „Бесапарски ридове”. В първия влизат част от общините Годеч и Сво-
ге, Берковица, Георги Дамяново и Чипровци. Втората зона е в региона около Пазарджик. 
Целта е част от обработваемите земи да се превърнат в пасища, за което да се ком-
пенсира фермерът поне за три от петте години, докато пасището се оформи. Може да 
се ограничи и престоят на домашните животни (по-кратка паша). Друга възможност е 
косенето да се извършва по-рядко – например до един-два пъти в годината или по-късно 
– след цъфтежа на тревата. Възможно е също да се наложи част от ливадата да оста-
не неокосена. Ако проектът се окаже успешен, натрупаният опит ще бъде използван в 
прилагането на бъдещи национални мерки в подкрепа на агро-екологични дейности.
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РАБОТЕН ЛИСТ �

Полша – Отправя ли се „Виа Балтика” в грешната посока?

Серия от мащабни проекти за изграждане на пътища в региона Подласие, Се-
вероизточна Полша, някои от които се финансират от Оперативната програма по 
транспорт и околна среда, застрашават няколко природни територии от европей-
ско значение. Тези проекти са по път №8, който преминава през Бялисток и е предпо-
читаното от Полската пътна агенция трасе за предложения Транс-европейски кори-
дор от Хелзинки до Варшава, наречен „Виа Балтика”. Те засягат естествените гори 
Аугусто и Книжин, и прочутите блата Бебжа, защитени съгласно Директивата за 
птиците и Директивата за местообитанията.

Стратегическата екологична оценка на полския участък на магистралата 
„Виа Балтика” между полско-латвийската граница и Варшава, чрез международния 
консултант Скот Уилсон, препоръчва алтернативно трасе да бъде изградено на за-
пад през град Ломза, което ще заобиколи защитените територии.

Полското орнитологично дружество, заедно с други природозащитни орга-
низации, успешно лобираха пред Европейската комисия и Европейския парламент да 
се намесят в случая. С идването на новото правителство, политиката се промени. 
Европейският съд на справедливостта отсъди в полза на Комисията и реши, че не е 
законно и обосновано пътят да премине през Натура 2000. Проектът бе спрян и пре-
насочен към осъществяване на алтернативата извън Натура 2000. 

РАБОТЕН ЛИСТ �

Испания – Скоростна железопътна мрежа в сблъсък с биоразнообразието

Испанската железопътна мрежа от скоростни влакове бързо се разраства. В 
периода 2004-2008 г. са изградени и пуснати в експлоатация около 700 km нови желе-
зопътни пътища, 1800 km са в процес на изграждане, а около 5400 km са в различни 
етапи на проучване и проектиране. Очаква се през 2020 г. Испания да има около 10 000 
km високоскоростни железни пътища – повече от 10 пъти от сегашната им дължина. 
Това ще е най-голямата високоскоростна железопътна мрежа в света. Фондовете на 
ЕС значително подпомагат този процес чрез оперативните програми 2007-2013 г.

Този бърз растеж е широко приветстван в Испания. Той предлага конкурентна 
и привлекателна алтернатива на ниско тарифните вътрешни полети, и подобрява 
обществените транспортни връзки, чрез намаляване времето за пътуване между 
населените места. Все пак, стратегическата екологична оценка на въздействията 
от тази мащабна програма бе изключително слаба.

Испанското орнитологично дружество („Бърдлайф Испания”) внесе жалба в Ев-
ропейската комисия, тъй като липсва предварителна оценка на въздействията вър-
ху мрежата Натура 2000, други защитени територии и върху защитените видове. 
Специфичните рискове за дивите птици включват:

 
 пряка загуба на местообитания;
 разпокъсване на местообитания;
 безпокойство и прогонване на птиците по време на строителните работи;
 преки сблъсъци на птиците с влакове;
 смъртност на птиците при сблъсък с електропреносни мрежи, осигуряващи 

електричество за влаковете.

Докато стратегическата екологична оценка бе напълно недостатъчна, оцен-
ките на отделните части от трасето се подобрява. Националната компания по же-
лезопътен транспорт работи в тясно сътрудничество с Испанското орнитологич-
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но дружество, когато проектира нови трасета, за да избегне най-чувствителните 
природни територии. Въпреки че някои от въздействията бяха неизбежни, се просле-
дяваше тяхното действие, за да се установи степента им на значимост. 

С финансиране от Железопътната компания, Испанското орнитологично дру-
жество проучва сега мащабите на смъртността на птици от сблъсък с влакове и 
сблъсък с жици, както и как бозайниците ползват съоръженията за преминаване, по-
ставени специално за тях. Резултатите от тези проучвания ще дадат възможност 
да се предложат най-добрите смекчаващи мерки за новите участъци.

Испанското орнитологично дружество ще продължи да работи с Национална-
та железопътна компания и другите институции, за да сведат до минимум щети-
те върху биоразнообразието и да се увеличи ефективността на компенсаторните и 
смекчаващи мерки.

Организирайте представяне на работните групи. Направете изводи за необходимостта от 
гъвкавост и компромисност на подходите при взимане на решения, засягащи защитените зони 
и интересите на хората. 

Възможности за последващи дейности:

 Организирайте празник на защитена зона за птиците от вашия район, която е най-
близко разположена до вашето селище. Изберете подходяща дата и организирайте ин-
тересни прояви за привличане на ученици от различна възраст – презентации и фил-
ми, срещи с експерти, викторини, карнавал, малки скечове или конкурси за рисунки, 
хвърчила, маски или други творби, изобразяващи видове птици от защитената зона. 
Поканете гости и раздайте награди. Отбележете събитието в медиите;

 Организирайте дебат за избор на флагов вид на защитена зона за птиците от вашия 
район, като предложите на дебатиращите отбори два алтернативни и значими за зо-
ната вида птици;

 Обявете конкурс за изработване на емблема на конкретна защитена зона за птици-
те от вашия район, която да включва и представянето на флаговия вид. Организи-
райте изложба.
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ТЕМА �: Защитени зони за местообитанията в България

Основно послание  Натура 2000 съдейства за съхраняване на природата и 
запазване богатството на местообитания и видове.

Цели

Запознаване със същността и приноса на 
защитените зони за местообитанията за опазване на 
биологичното разнообразие;
Опознаване на защитените зони за местообитанията 
в родния край;
Осъзнаване приноса на местните хора за 
изграждане на екологичната мрежа и за опазване на 
биологичното разнообразие.

Методи Дискусия, обсъждане, работа в групи, представяне, 
разработване на екипни проекти

Продължителност 3-4 учебни часа

Място на провеждане Класната стая, актовата зала

Необходими материали
Учебна дъска (постерна хартия), цветни тебешири или 
маркери, работни листове, карта на защитените зони 
за птиците в България.

Прилагане на темата в учебни 
предмети от задължителната 
учебна програма

Биология и здравно образование
Свят и личност
География и икономика

ДЕйНОСТ 1: Защитените зони за местообитанията

Организирайте дискусия и припомнете на учениците основните факти, свързани със за-
щитените зони за местообитанията:

 Кой европейски законодателен документ регламентира създаването на Защитени-
те зони за местообитанията по Натура 2000? (Директива за природните местооби-
тания с пълно наименование Директива на ЕС 92/43/ЕИО за опазване на природните 
местообитания, и на дивата фауна и флора, и нейните приложения) 

 Коя година е създадена Директивата за опазване на природните местообитания? 
(1992 г.)

 Кое е официалното име на защитените зони за местообитанията в Натура 2000? 
(Защитените зони по Директивата за местообитанията се наричат зони под специална 
защита ЗСЗ, територии от значение за общността, а в рамките на ЕС се означават като 
SCI защитени зони или защитени зони за опазване на местообитанията)

 Колко на брой са защитените зони за местообитанията в България и каква част от 
територията на страната заемат? (228 защитени зони за опазване на местообитания-
та, покриващи 29,5% от територията на България)

 Кога се приемат защитените зони за местообитанията в една страна-членка? (Защи-
тените зони за птиците се предлагат в момента на присъединяване на страната към ЕС, 
за България – 01.01.2007 г., а ще бъдат одобрени до 2010 г.)
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Направете изводи за ролята и значението на защитените зони за местообитанията за опаз-
ване на европейското биологично разнообразие и приноса на България в този процес.

ДЕйНОСТ 2: За доброто на природата и хората

Поставете пред учениците провокиращите въпроси: Защо в основата на Екологичната 
мрежа Натура 2000 стои именно Директива за опазване на природните местообитания? Защо е 
ценно запазването на природните местообитания?

Организирайте кратка дискусия по въпроса. Разделете класа на две групи и им поставете 
задача за определено време да съберат максимум аргументи в полза на природата, биологични-
те видове и за хората, от обявяване на защитените зони за местообитанията.

РАБОТЕН ЛИСТ

Значение на защитените зони

Ползи от защитените зони за местообитанията Аргументи

Ползи за природата и биологичните видове

Ползи за хората

Организирайте представяне на групите, дискутирайте отговорите и направете обобщение. 
Направете изводи, че опазването на местообитанията и птиците са подходи, които гарантират до-
бро качество на защитената зона, както за местообитанията и видовете, така и за човека.

ДЕйНОСТ �: Защитени зони за местообитанията в целевите райони

Припомнете на учениците, че в проекта „Образование за Натура 2000 участват 4 целеви 
района, в които се намират обявени 17 защитени зони за местообитанията. Организирайте общо 
и кратко представяне на зоните (кои са зоните и в кои от целевите райони се намират), като 
обърнете специално внимание на тези, които са разположени във вашия район.

(* За символите на всички флагови видове виж Приложение, страница 200-201)

Родопски крем

Афала

Бръмбар рогач
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Целеви район Защитени зони за 
местообитанията

Код на 
защитената 
зона

Водещ флагов вид 
или символ

Западна Стара 
планина (Берковица 
и Белоградчик)

„Макреш” BG0000521 Бръмбар рогач

„Западна Стара Планина и 
Предбалкан” BG0001040 Белогръб кълвач

Дунавски район 
(Свищов и Белене)

„Вардим” BG0000204 Видра

„Студена река” BG0000233 Добруджански 
тритон

„Обнова - Караман дол” BG0000239 Жаба дървесница

„Никополско плато” BG0000247 Алпийска розалия/
сечко

„Персина” BG0000396 Виюн

„Черната могила” BG0000516 Храстовидна 
карагана

„Свищовска гора” BG0000576 Сребролистна липа

„Река Янтра” BG0000610 Черна (балканска) 
мряна

Черноморски 
район и Добруджа 
(Каварна и 
Провадия)

„Провадийско - Роякско 
плато” BG0000104 Добруджански 

хомяк

Крайморска Добруджа” BG0000130 Степен пор

„Комплекс Калиакра” BG0000573 Афала

„Таушан тепе” BG0000623 Пъстър пор

Западни и 
Централни Родопи 
(Смолян и Лъки)

„Родопи – Западни” BG0001030 Дива коза

„Родопи – Средни” BG0001031 Силивряк

„Циганско градище” BG0000372 Родопски крем

ДЕйНОСТ �: Да опознаем нашите защитени зони за местообитанията

Преди провеждането на занятието разделете класа на групи в зависимост от броя на за-
щитените зони за местообитанията във вашия район и им предоставете информацията за всяка 
една от защитените зони от копакт-диска. Поставете като групова задача да се направи проучва-
не на базата данни, както и намиране на допълнителна информация за конкретната зона. Всяка 
група сама трябва да избере атрактивен начин за представяне на своята защитена зона (презен-
тация, постер, табло или карта).

За да улесните работата на групите, им предоставете работни листове.
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РАБОТЕН ЛИСТ 1

Да опознаем защитените зони за местообитанията

Местоположение на защитената зона

Площ на защитената зона

Основни типове местообитания

Важност на защитената зона за опазване на определен 
брой типове местообитания

Важност на защитената зона за опазване на определен 
брой видове

Място на защитената зона в различни екологични 
мрежи

Заплахи

РАБОТЕН ЛИСТ 2

Типове местообитания

Установени типове 
местообитания

Водещи и специфични 
видове

Принос на 
местообитанието за 
защитената зона

Организирайте представяне на групите. Можете да организирате представянето, като 
обявите отборно състезание (с въведени ясни критерии за оценка – за точност и атрактивност 
на представяне, за добро онагледяв ане, за проявен интерес от страна на останалите участници, 
за степен на усвояване и разбиране от други-
те групи). Оценката може да се осъществява от 
учителя и представители на другите отбори по 
точкова система. След представянето обърне-
те внимание на ключовите факти за всяка една 
защитена зона. Организирайте споделяне на 
групите, как са организирали своята работа, 
кое ги е впечатлило най-много и доволни ли 
са от постигнатите резултати. Можете да пос-
тавите като задача и всяка група да направи 
оценка на степента на усвояване и разбиране 
на особеностите на защитената зона от стра-
на на другите групи (с интерактивен тест, с 
въпроси като викторина, с ориентиране по 
карта, разпознаване на снимки, пъзел, кръсто-
словица и т. н.)
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ДЕйНОСТ �: Флагови символи за защитените зони

Припомнете си какво представляват и какво значение за Общността имат флаговите 
видове за защитените зони за птиците. Коментирайте, че флаговият символ на защитените 
зони за местообитанията може да е изображение на тип местообитание или друг символ, кой-
то да се превърне в лице на защитената зона, да я представя и да е посланик на добра воля, 
за и към хората.

Разгледайте и коментирайте предложените водещи флагови символи за защитените зони 
от вашия район. Ако не са предложени конкретни символи, обсъдете възможностите и напра-
вете аргументирани предложения за подходящи символи. Обсъдете как флаговите символи и 
видове могат да бъдат използвани в полза на защитените зони и хората (бизнес, инвестиция, ту-
ризъм и други). Организирайте представяне на флаговите символи чрез снимки, рисунки, скулп-
тури, макети или по друг начин. Направете изложба и наградете най-добрите участници.

ДЕйНОСТ 6: Да представим нашата защитена зона като интересна и привлекателна

Поставете на учениците индивидуални или екипни проекти за изработване на рекламни 
и представителни материали за защитените зони за местообитанията от района. Екипите могат 
чрез жребий да определят за коя от защитените зони ще работят, както и сами да изберат вида 
и посланието на рекламния материал (диплянка, плакат, стикер, календар, видеоклип, компю-
търна анимация и т. н.), който ще изработят. Дайте свобода на екипите и възможност за пълно 
творческо представяне. Организирайте представяне на екипите. Всеки екип трябва да предста-
ви своя продукт, целта, с която той е създаден, предназначението му, потенциалния му начин му 
на разпространение и очаквания ефект. Можете да организирате представянето като отборно 
състезание (с въведени ясни критерии за оценка – за атрактивност на представяне, за точност, 
за оригиналност, за добро онагледяване, за проявен интерес от страна на останалите участници, 
естетичност, сила на посланието и други). Можете да определите специално жури, в което да 
поканите учители, ученици, родители. Организирайте изложба.

Възможности за последващи дейности:

 Организирайте празник на защитена зона за местообитанията от вашия район, която е 
най-близко разположена до вашето селище. Изберете подходяща дата и организирай-
те интересни прояви за привличане на ученици от различна възраст – презентации 
и филми, срещи с експерти, викторини, карнавал, малки скечове или конкурси за ри-
сунки, хвърчила, маски или други творби, изобразяващи видове птици от защитената 
зона. Поканете гости и раздайте награди. Отбележете събитието в медиите;

 Организирайте референдум (гласуване) в рамките на класа или випуска за избор на 
флагов символ на защитена зона за местообитанията от вашия район, като преди това 
предложите и популяризирате поне два алтернативни и значими за зоната символи;

 Обявете конкурс за изработване на емблема на ферма или фирма за селскостопанско 
производство от територията на защитената зона за местообитанията от вашия район, 
която да включва и представянето на флаговия символ. Организирайте изложба.
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МОДУЛ �. Екологичната мрежа Натура 2000 в постигането на приро-
дозащитни цели

Водещи цели:
 Разбиране на обхватността и значението на услугите на биологичното разнообразие 

за екосистемите и човешкото общество.
 Осъзнаване на необходимостта от управление, превантивна защита, наблюдение и 

оценка на състоянието на защитените зони.
 Осъзнаване на приноса на различните заинтересовани страни и местните хора в под-

държането и управлението на Натура 2000.

Ключови понятия: Принципи на управление, инструменти за управление, план за управление, 
мерки (смекчаващи, компенсаторни, забранителни, ограничителни, превантивни, поддържащи и 
направляващи, или възстановителни), етапи на планиране, заинтересовани страни, превантивна 
защита, мониторинг, индикатори, Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), екологич-
на оценка (ЕО), Оценка за съвместимост (ОС), Среднозимно преброяване на водолюбивите птици, 
мониторинг на обикновените видове птици, мониторинг на Орнитологично важни места (ОВМ), 
климакс, сукцесия, генетичен резерв.
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ТЕСТ ЗА САМООцЕНКА

Познавам как Натура 2000 постига природозащитни цели.

Вярно ли е? Да Не Точки

1 Основните принципи за управление са четири.   
2 Планът за управление е писмено разпространен и официално утвър-

ден документ, който описва продължителен процес, даващ възмож-
ност да се извършва ефективно, резултатно и подходящо управле-
ние във времето.

  
� За защитените зони от Натура 2000 разработването на планове за 

управление е задължително.   
� Мерките в плановете за управление в защитените зони могат да 

бъдат забранителни, ограничителни, превантивни, поддържащи и 
направляващи, или възстановителни.   

� Разработването на планове за управление е еднократен процес.   
6 Процесът на планиране преминава през три етапа.   
7 Превантивна защита означава вземане на мерки за избягване на 

значителните отрицателни въздействия върху видовете и местооби-
танията на възможно най-ранен етап.   

8 Мониторинг е еднократно изследване с цел регистриране и про-
следяване на промени, и отчитане на тенденции в състоянието на 
природните компоненти.   

9 Мониторингът се осъществява чрез система от утвърдени индикатори.   
10 Екосистемите предоставят услуги на стойност най-малко 16-54 три-

лиона долара годишно, което надхвърля средно два пъти брутния 
вътрешен продукт на всички страни на планетата, взети заедно.   
Общ резултат:   

Скала за самооценка за ниво на познания за Натура 2000 и постигането на приро-
дозащитни цели (1 верен отговор – 1 точка):

1-2 точки – незадоволително ниво
�-� точки – ниско ниво
�-6 точки – добро ниво
7-8 точки – много добро ниво
9-10 точки – високо ниво

Отговори: 1 – Да, 2 – Да, � – Не, � – Да, � – Не, 6 – Не, 7 - Да, 8 – Не, 9 – Да, 10 – Да
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ТЕМА 1: Поддържане и управление на Натура 2000

Основно послание  

„Ако искаш да го направиш бързо, направи го сам – 
ако искаш да го направиш добре, да го направим 
заедно” – изпълнението на Натура 2000 трябва 
да се планира и управлява с участието на всички 
заинтересовани страни.

Цели

Запознаване със същността и значението на процеса 
на управление на защитените зони от Натура 2000;
Запознаване с приноса на различните 
заинтересовани страни и местните хора в 
поддържането и управлението на Натура 2000.

Методи Обсъждане, дискусия, ситуационен анализ, дебат, 
работа в групи

Продължителност 3 учебни часа

Място на провеждане Класната стая

Необходими материали Учебна дъска (постерна хартия), цветни тебешири 
или маркери, работни листове, таблици

Прилагане на темата в учебни 
предмети от задължителната 
учебна програма

Биология и здравно образование
Свят и личност
География и икономика

ДЕйНОСТ 1: Средства и мерки за поддържане на Екологичната мрежа Натура 2000

Поставете въпросите:
 Какви дейности в зоните от Натура 2000 биха били забранени?
 Какви по характер мерки трябва да се приложат за зоните от Натура 2000?
 Какви методи се прилагат за гарантиране на защитата?

Предоставете на младите хора информация от информационния блок. Обърнете внима-
ние на двата основни момента от изискванията (отрицателен – забранителен и положителен – ут-
върдителен). Дискутирайте методите за постигане на това и принципа, който изисква комплекс-
но подбиране на методите.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Изисквания по Директивата на местообитанията

Според изискванията на Директивата за местообитанията в обектите от Натура 
2000, трябва:

 да се избягва извършването на увреждащи дейности, които биха могли значи-
телно да нарушават спокойствието на видовете или да влошават състояние-
то на местообитанията, за които е определен обектът.

 при необходимост да се предприемат положителни мерки за запазване и въз-
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становяване на тези местообитания и видове до „благоприятно природоза-
щитно състояние” в тяхната естествена област на разпространение.

Държавите-членки сами определят методите за постигане на това, за да са налице 
правни гаранции за опазването на обекта. Използваните методи могат да бъдат:

 нормативно установени (например създаване на природен резерват);
 договорни (например подписване на договори за управление със собственика 

на земята)
 административни (предоставяне на необходимите средства за управление на 

обекта).

Независимо от използвания метод, трябва да се отчитат икономическите, 
социалните и културните изисквания, и регионалните, и местните особености на 
съответния район. Този принцип е определен в Директивата за местообитанията.

Направете извод за важността от отчитане на всички важни фактори (екологични, иконо-
мически, социални и културни) на местно ниво. Отчетете мястото, приноса и необходимостта от 
участие на местните хора в този процес. 

ДЕйНОСТ 2: Управлението на Натура 2000 – консенсус за ефективното опазване 
на най-ценните за природата места

Обяснете на учениците, че поставянето на значимите природни територии под законова 
защита не е достатъчно за опазването им, ако след това не се прилагат целенасочени природо-
защитни 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 загу-
били природната си стойност. Освен това за защитени територии, които не са строги резервати, 
както и за защитените зони от Натура 2000, най-важният елемент от опазването е тяхното упра-
вление. 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 разработ-
ват 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 единомислие (консенсус) между заинтересованите 

страни по постигането на природозащитните цели;
 Планирането на управлението се основава на комплексен подход. 

Изберете най-близко разположената защитена зона до вашето населено място, която ще 
бъде ваша моделна зона (представена, благодарение на темите от Модул 2). Разделете класа на 
4 групи, предоставете им информационни листове, представящи подробно всеки един от прин-
ципите за управление от компакт-диска, и поставете задача всяка група да приложи своя прин-
цип за моделната зона. Всяка група трябва да приложи своя принцип към защитената зона, като 
обсъди как може да стане това, какво е нужно и какво е важно. След представяне на всяка група 
организирайте обща дискусия.

ДЕйНОСТ �: Участието на заинтересованите лица в изграждането и управлението 
на Натура 2000 е важно.

Представете на учениците следната ситуация „Обявяване на защитена зона по Директива-
та за местообитанията”.



Екологичната мрежа Натура 2000 в постигането на природозащитни цели

7�

3

Ситуация

Обявяване на защитена зона по Директивата за местообитанията

В предпланински район има територия със запазено специфично степно место-
обитание, едно от редките за страната и биогеографския район, която да трябва да 
бъде потенциално защитена. Предстои обществено обсъждане за нейното бъдещо 
поддържане и управление. Вие трябва да поканите всички заинтересовани групи от 
хора на това обсъждане. Какви хора и групи от хора ще съдържа вашият списък?

Запишете на учебната дъска или на постер предложенията на учениците (местни власти, 
собственици на земи, фермери и земеползватели, местни медии, хора от средния и малък бизнес, 
представители на образователни и културни институции, и др.). Допълнете списъка с представи-
тели от по-широк кръг на региона, които са заинтересовани от участие в този процес и трябва да 
бъдат привлечени (представители на регионални екологични и социални институции, регионални 
медии, експерти, представители на неправителствени организации, собственици на фирми и др.).

Организирайте дискусия по въпроса, правилно ли е решението за поддържането да се 
вземе само от специалисти и експерти, без участието на местните хора и заинтересованите 
страни? По преценка на учителя могат да се обособят две дебатиращи групи, които да изведат 
основни аргументи в спора „за” и „против” участието на местните хора и заинтересованите гру-
пи. (Аргументи „против” участието на местните хора могат да бъдат – липсата на знания и 
компетентности по въпросите на изграждане на екологична мрежа, забавянето на процеса, пре-
следването на собствени интереси и др.; аргументи за участие на местните хора могат да бъ-
дат – договаряне на най-подходящи начини за опазване на съществуващите видове и местооби-
тания, предвид и интересите на местните хора, и съобразно местните социално-икономически 
условия, мотивиране и активиране на хората да участват в този процес.)

Обяснете на учениците, че в Директивата за местообитанията се препоръчва използване-
то на планове за управление, които да способстват за установяване на диалог между всички за-
интересовани лица и договаряне на прагматични управленски решения за съответния район. На 
практика това означава работа в тясно сътрудничество със собствениците на земята и групите от 
заинтересовани лица в и около всеки отделен обект, включен в Натура 2000.

Попитайте учениците, те като млади хора, заинтересована група ли са в този процес и биха 
ли се включили в това обсъждане и с какви аргументи. 

ДЕйНОСТ �: Инструментите за управление на защитените зони се наричат плано-
ве за управление.

Припомнете на учениците същността на плановете за управление. Обърнете внимание на 
ключовите елементи, и ги запишете на постер или на учебната дъска. Запишете положителните 
страни на изработването и прилагането на планове за управление с участието на местните хора 
и заинтересованите страни, като насърчите отговорите на учениците чрез насочващи въпроси. 
Допълнете с информация от информационния блок.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Планове за управление

Дефиниция на план за управление: Планът за управление е писмено разпространен 
и официално утвърден документ, който описва продължителен процес, даващ възмож-
ност да се извършва ефективно, резултатно и подходящо управление във времето.

Изготвянето на планове за управление на природните територии с някаква 
форма на законова защита се определя от законодателството. Рамсарската кон-
венция и Конвенцията за биологичното разнообразие имат точни изисквания за 
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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 ви-
дове и местообитания.

За защитените зони от Натура 2000 разработването на планове за управле-
ние 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 влаж-
ни зони – 5 години.

Макар и незадължителни, плановете за управление са полезни инструменти:

 в тях се посочват потребностите от опазване на съществуващите место-
обитания и видове, така че за всички да е ясно какво и защо се опазва;

 в тях се обясняват социално-икономическите и културните условия в района и 
взаимодействията между различни земеползватели и съществуващите видо-
ве и местообитания;

 те предоставят открит форум за обсъждане между всички заинтересовани 
групи;

 те способстват за изграждане на консенсусно (с общо одобрение) гледище за 
дългосрочното управление на обекта;

 те създават чувство за споделена отговорност за окончателния резултат;
 те спомагат за намиране на практически управленски решения, които са ус-

тойчиви и изцяло интегрирани в други практики за земеползване.

В плановете за управление на защитените зони се набляга на мерките, които 
целят предотвратяване на влошаванет 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. 

Мерките в плановете за управление в защитените зони могат да са забрани-
телни, ограничителни, превантивни, поддържащи и направляващи, или възстано-
вителни. Например, недопускането на лов на водолюбиви птици в защитена влаж-
на зона през зимния период е забранителна мярка. Косенето на ливади и пашата са 
поддържащи и направляващи мерки. Оводняването на пресушени рибарници или пре-
сушена 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.

Направете изводи за необходимостта и важността от участие на хората, не само в процеса 
на изготвяне на плановете, но и при тяхното изпълнение. Представете повече информация от 
Информационен блок 2: Роля на отделните участници в процеса на планиране и в управлението. 
Защитени зони, от компакт-диска.

Изяснете, че изготвянето на планове за управление е сложен процес и че липсата на съ-
гласие, и привличане на местните хора и заинтересованите страни го обрича на неуспех.

ДЕйНОСТ �: Етапи в разработването на планове за управление на защитените зони

Помолете учениците да предположат през колко етапа преминава изработването на пла-
нове за управление на защитените зони. Попитайте ги, необходимо ли е актуализиране на пла-
новете и обяснете правната страна, която се определя от Наредбата за условията и реда за раз-
работване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони (в сила от 27.01.2009 г.). 
Представете на учениците информация и разгледайте в група схемата на процеса на планиране 
от информационния блок.
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ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Процес на планиране

СРазработката на Планове за управление (ПУ) за Натура 2000 зона преминава 
през девет етапа. Първият етап се състои от няколко подготвителни стъпки, необхо-
дими преди действителното стартиране на написването на плана. Самото разрабо-
тване на ПУ може да започне, едва след като тези подготвителни стъпки се изпълнят 
правилно. Етапи от 2 до 7 включват изготвянето на самите раздели на плана. Етап 8 е 
свързан с одобрение, потвърждение и публикуване на плана. Когато ПУ бъде одобрен от 
компетентните власти, последният Етап 9 се състои в разработване на годишни ра-
ботни планове. Разработката на ПУ е непрекъснат процес. Съгласно Наредбата за усло-
вията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени 
зони, на всеки 10 години планът се преразглежда и актуализира (освен за защитените 
зони, състоящи се предимно от влажни зони, където срокът е 5 години).

Определяне на показатели

Определяне на показатели

2. Съставяне на въведение  и 
формулиране на цел

1. Подготвителни стъпки

3. Създаване на описание на зоната

4. Оценка на характеристиките

5. Определяне на целите

 6. Разработване на план за действие

 7. Подготвителни стъпки

8. Осигуряване на средства. 
Одобрение и публикуване на плана

 9. Разработване на годишни 
работни планове

Процес на планиране
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Въвличане на всички заинтересовани страни 

Участие на хората в дискусии и обсъждания – 
мнения и нагласи

Събиране на информация, необходима за планирането – история, 
традиции, социална среда, нагласи, ползвания на територията

Участие на хората в дискусии и обсъждания – 
определяне на цели

Участие на хората в дискусии и обсъждания –  определяне на 
режими, зониране на територията и дейности

Участие на хората в дискусии и обсъждания – 
определяне на програми за мониторинг

Участие на хората в обществени консултации

Участие на хората в представянията на годишните планове

Възможности за участие на хората
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Коментирайте възможностите за участие в процеса на планиране на хората от местната 
общност, като можете да изберете няколко възможни участници (г-н Петров – винопроизводител, 
г-н Иванов – председател на земеделска кооперация, г-жа Димитрова – журналист, дядо Георги – 
пчелар и билкар, и г-ца Маринова – доброволка от природозащитна местна организация и др.). 
Разиграйте възможностите за тяхното участие в този процес.

ДЕйНОСТ 6: Познаваме ли възможностите на Натура 2000

Обяснете на учениците, че Натура 2000 подкрепя принципа за устойчиво развитие. Целта не 
е да се преустанови всякаква стопанска дейност, а по-скоро да се определят параметрите, по които 
може да се осъществява тази дейност, като същевременно се опазва биологичното разнообразие 
на Европа.

Разделете класа на две групи и им предоставете работни листове „Вярно ли е, че…”. Дайте 
указание за обсъждане и постигане на съгласие в групата по въпросите. Поставете изискване за 
необходимото време за работа и начина на представяне на груповия резултат.

РАБОТЕН ЛИСТ 1

Вярно ли е, че…

 Присъединяването на земя към обект, включен към Натура 2000, засяга право-
то на собственост върху тази земя. (Да / Не)

 Имотите автоматично губят стойност, поради определянето на дадена те-
ритория за обект, включен в Натура 2000. (Да / Не)

 Ще се ограничат всички видове стопанска дейност. (Да / Не)
 Ловът изцяло се забранява. (Да / Не)
 Се забранява изграждането на всякакви нови инфраструктури. (Да / Не)
 Ежедневните дейности ще трябва да се подлагат на оценка за въздействие 

върху околната среда. (Да / Не)

РАБОТЕН ЛИСТ 2

Вярно ли е, че…

 Много съществуващи практики за земеползване ще продължат както преди, 
тъй като вече са съвместими с опазването на съществуващите местообита-
ния и видове. (Да / Не)

 В много случаи, когато методите на земеползване се отразяват неблагопри-
ятно на съществуващите видове и местообитания, те могат да бъдат прис-
пособявани, без да се застрашава производителността. (Да / Не)

 За управленски дейности, които благоприятстват опазването на природата, 
може да се получава допълнителна финансова помощ по силата на Регламента 
за развитие на селските райони. (Да / Не)

 Ловът, риболовът, туризмът и другите дейности, свързани с отдих и почивка, 
ще продължат, при условие, че се управляват устойчиво и не се отразяват не-
благоприятно или не възпрепятстват възстановяването на съществуващи-
те редки видове и местообитания. (Да / Не)

Отговори: На Работен лист 1 отговорите на всички въпроси са „не – не е вярно”, а на 
Работен лист 2 отговорите на всички въпроси са „да – вярно е”
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Организирайте представяне на групите. При необходимост коментирайте въпросите и си-
туациите. За затвърждаване възможностите за ползване на местата от Натура 2000 дайте приме-
ри за дейности, които трябва да се ограничават (събиране на билки и бране на гъби в естествени 
местообитания и др.), дейности, които се забраняват (гола сеч, бракониерство и други дейности, 
несъвместими с плановете за управление), но също и за дейности, които се насърчават (напри-
мер пашата на животни, косенето по ливади по определен начин, за да се запазят ливадно гнез-
дящи видове птици и др.).

Изяснете, че много често местните хора са против изграждането на Натура 2000, поради 
липса на достатъчно информация за същността и възможностите, които тя дава за работа и живот.

Възможности за последващи дейности:

 Направете проучване за процеса на обявяване и изграждане на зоните от Натура 2000 
в България и във вашия район до настоящия момент (индивидуални и групови задачи). 
Организирайте представяне;

 Организирайте срещи с представители на институции и организации (Общински ад-
министрации, РИОСВ, горски стопанства, неправителствени организации и други), 
които да ви разкажат за процеса на подготовка на плановете за управление на за-
щитени зони от Натура 2000 във вашия район. Срещата може да организирате под 
формата на интервю, след което да подготвите публикация в местен или училищен 
вестник. Направете снимки.

 Организирайте посещение на администрацията на природен или национален парк 
(за Свищов – ПП „Персина”; за Берковица – ПП „Врачански Балкан”, за Каварна – ПП 
„Златни пясъци”, за – Провадия ПП „Шуменско плато”; за Смолян – НП „Пирин”, къде-
то учениците могат да вземат интервю от различни представители на парка, как са 
направени техните планове за управление, как се прилагат, кои са заинтересовани-
те страни, как постигат решаване на конфликтите, как се осъществява мониторинга. 
След посещението групите могат да изготвят представяне на своето проучване и да 
преценят, кое от чутото те могат да приложат за своята защитена зона и кое, според 
тях, няма да работи.
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ТЕМА 2: Превантивна защита, мониторинг и оценка на Натура 2000 

Основно послание  
Натура 2000 – необходима инвестиция за бъдещето; 
Натура 2000 трябва да се планира и управлява с 
участието на всички заинтересовани страни;

Цели

Запознаване с необходимостта от превантивна 
защита, наблюдение и оценка на състоянието на 
защитените зони и методики за мониторинг;
Запознаване с приноса на различните 
заинтересовани страни и местните хора в 
поддържането и управлението на Натура 2000.

Методи Обсъждане, работа в групи, ситуационен анализ, 
дискусия, представяне.

Продължителност 3 учебни часа

Място на провеждане Класната стая

Необходими материали Учебна дъска (постерна хартия), цветни тебешири или 
маркери, работни листове, таблици

Прилагане на темата в учебни 
предмети от задължителната 
учебна програма

Биология и здравно образование
Свят и личност
География и икономика
Икономически дисциплини

ДЕйНОСТ 1: Възможностите на превантивната защита

Попитайте младите хора как те тълкуват същността на думата превенция (предпазване, 
предотвратяване) и какво, според тях, представлява превантивната защита. Коментирайте същ-
ността и значението на превантивната защита на защитените зони от Натура 2000 и допълнете с 
данни от информационния блок.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК 1

Превантивна защита

Превантивна защита означава вземане на мерки за избягване на значителните 
отрицателни въздействия върху видовете и местообитанията на възможно най-ра-
нен етап – по време на планиране на дейностите.

Превантивната защита се осъществява основно чрез процедурите за предвари-
телни оценки на планове, програми и инвестиционни проекти – оценка за въздействието 
върху околната среда (ОВОС), екологична оценка (ЕО) или, в случаите когато се говори за 
Натура 2000 – оценка за съвместимост (ОС). Превантивната защита се поставя като 
изискване в международните договори – Конвенция за биологично разнообразие, Конвен-
ция за промяната в климата, Конвенцията за ОВОС в трансграничен контекст, европей-
ските директиви – Директива за местообитанията, Директива за стратегическата 
екологична оценка, Директива за ОВОС, Директива за екологичната отговорност.
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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 ин-
вестиционни проекти – на ОВОС. В приложение към закона има списък от дейности, 
които задължително подлежат на ОВОС, както и такива, за които се преценява необ-
ходимостта от ОВОС за всеки конкретен случай. Например, изграждането на магис-
трала или язовир задължително подлежи на ОВОС, докато за изграждането на вет-
рогенератори, малки водохващания, се решава за всеки отделен случай. Конкретно 
за защитените зони от Натура 2000 има процедура за оценка на съвместимостта 
с целите на опазване и степента на въздействие (ОС), която се провежда самостоя-
телно 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 (ефект на натрупване) в комбинация с други 

проекти;
 предвиждане на смекчаващи и компенсаторни мерки;
 публичност на процедурите, чрез уведомяване на обществеността и организи-

ране на обществени обсъждания.

Съществуват и специфики в отделните оценки. В ОВОС или ЕО се разглежда въз-
действието на проекта, плана или програмата върху всички компоненти на околна-
та среда – въздух, вода, почви, биологично разнообразие, ландшафт, човешко здраве. 
Изводите се правят на базата на комплексното въздействие.

Направете изводи за значението и ролята на превантивната защита за постигане целите 
на екологичната мрежа. Отчетете ползите от превантивната защита в няколко направления:

 екологично – ползи за околната среда и здравето на хората;
 икономическо – намаляване на разходите и времето за постигане на определени цели, 

възможности за запазване и развитие на местни стопански практики; 

Коментирайте възможностите за участие на хората и заинтересованите страни в този про-
цес. Допълнете отговорите чрез Информационен блок 1: Участие на хората в процеса на преван-
тивна защита на защитени зони, от компакт-диска.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК 2

Нови проекти в обекти, включени в Натура 2000

Понякога се предлагат нови планове и проекти за благоустройство, които 
биха имали въздействие върху обекти, включени в мрежата Натура 2000. Например, 
би могло да става въпрос за строителство на нов път, туристически комплекс или 
откриване на нова каменна кариера. Би могло да става въпрос и за големи промени 
в текущото земеползване във и около обект, включен в Натура 2000 като, напри-
мер, мащабно залесяване или преминаване към интензивна обработка на земята. 
Никоя от тези дейности не се забранява предварително съгласно директивите на 
ЕС. Вместо това те трябва да се подложат на оценка, чрез която да се определи ве-
роятното въздействие върху обектите, включени в Натура 2000. Ако се прецени, че 
вредата е съществена, трябва да се намерят алтернативни решения. Ако все пак не 
съществуват алтернативи и проектът е от преимуществен обществен интерес, 
планът може да се одобри, при условие че се спазват определени условия. Тези условия 
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са определени в Член 6 от Директивата за местообитанията и следват принципа на 
устойчиво развитие.

Стъпалообразна процедура
В Член 6 от Директивата за местообитанията се определя стъпалообразна 

процедура на разглеждане, дали могат да се разрешат определени планове или проек-
ти. Терминът „проект” включва, както строителни работи, така и други вмешател-
ства в естествената околна среда. Терминът „план” включва планове за земеползва-
не със задължителна правна сила и отраслови планове или програми, но не включва 
общи декларации във връзка с политиката.

Първа стъпка: Първата стъпка е да се определи дали съществува вероятност, 
планът или проектът да окаже значително въздействие върху обекта. Ако се стигне 
до заключение, че няма вероятност от значително въздействие, може да се даде раз-
решение за проекта. 

Втора стъпка: От друга страна, ако съществува вероятност планът или про-
ектът да оказва значително въздействие върху обекта, от предлагащия се изисква 
да преработи проекта, за да се отстрани вероятността от тези въздействия или 
да обмисли алтернативни възможности (например, промяна на маршрута на предло-
жена пътна схема,) които не биха оказвали отрицателно въздействие върху обекта.

Трета стъпка: Ако не съществуват алтернативи, но проектът или планът се 
считат за абсолютно необходими, т. е. представляват преимуществен обществен ин-
терес, тогава може да се даде ход на проекта или плана, при условие, че се предприемат 
подходящи коригиращи мерки, с които да се гарантира запазването на общата цялост 
на мрежата Натура 2000. Решенията се вземат от националните органи на съответ-
ните държави-членки. Комисията не се намесва при вземането на тези решения, освен 
в случай на официално обжалване на взетото от държавата-членка решение. Въпреки 
това, Комисията трябва да бъде информирана за всички предложени компенсиращи 
мерки за всички одобрени, съгласно стъпка три, планове или проекти, за да може тя да 
провери, дали не се засяга последователността на мрежата Натура 2000.

Запишете на постер или на учебната дъска, и направете схема на стъпаловидната проце-
дура за оценка. Обсъдете възможните варианти и коментирайте ролята на страните-членки и на 
Европейската комисия.

ДА

НЕОказват ли планът или Проектът 
значително влияние върху 

околната среда?

Разглеждане и приемане на 
алтернативно решение

Разрешаване реализацията на 
проекта или плана

Разрешение се дава при приемане 
на коригиращи мерки

Разрешение се дава при приемане 
на компенсационни мерки

Не се дава разрешение на 
проекта или плана

ДА

НЕ
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ДЕйНОСТ 2: Пример от Европейския съюз

Разгледайте дадения пример.

Пример от ЕС: Проект за благоустройство на главното пристанище в Ротердам

През 2002 г. нидерландското правителство предложи голям проект за разширя-
ване на пристанището и прилежащата промишлена зона в Ротердам. Това разширя-
ване щеше да окаже отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете (в 
т. ч. приоритетните сиви дюни) в околните специални зони на защита. При условията 
на спазване на разпоредбите на Член 6 от Директивата за местообитанията, нидер-
ландското правителство извърши подробна оценка на проекта и стигна до заключе-
ние, че той е от преимуществен обществен интерес и не са възможни алтернативни 
решения. Въз основа на подробната оценка на възможното въздействие върху включе-
ните в Натура 2000 ценности, то предложи следния пакет от компенсиращи мерки:

 създаване на 100 ha нови приоритетни сиви дюни, които да се развиват в про-
дължение на срок от 20 години;

 създаване на 10 ha влажни дюнни междини, за да се осигурят нови местообита-
ния за един вид – приоритетната орхидея (Liparisloeselii);

 създаване на нова зона от подвижни бели дюни, равняваща се на изгубената 
зона вследствие на проекта;

 опазване на допълнителни 31 250 ha морска зона в района на специалната за-
щитена територия Ворделта (Voordelta). 

Целта не е създаване на нови местообитания, а въвеждане на мерки за нама-
ляване на въздействието върху морското дъно като, например, въвеждане на огра-
ничения за риболов с цел да се подобрят условията за търсещите храна птици. Тези 
компенсиращи мерки бяха одобрени от природозащитни НПО и представителите на 
рибностопанския отрасъл. Те бяха одобрени и от Комисията, която се произнесе с по-
ложително становище. През април 2003 г. беше дадена зелена светлина на проекта.

Коментирайте примера. Направете изводи за възможностите за реализация на благоустрой-
ствени и други проекти в зоните от Натура 2000.

ДЕйНОСТ �: Силата на положителните практики

Разделете класа на две групи и им предоставете информационните блокове за две добри 
практики от България. Организирайте представяне на групите. Дискутирайте случаите. Сравнете 
ги и направете изводи.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК 1

Случаят Кресна – „светлина в тунела” за бъдещето на Кресненското дефиле

Автомагистрала „Струма” е част от транс-европейския коридор №4 от София 
до Атина. Според първоначалните планове на Национална агенция „Пътна инфра-
структура” автомагистралата трябваше да премине по протежение на Кресненско-
то дефиле, което е много важен екологичен коридор по река Струма и е в Натура 2000. 
ОВОС не разглеждаше никакви алтернативи. В същото време в някои участъци от 
трасето започнаха строителни работи, без да се оцени кумулативния ефект върху 
околната среда по протежение на цялото трасе.

През 2004 г. Бернската конвенция отвори файл срещу България по случая „Кре-
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сна”. През същата година БДЗП и други природозащитни организации наеха екип от 
инженери по пътна инфраструктура, за да проектират възможни алтернативи на 
трасето на магистралата, които избягват горещите екологични точки. Инжене-
рите доказаха, че е възможно преминаване на магистралата извън дефилето. През 
2006 г. започна разработването на втора ОВОС, която бе представена за обществе-
но обсъждане през 2007 г. в населените места, засегнати от автомагистралата. Не-
правителствените организации отново заключиха, че въздействието върху биораз-
нообразието  не е в достатъчна степен оценено. И втората оценка не разглеждаше 
всички предложени алтернативи, като алтернативата, предложена от природоза-
щитниците, бе отхвърлена по технически причини.

Жителите на Кресна подкрепиха протестите на природозащитниците срещу 
заключенията на втората ОВОС. През лятото на 2007 г. бяха проведени серии от срещи 
между природозащитните организации и правителството, за да се обсъждат допъл-
нения към предложените трасета. В крайна сметка бе постигнато съгласие да се про-
ектира 16-километров тунел през дефилето, като се избягнат приоритетните мес-
тообитания и видове. Тунелът осигуряваше допълнителна сигурност, защото бе далеч 
от силно сеизмичните зони вътре в дефилето. През декември 2007 г. правителството 
взе решение магистралата да премине през Кресненското дефиле чрез тунел, като по 
този начин гарантира опазването на застрашените видове и местообитанията им. 

Случаят Кресна демонстрира какво може да бъде постигнато, ако хората ра-
ботят заедно. Изграждането на тунел гарантира запазване на биоразнообразието, 
но в същото време е резултат от по-отворен и демократичен подход за вземане на 
решения, който се съобразява с мнението на обществеността. Този резултат много 
трудно би могъл да се постигне без подкрепата на Бернската Конвенция и твърдата 
позиция на Европейската комисия, да не финансира проект, свързан с разрушаването 
на защитена зона.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК 2

Общ устройствен план на Столична община

Общият устройствен план (ОУП) на Столична община е може би най-широко об-
съжданият документ, свързан с устройствено планиране на дадена територия в Бъл-
гария досега. Той бе качен на интернет-страницата на общината и бе общодостъпен 
за всички граждани. Бурното развитие на строителството в Столичния град и окол-
ните територии, масовото застрояване на зелени площи и други фактори от подобен 
характер наложиха актуализация на действащия план през 2008 г. Актуализацията бе 
последвана от актуализация на екологичната оценка към плана. Поради наличието на 
Специално защитени зони и Зони под специална защита от Натура 2000, в екологич-
ната оценка влезе нов елемент – Доклад за съвместимостта с целите и предмета на 
опазване в защитените зони от Натура 2000. В резултат от тази оценка се оказа, че 
има доста предвиждания в ОУП, които могат да доведат до разрушаване на местооби-
тания в защитените зони, до изолацията на някои от тях от околните територии, 
до разпокъсването на екологичните връзки между тях. Експертите предложиха пре-
махване на някои устройствени зони, промяна на параметрите на други, промяна от 
едни устройствени зони в други. Наред с хилядите постъпващи мнения от граждани по 
различни аспекти от ОУП, се проведоха нарочни срещи-дискусии по предложените про-
мени в плана заради Натура 2000. В тях участваха основно проектантите, но в някои 
случаи и представители на засегнатите общини. Потърсиха се варианти за прилага-
не на предложените промени и в хода на обсъждането се излезе със списък от мерки за 
всяка една от защитените зони, около които всички се обединиха.

На практика в случая нуждите от опазване на Натура 2000 бяха интегрирани в 
основния документ за устройствено развитие на Столичната община, точно така, 
както се изисква от Европейското законодателство.
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ДЕйНОСТ �: Мониторинг и индикатори

Поставете за обсъждане пред учениците въпросите:

 Как може да се направи оценка на състоянието на защитените територии?
 Необходимо ли е да се осъществява наблюдение и контрол над защитените тери-

тории и защо?
 Какви методи и индикатори могат да се използват за оценка?

След изказване на предположения от страна на младите хора организирайте кратка дис-
кусия и изяснете на младите хора какво представлява проследяване на състоянието (монито-
ринг) на биоразнообразието и значението му за Натура 2000.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК 1

Мониторинг и неговото значение

Понятието „мониторинг” е повтарящо се във времето изследване с цел реги-
стриране и проследяване на промени в характеристиките на изследвания обект. В 
природозащитата мониторингът 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.

Проследяването на състоянието на защитените зони от Натура 2000 е клю-
чов елемент от процеса на опазването им. За да наблюдаваме промените в защите-
ните зони и да реагираме на тях е необходимо да проследяваме факторите, които ги 
предизвикват. Така можем да се спрем на най-подходящите решения и действия, кои-
то да гарантират постигане на поставените цели. 

Нуждата от мониторинг и представянето на информация за състоянието и 
тенденциите на биоразнообразието чрез подходящи индикатори, е предвидено в ре-
дица международни договори и споразумения. В България мониторингът е залегнал 
в Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разноо-
бразие, организирана и ръководена от министъра на околната среда и водите чрез 
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Заедно направете изводи, че отчитането на състоянието не може да стане без определени 
показатели (количествени и качествени), наречени индикатори.

Организирайте мозъчна атака: Защо птиците са добър индикатор за състоянието на 
околната среда?

Запишете предложенията на постер или на учебната дъска. При необходимост допълнете 
с информация от информационния блок.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК 2

Защо птиците са добър индикатор за състоянието на околната среда 

1. Срещат се в почти всички типове местообитания.
2. Отразяват промените при другите животински групи и растителни съобщества.
3. Чувствителни са на промени в средата.
4. Събрани са много данни за тях и е реалистично да се продължи събирането на нови.
5. Популярни са сред широката общественост.
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ДЕйНОСТ �: Мониторинг и оценка на защитените зони

Разделете класа на три групи по интересен начин и на всяка една от групите представете 
работни листове. Организирайте работата на групите, като поставите задачи, зададете указания 
за представяне на резултатите и необходимото време. Резултатите учениците трябва да предста-
вят чрез попълнени таблици, представени в Работен лист 4.

РАБОТЕН ЛИСТ 1

Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда от 1967 г. 
в почти всички европейски държави и се координира от „Уетлъндс Интернешънъл” 
(Wetlands International). Целите на преброяването са да се определи размерът на ев-
ропейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влаж-
ните зони, където те зимуват. Подобни схеми за мониторинг допринасят за просле-
дяване на по-общите промени в околната среда, и последствията от тях за хората 
и биологичното разнообразие. Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) 
организира Среднозимно преброяване на водолюбивите птици от 1990 г., със съдей-
ствието на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), представители на 
природозащитни неправителствени организации, Държавна агенция по горите, БАН 
и доброволци по места. Преброяването се провежда ежегодно в началото на януари 
и обхваща основните за зимуващите птици места по Дунавското и Черноморското 
крайбрежие, и водоемите във вътрешността на страната. За повече информация за 
Среднозимното преброяване, посетете интернет-страницата на Дружеството на 
адрес: http://bspb.org/category.php?chPage=1&menu_id=49

РАБОТЕН ЛИСТ 2

Мониторинг на обикновените видове птици

Основна цел на Мониторинга на обикновените видове птици (МОВП) е да се уста-
новят тенденции за разпространение и развитие на най-широко разпространените 
видове птици и те да се използват като индикатор за оценка на състоянието на биоло-
гичното разнообразие и оценка на устойчивостта на управление на земите в България.

Благодарение на Мониторинга на обикновените видове птици се постига:

 Събиране на информация за ежегодните и дългосрочните промени в численост-
та на популациите на голям брой гнездящи видове птици в различните место-
обитания на територията на България.

 Спомагане за по-доброто разбиране на биологията на птиците и особено на 
причините за тяхното намаляване.

 Допринасяне за опазването на птиците чрез включване в изследването на го-
лям брой доброволци от цяла България.

 Допринасяне за формирането на общоевропейския индикатор за биологично-
то разнообразие, основан на тенденциите в разпространението на обикно-
вените видове птици.

Проучването на обикновените видове за България  се осъществява от 2004 г. 
В проекта участват хора от цялата страна. Мониторингът се извършва от добро-
волци, включително и от много млади хора (ученици и студенти). Всеки наблюдател 
посещава пробната си площадка три пъти през годината. 
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1.  Първото посещение е през април и е за определяне на най-подходящия трансект 
(маршрут) и описание на местообитанията, попадащи в квадрата, извършва 
се всяка година, за да се отчетат промени, ако има такива. 

2. Второто посещение (първо отчитане) е в периода 15-ти април –15-ти май, об-
хождат се вече определените трансекти и се записват всички наблюдавани, 
или чути птици. 

3. Третото посещение (второ отчитане) е около 4 седмици след второто, т.е. в 
периода 15-ти май –15-ти юни. Отново се обхожда трансектът и се записват 
всички регистрирани птици.

Изследвани местообитания
От пробните площадки най-голяма площ – над 60% заемат местообитанията, 

които се ползват за целите на селското стопанство. Орната земя с посеви и други 
тревни култури съставляват 37% от общата площ на изследваните местообита-
ния, а тревните съобщества, използвани за паша на домашни животни или косене, са 
около 10%. Значителна част от пробните площадки – около 25% попадат в райони с 
дървесна и храстова растителност, като широколистните гори заемат най-голям 
дял – около 8%, следвани от храсталаци на местата с умерен климат – около 6%. Ур-
банизираните територии заемат около 14%, а водоемите едва около 1%.

Тенденции в числеността на популациите 
От общо регистрираните в пробните площадки 191 вида птици, данните за 

38 вида се оценяват като достатъчни по количество и качество, за да може да се 
определи тенденцията в числеността на популациите им за периода 2005-2008 г. 
Освен че се определя промяната в числеността за 2007 г. спрямо 2005 г., се извършва 
класифициране на видовете и според тяхната средногодишна (дългосрочна) промя-
на в тенденцията.

Класификация на тенденциите. 
Тенденциите се класифицират в пет групи:

 Силно нарастваща популация
 Умерено нарастваща популация
– Стабилна популация
* Неопределена популация
 Умерено намаляваща популация 
 Силно намаляваща популация

Анализи са направени за 38 вида, от които два вида се увеличават значително, 
три вида се увеличават умерено, шест вида намаляват умерено и два вида намаля-
ват значително. Останалите 26 вида са с неопределена тенденция, поради статис-
тически особености (широките граници на доверителните интервали и неяснота, 
дали средната промяна в тенденцията е по-малка или по-голяма от 5% годишно). С 
добавянето на данните от всяка следваща година и нарастването на броя на пробни-
те площадки, прецизността в резултатите за видовете ще бъде подобрена. 

Индексът на птиците, обитаващи земеделските земи в България се изготвя на 
базата на тенденции в числеността на птиците, чиито популации обитават основ-
но земи, ползвани за целите на селското стопанство (орна земя с различни посеви, 
пасища, сенокосни ливади и др.). От 38-те широко разпространени видове птици, на 
които са определени промените в числеността за периода 2005-2008 г., 17 вида са оп-
ределени като представителни за земеделските земи. От тези 17 вида птици, 6 са с 
тенденции, определени като умерено намаляващи. Това са пъдпъдък (Coturnix coturnix), 
папуняк (Upupa epops), качулата чучулига (Galerida cristata), полска чучулига (Alauda 
arvensis), червеногърба сврачка (Lanius collurio) и сива овесарка (Miliaria calandra). Голя-
мото белогушо коприварче (Sylvia communis) и полското врабче (Passer montanus) са 
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единствените видове, които са определени като силно нарастващи. Останалите 8 
вида, влизащи в индикатора, засега са класифицирани като неопределени, тъй като 
за тях не е сигурно, дали тази тенденция е повече или по-малко от 5% годишно. 

За повече информация за мониторинга на обикновените видове птици, посете-
те сайта на Дружеството за защита на птиците на адрес:

http://bspb.org/monitoring/

РАБОТЕН ЛИСТ �

Мониторинг на Орнитологично важни места (ОВМ) 

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

 състоянието и тенденциите на популациите на птиците и техните место-
обитания;

 конкретни заплахи и проблеми в ОВМ и установяването им на достатъчно ра-
нен етап, за да се реагира своевременно за премахването им;

 ефективността на предприетите природозащитни действия и дейности.

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

Световна рамка за мониторинг на ОВМ е част от световната стратегия за 
мониторинг на птиците и предлага стандартизирана схема за оценка на състояние-
то им, както и насоки за разработване и прилагане на национални схеми за монито-
ринг на ОВМ. Схемата се основава на проследяване на 3 индикатора: натиск (Pressure), 
състояние (State) и отговор (Response). 

Индикаторът за натиск помага за определяне и проследяване на основните 
заплахи за видовете птици и техните местообитания в ОВМ. Например, степента 
на интензификация на селското стопанство, свръхексплоатацията на природните 
ресурси и замърсяването. 

Индикаторът за състояние отразява състоянието на популациите на видове-
те птици и техните местообитания в ОВМ и показва тенденциите в развитието на 
това състояние. Например, численост на популациите на видовете, или качество и 
размер на местообитанията им. 

Индикаторът за отговор служи за определяне и проследяване на природоза-
щитните мерки и действия, които са били приложени, за да се отстрани или намали 
вредното въздействие на застрашаващите фактори. Например, промени в защит-
ния статут на територията, осъществяване на природозащитни действия и създа-
ване на местни групи от сътрудници и застъпници.

I. Проследяване на състоянието на видовете и местообитанията
ОВМ се определят за опазването на определени видове птици, затова най-ва-

жната част от мониторинга е да проследим дали сме постигнали тази цел. Ако по-
пулациите 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 на-
чалното състояние), какво ще наблюдаваме (обектите на мониторинга), как ще го 
наблюдаваме (методиките), как ще анализираме събраната информация, и, не на по-
следно място – кои са участниците в процеса. За целта за всяко ОВМ се изработват 
индивидуални схеми за мониторинг, за които трябва да се определи времето, през ко-
ето мониторингът 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.).
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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 със-
тоянието 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 неговият природозащитен статус се определят по метода на “най-
слабото звено”, в случая – най-застрашените видове. Ако всички наблюдавани видо-
ве 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 раз-
познаване на видовете птици, обект на мониторинг, умения за прилагане на полеви-
те методи за броене на птици, както и умения за анализ и оценка на резултатите. 
Обикновено анализът и оценката се правят от ограничен брой специалисти и след 
това резултатите се предоставят на всички участници в мониторинга и на заинте-
ресованите страни. Предизвикателството за полевото събиране на данни (същест-
вената част от мониторинга), обаче, остава. 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 мест-
ни хора да се насърчават да извършват тази дейност. 

II. Проследяване на въздействията (натиска) върху ОВМ
За да могат ефективно да се опазват застрашени видове птици, задължител-

но трябва да се познават, не само биологичните им особености, но и екологичните им 
изисквания към средата.

Непосредствените заплахи за видовете и местообитанията им почти винаги 
са причинени от хората и се коренят в едни от най-големите проблеми на човечество-
то. Те включват нарастването на населението на планетата, съответно повишена 
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консумация и черпене на природни ресурси, нарастваща бедност и ограничен достъп 
до тези природни ресурси, несправедлив световен пазар. Унищожаването на место-
обитанията – деградацията и разпокъсването им, е най-голямата заплаха за пти-
ците 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 интензифицира-
нето, и разширяването на земеделието, са едни от най-големите заплахи за место-
обитанията 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 друга.

Един от най-добрите методи за оценка на заплахите (натиска) върху ОВМ е чрез 
проследяване на състоянието на популациите на доминиращите видове. Прякото 
проследяване на заплахите става чрез процедурите за превантивна защита (ОВОС, 
екологична оценка), посещение на място за регистриране на отделните човешки дей-
ности, проследяване на официални статистики за тях.

Проследяването на въздействията върху ОВМ не изисква специални умения, 
притежавани от тесен кръг специалисти, за които е нужно продължително обуче-
ние. Всеки може да осъществява този вид мониторинг, като е необходимо да познава 
основните елементи на процедурите по ОВОС, които са свързани с участието на об-
ществеността, както и да развие някои личностни качества като наблюдателност 
и умение за общуване с хора.

III. Проследяване на ефекта от природозащитните усилия за опазване на ОВМ
Очевидно е защо трябва да се проследява състоянието на ОВМ, както и на въз-

действията върху него – за да можем по-ефективно да опазим птиците. Важно е, оба-
че, да можем да оценим и ефекта от собствените си природозащитни усилия, за да 
разберем дали правилно сме подбрали инструментите и подходите, с които да въз-
действаме.

Оценката на ефективността на природозащитните действия цели да отго-
вори на следните въпроси:

 Дали усилията имат въздействие?
 Устойчиви ли са практиките на ползване?
 Постига ли се благоприятното природозащитно състояние на видовете, за ко-

ито мястото е важно?

Отговорът на тези въпроси може да помогне за правилното насочване на при-
родозащитните дейности в бъдеще.

При оценката на природозащитните усилия задължително се проследяват 
следните параметри:

Законова защита – оценява се дали цялата територия на ОВМ е поставена под 
законова защита, каква строгост има тази защита, дали ключовите (сърцевинни) 
зони в ОВМ са получили подходяща защита като защитени територии.

План за управление – проследява се дали има действащ или в процес на разра-
ботка план за управление, дали той се прилага и какви са резултатите от прилага-
нето му.

Наличие на местна група от поддръжници – създаването и дейността на таки-
ва групи може значително да допринесе за реалното прилагане на природозащитни 
мерки и опазване на местата.

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 с 
изготвени становища от страна на НПО, природозащитни проекти.
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РАБОТЕН ЛИСТ �

Таблица за описание на методите за мониторинг

Характерни особености – показатели за сравнение Методика / Мониторинг

Какво се отчита чрез методиката (кои са 
водещите индикатори)?

Къде се прилага методиката (определете 
териториите в България)?

Кога се осъществява методиката (период от 
годината и брой отчитания)?

Кой може да осъществява методиката? 
Могат ли да се включат непрофесионалисти и 
млади хора?

Какво значение имат тенденциите, които 
показват резултатите от изследванията?

Организирайте представяне на 
работните групи. Направете сравне-
ние на трите методики за мониторинг, 
като отчетете приликите и разликите. 
Направете изводи за значението на ре-
зултатите по отношение на територии-
те, които са и защитени зони по Натура 
2000. Отчетете приноса и значението на 
участието на широка група от участни-
ци, включително и много доброволци. 
Коментирайте желанието на младите 
хора да се включат в реализирането на 
подобни проучвания.

Възможности за последващи дейности:

 Проведете допълнително приложените в компакт-диска дейности, разглеждащи въз-
можностите за участие в превантивната защита и проследяване на процеса за одобря-
ване на инвестиционен проект;

 Направете проучване на дейности за превантивна защита, предприети към защитени 
зони от вашия район. Организирайте представяне на резултатите;

 Направете проучване на процеса на одобряване и реализиране на инвестиционни 
проекти на местно ниво, касаещи защитените зони от Натура 2000. Организирайте 
представяне на резултатите;

 Направете проучване на институции и организации на местно ниво, реализиращи ме-
тодиките за мониторинг. Организирайте срещи, запознайте се с резултатите за защите-
ните зони от вашия район. Дискутирайте възможностите за участие на младите хора в 
мониторинг на местно ниво.
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ТЕМА �:  Принос на екологичната мрежа за околната среда

Основно послание  

Натура 2000 – съхранена природа, запазено богатство 
на места и видове;
Местата от Натура 2000 намаляват негативните 
климатични промени.

Цели

Запознаване с екологичните екосистемни услуги 
на биологичното разнообразие и приноса на 
Екологичната мрежа Натура 2000;
Запознаване със социалните услуги на биологичното 
разнообразие и приноса на Екологичната мрежа 
Натура 2000.

Методи Обсъждане, дискусия, работа в групи, ситуационен 
анализ, представяне

Продължителност 3 учебни часа

Място на провеждане Класната стая

Необходими материали Учебна дъска (постерна хартия), цветни тебешири или 
маркери,  работни листове, таблици

Прилагане на темата в учебни 
предмети от задължителната 
учебна програма

Биология и здравно образование
Свят и личност
География и икономика

ДЕйНОСТ 1: Екосистемните услуги на биологичното разнообразие

Припомнете на учениците същността на биологичното разнообразие и неговата роля, и 
значение за съществуването на природните системи и човешкото общество.

Разделете класа на две групи и поставете задача групите да работят в две направления – под-
държащи екосистемни услуги и регулиращи екосистемни услуги на биологичното разнообразие. 
Представете на групите работни листове и определете начина на представяне и нужното време.

РАБОТЕН ЛИСТ 1

Поддържащи екосистемни услуги на биологичното разнообразие

I II III

Услуги, необходими за производството на 
всички останали екосистемни услуги:

• формиране на почвата
• кръговрат на органичните вещества
• производство на първична продукция
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I – Поддържащи екосистемни услуги на биологичното разнообразие
II – Участие в услугите (възможности и механизми) при запазено биологично разнообразие
III – Промени на услугите при загуба на биологично разнообразие

РАБОТЕН ЛИСТ 2

Регулиращи екосистемни услуги на биологичното разнообразие

I II III

Ползи от регулирането на процесите в 
екосистемите:

• регулиране на климата
• регулиране на болестите
• регулиране на водните ресурси
• пречистване на водите
• намаляване на почвената ерозия

I – Регулиращи екосистемни услуги на биологичното разнообразие
II – Участие в услугите (възможности и механизми) при запазено биологично разнообразие
III – Промени на услугите при загуба на биологично разнообразие

Организирайте представяне на групите. Дискутирайте как биологичното разнообразие 
допринася за функциониране на екосистемите при запазено и при намалено биологично разно-
образие. Разгледайте приноса на биологичното разнообразие за:

 Развитие на екосистемите (сукцесия);
 Стабилност на екосистемите (състояние на климакс);
 Поддържане на екологично равновесие.

Направете изводи. Обърнете специално внимание на възможностите биологичното разно-
образие да доведе до намаляване на негативния ефект на един от основните глобални екологични 
проблеми – промяна на климата. Коментирайте ролята на Екологичната мрежа Натура 2000 за:

 Запазване на биологичното разнообразие и поддържане, и регулация на  стабилни 
екосистеми;

 Намаляване на негативните последици от човешката дейност върху околната среда 
(например климатичните промени и опустиняване).

Забележка: Данните за работните листове са взети от източник: Натура 2000 – бюлетин на 
Европейската комисия.

ДЕйНОСТ 2: Социални услуги на биологичното разнообразие

Припомнете си значението и ролята на биологичното разнообразие за човешкото обще-
ство. Заедно или по групи разгледайте работния лист и направете сравнение на социалните ус-
луги на биологичното разнообразие, ако то е запазено и ако то е намалено. 
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РАБОТЕН ЛИСТ

Социални услуги на биологичното разнообразие

I II III IV

Продукти, получавани от 
екосистемите

• храна
• прясна вода
• влакна
• биохимикали
• дърва за горива
• генетични ресурси

Културни ресурси и не-ма-
териални ползи

• отдих и еко-туризъм
• духовност и 

религиозност
• естетика
• вдъхновение
• обучение
• културно наследство

Сигурност. Свобода и избор
• способност да живеем в чиста 

и сигурна околна среда;
• способност да намалим 

уязвимостта към екологичен 
шок и стрес.

Основни средства за добър 
живот

• способност за достъп до 
ресурси за придобиване на 
доход и припечелване на 
прехраната

Здраве
• получаваме адекватна 

медицинска помощ;
• имаме възможност да сме 

свободни от болести, които 
могат да се избегнат;

• имаме подходяща и чиста 
питейна вода;

• имаме чист въздух;
• имаме енергия да 

поддържаме топлина и хлад;

Добри социални връзки

I – Социални услуги на биологичното разнообразие
II – Фактори, определящи добруване на хората
III – Услуги при запазено биологично разнообразие
IV – Услуги при намалено биологично разнообразие

Дискутирайте как биологичното разнообразие допринася за добруването на човешкото 
общество при запазено и при намалено биологично разнообразие. Разгледайте приноса на би-
ологичното разнообразие за:

 Развитие на човешкото общество;
 Стабилност на общностите (социална, икономическа);

Направете изводи. Обърнете специално внимание на възможностите биологичното раз-
нообразие да доведе до намаляване на негативните последици от човешката дейност върху 
околната среда. Коментирайте ролята на Екологичната мрежа Натура 2000 за:

 Запазване на биологичното разнообразие и поддържане на стабилно социално общество;
 Стабилните общности могат да генерират много повече възможности за намаляване 

на негативните последици от човешката дейност върху околната среда (например кли-
матичните промени и опустиняване).
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Забележка: Данните за работните листове са взети от източник: Натура 2000 – бюлетин на 
Европейската комисия.

ДЕйНОСТ �: Няколко факта за значението на биологичното разнообразие

Разделете класа на три групи и предоставете на всяка една от групите работен лист с ин-
тересни факти за биологичното разнообразие в няколко направления. Поставете на всяка група 
да представи своите факти по атрактивен начин.

РАБОТЕН ЛИСТ 1

Биоразнообразието предоставя важни продукти:

 Храна – около 75 000 растения в света са годни за консумация. 90% от храната, 
която се консумира по света, е произведена само от 20 вида растения.

 Лекарства – в Германия повече от половината от регистрираните лекарства 
се правят от растителен материал. Аспиринът се извлича от върбите.

РАБОТЕН ЛИСТ 2

Биоразнообразието предоставя икономически ползи:

 Световна стойност на услугите, предоставяни от екосистемите. Екосисте-
мите предоставят услуги на стойност, най-малко 16-54 трилиона долара го-
дишно, което надхвърля средно два пъти брутния вътрешен продукт на всички 
страни на планетата, взети заедно;

 Въглероден кредит. Протоколът Киото създаде пазар за въглеродни кредити, 
който е на стойност около 11 милиарда евро годишно и се увеличава;

 Отдих и туризъм. За много страни биоразнообразието е главна атракция за 
привличане на туристи.

 Местно и регионално развитие. Биологичните активи (ценности) на един район са 
критичен фактор за неговата икономическа конкурентна способност в бъдеще.

РАБОТЕН ЛИСТ �

Биоразнообразието предоставя генетични резерви за бъдещето:

Много нови лекарства могат да се разработят на базата на 125 000 тропиче-
ски цветни растения, открити досега.

През 1970 г. агресивен вирус унищожи оризовите полета от Индия до Индонезия. 
От 6273 сорта ориз, тествани за стабилност срещу вируса, само един сорт показа 
устойчивост и успя да запази жизненоважен хранителен ресурс за милиони хора.

Организирайте представяне на групите. Коментирайте тези факти, които най-силно са 
впечатлили младите хора.

ДЕйНОСТ �: Биологичното разнообразие - генетичен резерв

Припомнете с учениците компонентите на биологичното разнообразие (екосистемно, ви-
дово, генетично). Обяснете им, че разнообразието на гените и алелите на индивидите от една 
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популация формира нейната хетерогенност и предопределя нейния резерв. Коментирайте коя 
популация ще има възможност да се приспособи и оцелее. Коментирайте конкретни примери.

РАБОТЕН ЛИСТ

Възможности за адаптиране и оцеляване

I II III IV

Променящи се условия на средата

Развитие на болестотворни причинители 
и епидемии

Нарушено равновесие на екосистемите 
(например нарушени хранителни връзки)

Възможности за участие в еволюционен 
процес

Друго

I – Възможности за адаптиране и оцеляване
II – Популации с висока хетерогенност
III – Популации със средна хетерогенност
IV – Популации с ниска хетерогенност

ДЕйНОСТ �: Биологичното разнообразие и бъдещето

Припомнете на младите хора старата народна приказка, в която една общност решила 
да се отърве от много възрастните хора. Само един син спасил баща си от суровата присъда и, 
когато общността останала без зърно след година на суша, именно старият мъдър човек посъ-
ветвал да се разровят мравуняците, за да се осигури зърно за посев. Коментирайте приказката и 
изводите от нея. Има ли в приказката послания и към съвременните хора?

Обсъдете ситуацията: Ако след 50 години човечеството достигне 8,5 милиарда души, как-
ви възможности може да предостави биологичното разнообразие за:

 Изхранване на хората;
 Лечение на хората;
 Осигуряване на вода;
 Нови работни места;
 Развитие на местните общности;

Коментирайте ролята и възможностите на Екологичната мрежа Натура 2000 да осигури 
добро бъдеще на хората след нас. Натура 2000 е това, което сте обичали и харесвали като деца и 
което ще можете да го покажете на вашите внуци. Направете изводи.

Възможности за последващи дейности:

 Направете проучване и представете конкретни данни и факти за екосистемни и соци-
ални услуги на биологичното разнообразие. Можете да поставите конкретни индиви-
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дуални и групови задачи на учениците за проучване на възможностите за използване 
на биологичните ресурси за храна, лечение и други;

 Направете проучване и представяне на конкретни примери за това, как генетичният 
резерв на дадена популация (включително и човешката) може да осигури приспособя-
ване, оцеляване и еволюционно развитие;

 Направете проучване за конкретни примери от Екологичната мрежа Натура 2000, има-
щи принос в подобряване на екосистемните екологични и социални услуги;

 Направете проучване на възможностите за подобряване климатичното състояние на 
планетата и намаляване на опустиняването. Обърнете внимание на предложенията и 
възможностите, свързани с биологичното разнообразие. Организирайте представяне.
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МОДУЛ �. Натура 2000 и хората

Водещи цели:
	Разбиране за взаимодействието, което съществува между Натура 2000 и устойчивите 

местни общности, и с възможностите за участие на хората в процеса на природозащи-
та, опознаване и опазване на местата от Натура 2000.

	Осъзнаване на положителното влияние на Натура 2000 върху здравето на хората от 
защитените зони.

	Разбиране на възможностите за развитие на устойчиви (природосъобразни) местни 
бизнес практики, селско и горско стопанство, туризъм, отдих и почивка в защитените 
зони от Натура 2000.

	Осъзнаване на възможностите за бъдещото развитие на Натура 2000 в България и подо-
бряване на природното, социалното и икономическо състояние на защитените зони.

Ключови понятия: Устойчиво развитие, Дневен ред XXI век (Agenda 21), оценка на устойчи-
вост, модели на потребление, устойчиви селища, индекс на благосъстоянието, канцерогенна и 
мутагенна опасност, антиейджинг, смекчаващи, възстановяващи, коригиращи и компенсаторни 
мерки, стъпалообразна процедура за одобряване на планове и проекти, устойчиво използване на 
природните ресурси, Регламент за развитие на селските райони, агроекологични мерки, горско-
екологични мерки, финансиране и компенсиране, масов, природен, устойчив туризъм.
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ТЕСТ ЗА САМООцЕНКА

Познавам как Натура 2000 постига природозащитни цели.

Вярно ли е? Да Не Точки

1 Опазването на биологичното разнообразие е един от петте водещи 
приоритети в концепцията за устойчиво развитие.   

2 Натура 2000 няма връзка с концепцията за устойчиво развитие.   
� Индексът на благосъстояние на хората не отчита индикатори, показ-

ващи състоянието на околната среда.   
� Моделът на организация на местните общности, селищата и начина 

на живот, подпомагат изграждането на екологичната мрежа и имат 
ползи от нея.   

� Натура 2000 създава условия за по-добро здраве и качество на жи-
вот на хората от защитените зони.   

6 Най-новият и модерен клон на медицината, занимаващ се със заба-
вянето на стареенето, антиейджинг, разглежда околната среда като 
един от своите пет основни стълба.   

7 В защитените зони от Натура 2000 са невъзможни проекти за инфра-
структура, строителство на пътища и туристически комплекси.   

8 Съществуват множество възможности за финансиране и/или ком-
пенсиране на земеделските стопани и горовладелци в Натура 2000.   

9 В Натура 2000 всички земи са изведени от експлоатация.   
10 Новият Регламент за развитие на селските райони залага на агро-

екологични и горскоекологични мерки за управление на земите и 
горите в Натура 2000.   

11 Един от принципите на устойчив туризъм изисква насърчаване на 
поведение на хората, което зачита околната среда.   
Общ резултат:   

Скала за самооценка за ниво на познания за ползите и възможностите, които дава 
Натура 2000 на хората от местните общности (1 верен отговор – 1 точка):

1-� точки – незадоволително ниво
�-� точки – ниско ниво
6-7 точки – добро ниво
8-9 точки – много добро ниво
10-11 точки – високо ниво

Отговори: 1 – Да, 2 – Не, � – Не, � – Да, � – Да, 6 – Да, 7 - Не, 8 – Да, 9 – Не, 10 – Да, 11 – Да
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ТЕМА 1: Натура 2000 и развитието на устойчиви местни общности

Основно послание  Като опазва природата, Натура 2000 гарантира добро 
качеството на живот на хората.

Цели

Запознаване със същността, изграждането на 
устойчиви местни общности и значението им за 
Екологичната мрежа Натура 2000;
Осъзнаване приноса на всеки човек в процеса 
на развитие и поддържане на устойчива местна 
общност, и оказване чрез нея на положително 
влияние върху Натура 2000;
Осъзнаване положителното влияние на Натура 2000 
върху устойчивите селища.

Методи Обсъждане, дискусия, работа в малки групи, 
представяне, споделяне

Продължителност 3 учебни часа

Място на провеждане Класната стая, актовата зала

Необходими материали Учебна дъска (постерна хартия), цветни тебешири 
или маркери,   работни листове

Прилагане на темата в учебни 
предмети от задължителната 
учебна програма

Биология и здравно образование
Свят и личност
География и икономика
История и цивилизация
Икономически дисциплини

ДЕйНОСТ 1: Устойчиво развитие и околна среда

Попитайте учениците: Какво важно за човечеството и околната среда събитие се е 
състояло през 1992 г. в Рио де Жанейро (Бразилия)? 

Припомнете фактите относно Световната конференция на ООН, изведените важни между-
народни документи, които учениците знаят.

В зависимост от възрастовите особености на учениците и техните познания, им предоста-
вете информация от информационния блок и коментирайте:

 Кои са предпоставките, довели до извеждането на концепцията за устойчиво раз-
витие?!

 Какво представлява концепцията за устойчиво развитие?
 Кой ще реализира идеята за устойчиво развитие?
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ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК 1

Концепция за устойчиво развитие 

Разрастващото се и  технически усъвършенстващо се човечество, в своя стре-
меж към добър живот, поставя на дневен ред редица проблеми на взаимоотношения-
та си с околната среда. Потребява все повече и повече природни, и енергийни ресурси, 
експлоатират се нови територии и места, замърсяват се водата, въздухът и поч-
вите, и това неизменно води след себе си до нарушаване на крехкия природен баланс. 
Екологичните предизвикателства и проблеми се увеличават и придобиват глобален 
характер –  затоплящият се климат, разрушаването на озоновия слой, киселинните 
дъждове, загубата на биологично разнообразие. И няма човек, който пряко или кос-
вено да не е засегнат от тях. Нужна е промяна. Необходими са нов тип поведение и 
отношение, промяна в мисленето и начина на живот.Човечеството осъзна тази не-
обходимост и пое по нов път след Световната конференция на ООН „Околна среда и 
развитие”, която се състоя в Рио де Жанейро през 1992 г. Този нов път е пътят на ус-
тойчивото развитие. Какво е „Устойчиво развитие”? 

Устойчивото развитие е световно призната концепция за начин на развитие, 
който отговаря на настоящите нужди на човечеството, запазвайки необходимите 
потенциал и ресурси за нуждите на бъдещите поколения. 

Устойчивото развитие е начин на използване на природните ресурси, който 
цели да задоволи човешките нужди, като същевременно запазва естествения баланс 
в околната среда, така че тези потребности да могат да бъдат задоволявани, как-
то в текущия момент, така и в далечното бъдеще. Устойчивото развитие обединя-
ва два основни стремежа на обществото: 

 постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стан-
дарт;

 опазване и подобряване на околната среда и за в бъдеще.

Устойчивото развитие разпознава взаимната зависимост между околната 
среда, социалната и икономическата сфера, и утвърждава чувството за равенство и 
справедливост, чрез повишаване на човешките възможности и гражданско съзнание.

Поставете задача заедно или в малки работни групи да се предложи схематично модел, 
който най-точно да представи взаимовръзката между трите компонента, които са елементи в 
концепцията на устойчивото развитие.

ОКОЛНА СРЕДА

ЧОВЕшКО ОБщЕСТВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
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ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК 2

Световни конференции на ООН за околна среда и развитие

На Световната конференция за околна среда и развитие на ООН в Рио де Жаней-
ро държавните глави на представляващите страни приеха следните изключително 
важни за бъдещото развитие на човечеството документи: 

 Декларация за околната среда и развитието, която съдържа 27 основополага-
щи принципа, от които държавите следва да се ръководят в дейността си по 
осигуряване на развитието и благосъстоянието на хората;

 Дневен ред XXI век (Agenda 21) – световна програма за постигане на устойчиво 
развитие от социална, икономическа и екологична гледна точка;

 Заявление за принципите, засягащи управлението, защитата и устойчивото 
развитие на всички видове гори;

 Рамкова конвенция на ООН за промяна на климата;
 Конвенция за биологичното разнообразие.

Десет години по-късно в Йоханесбург, през 2002 г., се състоя втората Световна 
конференция на ООН „Околна среда и развитие”, на която бяха изведени 5 основни при-
оритета за устойчиво развитие: вода и канализация; енергия; здравеопазване; селско 
стопанство; биоразнообразие.

Изведете ключовите моменти в концепцията за устойчиво развитие – взаимовръзката 
между общество, околна среда и икономическо развитие; грижата, не само за днешните, но и за 
бъдещите поколения; важността от участието на всеки човек в това развитие. 

Обърнете внимание на това, че един от основните елементи на устойчивото развитие е 
грижата за опазване на биологичното разнообразие:

 Конвенция за опазване на биологичното разнообразие – Световна конферен-
ция 1992 г.

 Опазване на биологичното разнообразие е един от петте водещи приоритета 
за устойчиво развитие – Световна конференция 2002 г.

Обобщете, че устойчивото развитие е начин на управление за политиците и държавници-
те, и начин на живот за обикновените хора. 

ДЕйНОСТ 2: Натура 2000 е част от концепцията за устойчиво развитие.

Организирайте дискусия и заедно изведете аргументи за това, с кои свои принципи и осо-
бености Екологичната мрежа Натура 2000 е част от концепцията за устойчиво развитие. Запише-
те ключовите думи и изрази от предложените аргументи. При необходимост ги допълнете:

 Натура 2000 цели запазване на биологичното разнообразие на Европа;
 Натура 2000 позволява  и работи за устойчиво икономическо развитие на местните 

общности;
 Натура 2000 съдейства за намаляване на негативните климатични промени;
 Натура 2000 спомага за стабилизиране на водните ресурси;
 Натура 2000 гарантира добро здравословно състояние и добро качество на живот на 

хора от местните общности.

Направете изводи за това, че Натура 2000 е един реален механизъм за осъществяване на 
устойчиво развитие.
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ДЕйНОСТ �: Устойчив начин на живот

Попитайте младите хора, според тях: Какво означава устойчив начин на живот?

Обяснете, че устойчивият начин на живот трябва да се разглежда многопластово и той 
включва много компоненти, част от които са: организация на селищата на хората, устойчиви мо-
дели на потребление на хората и дори устойчиви социални отношения.

Разделете класа на три групи, раздайте работни листове за всяка група и поставете кон-
кретните задачи. Дайте указания за времето за подготовка и начина на представяне на групите. 
Подготовката изисква време и може да се даде като домашна работа за екипа.

Първа група – разглеждане на селищата и преценка на тяхната устойчивост, спрямо прин-
ципите на устойчивото развитие.

Втора група – разглеждане моделите на потребление и отчитане на тяхната устойчивост, 
спрямо принципите на устойчиво развитие.

Трета група – разглеждане на отношенията на хората помежду им и отношенията им към 
околната среда, спрямо принципите на устойчиво развитие.

РАБОТЕН ЛИСТ 1

Селища и оценка на тяхната устойчивост, спрямо принципите на устойчивото 
развитие

Показатели Неустойчиво селище Устойчиво селище

Планировка на квартали и 
улици

Капацитет на жители

Организация на транспорта

Третиране на отпадъците

Зелени площи

Осветление

Защита и безопасност

Места за отдих и почивка

Замърсяване

Запазване на местното 
биологично разнообразие

Други показатели
(предложете)
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РАБОТЕН ЛИСТ 2

Модели на потребление и оценка на тяхната устойчивост, спрямо принципите 
на устойчивото развитие

Показатели Консуматорско 
потребление Устойчиво потребление

Брой и вид закупени стоки, и 
услуги

Отношение към отпадъците

Отношение към годни, но 
неизползвани вещи

Потребление на електрическа 
енергия

Потребление на вода

Транспорт (вид и начин на 
използване)

Използване на алтернативни 
източници на енергия

Действия за околната среда

Отношение към стоки, които 
са местно производство

Други показатели
(предложете)

РАБОТЕН ЛИСТ �

Отношения на хората и оценка на тяхната устойчивост, спрямо принципите на 
устойчивото развитие

Показатели Неустойчива общност Устойчива общност

Основни особености на 
отношенията между хората 
(обществени отношения)

Отношение и поведение 
към хора в неравностойно 
положение
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Отношение и поведение 
спрямо местните особености 
– култура, история, традиции

Отношение и поведение към 
околната среда (бездомни 
кучета, зелени площи, 
отпадъци, замърсяване, 
устойчиво потребление и др.)

Отношение към местното 
биологично разнообразие и 
защитените територии

Други показатели
(предложете)

Организирайте представяне на групите и дискутирайте получените резултати. Направете 
обобщение за това, колко всеобхватно е устойчивото развитие, че то не е даденост, а процес, 
който продължава във времето и изисква участието на всеки човек, за да се постигнат добри 
резултати.

Помолете младите хора да преценят, в своя начин на живот до каква степен те се добли-
жават до принципите на устойчиво развитие. Нека всеки участник да изведе 10 правила за ус-
тойчив начин на живот, като се съобрази с поведението и начина си на живот. Коментирайте 
предложенията.

ДЕйНОСТ �: Нашите селища

Поставете за дискусия въпроса: Какви места са избирали хората при създаване на 
първите човешки селища? Изведете основните предпоставки за избор на места за селища и ги 
запишете (подходящ климат, вода, хранителни и други природни ресурси, земя за обработване, 
сигурност  и защита от зверове, и врагове). При необходимост използвайте информацията от  
Информационен блок за учителя 1: Селища, от компакт-диска.
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Поставете за дискусия въпросите:

 Били ли са устойчиви селищата на хората в миналото!?
 Устойчиви ли са съвременните селища?

Направете сравнение на нивото на устойчивост на селищата преди и сега. Защо много 
от съвременните селища имат ниско ниво на устойчивост по множество показатели. Запишете 
някои основни проблеми на съвременните селища (остаряло проектиране на квартали и улици, 
малки възможности за разрастване, пренаселеност, неефективен и застрашаващ околната среда 
и живота на хората транспорт, малко зеленина, воден дефицит, замърсяване и запрашване на 
въздуха, почвите и водите, неефективно управление на отпадъците и други). Коментирайте как 
тези проблеми дават отражение върху разположени в съседство защитени зони от Екологичната 
мрежа Натура 2000.

Запознайте учениците с текста от информационния блок. 

 ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Развитието на селищата е като бумеранг за съвременните хора 

Въпросът за устойчивото развитие на селищата от историческа гледна точ-
ка е много сложен. Реално погледнато, всяко селище драстично променя средата и 
това поставя под въпрос неговото ниво на устойчивост. Интересен пример за подоб-
на драстична промяна в България е унищожаването на прочутата през Античност-
та и Средновековието Велика българска гора (Magna silva bulgarica), която е унищоже-
на доста бързо при стабилно и нарастващо състояние на човешката популация. Тя е 
известна като най-голямата гора в Южна Европа. Разпростирала се от Черно море 
до Адриатика и от Дунав до Родопите. Трудно е да си представим величествените ве-
ковни дъбове, покривали милиони хектари. Начало на унищожаването й се поставя 
в периода XV-XVIII век, когато се изсичат 30% от площта й. Остатъците от нея се 
унищожават през последните 150 години.

От биологична и еволюционна 
гледна точка човекът не се е променил 
особено през последните хиляда години, 
но са се променили средствата, с които 
разполага за влияние и за оценка на напра-
веното – а то, в повечето случаи, е много 
и лошо. В днешно време възможностите 
за въздействие са по-съвършени в техни-
ческо отношение и срокът за проявата 
на последствията е по-къс. Така че, сега е 
необходимо да се мисли в този аспект, за-
щото се виждат проблемите и искаме да 
избегнем ответния удар на естествения 
отбор. Колкото и нехуманно да прозвучи, 
естественият отбор, подобно на грави-
тацията, действа по всяко време и нався-
къде, включително и върху човека.

Организирайте обсъждане и дискутирайте защо развитието на „модерните” селища може 
да се окаже като бумеранг за съвременните хора със своите икономически и биологични (ево-
люционни), и социални последствия.
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ДЕйНОСТ �: Да живеем в селища, които са устойчиви 

Поставете следните въпроси за обсъждане:

 Как обществото може да помогне за подобряване на градската среда в посока на 
увеличаване на устойчивостта, спрямо принципите на устойчиво развитие?

 Как градовете могат да бъдат стимулирани за подобряване на тяхната устой-
чивост?

 Какви могат да бъдат селищата на бъдещето?

Изслушайте различните мнения на учениците и допълнете с информация от Информаци-
онен блок 2: Как обществото може да помогне, Информационен блок 3: Награди за екологичен 
начин на живот в градовете и Информационен блок 4: Екологични селища, от компакт-диска. Мо-
жете да организирате работа в малки групи.

Дискутирайте влиянието на едно селище върху Екологичната мрежа Натура 2000. Обър-
нете внимание на позитивните влияния. Направете изводи и за положителното влияние на Еко-
логичната мрежа Натура 2000 върху разположени в близост селища.

ДЕйНОСТ 6: Тайната на щастието и благосъстоянието на хората

Организирайте мозъчна атака, като поставите въпроса: Какво прави един човек 
щастлив? 

Запишете отговорите на постер или на дъската, без да коментирате. Обобщете резулта-
тите, като ги групирате и допълните. Направете изводи, че щастието е личната оценка на всеки 
човек при изпитване на удовлетвореност от постигането на лични и професионални цели. Ко-
ментирайте, отразява ли се позитивното мислене и оптимизмът върху удовлетворението, което 
изпитва един човек?

Обяснете на учениците, че благосъстоянието се измерва чрез така наречения Индекс на 
благосъстоянието. Индексът на благосъстоянието използва 87 индикатора за измерване на 
благосъстоянието. Помолете учениците да изкажат предположения за някои от тях.

Интересното и важното е, че част от тези индикатори отчитат благосъстоянието на хората, 
а други – състоянието на околната среда. Индикатори са, както очакваната продължителност на 
живота, процентът на обхванатите в училище, така и степента на обезлесяване, и равнището на 
въглеродните емисии. Тези индикатори спомагат на страните да определят областите, в които 
страда качеството им на живот. Стойностите на индикаторите са стандартизирани и сумирани в 
един общ  индекс, което позволява да се направи сравнение между 180 държави.

Резултатите показват, че около две трети от хората в света живеят в страни с недобра оцен-
ка на човешкото благосъстояние. Никоя страна няма добра екологична оценка. Само Норвегия, 
Дания и Финландия се нареждат в най-високото от петте нива на оценка. 

В общия индекс има отделни оценки за човешко и екологично благосъстояние и това по-
мага да се види ясно идеалната цел на развитието – подобряване на живота на хората с въз-
можно най-малко отрицателно влияние върху околната среда. Реално Индексът показва, че 
задоволяването на човешките потребности може да бъде постигнато на различна екологична 
цена. Холандия и Швеция, например, имат приблизително еднакъв резултат за човешко благо-
състояние, но Холандия има доста по-ниска екологична оценка. 

Поставете въпроса – Какво трябва да направи всяка страна, за да увеличи Индекса си 
на благосъстояние?

След обсъждането направете заключение, че за всяка страна е важно, не само това, да 
достигне своите цели на развитие, а и пътят, по който ги достига.
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Възможности за последващи дейности:

 Реализирайте допълнителната дейност „Шапката на богатството или шапката на благо-
състоянието” по темата, представена в компакт–диска.

 Направете проучване на стратегията и плана за местно устойчиво развитие на вашата 
община, като обърнете внимание на частите, касаещи организацията на градската сре-
да и местните групи, и запазване на природните, и биологични ресурси;

 Направете проучване на идеите за екологични жилища и проектираните екологични 
селища. Разработете идейни проекти на екологична къща и екологично селище, които 
може да моделирате (материални или компютърни модели). Можете да организирате 
конкурс за екипи от ученици и присъдите награди. Организирайте изложби. 

 Направете оценка на нивото на устойчивост, спрямо принципите на устойчиво раз-
витие, на вашето училище и разработете проекти за подобряване на устойчивостта 
му чрез различни дейности – въвеждане на система за разделно събиране на отпа-
дъци, подобряване на озеленяването (вътрешно, външно, вертикално), подобряване 
на енергийната ефективност и осветлението, увеличаване на биологичното богатство 
чрез цветни алеи, гнездилки и хранилки за птици в училищния двор, въвеждане на 
някои алтернативни източници на енергия (например слънчеви колектори) и други;

 Организирайте кампания за положителните страни на велосипедното движение за хо-
рата и околната среда, която може да включва издаване на диплянки и други рекламни 
материали, провеждане на велосипедни походи, поставяне на велосипедни стоянки 
пред училище и др.
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ТЕМА 2: Натура 2000 и здравето на хората от местните общности 

Основно послание  Местата от Натура 2000 са гаранти за добро качество 
на живот и здравословна околна среда;

Цели

Запознаване с факторите, от които зависи здравето и 
влиянието на околната среда върху него;
Осъзнаване на положителното влияние на Натура 
2000 върху здравето на хората от защитените зони.

Методи Обсъждане, дискусия, работа в малки групи, 
представяне, решаване на казуси, споделяне

Продължителност 3 учебни часа

Място на провеждане Класната стая, актовата зала

Необходими материали Учебна дъска (постерна хартия), цветни тебешири или 
маркери, работни листове

Прилагане на темата в учебни 
предмети от задължителната 
учебна програма

Биология и здравно образование
Свят и личност
География и икономика

ДЕйНОСТ 1: Какво е здраве?

Помолете учениците да довършат изречението: 

Аз се чувствам здрав, когато ……………………

Запишете ключовите елементи. Организирайте обсъждане на същността на здравето. По-
ставете задача, учениците да си припомнят пословици, поговорки и мъдрости, които народът е 
създал относно здравето. 

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Определение за здраве

При живите организми здравето може да се разглежда като хомеостаза – със-
тояние, при което организмът е уравновесен, т.е. постъпващите и произведените 
енергия, и маса са приблизително едни и същи, и при което изгледите за оцеляване 
са благоприятни.

При човека здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално 
благополучие, при отсъствие на болест (според Световната здравна организация).

Направете коментари по отношение на определението и обърнете внимание на това, че 
здравето се определя, не само като състояние на отсъствие на болест. Здравето при човека има, 
не само биологична, а и психологична, и социална страна, по което той се отличава от останали-
те организми.
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ДЕйНОСТ 2: Екологичен бумеранг 

Организирайте мозъчна атака, като поставите въпроса: Какво влияе на здравето? Кои са 
факторите и условията, от които то зависи? 

Запишете предложенията. Обобщете получените резултати, като изведете двете основни 
групи фактори, от които зависи здравето на човека:

І. Вътрешни фактори – здравето се задава генетически от родителите и се определя от 
вътрешното състояние на организма, възрастта и пола;

ІІ. Външни фактори – влияние на храненето и хранителните навици, околната среда и 
общуването с нея, и спортуването, или ежедневната физическа активност.

Здравето се влошава от:

 нездравословен / небалансиран и заседнал начин на живот;
 пушене;
 употреба на алкохол и наркотици;
 стрес;
 болести;
 замърсяване;
 стареене.

Дискутирайте връзката между състоянието на околната среда и здравето. Запознайте уче-
ниците с информацията от информационния блок

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Околна среда и здраве

Чистата околна среда е от основна важност за човешкото здраве и благо-
получие. Взаимосвързаността между околната среда и човешкото здраве, обаче, 
е много сложна и трудно се поддава на оценка. Най-добре познатите въздействия 
върху здравето са свързани със замърсяването на атмосферния въздух, лошото 
качество на водата и недостатъчното хигиенизиране. Много по-малко се знае за 
това, как въздействат на здравето опасните химикали. Шумът е екологичен и здра-
вен проблем с нарастваща важност. Изменението на климата, разрушаването на 
озона в стратосферата, загубата на биоразнообразие и деградацията на почвите 
също влияят на човешкото здраве.

През последните десет години интензивно се променя околната среда. Големи-
те градове се превръщат в центрове с екологични проблеми. Това се дължи на промиш-
лено производство, неконтролиран ръст на производствени и битови отпадъци, 
разрастване и физическо остаряване на автомобилния парк. Всичко това непосред-
ствено влияе на човешкото здраве, нанася големи щети на икономиката, намалява 
трудовите ресурси, създава канцерогенна (раковообразуваща) и мутагенна (унасле-
дяваща се промяна на наследствената програма) опасност, не само за здравето на 
настоящото, но и бъдещото поколение. 

Организирайте обсъждане на това, кои фактори от околната среда влияят върху човешко-
то здраве на ниво отделен човек и на ниво по-големи общности (селище, район, страна, цялото 
човечество). Запишете тези фактори и при необходимост ги допълнете: качество на водата, въз-
духа, храната, възможност за почивка и рекреация (възстановяване), влияние на обществената 
атмосфера (спокойствие, сигурност, намаляване на стреса) и др.

Коментирайте как влошаването на състоянието на околната среда като екологичен буме-
ранг рикошира върху здравето на хората.
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ДЕйНОСТ �: Здраве в защитените зони от Натура 2000

Разделете класа на няколко малки групи и организирайте работата им за определено вре-
ме. Дайте указания за попълване на таблиците и очакваните резултати, и начина на представяне. 
По ваша преценка групите могат да използват при сравнението качествени характеристики, ко-
ито да представят с думи, или да направят количествена оценка с тристепенна скала.

РАБОТЕН ЛИСТ

Здраве в защитените зони от Натура 2000

Предпоставки за добро здраве Населено място в зоните 
на Натура 2000

Населено място извън 
Натура 2000

Възможности за по-добро 
качество на хранителните 
продукти от местен произход

Възможности за постигане 
на по-добри показатели за 
качеството на въздуха

Възможности за постигане 
на по-добри показатели за 
качество на питейната вода

По-добри възможности за 
осигуряване на екологична 
безопасност и защита

Възможности за по-ниски нива 
на безпокойство и стрес

Възможности за отдих и 
почивка

Възможности за пълноценно 
общуване с природата

Възможности за здравословен 
растеж на децата

Ниво на качество на живот

Други фактори 
(посочете)

Организирайте представяне на групите. Сравнете и обобщете получените резултати. На-
правете изводи за това, че близостта на екологичната мрежа е предпоставка за по-добро здра-
вословно състояние на хората от местната общност и че осигурява възможности за спокоен, 
здравословен и пълноценен живот.
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ДЕйНОСТ �: Екологична дилема „Живот без алергии”

Представете на учениците Дилемата „Живот без алергии” и организирайте обсъждане на си-
туацията и възможните решения.

Дилема

 „Живот без алергии”

Вие сте счетоводител в банка в един от най-големите градове в страната. 
Получавате добра заплата, с която осигурявате на семейството си добър живот. 
Но от три месеца вашето 3-годишно дете получава алергични пристъпи. Лекарите 
са категорични, че алергията се дължи на влошената екологична среда на града. Вие 
трябва да предприемете нещо:

 Предприемете скъпо струващо изследване на алергията в чуждестранна клиника;
 Предлагате детето ви да се премести да живее при своите баба и дядо, които жи-

веят в малко балканско градче, което е част от защитена зона по Натура 2000; 
 Търсите си работа в по-малък град с по-добри екологични показатели (който 

може да се намира се в територия, която е защитена зона от Натура 2000) и 
организирате преместване на вашето семейство;

 Оставате да живеете в големия град, като ограничавате излизането на дете-
то ви навън;

 Друго.

Направете обобщение на получените мнения. Разгледайте всяко от предложените реше-
ния и на нови такива от позицията на родителите и детето след една година.

ДЕйНОСТ �: За доброто здраве на околната среда и хората

Организирайте дискусия за това, какви принципни мерки и дейности трябва хората да 
предприемат, за да подобрят здравето си и състоянието на околната среда. Насочете учениците 
към основните проблеми и оттук към възможните принципни решения. Запишете предложени-
ята и ги коментирайте. Обобщете и изведете с общо съгласие Десет мерки за подобряване на 
състоянието на околната среда и здравето на хората. (например): 

 да се намали замърсяването на въздуха и водата; 
 да се използват устойчиво природните ресурси (вода, енергия, материали); 
 да се развиват устойчиви практики за земеделие, горско стопанство, риболов, лов и др.;
 да се развива устойчив туризъм и да се подкрепят местните практики; 
 да се инвестират проекти, съобразени с околната среда; 
 да се използват по-екологични начини за транспорт в населените места; 
 да се третират разделно отпадъците; да се ползват приоритетно местни стоки и услуги; 
 да се увеличат зелените площи в селищата и да се стимулира тяхното разнообразие; 
 да се използват внимателно препарати за растителна защита, торове и други химич-

ни вещества;
 да се стимулира и финансира приоритетно биологично земеделие; 

Направете обобщение за връзката между доброто „здраве” на околната среда и здравето 
на хората. 
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ДЕйНОСТ 6: Здравето е капитал, даден ни и от природата по рождение, и зависи 
от условията, в които живеем.

Коментирайте в групата информацията от информационния блок и обсъдете възможност-
ите, хората в бъдеще да живеят по-дълго, и по-добре, и в хармония с околната среда.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Можем да живеем по-дълго и по-добре 

В продължение на векове хората са се стремили, не да се приспособят към окол-
ната среда, а да я направят удобна за своето съществуване. Чак сега осъзнават, че 
дейността им оказва влияние върху нея, а влошеното състояние на биосферата е 
опасно за всички живи същества.

Специалистите твърдят, че 85% от заболяванията на съвременния човек са 
свързани с неблагоприятните условия на околната среда, възникнали по негова вина.

Най-новият и модерен клон на медицината, занимаващ се със забавянето на ста-
реенето – антиейджинг, разглежда околната среда като един от своите пет основни 
стълба. Според проф. д-р Маркус Метка, един от водещите специалисти по антией-
джинг в Европа, „Почти всеки е наясно, че независимо от начина си на живот, човек се 
сблъсква всекидневно с неминуемия шум, прах и стрес.” Според него, спасението за чове-
ка е в повечето сън, отказването от никотина и разходките на свеж въздух сред зелени-
те площи. В противен случай подценяването на проблемите с околната среда един ден 
се заплащат, и то с най-ценното, с което природата ни е дарила – здравето.

Обобщете предпоставките за добро здраве – здравословно хранене, активно движение и 
спортуване, здравословна организация на живота и избягване на увреждащи фактори и навици, 
общуване с природата. Насочете вниманието към възможностите на Екологичната мрежа Нату-
ра 2000 за пълноценно общуване с природата – разходки, велосипедни походи, гребане, конен 
спорт, риболов, наблюдение на птици, фотосафари и други. Поставете на всеки млад човек зада-
ча, да си разработи собствена програма за по-добро здраве, като обърнете особено внимание на 
нуждите от дълготрайно общуване с природата.

ДЕйНОСТ 7: Здравето е приоритет в Европейския съюз и в България

Обсъдете с учениците чия е отговорността за здравето на хората и как Европейската общ-
ност работи за подобряване на здравето, от гледна точка на връзката му с околната среда. Из-
ползвайте информацията от информационния блок.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Здраве и околна среда в Европейската общност

Гражданите на ЕС никога не са живели толкова дълго и очакваната продължи-
телност на живота продължава да нараства. Въпреки това, здравето на европейско-
то население би могло да бъде много по-добро и голяма част от заболяванията и ран-
ната смъртност могат да се предотвратят. С цел да се осигури задоволително ниво 
на добро здраве, Европейската комисия прие Стратегия по околната среда и здраве с 
особен акцент върху здравето на децата (юни 2003 г.). Нейната основна цел е да се по-
добрят познанията за връзките между заболяванията и рисковите фактори на окол-
ната среда. Европейската комисия приема План за действие по околна среда и здраве 
за 2004-2010 г.(юни 2004 г.), който е насочен към изпълнението на Стратегията на ЕС. 
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Програмата за обществено здраве (2008-2013 г.) предоставя сравнима информация за 
здравето на европейските граждани чрез разработване на здравни показатели и съби-
ране на данни.

За повече информация, отворете Портала за обществено здраве на ЕС на ЕК 
на адрес:

http://ec.europa.eu/health-eu/my_environment/environmental_health/index_bg.htm

В България е приет Национален план за действие по околна среда – здраве 2002-
2010 г., който работи за подобряване здравето на населението в България чрез поло-
жителна промяна на факторите на околната среда и да се намали рискът от заболя-
вания, свързани с тях:

 Да се намали и сведе до минимум рискът за здравето на населението чрез оси-
гуряване за всеки гражданин на питейна вода постоянно, в достатъчно количе-
ство, с гарантирани микробиологични качества и химически съставки; 

 Да се намали здравният риск от атмосферното замърсяване, чрез свеждане ни-
вото на замърсителите на въздуха в населените места до нивата, препоръча-
ни от Световната здравна организация (СЗО) за Европейския регион;

 Да се сведе до минимум замърсяването на почвите и постепенно да се пристъпи 
към възстановяване на вече увредените почви. Да се намали и сведе до минимум 
здравният риск от почвеното замърсяване;

 Да се осигури безопасното и безвредното изхвърляне на битовите и производ-
ствените отпадъци, с цел защита здравето на работниците и обществото 
по време на тяхното събиране, транспортиране, обезвреждане и окончателно-
то им депониране. Да се сведе до минимум производството на отпадъци, като 
се стимулира рециклирането, повторната употреба и възстановяването на 
енергията. Да се идентифицират замърсените места, да се оценят рисковете, 
които те представляват за здравето и околната среда, и да се намалят или 
отстранят неприемливите рискове.

 Да се намали здравният риск от шумовото замърсяване чрез намаляване ни-
вото на шума в населените места до нивата, препоръчани от СЗО за Европей-
ския регион.

Организирайте обсъждане на основните 
акценти от информационния блок. Обърнете вни-
мание на основните задачи на Националния план 
и на това, че той би се реализирал много по-ус-
пешно в територии от Екологичната мрежа Натура 
2000, които ще имат специално регламентирани 
планове за управление и финансови механизми 
за решаване на част от екологичните проблеми. 
Рискът за здравето за хората в защитените зони на 
Натура 2000 е много по-малък, отколкото в тери-
тории извън Натура 2000.

ДЕйНОСТ 8: Степените на здравето или 
здрав, по-здрав, най-здрав и щастлив

Попитайте младите хора, може ли да се 
говори за степенуване на здравето и подтикнете 
учениците към изказване на предложения. Запи-
шете предложенията. Разгледайте предложените 
в информационния блок степени на здравето.
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ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Степени на здравето 

Степени на здравето Особености

Съвършено здрав Отлично настроение, силен имунитет

Здрав
Незначителни здравни проблеми, които практически не 
пречат на жизнеспособността (напр. белези, драскотини, 
пломби). Подобни проблеми не налагат лечение.

Нормално състояние

Здрав, но присъстват неразвиващи се заболявания, 
които понякога могат да намалят жизнеспособността 
и да повишават умората. Например: късогледство и 
далекогледство, пърхот, плоскостъпие. Препоръчва се 
по възможност да се лекуват.

Здрав, но в лошо настроение Налице е стрес, отслабен имунитет. Препоръчва се по-
бързо да се премине към нормално състояние.

Болен

Съществува леко излечимо заболяване. Няма заплаха 
за живота. Необходимо е бързо лечение или спиране 
на развитието на заболяването. Например: остри 
респираторни заболявания, хрема, грип, гръбначно 
изкривяване.

Травма, хронично заболяване 
или инвалидност

Временна или дълготрайна загуба на някои 
способности. Възможна е заплаха за здравето. Травма 
може да бъде едно натъртване, порязване, навяхване, 
изгаряне, измръзване, шок, загуба на съзнание и др.

Заплаха за живота

Например: тежко раняване, температура на тялото от 
42° C, загуба на кръв, спиране на сърдечната дейност 
или на дишането. Необходима е бърза и експедитивна 
първа медицинска помощ.

Клинична смърт

Прекратяване на основните жизнени функции – 
дишането и/или кръвообръщението. Реанимацията е 
смислена, ако бъде изпълнена до 3-тата минута, защото 
след този период най-чувствителната на кислороден 
глад нервна тъкан се уврежда необратимо.

Помолете всеки ученик да направи оценка на своето здравословно състояние и, ако иска, 
да я сподели с останалите. Коментирайте, според учениците, кои са най-често срещаните състо-
яния на хората от тяхната общност. Има ли промяна в здравословното състояние на човешкото 
общество като цяло? Коментирайте, имат ли шансове хората, живеещи в зоните от Натура 2000 
за по-добри степени на здравословно състояние и защо.
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Възможности за последващи дейности:

 Организирайте срещи и интервюта с експерти (главен лекар на поликлиника или бол-
ница, представители на Червен кръст) и съберете данни за здравословното състояние 
на жителите на вашето селище и район;

 Направете здравна оценка на своето училище и разработете план за подобряване на 
средата – въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци, подобряване на 
озеленяването (вътрешно, външно, вертикално), подобряване на осветлението, увели-
чаване на биологичното богатство чрез цветни алеи, гнездилки и хранилки за птици в 
училищния двор и други;

 Организирайте седмица на здравето, която можете да съчетаете със зелена седмица 
за околната среда, седмица на гората, в която да планирате поредица от дейности и 
активности за околната среда и здраве – акции за почистване, пешеходни или вело-
сипедни походи, състезания за бързина и издръжливост, художествени и творчески 
дейности на открито (подходящи периоди са началото на месец април или началото 
на месец юни);

 Разработете и реализирайте проект „На училище с велосипед”, с който да привлече-
те ученици, учители и родители към един здравословен и природозащитен начин на 
придвижване.
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ТЕМА �:  Натура 2000 и развитието на устойчиви (природосъобразни) 
бизнес и местни практики

Основно послание  
Натура 2000 – добри възможности за екологичен 
бизнес и създаване на природосъобразни 
работни места

Цели

Запознаване с възможностите за развитие на 
устойчиви (природосъобразни) бизнес и местни 
практики, съобразно изискванията за Натура 2000;
Осъзнаване ролята и значението на устойчивите 
(природосъобразни) бизнес и местни практики 
за опазване на биологичното разнообразие и 
възможността на хората да подпомогнат този процес.

Методи
Обсъждане, дискусия, работа в малки групи, 
представяне, ситуационно обсъждане, решаване на 
казуси, споделяне

Продължителност 2-4 учебни часа

Място на провеждане Класната стая

Необходими материали Учебна дъска (постерна хартия), цветни тебешири 
или маркери, работни листове

Прилагане на темата в учебни 
предмети от задължителната 
учебна програма

Биология и здравно образование
Свят и личност
География и икономика

ДЕйНОСТ 1: Да имаме добър бизнес и съхранена околна среда

Започнете дейността със загряваща игра на развален телефон, като пуснете по веригата 
подходяща думичка или израз (например природосъобразен туризъм).

Припомнете на учениците същността и основните принципи на управление, и мерките за 
превантивна защита на защитените зони от Натура 2000. Попитайте младите хора, според тях: 
Живеенето в защитена зона от Натура 2000 означава ли само и единствено възможност за 
развитие на селско и горско стопанство, или туризъм? Коментирайте, възможна ли е реали-
зацията на бизнес проекти в различен мащаб.

Дискутирайте и изяснете кога един бизнес може да бъде определен като природосъо-
бразен и устойчив (природосъобразните бизнеси са целево ориентирани към опазване 
на биоразнообразието, като включват дейности, надхвърлящи намаляване на вредното 
въздействие върху биологичното разнообразие, а залагащи и прилагащи смекчаващи, и 
възстановяващи мерки). Коментирайте дали прилагането на мерки спрямо защитените зони 
може да се разглежда като бизнес? Запознайте се с допълнителна информация по темата от Ин-
формационен блок: Развитието на устойчив бизнес и местни практики в Европейския съюз от 
компакт-диска. 

Разделете учениците на малки групи от по 2-3 души и поставете задача за запознаване 
с работните листове. Поставете задача всяка група да подбере ключовите елементи в своята 
информация и да я представи чрез свой говорител на останалите групи за време от 1 минута. 
Организирайте представяне, като поставите отговорник за отчитане на времето. Посочете под-
ходящи примери от вашия район.
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ДЕйНОСТ 2: Оценка на предложения за проекти в Натура 2000

Прочете на учениците следното твърдение: „Развиването на нови дейности в обекти, 
включени в Натура 2000, не се изключва автоматично. Вместо това, решенията трябва да 
се вземат за всеки случай поотделно по процедура, определена в Директивата за место-
обитанията”

Припомнете им необходимостта от оценка на въздействието и, по преценка, от обсъждане 
на алтернативни решения (схемата от Тема 2, която може да се нарисува или копира). Обяснете 
на учениците, че в тази симулационна дейност те ще имат ролите на независими експерти, които 
ще трябва да направят оценка на предложения за проекти, в защитени зони от Натура 2000 и да 
дадат мнение за това, да се реализират ли проектите, да се преработят ли или да се отхвърлят. По 
ваше решение можете да работите в малки или по-големи групи.

РАБОТЕН ЛИСТ

Оценка на предложения за проекти в Натура 2000

Предложение Решение

Предложение 1: Изграждане на нов ски комплекс, който включва ски писти, 
ски влекове, хотели и друга прилежаща инфраструктура в Рила с капацитет 
за 5 хиляди туристи. При реализация проектът ще създаде 1000 сезонни и 
200 целогодишни работни места.

Предложение 2: Проект за малко вилно селище, който включва малки 
семейни вили за почивка, плувни басейни и прилежаща инфраструктура в 
Тетевенския балкан за 300 туристи. При реализация проектът ще създаде 100 
сезонни и 30 целогодишни работни места.

Предложение 3: Проект за пряк път между два областни града, който ще за-
мени сега съществуващия в лошо състояние път с нов, модерен и по-кратък с 
20 km път. Проектопредложението минава през защитена зона с ценно степно 
местообитание. Автомобилният поток на пътя е над 1000 автомобила дневно.

Предложение 4: Изграждане на комплекс от модерна кравеферма за интен-
зивно отглеждане на 1000 крави и мандра за производство на млечни проду-
кти в близост до река в Западна Стара планина, на територия от Натура 2000. 
При реализация проектът ще създаде 60 целогодишни работни места.

Предложение 5: Изграждане на биологична ферма за отглеждане на зеленчу-
ци в Свищовско-Беленската низина, територия от Натура 2000. При реализа-
ция проектът ще създаде 80 сезонни и 10 целогодишни работни места.

Всяко предложение можете да оцените, като му дадете съответната оценка, придружена 
от конкретни предложения и мнения , ако е необходимо:

1 – проектът да се реализира
2 – проектът да се преработи с предлагане на коригиращи мерки (корекции)
3 – проектът да се преработи с предлагане на компенсаторни мерки (компенсации – 

други допълнителни ползи)
4 – отхвърляне на проекта 

Организирайте представяне на груповите решения. Стимулирайте даването на аргумен-
тирани и обосновани отговори. При наличие на различия в отговорите, насърчете дискусия.
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ДЕйНОСТ �: Лов и риболов в Натура 2000

Представете на учениците следната ситуация. 

Ситуация

Забранени ли са ловът и риболовът в Натура 2000

Вие работите в неправителствена екологична организация. През лятото си 
отивате в родното си градче и срещате стар съученик Иван. Много се радвате на сре-
щата, защото като деца сте били много близки. Сядате да пийнете кафе и да си пого-
ворите. Вашият приятел обича природата и още от малък се увлича от лова и рибо-
лова. При разговора ви той угрижено споделя, че вече трябва да се откаже от хобито 
си, а и от немалкия принос от улова на семейната трапеза. Въздъхвайки, Иван казва, 
че съжалява много за това, че не може да научи сина си на това, което знае. Причина-
та била, че вашето родно градче става част от Националната екологична мрежа. 
Вие се засмивате. Приятелят ви пита защо?!

Организирайте по избор продължаване на историята. При необходимост допълнете с ин-
формация от информационния блок. 

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Лов и Натура 2000 

В Директивите за птиците и за местообитанията се признава законосъобраз-
ността на лова като форма на устойчиво използване и не се съдържа предварителна 
забрана за практикуването му в обекти, включени в Натура 2000. Вместо това, с ди-
рективите се определя рамка за контролиране на лова, за да се гарантира наличието 
на равновесие между лова и дългосрочния интерес от запазване на здрави и жизнеспо-
собни популации от видовете, които могат да се ловуват.

ДЕйНОСТ �: Бизнес асоциация „Баба и внуче” 

Попитайте учениците какви природни ресурси ползват местните хора. Стимулирайте мак-
симален брой предложения и ги запишете на постер, или на учебната дъска. Обобщете ги, като ги 
групирате и систематизирате в групи. Коментирайте как в миналото хората са ползвали устойчиво 
и според нуждите си природните ресурси (с водата от реките са напоявали чрез вади, наторявали 
са с естествен оборски тор, перяли са килими и одеяла на тепавици (валявици) на реките, събира-
ли са сухи съчки за огрев, използвали се теглителната сила на домашни животни и много други). 
Обърнете внимание на тези, които се отнасят до местното биологично богатство. 

Представете на учениците следната ситуация.

Ситуация

Бизнес асоциация „Баба и внуче”

В малко планинско градче в подножието на Рила планина, част от Екологич-
ната мрежа Натура 2000, живеела баба Вяра. Съпругът на бабата починал преди 5 
години, синът й и семейството му живеели в столицата. Жената, преди да се пенси-
онира, била счетоводителка, но сега отглеждала зеленчуци в малкото си дворче. През 
лятото родителите решили да изпратят 12-годишния Жорко при баба му. Момчето 
доста се съпротивлявало на идеята на своите родители. В провинцията без компю-
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тър и приятели – не му допадало изобщо. Пристигайки при баба си, той с нетърпение 
се надявал очакваното скучно лято да мине бързо. След седмица полумълчание баба 
Вярка се притеснила, а след това и поядосала на сърдитото момче. Жената започ-
нала да мисли какво да направи, за да бъде по-интересно лятото на нейното внуче. 
А, за жалост, и не разполагала с много пари, за да го „поглези” с някои любими негови 
неща. Един ден на баба Вярка й хрумнала една блестяща идея – да организират с ней-
ния Жорко „фирма” и да се заемат с печелене на малко пари. Бързо споделила своята 
идея с Жорко, който реагирал колебливо – какъв бизнес, ние нямаме пари, за да правим 
бизнес! В момента наистина те разполагали единствено с желанието си, но и с при-
родното богатство на тяхната планина. И не се отказали от идеята си. Решили дори 
да привлекат и другите баби, и внучета от махалата. Сговорната дружина се заела 
със събирателсто и предаване на билки, сухи плодове и гъби – дарове на гората.

За месец работа резултатите не били лоши – спечелили пари и нови приятел-
ства. Познавали гората и планината по-добре от всякога, и се научили да я ценят и 
обичат. Станали по-весели и закачливи, били по-здрави и издръжливи от всякога. 

И чудно защо в махалата, на шега, започнали да ги наричат нашата „Бизнес 
асоциация „Баба и внуче”.

Разисквайте тази ситуация и изведете предложения, какво бихте посъветвали членовете на 
„Бизнес асоциацията” – какви плодове, билки и лечебни растения, и гъби могат да събират те, ако 
живеят близо до вас. Коментирайте какво са спечелили хората от тази дейност, не само в матери-
ален план. Попитайте младите хора, биха ли се включили в подобна група. Какви грешки могат да 
допуснат хората в стремежа си към високи резултати? Помолете учениците да окажат помощ на 
групата – „Бизнес асоциация”, като изведат правила за устойчиво и безопасно събиране на плодо-
ве, билки и гъби. За допълване използвайте информация от информационния блок.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Правила за устойчиво и безопасно събиране на плодове, лечебни растения и гъби

Правила за природосъобразно използване на горските плодове:

 Да се берат само тези части на растенията, които са плодове;
 Да се използват подходящи, неувреждащи растенията, начини на бране и сред-

ства за бране;
 Да се не отскубват растенията с корените, ако са храсти и да не се откършват 

клоните на дърветата и храстите;
 Плодовете да се събират в подходящия за това момент (не по-рано или по-късно);

Важно! За увеличаване на добивите на плодове от горски растения и за намаляване на 
унищожаването им в природата, се създават изкуствени плантации за отглеждането им. 

Правила за природосъобразно използване на лечебните растения:

 Да се събират само тези части на растенията, които са лечебни;
 Да се не отскубват растенията с корените, ако корените нямат лечебен ефект;
 При събиране на лечебни корени не трябва да се откопават всички растения от 

мястото;
 Цветовете и плодовете на билките да се събират в подходящия за това мо-

мент (нито по-рано, нито по-късно).

Важно! За увеличаване на добивите на лекарствени растения и за намаляване на унищо-
жаването им в природата, се създават изкуствени плантации за отглеждане на билки. 
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Пояснете на младите хора, че събирането на билки в България се определя от НАРЕДБА № 2 
от 2004 г. Тя определя правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от 
лечебни растения. Издадена е от министъра на околната среда и водите. 

Забележка: Трябва да се знае, че някои зони от Натура 2000 съвпадат със защитени терито-
рии по българското законодателство, в чиито планове за управление има заложени квоти за бране 
на билки и горски плодове. Тези квоти ограничават билкосъбирането и плодосъбирането до опре-
делени нива, които запазват благоприятно естественото състояние на популациите. 

Правила за събиране на гъби с цел тяхното запазване:

 Не събирайте безцелно гъби сред природата, просто защото ви харесват; ако е 
така, можете просто да ги снимате;

 Не събирайте безцелно гъби сред природата, просто защото не сте сигурни, 
стават ли за ядене; ако искате да научите повече за гъбите, се обърнете към 
опитен гъбар;

 При събиране гъбите трябва да се изрязват с нож, а не да се изтръгват; по този 
начин се запазва мицела на гъбите и те отново ще израстат;

 Не събирайте стари гъби, защото те не са подходящи за ядене;

Правила за безопасно за хората събиране на гъби:

 Не проявявайте самоинициатива за бране на гъби, без опитен водач или консул-
тант, защото доста видове ядливи гъби имат отровни двойници;

 Наличието на различни книги за гъбите не е достатъчно условие, за да сте си-
гурни в безопасността на събраните от вас ядливи гъби; 

 Не опитвайте гъбите, дори малко, просто за да пробвате;
 Фактът, че гъбата е “наядена” от различни животни, не е гаранция за нейната 

безопасност;
 Ако не сте сигурни в определянето на дадена гъба, по-добре не я събирайте;

Допълнение: Съществуват добри практики за отглеждане на лечебни и лекарствени расте-
ния в изкуствени условия. Пример за такава практика е култивирането на  мурсалския или алибо-
тушки чай. Видът е застрашен от изчезване, ендемит, включен в Червената книга на България. При 
отглеждане в подходящи градински условия се развива много добре и съдържа повече активни 
вещества. Така мурсалският чай се запазва от прекалено бране. Повече информация е представена 
в Информационен блок 2: Мурсалският чай пази от рак и инсулт, в компакт-диска.

Поставете на учениците задача да проучат различни примери в България и Европа за из-
куствено отглеждане на различни диви видове растения и животни (охлюви, гъби, миди, жаби и 
други), което запазва популациите им в естествени условия.

ДЕйНОСТ �: Ако имах възможност за бизнес, бих направил следното

Поставете на младите хора да помислят и да дадат предложение, какъв тип  бизнес биха 
предприели ако: Живеят в зона от Натура 2000 и ако имат капитал от, например, �0 хиляди 
лева. Можете да ги насочите с няколко конкретни идеи:

 Разработване на биологична ферма;
 Разработване на къща за селски туризъм;
 Построяване на спортен комплекс на открито;
 Оранжерии за отглеждане на зеленчуци или цветя;
 Откриване на малко магазинче за предлагане на местни екологични плодове и зелен-

чуци, билки, гъби, мед и други;
 Друго.
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Организирайте споделяне на идеите. Коментирайте положителните страни на всяка идея. 
Имат ли реални възможности тези идеи за реализиране. Имат ли идеите природосъобразен харак-
тер. Предлагат ли някои идеи възможности за обединяване и партньорства между хората

ДЕйНОСТ 6: Екологични дилеми

Организирайте групово или индивидуално обсъждане на предложените казуси. Организи-
райте представяне на групите и решенията. Обсъдете ги. Направете оценка на решенията спрямо 
принципите и изискванията на Екологичната мрежа Натура 2000.

Дилема 1

Моята гора от баба и дядо

Вие унаследявате 1 ha смесена гора в предпланински район. Вие решавате:
 Започвате експлоатация на гората за дървесина;
 Продавате я;
 Разработвате проект за построяване на частен почивен дом;
 Подавате молба за промяна на статута на земята;
 Консултирате се със специалисти;
 Нищо не предприемате;
 Друго.

Дилема 2

Моята земя от баба и дядо

При връщане на земята в реални граници вие получавате неразработена територия 
край малък водоем. Вие решавате:

 Разработвате земята като селскостопанска и използвате водата за напояване;
 Построявате си вила и си купувате лодка;
 Построявате частна мандра;
 Изчиствате водоема и го зарибявате;
 Консултирате се със специалисти;
 Продавате я;
 Нищо не предприемате;
 Друго.
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Дилема �

Бракониери

На разходка сте през пролетта в гората. Чувате изстрели от ловни пушки. Знаете, 
че през пролетта, заради размножаването на животните, ловът е забранен. Вие:

 Напускате района, защото имате опасения от предстоящата стрелба;
 Изчаквате, за да се уверите, че наистина става въпрос за лов на животни и на-

пускате района;
 Обаждате се по телефона в полицейското управление или екологична инспек-

ция, за да ги уведомите за случая;
 Обаждате на ваши близки или приятели, защото не знаете как да постъпите в 

случая;
 Не предприемате нищо, защото ви е страх от ловците;
 Друго.

Дилема �

Опасният риболов

При разходка край реката вие виждате, че група хора използва електрически ток за 
да лови риба. Вие:

 Отдалечавате се, защото имате опасения от срещата с тези бракониери, ко-
ито могат да бъдат опасни;

 Обаждате се по телефона в полицейското управление или екологична инспек-
ция, за да ги уведомите за случая;

 Разговаряте с тях и им обяснявате как този метод е опасен и за техния живот, 
и че убива всички живи организми във водата, особено по-малките;

 Обаждате се на ваши близки или приятели, защото не знаете как да постъпи-
те в случая;

 Не предприемате нищо, защото това не е ваша работа;
 Решавате на напишете статия за местния вестник;
 Друго.

Като последваща дейност можете да разгърнете продължение на Дилема 1 и Дилема 2, 
като направите конкретни проучвания за това, коя идея и възможност би получила  положител-
на оценка за съвместимост. Организирайте среща с експерти и се запознайте с алгоритъма за 
изготвяне на оценка за съвместимост.

Възможности за последващи дейности:

 Реализирайте допълнителните дейности по темата (Етичен кодекс на ловеца в Евро-
пейския съюз и Създаването на регионална марка), представени в компакт-диска;

 Посетете местния клуб на съюза на ловците и риболовците в България и се запознайте 
с неговата работа. Проведете интервюта и срещи с местни ловци и риболовци;

 Направете информационно табло на ловните животни и на животните под защита; По-
пуляризирайте регламентираните срокове за разрешен лов и риболов;

 Направете информационно табло на лечебните растения, цветята и горските плодове, 
и гъбите; Популяризирайте правилното билкосъбиране, събирането на горски плодо-
ве и гъби;

 Организирайте празник на лечебните растения и горските плодове – подходяща дата 
е Еньовден (24-ти юни), защото, според народните вярвания, срещу Еньовден билките 



Натура 2000 и хората

12�

4

са особено лековити, затова след зазоряване хората берат звъника, здравец, риган, 
еньовче. Набраните за зимата билки на този ден трябва да са 77 и половина. Половин-
ката е за онази болест, за която няма цяр;

 Организирайте изложба, представяща биологичното разнообразие в празниците, в 
местните занаяти, история и строителство, в местните гозби;

 Проведете конкурс или кулинарен базар с приготвени местни ястия; 
 Организирайте празник на литературното творчество с представяне на биологичното 

разнообразие или неговото интерпретиране в приказки, песни, поговорки и послови-
ци, и дори във вицове; 
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ТЕМА �:  Натура 2000 и развитие на устойчиви (природосъобразни) 
селско и горско стопанство

Основно послание  
Натура 2000 – добри възможности за екологичен 
бизнес и създаване на природосъобразни 
работни места

Цели

Запознаване с особеностите, значението и 
проблемите на селскостопанските и горскостопански 
практики в Европа;
Запознаване с възможностите на Натура 2000 
за запазване, стимулиране и финансиране на 
благотворните за околната среда и хората стопански 
практики;
Осъзнаване ролята и значението на земеделските 
земи и горите за опазване на биологичното 
разнообразие и възможността на хората да 
подпомогнат този процес.

Методи
Обсъждане, дискусия, работа в групи, представяне, 
ситуационно обсъждане, ролева игра, дебат, 
решаване на дилеми

Продължителност 5-6 учебни часа

Място на провеждане Класната стая, актова зала (за дебата)

Необходими материали Учебна дъска (постерна хартия), цветни тебешири 
или маркери, работни листове

Прилагане на темата в учебни 
предмети от задължителната 
учебна програма

Биология и здравно образование
Свят и личност
География и икономика

ДЕйНОСТ 1: Особености на селското и горското стопанство на Европа

Селското и горско стопанство са едни от вековните стопански дейности на хората в Евро-
па. Разделете класа на групи и, след като им предоставите информационни и работни листове за 
земеделието и горското стопанско на Европа, дайте указания за работа и определете начина на 
представяне на резултатите и времето за работа.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК 1

Промяна на тенденциите в земеделието

Европа има един от най-разнородните и разнообразни селски пейзажи в света. 
Това разнообразие е произлязло вследствие вековно прилагане на различни земедел-
ски практики, които са довели до създаването на богати на видове полуестествени 
местообитания като сенокосни ливади, влажни пасища, гористи пасища и открити 



Натура 2000 и хората

12�

4

равнинни местности. Тези полуестествени местообитания са част от онова, което 
прави пейзажа на Европа толкова специален, както от културна гледна точка, така и 
от гледна точка на биологично разнообразие.Този ценен ресурс, обаче, бързо изчезва. 
Селското стопанство в Европа претърпя някои големи промени през последните пет-
десет години. След войната земеделските стопани биваха насърчавани да извършват 
всякакви възможни видове интензификация и модернизация, за да повишават своите 
добиви и ефективност. Въведени бяха монокултури (отглеждане на една култура), 
разшириха се обработваемите площи, разраснаха се животновъдните стопанства и 
се въведе използването на пестициди и торове. Но не всички земеделски стопанства 
можеха да следват тази тенденция. Някои бяха възпрепятствани от местните ус-
ловия: твърде стръмни ниви, твърде бедна почва, твърде отдалечен район, твърде 
интензивен човешки труд. В резултат на това много земеделски стопани в по-край-
ните селскостопански райони на Европа бяха принудени да изоставят земите си и да 
търсят работа другаде. В резултат на това големи площи земеделска земя в Европа 
бяха сериозно преобразувани или просто изоставени. Много от богатите местооби-
тания и видове на територията на земеделски земи бързо изчезват.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК 2

Горският ресурс на Европа

Днес около една трета от европейската територия е покрита с гори, макар 
че това покритие варира значително в рамките на отделните държави-членки (до 
72% във Финландия и по-малко от 8% в Ирландия). Повечето гори са определени като 
„годни за дърводобив“ и са обект на различно по степен интензивно ползване от чо-
века. Както в селското стопанство, и тук, тенденцията през последните петдесет 
години беше по посока на интензификация на използването на пренесени видове дър-
вета. Сега ЕС е вторият по големина производител на хартия и обработен дървен 
материал в света. Горите на Европа, обаче, са важни и по много други причини: те пре-
дотвратяват ерозията, съхраняват водата и въглерода, и имат висока стойност 
като място за отдих и почивка. Освен това, те се характеризират с особено богато 
биологично разнообразие. Поради структурната си сложност и разнообразие, те са 
идеално местообитание за широк спектър диви растения и животни, както и ес-
тествен подслон за големи месоядни животни като мечки, орли и вълци, които някога 
са се скитали свободно из залесения пейзаж на Европа. Типичните примери за вековни 
естествени гори, наред с други, включват горите в западната тайга на Финландия и 
Швеция, девствените брезови гори и горски масиви от зелен дъб в централна Европа, 
дъбовите гори в Португалия и хвойновите гори в Средиземноморието. За съжаление, 
малко от тези девствени гори са оцелели до 21-ви век. Това, което е останало от тях, 
обикновено е много ограничено по обхват и силно разпокъсано, поради което те са 
включени в Директивата за местообитанията.

РАБОТЕН ЛИСТ 1

Земеделските земи на Европа

Значение за природата Използване от човека Проблеми
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РАБОТЕН ЛИСТ 2

Горите на Европа

Значение за природата Използване от човека Проблеми

Организирайте представяне на групите и запишете на постер или на учебната дъска воде-
щите тенденции (селско стопанство – окрупняване, разширяване и разрастване, механизиране, 
ползване на химикали, торове и препарати, отглеждане на монокултури; горско стопанство – 
прекомерна експлоатация и интензивно използване, пренасяне на чужди видове, намаляване 
на вековни и естествени гори). Обсъдете как тези тенденции се отразяват върху естествените 
екосистеми и биологичното разнообразие.

ДЕйНОСТ 2: Ползи за природата и хората от включването на земеделските и гор-
ски земи в Натура 2000 

Организирайте дискусия: Преустановява ли се използването на земеделските земи и го-
рите след включването им в Натура 2000. Дискутирайте, може ли Натура 2000 да подобри състо-
янието на земеделските земи и горите. Изведете ключовите обосновки за ползите на природата 
и хората, и ги допълнете с информация от информационния блок. 

РАБОТЕН ЛИСТ

Ползи за природата и хората от включването на земеделските и горски земи в 
Натура 2000

Ползи за природата (биологичното раз-
нообразие) от включването на земедел-
ските и горски земи в Натура 2000

Ползи за хората от включването на 
земеделските и горски земи в  
Натура 2000

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Новият Регламент за развитие на селските райони

 Включването на земеделски земи в Натура 2000 не означава те да престанат 
да се използват като такива. Регламентът за развитие на селските райони 
(2007-2013 г.) цели подобряване на околната среда и селските райони. Въведени 
са нови агроекологични мерки и са засилени съществуващите мерки за подкрепа 
на практики за управление на земите, които са благотворни за околната сре-
да. Това има огромни последици за биологичното разнообразие в Европа, и по-
конкретно, за мрежата „Натура 2000“. Сега земеделските стопани имат право 
на допълнителна финансова подкрепа за това, че се намират в обект, включен 
в „Натура 2000“, и за поддържането на райони с висока природна стойност.

 Както при селското стопанство, включването в „Натура 2000“ не означава, 
че всички гори трябва да бъдат изведени от експлоатация. С оглед подпома-
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гане на процеса, се предлага финансиране от ЕС съгласно новия Регламент за 
развитие на селските райони (2007-2013 г.) за горите в „Натура 2000“, които са 
частна собственост. Въведени са и нови горско-екологични мерки. Подобно на 
агроекологичните схеми, те предоставят допълнителна финансова помощ за 
доброволни природосъобразни практики в горското стопанство.

Коментирайте механизмите за финансиране на частните стопани, които имат земеделски 
земи и гори.

ДЕйНОСТ �: Добрите европейски практики в действие

Представете на учениците две от добрите практики в Европа – Работа със земеделски 
стопани за възстановяване на пашата на остров Йоланд в Швеция от Информационен блок за 
учителя 1 и Управление на горите в Германия, при същевременно опазване на дивите петли от 
Информационен блок за учителя 2, представени в компакт-диска.Организирайте дискусия, като 
обърнете внимание на това, каква е била ситуацията преди и как се е променила след прила-
гането на съответните мерки. Отчетете ползите за биологичното разнообразие и местните хора.

Направете извод за изключително важното съчетаване на интересите на хората и приро-
дата, и възможността за намиране и прилагане на удволетворяващ страните вариант.

ДЕйНОСТ �: Благоприятни земеделски практики

Организирайте обсъждане на всяка една от предложените земеделски мерки, като може да 
приложите работа в малки групи и последващо обсъждане в голяма група. За целта може да наре-
жете предложените мерки на малки листчета, които групите да си изтеглят на случаен принцип. При 
представянето всяка група трябва да посочи конкретните ползи за биологичното разнообразие.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Земеделски мерки, които са благотворни за дивата природа

Мярка 1: Оставяне на ивица незасята и необработена с торове земя в края на нивата 
или по протежението на речни корита.

Мярка 2: Въвеждане на коситба с оглед насърчаване на растежа на редки диви цветя.

Мярка 3: Намаляване на употребата на пестициди и торове.

Мярка 4: Избягване на оран или прибиране на реколта по време на годината, когато 
различни видове отглеждат своите малки.

Мярка 5: Приспособяване на режимите за паша с оглед насърчаване на мозаечна струк-
тура на местообитанията и предотвратяване на последиците от прекомерна или 
недостатъчна паша.

Мярка 6: Възстановяване на малки езера.

Мярка 7: Използване на култури, които се засяват през пролетта, като маслодайна 
рапица, къдраво зеле. 

Мярка 8: Възприемане на ротационно земеделие със смесени култури като люцерна.

Мярка 9: Възприемане на метод на косене от центъра към периферията, с оглед 
прочистване от диви растения и защита на гнездящи на земята видове птици (ли-
ваден дърдавец).

Мярка 10: Оставяне на необработени зимни стърнища.
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ДЕйНОСТ �: Да изведем благоприятни мерки за горите

Организирайте дискусия за основните проблеми на горите и помолете учениците да пред-
ложат мерки, които да имат благотворен ефект върху биологичното разнообразие. Запишете ги 
на постер или на учебната дъска (например: да се запазят мъртвите дървета на земята или да се 
опазват определени дървета, в които свиват гнезда застрашени птици, да се въвежда избира-
телна сеч на принципа на продължителна ротация, да се изкореняват пренесени чужди видове 
дървета и на тяхно място да се засаждат местни видове дървета и др.)

Обяснете на учениците, че тези мерки силно зависят от местните условия в гората и съ-
ществуващите в нея видове и местообитания, и е най-добре решенията относно дългосрочното 
управление да се вземат за всеки случай поотделно в тясно сътрудничество с местните хора.

ДЕйНОСТ 6: Финансиране и компенсиране на земеделските стопани и горовла-
делци в Натура 2000

Представете на младите хора ситуацията „Притеснените земеделски стопани и горовла-
делци”. Определете водещите роли (кмета на селото, двама експерти, трима-четирима активни 
местни жители – стопани на земеделски земи и гори) и организирайте ролевата игра, като разда-
дете работните листове и дадете указания на участниците.

Ситуация

Притеснените земеделски стопани и горовладелци

Обявява се включването на нова територия като защитена зона по Директи-
вата за природните местообитания. Хората от малко подбалканско село са силно 
притеснени. На площада, в магазина, в селската кръчма, хората говорят само за 
това. Изказват се притеснения, че ще загубят земите и горите си, че те ще им бъдат 
отнети и че никога няма да могат да ги продадат. Негативните чувства в малката 
общност нарастват. Кметът на селото също е притеснен и, за да избегне ескарилане 
на ситуацията, организира среща и кани експерти от Министерството на земедели-
ето и горите. На срещата отиват много хора.

РАБОТЕН ЛИСТ

Ролева игра

Кметът на селото: Открива срещата, обяснява причината за организирането й, и 
представя експертите.

Въпроси на местните хора, стопани на земи:

Въпрос 1: Ще загубим ли земите си, ще ни бъдат ли отнети? 
Въпрос 2: Ще имаме ли ограничения и забрани за нашите земи? 
Въпрос 3: Ще получим ли някаква помощ и финансова подкрепа? Кой ще ни я даде?
Въпрос 4: Кой ще ни помогне да получим пари за своите земи?

Отговори на експерти от Министерство на земеделието и горите:

Отговор на въпрос 1: Обявяването на защитените зони не променя собствеността 
върху земите, горите и водните площи, попадащи в тях. Хората могат да ползват 
земите си и да ги продават, ако желаят.
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Отговор на въпрос 2: Ограничения ще има, но те не са непосилни и неизпълними. Пример-
ните ограничения по ползването на земеделските земи могат да бъдат свързани със:

 забрана за превръщането на ливади или пасища в обработваеми земи; 
 забрана за коситба в размножителния период на птици; 
 забрана за използването на определени торове или средства за растителна 

защита.

Не се предвижда въвеждане на забрана за дърводобив в горите, включени в защи-
тените зони. Изискванията са свързани със запазване на типовете горски местооби-
тания. В тази връзка е възможно въвеждането на забрани за определени видове сечи, 
които във времето ще доведат до смяна на дървесните видове, опазвани в зоната. 

Отговор на въпрос 3: Възможности за получаване на компенсации или финансиране на 
проекти има по четири програми:

1. По Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” са предвидени средства 
за проекти в областта на биологичното разнообразие в размер на 103 308 049 
евро. Отговорна институция е Министерство на околната среда и водите. По-
лучатели на тези пари могат да бъдат общини, асоциации и сдружения на общи-
ни. Повече информация може да се намери на адрес: www.moew.government.bg 

2. По „Програма за развитие на селските райони (2007-2013 г.)”, мярка „Агроеколо-
гични плащания” са предвидени средства в размер на 310 957 644 евро. Отговор-
ни институции са Министерство на земеделието и храните и Разплащателна-
та агенция към министерството, а повече информация може да се намери на 
адрес: www.mzgar.government.bg 

3. По Оперативна програма „Рибарство и аквакултури (2007-2013 г.) са предвидени 
средства в размер на 53 339 805 евро. Отговорна институция е Изпълнителна 
агенция по рибарство и аквакултури, а повече информация може да се намери 
на адрес: www.nafa-bg.org 

4. По фонд Лайф + на Европейската комисия ежегодно се предвиждат средства за 
подпомагане на проекти, като средствата за опазване на биологичното раз-
нообразие са до 50% от общия размер, отпуснат на страната. За 2007 г. за Бъл-
гария са предвидени 4 000 000 евро, от които за проекти по Натура 2000 могат 
да се разпределят 2 000 000 евро. 

Отговорни институции са Министерство на околната среда и водите, и Евро-
пейската комисия, а повече информация може да се намери на адрес: 

www.moew.government.bg и www.ec.europa.eu/environment/life 

Какви компенсации могат да получат хората за това, че земите и горите 
им попадат в Натура 2000? 

По „Програма за развитие на селските райони (2007-2013 г.)”, мярка „Агроеколо-
гични плащания” е предвидено всички земеделски стопани, чиито земи попадат в об-
хвата на мрежата Натура 2000, да могат доброволно да се включат в тази мярка и 
да получат съответните компенсации. 

По Мярката „Агроекологични плащания” вие можете да получите компенсации, ако: 

 Организирате биологично земеделие, което включва биологично растениевъд-
ство – до 418 евро/ha за трайни насаждения и биологично пчеларство – до 15 
евро/пчелно семейство. 

 Управлявате земеделски земи с висока природна стойност (ВПС), което включ-
ва възстановяване и поддържане на недоизпасани затревени площи с ВПС – до 



Натура 2000 и хората

1�0

4

133 евро/ha; възстановяване и поддържане на преизпасани затревени площи с 
ВПС – до 154 евро/ha; и поддържане на местообитанията на защитени видове в 
обработваеми земи в местата, важни за птиците – до 200 евро/ha. 

 Поддържате характеристиките на ландшафта (релефа на терена), което 
включва традиционно отглеждане на овощни култури – до 131 евро/ha. 

 Опазвате почвите и водите, което включва намаляване на нитратното за-
мърсяване – до 70 евро/ha и контрол на почвената ерозия – до 207 евро (за наор-
ни тераси). 

 Прилагате традиционно животновъдство, което включва опазване на застра-
шените местни породи – до 200 евро/глава за едър рогат добитък (ЕРД) и до 25 
евро/глава за дребен рогат добитък (ДРД), и традиционни практики за сезонна 
паша на животните (пасторализъм) – до 150 евро за ЕРД и до 20 евро за ДРД. 

По „Програма за развитие на селските райони (2007-2013 г.)”, се предвиждат 
мерки „Натура 2000 за земеделски земи” и „Натура 2000 за гори”. Целта им е да компен-
сират земеделските стопани за пропуснатите доходи и направените разходи, свър-
зани с изпълнението на ограниченията за земеползване и гороползване, определени 
в заповедите за обявяване и/или в плановете за управление на защитените зони. По 
тези мерки ще се подпомагат разходи, свързани с изпълнението на ограниченията, 
разписани в плановете за управление на местата от Натура 2000. Компенсаторни-
те плащания са до 200 Евро/ha/ годишно. 

По „Програма за развитие на селските райони (2007-2013 г.)” са предвидени и до-
пълнителни възможности за стопаните, чиrто земи или гори попадат в обхвата на 
Натура 2000. По тази програма вашите деца и внуци ще могат да развият добър и до-
ходен бизнес в областта на земеделието, фермерството или екологичния туризъм, 
защото има възможности за:

 Безплатно обучение по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни 
дейности и разпространение на научни знания” за регистрирани земеделски 
производители и собственици на гори. 

 Подпомагане по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, къ-
дето максималният размер на инвестиционния проект е 3 000 000 евро. 

 За земи, които попадат и в необлагодетелстваните райони, земеделските 
производители ще получават и допълнителни компенсации по Мярка 211 „Пла-
щания за природни ограничения на фермери в планинските райони” – до 100 
евро/ha и по Мярка 212 „Плащания на фермери в райони с ограничения, различни 
от планинските райони” – до 50 евро/ha. 

 За земеделските производители от селските райони има възможност да канди-
датстват по Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, вклю-
чително за селски туризъм, като помощта за три години може да достигне 
200 000 евро, т.е. общо за целия период на подпомагане до – 400 000 евро. 

Отговор на въпрос 4: Когато програмите стартират, помощ ще се оказва от експер-
ти на всички министерства, от общините и от неправителствените организации. 
Всеки стопанин на земи и гори да се регистрира в Интегрираната система за админи-
стриране и контрол, и да подаде заявление за плащане (от 1-ви март до 15-ти май) 
на съответната година в общинската служба „Земеделие и гори” или Областната 
разплащателна агенция.

Кметът на селото дава думата на жители на селото за мнения и закрива срещата с 
благодарности.
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ДЕйНОСТ 7: Биологичното селско стопанство осигурява здравословна храна и 
чиста почва 

Представете на децата следната ситуация:

Ситуация

Фермер

Вие сте фермер и имате възможност да обработвате 1000 dca земя. Как ще постъпи-
те, за да получите добър добив и имате печалба? 

Запишете отговорите на дъската или на постер (закупуване на трактори и други машини, 
торене, напояване и др.) Представете накратко как в исторически план се е развило земедели-
ето, от ранните епохи, когато хората са произвеждали само толкова, от колкото са се нуждаели 
и как постепенно хората са започнали да се стремят да произвеждат за кратко време голямо 
количество продукция, използвайки всякакви средства – машини, изкуствени торове, химикали. 
Но, в последните години, все повече хора по света и фермери се обръщат към нова система на 
отглеждане на растенията и животните – биологично (екологично, органично) земеделие. Срав-
нете ги, като попълните таблици за сравнение:

РАБОТЕН ЛИСТ

Таблици за сравнение на традиционно и биологично земеделие

Как действа фермерът? Традиционна ферма Биологична ферма

Обогатяване на почвата – торене

Задържане на влагата на почвата

Борба с вредителите

Какво количество храна произвежда

Колко са работещите хора

Колко здравословна е храната

Запазено ли е почвеното плодородие

Запазени ли са растенията и 
животните наоколо

Направете изводи за ползите от биологичното селско стопанство за природата и за хората.
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ДЕйНОСТ 8: Дебат „За или против въвеждането на генетично модифицирани ор-
ганизми (гМО) в селското стопанство на България” 

Припомнете на учениците острите обществените дискусии, обхванали страната в послед-
ните няколко години за въвеждане използването на генетично модифицирани организми (ГМО) 
в селското стопанство на страната. Аргументите засягат много аспекти – икономически, еколо-
гични и здравословни и вълнуват повечето хора.

Припомнете някой от основните понятия – генетично модифициран организъм (ГМО), 
зона свободна от ГМО и др. без изясняването на които е невъзможно провеждането на аргумен-
тирана дискусия.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК 1

Основни понятия за генетично модифицираните организми (ГМО)

 Генетично модифицирани организми (растения, животни) са тези, които са 
претърпели промяна в генотипа (набор от елементи, отговарящи за наслед-
ствените свойства) за да получат нови полезни за човека свойства;

 Зона, свободна от ГМО е област, където фермерите не отглеждат генетично 
модифицирани (ГМ) култури, нито хранят животните с генетично модифици-
рани фуражи. Област където не се произвежда или продава ГМ храна. Една зона 
без ГМО осигурява независимост на фермерите, осигурява на потребителите и 
местните хора една здравословна храна и опазва природата.

Предварителна подготовка (около седмица преди провеждането на дебата):

 Поставете темата на дебата „За или против въвеждането на генетично модифицирани 
организми (ГМО) в селското стопанство на България”;

 Дискутирайте с учениците тяхното виждане за използването на генетично модифи-
цирани организми (ГМО) и сформирайте две групи (утвърждаваща и опровергаваща) 
темата за въвеждане използването на генетично модифицирани организми (ГМО) в 
селското стопанство на страната. Всяка група подготвя материали и излъчва отбор от 
3-ма говорители, които ще осъществят дебата. Всеки отбор може трябва да подготви 
разнообразни материали (презентации, постери, лого) в полза на своята теза. 

Забележка: В случай, че учениците не сформират две групи (поради сходство на вижда-
нията)  можете да реализирате дейността като ролева игра като участниците в отборите заемат 
определени роли и дебатират от тяхна гледна точка (например представители на министерство 
на земеделието и храните, представители на фермерите, журналисти, представители на еколо-
гична организация, родители и други)

 Обяснете правилата за провеждане на дебат и предоставете на отборите информаци-
онните блокове и време за подготовка на тезите и антитезите и набиране на допълни-
телна информация.

Провеждане на дебат: „За или против използването на генетично модифицирани 
организми (ГМО) в селското стопанство на България”

1. Групите се представят от своите говорители, които вземат думата последователно.
2. Всеки първи участник от група има право на 3 минути за да изложи аргументите на тезата.
�. Всеки втори представител на групата в рамките на 3 минути оборва с аргументи тезата 

на противника или настоява за допълнителни пояснения.
�. В рамките на 2 минути групите преразглеждат или допълват първоначалните си 

аргументи.
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�. Трети представител на групите за 2 минути допълва и обобщава основната теза.
6. Спестените минути от всеки говорител се прехвърлят към общото време на групата (10 

минути) и могат да се използват от следващия участник.
7. Дебатът се ръководи от учителя, който единствен има право да дава думата на участни-

ците. Определя се доброволец, който следи спазването на правилата и отчита времето.

Заключителна част:
След приключване на дебата се организира обща дискусия, обхващаща цялата група. Ко-

мантирайте дали мнението на някой от участниците се е променило в резултат на проведения 
дебат и кои новонаучени факти и аргументи са ги впечатлили най-много. Коментирайте защо 
закона предвижда задължителна 30 km защитна зона за освобождаване на ГМО от защитените 
територии и от защитените зони на Екологичната мрежа Натура 2000.

Направете оценка на мнението и виждането на всеки участник и обобщете резултатите.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК 2

Аргументи за запазването на зони свободни от генетично модифицирани орга-
низми  в селското стопанство на България

Основна теза
Използването на съвременните технологии на генното инженерство с комер-

сиална цел е една от най-опасните тенденции в съвременната наука. Целият процес 
на създаване на нови хибриди с комерсиална цел се базира на една научна хипотеза, 
а именно, че генетично модифицираните организми (ГМО) са безвредни. В противо-
вес на тази хипотеза има редица доказани случаи за вреди върху човешкото здраве 
и околна среда, които с лека ръка биват пренебрегвани и скривани зад поемането на 
нужни рискове с цел подпомагане на научни прогрес.

Здраве: ГМО могат да предизвикват алергии, а също могат да имат ефект върху 
обмяната на веществата. Един от първите такива документирани довел до предиз-
викване на алергия към ядки е хибридът на бразилски орех и соя (генетично модифи-
циран хибрид от второ поколение с въведени гени от бразилски орех за подобряване 
хранителните качества на соята) предизвикал в много хора алергия към широка гама 
ядки (орехи, фъстъци и др.), в следствие на което е изтеглен от пазара на страните 
от Северна и Южна Америка и Европа през 1996 г.

Има също множество изследвания върху ефектите от използването на вируси, 
като носители на съответни последователности от гени (вектори) и възможните 
рискове от повлияване на имунната система, както и възможност за образуване на 
тумори в генетично модифицираните организми, а също и в крайния ползвател.

Времето: Съкратените срокове за създаване и изпробване на нови хибриди с тех-
никите на генното инженерство, както и сравнително младата технология прави 
така, че да не се взимат или да не могат да бъдат взети под внимание дългосрочните 
ефекти върху околната среда, както и хроничните ефекти върху човешкото здраве.

Контролът: 

 Създаването на нов ГМ хибрид и изпускането му в околната среда с цел научни 
цели или с комерсиална цел задължително трябва да бъде съпътствано с мето-
дика за изваждането му в случай на доказан негативен ефект върху човешкото 
здраве или околната среда. За съжаление това за съвременното ниво на наука-
та не е възможно.

 Един от последните, но основни проблеми, които могат да бъдат дефинирани 
е контролът върху отглеждането на ГМО. В момента има много малко унифи-
цирани методики за доказване на наличие на ГМО и дори да приемем, че са ефек-
тивни те доказват само наличието на генетични модификации.
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Какви са ползите за фермерите? 

 Пазарни предимства чрез производството на висококачествени храни: Социо-
логическо проучване направено през 2010г. в България показва, че повечето от 
70% от интервюираните хора не желаят да се хранят с ГМ продукти или само 
в случай, че те са сигурни за тяхната безопасност. Да се произвежда храна без 
ГМО е пазарно предимство. 

 По-ниски разходи: Високотехнологичните семена на ГМ култури са по-скъпи. 
Производителите на ГМ култури трябва да предприемат по-скъпоструващи 
мерки срещу замърсяване и да плащат годишна такса за патентованите семе-
на. По-евтино е да се произвеждат не-ГМ култури. 

 Независимост: Генетично модифицираните семена са защитени чрез патенти. 
Фермерите не могат да произвеждат собствени семена, а трябва да купуват 
от корпоративните компании. Зоните, свободни от ГМО осигуряват независи-
мостта на производителите. 

 Безопасност: Няма научно доказателство за липса на дългосрочен ефект от ГМ 
продуктите върху човешкото здраве или околната среда. Една заплаха е разви-
тието на хербицидно толерантните „супер плевели”, срещу които трябва да 
се борят скъпи и токсични химикали. Освен това освобождаването в околната 
среда носи риск от покълване на ГМ семена. Затова е много по-рентабилно да се 
отглеждат не-ГМ култури. 

Какви са предимствата на зоната, свободна от ГМ за околната среда? 

 Опазване на биоразнообразието: Зона, свободна от ГМО предотвратява опраш-
ването с полени на ГМ култури на диворастящите растения и другите култури. 
Земеделие без ГМО е добрият начин да се опази биологичното разнообразие. 

 Избягване на непредвидени екологични щети: Отглеждането на ГМ култури 
има непредсказуеми последици за дивата природа и екосистемите. Зоната сво-
бодна от ГМО избягва този риск. 

 Опазена природа за нашите деца: Само земеделие без ГМО гарантира, че наши-
ят уникален ландшафт може да бъде опазен за нашите деца. 

Какви са ползите за потребителите? 

 Здравословна храна: Възможни рискове на ГМ храна са нови алергични реакции 
и увеличаващо се ниво на токсини в храната. Българските земеделски проду-
кти са известни със своето качество, аромат и вкус. Няма причина да ги ли-
шаваме от това.

 Свободен избор: Една зона, свободна от ГМО гарантира свободния избор на всич-
ки да купуват здравословна и естествена храна.

 Разходите не нарастват: По-високите разходи на производство ще увеличат и 
цената на крайния продукт. Допълнително не-ГМ храна ще става все по-рядка 
и поради това скъпоструваща. Земеделие без ГМО ще осигури храна за всички. 

Какви са ползите за местната икономика? 

 Добър пазар за не-ГМ продукти: Не само потребителите отхвърлят ГМ храни, 
но и големи корпорации. Зоните, свободни от ГМО осигуряват доверието на 
контрагентите и купувачите. 

 Атрактивно за туризма: Туристите търсят естествена околна среда и запа-
зена природа. Само регион без ГМ е атрактивен за селския туризъм. 

 Икономическо развитие без риск от ГМО: Евентуалните екологични или здраво-
словни проблеми предизвикани от отглеждането на ГМО култури ще се носят 
от цялата общност. Една зона без ГМО ще предотврати тези рискове.
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Заключение: Технологиите посредством, които се произвеждат ГМО са една много 
нова методика, която може да даде много на човечеството, но само и единствено ако 
бъде задържана извън пазара и неговите нужди, бъде развивана внимателно и отго-
ворно в посока полза за човечеството, а не финансова изгода за големите мултина-
ционални компании притежатели на патентите върху живота.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК �

Аргументи за освобождаване въвеждането на генетично модифицирани органи-
зми  в селското стопанство на България

Основна теза
Какви са основните мотиви на организации, искащи забраната на ГМО в стра-

ната и защо те са неоснователни:

Твърдение 1: ГМО са получени по „неестествен” начин
Начините за получаване на ГМО са естествено развитие на използваните от чо-

вечеството вече повече от 5 000 години подходи за подобряване на растенията и живот-
ните за нуждите на изхранването, производството на облекло и енергия. Хората винаги 
са се опитвали да пренесат признаци от едни видове в други, за да могат да ги съчета-
ят по полезен и изгоден за тях начин. С развитието на генетиката през 20-и век става 
възможно прехвърлянето първоначално само на отделни хромозоми (носещи по няколко 
стотин гена), а по-късно и на части от хромозоми, носещи по няколко десетки гена.

Твърдение 2: ГМО са опасни за здравето на хората и животните и/или за околната среда
ГМО се използват широко в медицината (при производството на 90% от всички 

ваксини, 100% от инсулина, 90% от антибиотиците и т.н.), в хранителната индус-
трия (при производството на ензими и маи, за нуждите на млекарската, пивовар-
ната, винарската, колбасарската промишлености), като фуражи за животните, за 
пречистването на отпадни води и замърсени терени и т.н. От създаването на пър-
вия ГМО през 1973 г. досега това използване не е показало никакви вредни ефекти на 
технологията. При повече от 35 г. на използване досега няма нито едно адекватно 
защитено научно доказателство за наличието на опасни ефекти от ГМО.

Твърдение 3: ГМО застрашават биоразнообразието и традиционните местни култури
За оборването на тази теза е достатъчно да посоча само, че едни от страни-

те с най-голямо биологично разнообразие в света като Бразилия, Индия, Австралия и 
Китай са и едни от най-големите производители на такива култури. В нито една от 
тези страни няма отбелязани негативни ефекти от ГМО върху разнообразието от 
местните растителни и животински видове.

Твърдение 4: ГМО се разработват и ще са от полза само за големите мултинационал-
ни компании

Само за една година (2008) броят на фермерите, отглеждащи такива култури в 
света, е нараснал с 1.3 млн. При ежегоден ръст от над 10% тази нова технология се е 
превърнала в най-бързо възприеманата технология в историята на земеделието.

Един от последните примери за приложението на технологията е планирано-
то започване през 2010 г. в Китай и през 2012 г. във Филипините и Бангладеш на от-
глеждане на ориз с повишено съдържание на бета каротин (същия като в морковите) 
за предотвратяване на заболяванията, предизвикани от липсата на витамин А. Този 
ориз е разработен от обществени изследователски институции и ще спомогне за 
предотвратяването на ослепяването на над 400 000 души на година и смъртта на 
над 300 000 души на година от такъв недостиг. Като всички тези хора естествено са 
от най-бедните слоеве на населението на Азиатския континент.
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Законодателството: Трябва да се промени законодателната уредба така, че 
да позволи на научните институции да разработват и изпитват новите техноло-
гии. Казано иначе – правната рамка трябва да създава такъв ред и да въвежда такъв 
контрол, че да прави научните изследвания възможни, като при това гарантира тях-
ната прозрачност и яснотата на целите им.

Икономически ползи за фермерите и местната икономика:

 Получаване и отглеждане на  растения с по-високи добиви. Получаване и от-
глеждане на  растения с по-високо качество и по-добри устойчивост, дългот-
райност и други ценни качества;

 Увеличаване на географския обхват за възможностите за отглеждане на раз-
лични култури;

 Получаване и отглеждане на  растения, които са негодни за консумация от вре-
дители, непредразположени са към болести, с което ще се намалят разходите 
и използването на препарати за защита и лечение;

 Внедряване на сортове, които със своите коренови секрети сами унищожават 
плевелите, с което ще се намалят разходите и използването на препарати за 
защита;

 Добър пазар на продукти с по-ниска цена. Решаване на проблема с глада и недо-
хранването в световен мащаб;

Влияние на генетично модифицираните култури върху околната среда:

 Влияние върху биоразнообразието: Създаването и въвеждането на ценни нови 
високотехнологични семена на ГМ сортове ще имат принос към биологичното 
разнообразие, а не към неговото намаляване; 

 Избягване на непредвидени екологични щети: Няма доказани категорични щети 
или последици от отглеждането на ГМ култури за дивата природа и екосисте-
мите. Просто е необходимо да се осъществява необходимия контрол и да се 
прилагат съответни санкции при нарушаване.  

Влияние на генетично модифицираните храни върху потребителите?

 Здравословна храна: Няма доказателства за връзката на еднопосочната връз-
ка ГМ храна с някой от увеличаващите се здравословни проблеми (алергии, ан-
тибиотична резистентност). Факторите, оказващи влияние върху здраво-
словното състояние са много и взаимосвързани – състоянието на околната 
среда, използването на лекарства, начина на живот, нивата на стрес, влияние-
то на генетични предразположения. Необходимо и достатъчно условие е за из-
ползването на ГМ продукти е на храните да има означение за използването на 
ГМ продукти и тяхното процентно съотношение;

 Свободен избор: Една зона, с прилагане на ГМО гарантира свободния избор на 
всички да купуват храна, съдържаща или несъдържаща ГМО;

 Разходите не нарастват: По-ниските разходи на производство ще намалят и 
цената на крайния продукт.

Заключение: Използването на ГМО носи доказани ползи на хората в целия свят – 
било като по-здравословна, евтина и качествена храна, било като по-ефективни и 
с по-малко странични ефекти лекарства, било като облекла и други стоки получени 
при използването на по-малко замърсяващи производства.
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ДЕйНОСТ 9: Дилеми

Организирайте в обща група или в малки групи представяне и решаване на дилемите. 
Коментирайте вариантите индивидуални или групови решения, и аргументите в тяхна полза от 
тяхна гледна точка. Обърнете внимание, до каква степен решенията съдействат за постигане на 
целите на Екологичната мрежа Натура 2000.

Дилема 1

Фермерът
Вие получавате в наследство 100 dca земя. Колебаете се как да постъпите с новополуче-

ната земя. Вие:

 Ще обработвате земята по традиционния начин;
 Ще я продадете;
 Ще я застроите и превърнете във вилно място;
 Ще разработите биологична ферма (земеделска или животновъдна);
 Друго.

Дилема 2

Бъдещо селско стопанство
Вие сте кмет на населено място, което е в обхвата на Натура 2000. По финансираща про-

грама на Европейския съюз има възможност за получаване на пари за селско стопанство. Вие:

 Ще насърчите създаване на съвременни овцеферми от местни хора;
 Ще насърчите изкуственото отглеждане на растения – билки;
 Ще насърчите ферми за отглеждане на малини и къпини;
 Ще повикате екип от консултанти, които да предложат какво да се предприеме;
 Друго.
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Дилема �

Да съхраним пасищата
Вие сте експерт, който проучва биологичното разнообразие в Западна Стара планина. 

Територията е част от Екологичната мрежа Натура 2000. При изследванията си забелязвате се-
риозен проблем – по пасищата започва развитие на храстова растителност, което се дължи на 
намалена паша на овце. Ако тази тенденция се запази, с годините пасищата ще изчезват. Вие:

 Срещате се с кметовете на близките населени места и им обяснявате проблема, както 
и необходимостта от развитие на овцевъдство;

 Популяризирате проблема чрез медиите и обявявате нуждата от развитие на овце-
въдство;

 Забрана на лова в района с цел увеличаване на популациите на едри диви тревопас-
ни животни, които да компенсират намаляването на конкуриращите ги овце, кози и 
говеда;

 Пишете писмо до Министерството на земеделието и горите, и Министерство на окол-
ната среда и водите;

 Обръщате се към неправителствени екологични организации;
 Нищо не предприемате, защото считате това за естествен процес;
 Друго.

Дилема �

Мъртвото дърво
Група ученици при разходка в гората виждат ствола на мъртво изсъхнало дърво, но все още 

непаднало дърво. Започва спор, дървото дали да бъде отсечено или оставено. Вие предлагате:

 Да бъде отсечено и използвано за огрев;
 Да бъде отсечено, защото вече е мъртво и грозно;
 Да бъде оставено, защото е убежище за много животни –насекоми и птици;
 Да бъде оставено, защото е  източник на храна за много животни и гъби;
 Да бъде оставено, защото гниещото дърво отделя топлина, която може да стопи снега 

наоколо и затопли почвата;
 Да бъде оставено, защото при разлагането му част от веществата ще се върнат в почвата;
 Друго;

Възможности за последващи дейности:

 При възможност реализирайте допълнителните дейности по темата, представени в 
компакт-диска;

 Направете проучване на земеделските земи на вашия район и тяхното използване. 
Проучете каква е собствеността на земите и каква част от тях попада в Натура 2000, 
за какво се използват земеделските земи и как се отглеждат култури в тях. Можете да 
направите среща със специалисти от земеделски кооперации, представители на об-
щината и други, на която среща да проучите състоянието на земеделските територии 
и тяхното използване и опазване. Запознайте се, има ли разработени проекти за упра-
вление на земеделските земи. Организирайте представяне на резултатите. Направете 
презентации и информационно табло;

 Направете проучване на местните биологични ферми и фирми, и техни продукти – 
представете го на информационно табло със снимки и напишете статия за местните 
вестници. Представете местни породи животни или сортове растения;
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 Проведете срещи и интервюта с местни фермери, имащи отношение към биологично-
то земеделие и местните породи домашни животни, и сортове растения;

 Организирайте проучване и съберете информация за горите във вашия район и про-
блемите им. Можете да направите среща със специалисти от Държавно лесничейство, 
Горско стопанство или с еколог от общината, или други експерти, на която среща да 
проучите състоянието на горските територии и тяхното използване и опазване. Проу-
чете каква част от горските земи попадат в Натура 2000. Запознайте се, има ли разра-
ботени проекти за управление на горите. Организирайте представяне на резултатите. 
Направете презентации и информационно табло;

 В седмицата на гората инициирайте различни дейности – празник в училище, акции за за-
лесяване, кампании за защита от пожари и други бедствия, поставяне на информационни 
табелки, конкурси и изложби. Популяризирайте вашите резултати в местната преса.
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ТЕМА �:  Натура 2000 и развитието на природосъобразен (екологичен) 
и устойчив туризъм

Основно послание  
Натура 2000 – добри възможности за екологичен 
бизнес и създаване на природосъобразни 
работни места

Цели

Запознаване с възможностите за развитие на 
природен туризъм, отдих и почивка в местата от 
Натура 2000;
Осъзнаване ролята и значението на устойчивите 
форми на туризъм за опазване на биологичното 
разнообразие и възможността на хората да 
подпомогнат този процес.

Методи Ситуационно обсъждане, обсъждане, дискусия, 
работа в групи, представяне

Продължителност 2-4 учебни часа

Място на провеждане Класната стая

Необходими материали Учебна дъска (постерна хартия), цветни тебешири 
или маркери, работни листове

Прилагане на темата в учебни 
предмети от задължителната 
учебна програма

Биология и здравно образование
Свят и личност
География и икономика

ДЕйНОСТ 1: Моето лято

Представете на учениците следната ситуация:

Ситуация

Моето лято

Наближава лятото и вие планирате почивката на вашето семейство. След об-
мисляне вие:

 Решавате да организирате почивка на семейството в голям морски курорт;
 Предлагате семейната почивка да бъде в планина;
 Решавате да направите пътуване с почивка в чужбина;
 Избирате интересно пътешествие, включващо различни места – природни, 

културни и исторически;
 Оставяте другите членове на семейството да вземат решение;
 Друго.

Организирайте обсъждане. Групирайте учениците по групи с общ или сходен избор. Изве-
дете аргументи в полза на всеки избор. Запишете ги на постер или на учебната дъска. Изведете 
необходимите предпоставки за развитие на туризъм в определен район и условия за привлича-
не на туристи (природен потенциал, спокойно и екологично чисто място, атракции, пари, инфра-
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структура, природни, исторически и културни забележителности, и други). Коментирайте какво 
представляват атракциите и как те могат да бъдат създавани без да навреждат на природата? 
Коментирайте вярно ли е твърдението, че все повече хора бягат от силно застроените курорти и 
предпочитат спокойни места сред природата.

Дейността може да се организира чрез представяне на резултатите от предварително 
проучване чрез анкети за формите на желан туризъм (ученици, учители, родители и други).

ДЕйНОСТ 2: Отдих и почивка в Натура 2000

Поставете за обсъждане твърдението „Мрежата Натура 2000 предлага на хората уникал-
на възможност да открият и да се радват на богатото природно наследство на Европа”

Ситуация

Консултант по туризъм

Вие сте млад човек, на който предстои последна година студентство в универ-
ситет, със специалност в сферата на туризма. Търсите си работа за лятото и попа-
дате на обява на малка планинска община, търсеща консултант в сферата на тури-
зма. Предлагат и добро заплащане. Вие им се обаждате и получавате работата.

Организирайте мозъчна атака за набиране на максимален брой идеи за организация на отдих 
и почивка на местни хора, гости и туристи в тази община. Запишете идеите на постер или на учебната 
дъска. Обсъдете какви възможности дава Натура 2000 на хората да открият и общуват пълноценно с 
природата, да бъдат здрави (лов, риболов, велосипедни и конни походи, гребане, плуване, риболов, 
разходки, спортуване и много други). При необходимост ползвайте информационния блок.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Отдих и почивка сред природата

Хората търсят природа по много разнообразни причини. Мнозина искат да си 
почиват сред спокойствието и тишината на живописна околна среда, някои обичат 
да изследват нови територии, а други проявяват повече интерес към дейности, ко-
ито се практикуват сред природата, като плуване, ходене пеша, колоездене, рибо-
лов или лов... Каквато и да е тяхната мотивация, Натура 2000 предлага на хората 
уникална възможност да открият и да се радват на богатото природно наследство 
на Европа. Повечето от тези дейности, свързани с отдих и почивка, могат да бъдат 
съвместими с разпоредбите на Директивите за местообитанията и птиците, до-
колкото не оказват неблагоприятно въздействие върху съществуващите местооби-
тания и видове. Ключът за това често се състои в деликатното планиране и разумно 
използване на ресурсите, за да се гарантира, че в крайна сметка няма да се разруши 
нещото, върху което те почиват.

В ролята на консултанти на малката планинска община, дайте становище с предложения за 
развитие на отдих и туризъм. Оценете ползите за местните хора (като ползватели и като хора, които 
имат възможност да ползват нови работни места) и за гостите, и туристите на общината. Обобщете 
и запишете резултатите. Коментирайте какви отрицателни страни би имал туристическият бизнес 
за местната общност и природата. Като заключение дискутирайте: Може ли да се постигне компро-
мис и балансиране на влиянията? Направете извод, че Екологичната мрежа Натура 2000 позволява 
да се постигне компромис, като подпомогне развиването на положителните страни и минимизира 
отрицателните влияния на предприемачеството (включително и в сферата на туризма). По прецен-
ка на учителя, темата може да се разгърне и с обсъждане на необходимата инфраструктура, и 
възможностите за развитие на бизнес. 
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ДЕйНОСТ �: Масов и природен (природосъобразен) туризъм

Организирайте сравняване на масовия и природния (природосъобразен) туризъм, като 
използвате показатели за сравнение, и отчетете как различните дейности (например – постро-
яване на нови пътища, създаване на големи туристически селища, построяване на писти, лифто-
ве и влекове, застрояване на плажовете, пребиваване на много хора на открито и други) имат 
принос върху:

 Промяна на територията
 Степени на замърсяване
 Степени на шум
 Неблагоприятно влияние върху видовете
 Неблагоприятно влияние върху местообитанията

Направете обща оценка на човешкото влияние при развитие на масов туристически биз-
нес и при природен туризъм. Как се повлиява от развитието на масов туризъм биологичното 
разнообразие? Дайте конкретни примери за такова влияние в България (Банско, Черноморското 
крайбрежие и др. места). Какво може да се направи, за да се намери баланс между интересите на 
хората и природата? Обсъдете вариантите на, така наречения, различен или алтернативен тури-
зъм – селски туризъм, екологичен туризъм, воден туризъм, екстремен и други форми.

Изведете основните принципи на устойчивия туризъм, като използвате информационния 
блок и направете изводи. Работата може да организирате в обща група, или като поставите ин-
дивидуални, или групови задачи за представяне на отделните принципи. Дайте конкретни при-
мери и направете изводи.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Принципи на устойчивия туризъм:

 Зачитане на границите на поносимост на средата;
 Принос към опазването и подобряването на наследството;
 Запазване на природните ресурси;
 Подпомагане на местната икономика;
 Насърчаване въвличането на местните жители;
 Развитие на подходящ висококачествен туризъм;
 Достъп на всеки един до защитените територии;
 Създаване на нови форми за наемане на работа;
 Насърчаване на поведение, което зачита околната среда;
 Служи като модел за другите икономически сектори и влияе върху техните 

практики.

ДЕйНОСТ �: Примери от Европейския съюз

Разгледайте примерите за две добри туристически практики в Натура 2000.

Пример 1

Канарските острови: рай за природните туристи

Ежегодно над 11 милиона туристи посещават Канарските острови. Въпреки че 
повечето идват заради слънцето, се наблюдава постоянно увеличаване на природния 
туризъм, който цели по-екологосъобразна качествена почивка. А има толкова неща да 
се видят! На Канарските острови е събрано цялото световно биологично разнообразие 
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от растения, в моретата съжителстват делфини и костенурки, а вътрешността, 
която прилича на сценичен декор, крие много редки и необичайни видове. В резултат 
на това, над 30% от островите са определени като обекти, включени в Натура 2000. 
Това международно признание допринесе много за допълнителното засилване на сто-
панската дейност, свързана с природния туризъм. То доведе и до създаването на някои 
интересни партньорства, при които приходите от туризъм подпомагат работата 
по опазване на редки видове като, например, гигантския гущер Hierro (най-голямото 
влечуго в Европа). Не е чудно, че сега този мил гигант е талисманът на острова.

Пример 2

Туризмът в обекти в Лапландия, включени в Натура 2000
Лапландия покрива обширни територии от гори и блата с невероятна природ-

на красота. Когато територия от 300 km2 беше определена като обект, включен в На-
тура 2000, местните общности първоначално се противопоставяха, поради страх, 
че това би спряло процъфтяващия туристически пазар. Обратно, отговорният за 
парковете орган ги уверяваше, че това би спомогнало за създаване на работни места 
и за откриване на нови стопански възможности. Той разработи поредица от внима-
телно планирани природни маршрути, по които да се движат посетителите, далеч 
от чувствителните райони, и в същото време осигуряващи възможност за приятни 
изживявания. Маршрутите се оказаха толкова популярни, че се превърнаха в новина 
на първа страница. Оттогава насам, местните стопански предприятия се радват 
на постоянно нарастване на броя на посетителите и много вече възприемат Натура 
2000 като потенциален съюзник, а не като пречка.

Организирайте обсъждане на добри (например развитие на туризма в Триград) и лоши 
примери от България (развитие на туризма по Черноморското крайбрежие и в Банско). Комен-
тирайте конкретни примери, свързани с развитие на туризъм в родния край. При необходимост 
потърсете допълнителна информация по темата. Коментирайте пропуснатите ползи, бойкота от 
много хора, които вече почиват извън България, заради презастрояването и др. негативни по-
следици върху околната среда и бизнеса.

ДЕйНОСТ �: Дилеми

Разделете класа на четири групи и поставете задача всяка група да се запознае с един от 
представените три идейни проекта, свързани с туристическия бизнес. След обсъждане всеки 
участник в групата гласува за един от представените варианти или предлага нов.

Възможност за 
развитие Потенциални отговори и желания Общо

Идеен проект 1:
Строеж на голям 
хотелски комплекс

Живея в голям град и високото строителство ме дразни. 
Не желая да почивам в такива места. Искам нещо 
спокойно и близо до природата.

Обичам лукса. Смятам, че това ще е добро място.

Нямам мнение. Обикновено избирам големи комплекси, 
защото е по-евтино и предлагат много услуги.

Друго (посочете)
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Възможност за 
развитие Потенциални отговори и желания Общо

Идеен проект 2:
Развитие на селски 
туризъм

С удоволствие бих почивал на подобно място. 
Досегът със спомените и природните неща е 
невероятно преживяване.

Много е тъпо и скучно. Няма какво да се прави, освен 
неща, свързани с природата, а аз искам забавления от 
градски тип.

Не съм почивал на подобно място. Бих пробвал, въпре-
ки, че съм малко притеснен. Дали има инфраструктура, 
но може би това е шанс да видя нещо ново.

Друго (посочете)

Възможност за 
развитие Потенциални отговори и желания Общо

Идеен проект 3:
На  хижа

За мен, планината – това е единственото подходящо 
място за отсядане.

Никога не бих стъпил на хижа.

Не съм отсядал. Притеснявам се, но се надявам да отида.

Друго (посочете)

Възможност за 
развитие Потенциални отговори и желания Общо

Идеен проект 4:
Развитие на 
алтернативен 
туризъм (всичките 
му форми, както 
и наблюдения на 
птици, пеперуди 
и риби, лов, 
риболов (с водачи), 
фотосафари, 
скално катерене, 
рафтинг, езда 
и т. н.)

Практикувам подобни неща от години. С удоволствие 
се връщам към тези занимания всеки път, когато имам 
време за почивка.

Никога не бих дал пари за такива неща. Кой би платил 
да гледа птици или да влиза в наводнени, неблагоустро-
ени части на пещера.

Не знаех, че се предлагат такива неща в България. Звучи 
интересно, но не знам дали ще опитам.

Друго (посочете)

След приключване на работата на групите организирайте представяне и коментирайте 
резултатите. Обсъдете дали тези резултати отговарят и на обществените нагласи за развитие на 
туризъм в България и по света.
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ДЕйНОСТ 6: Ако съм предприемач

Поставете индивидуална или групова задача на младите хора, в ролята им на предприема-
чи, за определено време да обмислят и предложат по една идея за отдих, почивка или туризъм в 
родния край, която биха реализирали. Помолете участниците да довършат изречението:

Ако бях предприемач, бих направил или инициирал, или инвестирал в ………….. 
(хотел, плувен басейн, спортен комплекс, транспортна фирма, обучение на водачи и тре-
ньори, и други).

Организирайте представяне на участниците или групите. Обсъдете текста от информаци-
онния блок.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Туризъм

Туризмът е един от най-бързо развиващите се икономически отрасли в Европа. 
Тъй като все повече хора работят по-малко часове и ползват по-кратки, но по-чести 
отпуски, съществува нарастващ интерес към по-специализирани форми на туризъм 
като природен туризъм, и проява на все по-голям интерес към естествената околна 
среда. Тези алтернативни форми на туризъм бележат почти три пъти по-бърз рас-
теж в сравнение с класическите туристически пазари.

Много обекти, включени в Натура 2000, могат да действат като магнит за 
такива посетители, като им предлагат възможности да почувстват природата не-
посредствено, било чрез любуване на дивата природа, екскурзии, изследване, каране 
на кану и т. н... Това, на свой ред, може да спомогне за развитие на местната икономи-
ка и за насърчаване на вътрешните инвестиции в местни предприятия и свързани с 
туризма инициативи. Въпреки това, е важно да се гарантира, че туризмът се развива 
така, че да не се увреждат природни ценности в съответната територия. Това се по-
стига по-лесно при наличие на законен интерес от запазването на природните ресур-
си. В противоречие с това, на много обекти за масов туризъм се проявява тенденция 
към пряко съревнование с природата, особено по морските крайбрежия и в планините. 
Тъй като туризмът е твърде конкурентна индустрия, внимателното планиране иг-
рае централна роля за успеха на всяка инициатива. Това способства за осигуряването 

на гаранции за устойчиво използ-
ване на ценните природни ресурси. 
Едва ли би имало смисъл от разви-
ването на туристически център 
или природен маршрут в обект, 
включен в Натура 2000, ако той не 
е лесно достъпен или хората няма 
къде да пренощуват, или да се на-
хранят наблизо.

Разделете класа на две или 
три групи, и поставете задача всяка 
група да стигне до общо решение за 
инвестиране чрез попълване на Ра-
ботен лист:
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РАБОТЕН ЛИСТ

 Анкетен лист за инвеститори

В какъв район предпочитате да инвестирате? Обосновете избора си

1. Планина
2. Море
�. Културно-исторически места
�. Друго (посочете)

В какъв вид туризъм предпочитате да 
инвестирате? Обосновете избора си

1. Голям хотелски комплекс
2. Селски туризъм
�. Алтернативен туризъм

Обсъдете вариантите на така наречения различен или алтернативен туризъм – селски ту-
ризъм, екологичен туризъм, воден туризъм, екстремен туризъм и други форми, и влиянието му 
върху околната среда и биологичното разнообразие. Разгледайте и някои конкретни интересни 
идеи – например идеята за фототуризъм и възможностите за създаване на условия за негово-
то развитие – изграждане или възстановяване и облагородяване на водоеми за водни кончета, 
проектиране на частни терени с режим на защита и укрития за снимки и други.

Дейността може да се разгърне и като ролева игра (кмет, заместник-кметове, журналисти, 
бизнесмени, туристически агенти и оператори, представители на неправителствени организации, 
на културни и други институции, местни жители), които, след разглеждане на местния потенциал 
(който може да бъде интерактивно представен чрез предварително подготвена презентация), да 
дискутират възможностите за развитие на устойчив туризъм с конкретни предложения.

ДЕйНОСТ 7: Конфликт на интереси и взрив от кампании за защита на природата 
в България

Представете на учениците информация от информационния блок. 

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Да спасим Иракли

„Цялата местност от нос Емине до Обзор е оценена от Натура 2000 и е предвиде-
на за включване към националните и европейски мрежи от защитени зони. Това, че не-
колцина строителни инвеститори със съмнителни мотиви се опитват да променят 
статута на реституирани земеделски земи и горски масиви в земи за строеж, е пореден 
опит да се заграби каквото може, докато никой не им налага контрол. Ако сега ние не 
упражним контрола, за който имаме законови и граждански права, няма да има кой друг 
да опази това недокоснато кътче от Черноморието ни. Ние трябва да поискаме от ин-
ституциите, които са отговорни пред нас, да опазят красивата ни природа, но трябва 
да действаме, не само да говорим или да се предаваме, преди да сме опитали.”

от сайта на кампания „Да спасим Иракли” на адрес http://daspasimirakli.org/
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Обсъдете кои са причините 
за възникване на конфликти на ин-
тереси. Защо не само в Иракли, но и 
на много други територии от Нату-
ра 2000 (Витоша, Рила, ивицата по 
Черноморието от Черноморец до 
Созопол) възникват горещи точки 
на интереси? Кои са заинтересова-
ните страни и какви са техните ин-
тереси?

Подтикнете младите хора да 
споделят своя гледна точка и обсъ-
дете варианти за разрешаване на 
конфликтите в „горещите екологич-
ни точки”. Търсете решения, които да 
удовлетворяват страните. Преценя-
вайте от гледна точка на ползите за 
хората и природата през призмата 
на настоящето, но и бъдещето.

След приключване на обсъждането поставете задачи за допълнително последващо про-
учване на „горещите екологични точки”, и изработване и представяне на различни материали по 
темата (презентации и други).

Възможности за последващи дейности:

 Направете проучване на формите на туризъм във вашия район. Проучете кои са най-
посещаваните туристически обекти и каква е тяхната посещаемост годишно. Запоз-
найте се, има ли разработени проекти за развитие на туризъм. Организирайте пред-
ставяне на резултатите. Направете снимки, изгответе и представете презентации;

 При организиране и провеждане на занятията можете да потърсите възможности да 
използвате изработени от ученици нагледни материали-табла, рисунки, хербарии, 
снимки, презентации и др. или да поставите предварително задачи за тяхното изра-
ботване;

 Посетете местен туристически клуб или туристически организации, проведете 
интервюта;

 Проучете местни и регионални екологични пътеки и маршрути. Организирайте пред-
ставяне на екологичните пътеки и маршрути по атрактивен начин. При възможност мо-
жете да се включите или да организирате екологични дейности (поставяне на къщички 
за птици, залесяване, почистване, поставяне на информационни табла);

 Поставете на учениците индивидуални или екипни задачи да подготвят презентации 
по темата за развитие на устойчив местен туризъм в България или във вашия роден 
край (например ”Природните чудеса на България” и „Най-уникалното селище в Бълга-
рия”). При наличие на интерес можете да организирате разработването на ученически 
проекти по темата за развитие на устойчив местен туризъм;

 Организирайте информационно табло с карти и снимки на туристически маршрути и 
интересни места в района; 

 Организирайте с мероприятие отбелязването на Международния ден на туризма – 
27-ми септември и Деня на туризма в България (последната неделя на месец август) – 
поход, екскурзия, викторина, състезание, конкурси и др. 
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ТЕМА 6:  Натура 2000 и участието на местните общности в процеса на 
природозащита

Основно послание  

Съществуването на Натура 2000 се случва с 
участието на всеки от нас;
Натура 2000 е това, което сте обичали и харесвали 
като деца, и което ще можете да покажете на 
вашите внуци.

Цели

Запознаване с възможностите за участие на хората в 
процеса на природозащита и опознаване, и опазване 
на местата от Натура 2000;
Осъзнаване ролята и приноса на всеки човек в 
процеса на изграждане на Натура 2000.

Методи Дискусия, обсъждане, индивидуална работа, 
представяне

Продължителност 2-3 учебни часа

Място на провеждане Класната стая

Необходими материали
Учебна дъска (постерна хартия), цветни тебешири 
или маркери, кубчета от детска игра, работни 
листове, карти с възможни решения за лично участие

Прилагане на темата в учебни 
предмети от задължителната 
учебна програма

Биология и здравно образование
Свят и личност
География и икономика
История и география

ДЕйНОСТ 1: Натура 2000 за хората и чрез хората

Припомнете на учениците, че при Натура 2000 се възприема различен подход, а именно 
признава се, че човекът е неразделна част от природата, и че човекът и природата работят най-
добре в партньорство помежду си. Запишете на постер или на учебната дъска израза: Натура 
2000 за хората и чрез хората" и дискутирайте неговия смисъл. Отчетете ползата за хората от 
Натура 2000 сега и в бъдеще, но и факта, че без тяхното активно участие тези резултати не биха 
били възможни.

ДЕйНОСТ 2: Всеки европеец участва в Натура 2000, но е важно как го прави

Започнете дейността, като помолите учениците един по един да се включат в построява-
нето на кула от кубчета за детска игра. Кулата трябва да е максимално висока. Всеки участник 
поставя по един елемент, но без право да променя нищо, направено от предходните участници. 
След приключването на играта дискутирайте два въпроса:

 Кой има принос за постигане на кула с голяма височина?
 Кой носи отговорност за събаряне на кулата?
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Обяснете на учениците, че в опазването на Натура 2000 участва всеки жител на Европа, 
понякога дори и без да си дава сметка за това – с поведение на потребител, с отношение, с това, 
интересува ли се от проблемите на околната среда и дали спазва елементарни правила за опаз-
ване на природното богатство. Представете на учениците възможните нива на участие от инфор-
мационния блок. 

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Нива на участие на хората в природозащитна дейност

Активност на човека (Аз правя или аз не правя) Ниво на въздействие и 
участие

Аз не се интересувам пряко от природата и проблемите й. 
За мен природното богатство е, най-вече, красиви снимки 
в Интернет. От мен не зависи нищо особено. В условията 
на икономическа криза има много по-важни приоритетни 
проблеми пред хората. Не нарушавам правилата за опазване 
на природното богатство.

Първо ниво: пасивно, 
неинформирано

Аз се интересувам от проблемите на природата и ценя 
нейното богатство. Спазвам правилата за опазване на 
природното и биологично богатство. Не общувам с природата 
често, защото нямам достатъчно време за това.

Второ ниво: пасивно, 
информирано

Аз обичам да общувам с природата, харесвам и ценя 
нейното богатство, спазвам правилата за опазването й, 
но нямам знания за живия свят и не познавам много от 
проблемите. Не вярвам, че хората могат да имат реален успех 
в природозащитата.

Трето ниво: активно, 
неинформирано

Аз обичам да общувам с природата, харесвам, ценя и пазя 
нейното богатство. Интересувам се и познавам проблемите 
на околната среда и възможностите за нейното опазване. Не 
ми е безразлично бъдещето на хората и на природата.

Четвърто ниво: 
активно, информирано

Аз обичам да общувам с природата, харесвам, ценя и пазя 
нейното богатство. Интересувам се и познавам проблемите 
на околната среда и възможностите за нейното опазване. Аз 
участвам в различни кампании, акции и дейности за опазване 
на природата, и нейното биологично богатство. Вълнувам се 
от това, което се случва, и полагам усилия да споделям своя 
опит и да привлека други хора.

Пето ниво: 
доброволчество за 
природозащита

Попитайте младите хора, съгласни ли са с представените нива на участие. По преценка на 
учителя петте нива могат да се представят интерактивно от различни ученици, с уточнението, че 
те заемат определени типови роли. Дискутирайте, има ли и други групи хора, според отношени-
ето им към природата. Коментирайте и стимулирайте младите хора да оценят мястото на своите 
близки и своето място в процеса на природозащитата. Обсъдете, има ли неправилни, според тях, 
становища в посочените по-горе мнения и оценки, и с какви контрааргументи биха атакували 
тези твърдения.
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ДЕйНОСТ �: Защо някои хора са против Натура 2000

Обяснете на учениците, че в Европа и в България има хора, които са против изграждането 
на Натура 2000. При някои от тези хора е засегнат финансов интерес, а други просто имат непра-
вилна представа и робуват на митове, слухове и предположения. Припомнете някои неправилни 
виждания и становища на хората по отношение на Натура 2000, които вече познавате. Запознай-
те учениците с три от най-често срещаните заблуди на хората по отношение на Натура 2000 и ги 
коментирайте. 

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Заблуди за Натура 2000

Заблуда 1: „Всички обекти, включени в Натура 2000, ще се превърнат в природни ре-
зервати”

Ако определен обект е включен в Натура 2000, то е заради европейското му зна-
чение за видовете или местообитанията. В много случаи тези видове или местооби-
тания вече се намират в благоприятно природозащитно състояние, благодарение на 
съществуващите човешки дейности. Всичко, което е необходимо да се направи, е да се 
запази това състояние. Поради това, определянето на обект като Специална защи-
тена зона не означава предварително, че всички, осъществявани в обекта, дейности 
ще трябва да се променят или преустановят. При осъществяването им, обаче, тряб-
ва да се вземат под внимание съществуващите застрашени и уязвими видове, и мес-
тообитания, и да се гарантира тяхното благоприятно природозащитно състояние. 
Държавите-членки решават как да постигнат това.

Заблуда 2: „Ще спрем всякаква дейност в обекта, заради опазването на природата”
Разбира се, ще има случаи, в които ще трябва да се вземат решения за огранича-

ване или преустановяване на някои дейности, които представляват значителна за-
плаха за видовете или местообитанията, заради които обектът е включен в Натура 
2000. Но тези случаи трябва да се разглеждат индивидуално и не са общо правило. За-
пазването на видове или местообитания в добро природозащитно състояние не е не-
пременно несъвместимо с човешката дейност. Всъщност, оцеляването на много от 
естествените територии силно зависи от определени човешки дейности. Някои от 
тези обекти вече се управляват в духа на Натура 2000. Включването им в мрежата 
Натура 2000 следва да спомогне за доброто им развитие в бъдеще. Нещо повече, ши-
рокият мащаб на мрежата Натура 2000 означава, че тя може да се превърне в мощен 
съюзник за привличане на вътрешни инвестиции, което да спомогне за запазване на 
съществуващи практики на земеползване или за насърчаване на нови.

Заблуда 3: „След включването на определен обект в мрежата Натура 2000 той става 
недосегаем по отношение на бъдещи благоустройства”

Директивите не възпрепятстват предварително осъществяването на 
нови дейности или благоустройства в Натура 2000 зоните. Въпреки това, според 
изискванията, новите планове или програми, които могат да окажат значително 
въздействие, трябва да преминат през оценка на въздействието, преди да бъдат 
осъществени. Ако се окаже, че има вероятност предлаганата дейност да причини 
значителни вреди на обекта и са изчерпани всички възможни алтернативи, дей-
ността все пак може да се осъществи, ако е от преимуществен обществен интерес, 
и ако се предприемат мерки за компенсиране на загубата на засегнатите видове 
или местообитания.
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ДЕйНОСТ �: Аз искам и мога да участвам

Целта на дейността е насочена към обсъждане на възможностите за лично участие на хо-
рата в процеса на природозащита. На всеки ученик предоставете комплект карти – картончета 
с възможни решения. Поставете задача след обмисляне картите да се подредят на работен лист 
в пирамидален вид (най-приоритетното на върха и останалите – разпределени на две или три 
нива под него). 

Дейности от първостепенно значение

Важни дейности

Дейности от второстепенно значение

Карти с възможни решения за лично участие в процеса на природозащита

Да събирам разделно 
отпадъците вкъщи

Да познавам по-добре 
местните растения 

животни и природните 
им местообитания

По ползвам устойчиво 
природните ресурси

Да се информирам 
по-добре за проблемите 

на околната среда

Да засаждам поне едно 
дърво годишно

При излизане сред 
природата 

да не оставям отпадъци 
и да не създавам 
условия за пожар

Да участвам в акции за 
залесяване и почистване, 

или информационни 
кампании

Да участвам с 
екологични бригади за 

опазване на видовете и 
местообитанията

Да подхранвам птиците 
през зимата и да 

поставям къщички за 
птици през лятото

Да спазвам 
природозащитното 

законодателство

Да образовам 
приятели и роднини

При проблеми с 
природозащитата 

да имам активна 
гражданска позиция и 

да търся съдействието 
на властите или НПО за 

решаването им

Да ползвам подходящи 
места за отдих и 

туризъм, и да не безпокоя 
животните

Да споделям опит и 
да привлека и други хора за 

опазване на 
околната среда

Друго
(запиши предложение)
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Организирайте представяне на групите. Отделете време за задаване на въпроси и изказва-
не на мнения. Коментирайте резултатите, впечатленията, и подтикнете учениците да споделят, има 
ли промяна, след тази дейност, в отношенията и нагласите им към природата и нейното опазване.

Обсъдете какви възможности за участие имат хората в зависимост от техните способности 
и професии (професор по ботаника, лекар, фотограф, дърводелец, художник, писател, шивач, 
компютърен специалист, журналист и др.)

ДЕйНОСТ �: Натура 2000 е природата на Европа за теб!!!

Попитайте учениците:

 Какво могат да направят учителите, така че техните ученици да познават по-до-
бре местата от Натура 2000?

 Какво могат да направят родителите, така че техните деца да познават и обичат 
местата от Натура 2000 около тях?

 Какво могат да направят обикновените хора за Натура 2000, за своята общност и 
за себе си?

Коментирайте предложенията и ги допълнете с информация от информационния блок.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Натура 2000 е природата на Европа за теб

Има редица неща, които всеки един от нас може да направи, без значение къде в 
Европа живее, за да допринесе за целите на мрежата Натура 2000:

 Да заведе децата или учениците си до близкото Натура 2000 място, за да изу-
чават и опознават неговите обитатели. Тези места са идеални класни стаи на 
открито, които насърчават, както децата, така и възрастните, да практи-
куват здравословни дейности и да изучават живия свят;

 Да създаде животински рай в част от двора си (вкъщи, в училище или градинка-
та пред блока), като засади местни видове растения, богати на нектари, като 
създаде малък водоем или като направи купчинка от клони, в която насекоми-
те да зимуват;

 Да намери и опознае Натура 2000 местата наоколо – много от тях предоста-
вят прекрасни възможности за разходка и забавление, екскурзии за наблюдение 
на животни и растения, и други дейности за цялото семейство;

 Да доброволства, за да помогне за опазването и управлението на природните 
територии наоколо;

 Да подкрепи местната икономика в и около Натура 2000 местата, купувайки 
местни природосъобразни и сезонни продукти, което подпомага управлението 
на местообитанията и видовете, срещащи се в съответното място.

Която и възможност да избереш, споделяй своя опит с другите и ги насърча-
вай да се интересуват от Натура 2000 – най-вече, защото това е природата на Ев-
ропа за теб!!!

Организирайте обсъждане в каква степен семейната, училищната общност и хората от 
района на родното място правят това, да общуват, опознават и защитават своята природа, и 
какво може да се направи, за да се подобри опознаването на природата и Натура 2000 местата 
от хората. 
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ДЕйНОСТ 6: Станете доброволци

Проучете, съществуват ли действащи природозащитни и екологични организации, които 
осъществяват дейности във вашия роден край. Осъществете връзка с експерти от природните 
и национални паркове, общинската администрация, горските стопанства и лесничейства, или от 
други институции. Запознайте се с тяхната дейност и с възможностите да участвате в подходящи 
дейности и кампании:

 Образователни дейности (филми, презентации, състезания и други);
 Информационни и рекламни кампании;
 Екологични акции за залесяване и почистване;
 Мониторинг на среднозимуващи видове птици и мониторинг на обикновени видове 

птици;
 Изработване и поставяне на хранилки, къщички за птици и прилепи;
 Помощ при осъществяване на различни природозащитни проекти;

Популяризирайте вашето участие в медиите и училищните информационни табла. Публи-
кувайте снимки и новини в информационни уеб-сайтове.

Възможности за последващи дейности:

 Направете проучване на различни, осъществени във вашия роден край, дейности по 
опазване на околната среда и биологичното разнообразие, изгответе и представете 
презентации;

 Посетете офисите на местни екологични и природозащитни организации, и се запоз-
найте с тяхната дейност. Запознайте се с възможностите да участвате в дейностите на 
тези организации; 

 Организирайте информационно табло с карти и снимки на интересни природозащит-
ни кампании;

 Организирайте кампания за набиране на доброволци за осъществяване на конкретна 
инициатива;

 Организирайте представяния на различни кампании „Живата пролет” (за регистрира-
не на първи наблюдения на четири прелетни вида птици в Европа), „Да засадим дърво” 
пред по-малки ученици от училището (начален и прогимназиален етап на обучение), 
учители и родители с цел привличането им в тези дейности.
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ТЕМА 7:  Бъдещето на Натура 2000 в България

Основно послание  Натура 2000 – съхранена българска природа и 
европейско качество на живот

Цели

Запознаване с възможностите за бъдещо развитие 
на Натура 2000 в България с подобряване на 
природното, социалното и икономическо състояние 
на защитените зони;
Осъзнаване ролята и приноса на всеки човек в 
процеса на изграждане на Натура 2000.

Методи Дискусия, обсъждане, индивидуална работа, работа в 
групи, представяне, ситуационно обсъждане

Продължителност 1-2 учебни часа

Място на провеждане Класната стая

Необходими материали Учебна дъска (постерна хартия), цветни тебешири 
или маркери, работни листове 

Прилагане на темата в учебни 
предмети от задължителната 
учебна програма

Биология и здравно образование
Свят и личност
География и икономика

ДЕйНОСТ 1: Бъдещето на Екологичната мрежа в България

Припомнете си етапите на изграждане на Натура 2000 в България. Обсъдете как си пред-
ставяте Екологичната мрежа през 2016 г., когато официално се очаква утвърждаване на защите-
ните зони по Директивата за природните местообитания. Припомнете си целите на мрежата и 
нейния обхват в България. Коментирайте приноса на България за утвърждаването и разширява-
нето на Екологичната мрежа в Европа.

ДЕйНОСТ 2: Очаквания за Натура 2000 през 20�0 година

Разделете класа на три групи и на всяка група поставете задача да представи своите оч-
аквания за промени в зоните от Натура 2000 през 2030 г. Раздайте на групите работни листове и 
определете време за работа.

Опишете какво е състоянието на защитената зона, постигнати ли са целите на мрежата и 
какво е качеството на живот на местните хора. Оценката може да бъде направена в количестве-
ни и качествени степени.

Количествена оценка: с цифри
0 – понижено (влошено) ниво/състояние/степен 
1 – непроменено ниво/състояние/степен
2 – подобрено ниво/състояние/степен
� – много добро ниво/състояние/степен
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Качествена оценка: с думи
(Подобрено, повишено, влошено, понижено, запазено ниво, минимална промяна, слабо 

развитие, средно добро ниво на развитие, силно развитие, много добро развитие, качество на жи-
вот – незадоволително, добро, много добро, здравословен статус – подобрен, неподобрен и др.)

РАБОТЕН ЛИСТ

Описание на очакваните промени в Натура 2000 зоните през 2030 г.

Показатели за оценка Оценка на очаквана 
промяна

Промяна в обхвата на Натура 2000 в България

Степен на опазване на биологичното разнообразие на 
видовете

Степен на опазване на биологичното разнообразие на 
типовете местообитания

Прилагане на действащи планове за управление на 
защитените зони

Промяна на населените места и тяхната инфраструктура.

Промяна в числеността на местното население

Степен на участие на местните хора в управлението и 
поддържането на защитените зони

Промяна в качество на живот на местните хора

Развитие на природно-ориентирано селско стопанство

Развитие на природно-ориентирано горско стопанство

Развитие на природно-ориентиран бизнес

Развитие на природно ориентиран туризъм и привличане 
на туристи

Степен на запазване на местните практики за ползване на 
природните ресурси

Степен на запазване на местните обичаи, традиции, на 
местната култура и идентичност

Обща оценка:



Натура 2000 и хората

1�6

4

Организирайте представяне на групите. Дискутирайте оценките на групите и аргументи-
те за тяхното поставяне. Сравнете резултатите и отчетете причините за различията в оценките. 
Обърнете внимание на показателите, получили най-висока и най-ниска оценка. Направете обоб-
щение на очакванията и дайте обща оценка.

ДЕйНОСТ �: Трудности при реализирането на Натура 2000

Използвайки оценките от предходната дейност, коментирайте какви трудности и пречки 
могат да затруднят изграждането и поддържането на Екологичната мрежа Натура 2000 в Бъл-
гария. Запишете предположенията на постер или на учебната дъска. (неразбиране и неучастие 
на местните общности, груба намеса на заинтересовани инвеститори, нарушаване на законови 
норми и изисквания, проблеми и наказания от страна на ЕК, малко проекти за развитие на Нату-
ра 2000, недобри и неефективни планове за управление и др.). Групирайте предложенията и ги 
обсъдете. Направете изводи за това, че изграждането на Натура 2000 е процес, който не може да 
се осъществи добре без участието на хората и без добро планиране и управление.

ДЕйНОСТ �: Бъдещето на Натура 2000

Напишете на постер или на учебната дъска изреченията и помолете всеки ученик да ги 
довърши, като изкаже своето виждане за бъдещето на Натура 2000 в Европа:

Моите очаквания за Натура 2000 в бъдеще са ……………………………………………
Моите надежди за Натура 2000 в бъдеще са ………………………………………………

Запишете предложенията. Организирайте дискусия и направете обобщение, за очаквани-
ята, свързани с разширяването, укрепването и утвърждаването на Натура 2000 в постигане на 
природозащитните й цели.



Натура 2000 и хората

1�7

4

ДЕйНОСТ �: Аз и моят живот в зона от Натура 2000 след 20 години

Представете на учениците следната ситуация.

Ситуация

Моят живот и Натура 2000 през 2030 г.

Вие живеете в защитена зона от Екологичната мрежа Натура 2000 и годината е 2030 
г. Опишете вашето селище, дом, семейство и работа.

Помолете учениците да си представят своя живот и живота на своите близки (семейство, 
роднини) в защитена зона от Натура 2000 през 2030 г. Стимулирайте младите хора да помечтаят и 
да опишат своите представи за желан и очакван дом, семейство, работа, почивка. Всеки може да 
напише кратко разказче от 2030 г., като представи своята история от гледна точка на някакво съби-
тие, като включи в него много действащи лица, обекти и природа. Насърчете позитивните отгово-
ри и коментирайте, какви усилия трябва да положат хората, за да постигнат желания резултат.

Възможности за последващи дейности:

 Организирайте конкурс за есе на тема Натура 2000 – природата на Европа за нас и на-
шите деца!”. Организирайте изложба;

 Организирайте конкурс за снимка на тема Натура 2000 – природата на Европа за теб!”. 
Организирайте изложба;

 Направете проучване на добри примери за устойчиво развитие на места от Натура 
2000 в различни страни на Европейския съюз. Направете презентации и ги представе-
те пред широка аудитория на подходяща дата (например 9-ти май – Ден на Европа).
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МОДУЛ �. Механизми за опазване на биологичното разнообразие

Водещи цели:
	Разбиране на подходите, методите и механизмите за опазване на биологичното разно-

образие и връзката им с Натура 2000.
	Осъзнаване на ролята и приноса на всеки човек в процеса на прилагане на подходите, 

методите и механизмите за опазване на биологичното разнообразие и реализиране на 
различни природозащитни инициативи.

Ключови понятия: Екологични мрежи, Зеленият пояс на Европа, екологични коридори, зелени 
коридори, зелени връзки, Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство, 
Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (Ва-
шингтонска, CITES), Конвенция за опазване на дивата флора и фауна, и природните местообитания 
(Бернска), Конвенция за съхраняване на мигриращите видове диви животни (Бонска), Конвенция 
за влажните зони с международна значимост (Рамсарска), Севилска стратегия за биосферните ре-
зервати, Програма “Човек и Биосфера”, Програма “Европейска мрежа от биогенетични резервати”, 
Инициатива “Европейската диплома на защитените територии”, Инициатива “ПАН-Паркове”, Спо-
разумение за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и съседната 
акватория на Атлантическия океан, Споразумение за опазване на мигриращите водолюбиви птици 
от Африка и Евразия, Споразумение за опазване на прилепите в Европа, Трансгранични защитени 
територии, Световен Червен списък, Червена книга на Европа, Червена книга на България



Механизми за опазване на биологичното разнообразие

1�9

5

ТЕСТ ЗА САМООцЕНКА

Познавам механизмите за опазване на биологичното разнообразие.

Вярно ли е? Да Не Точки

1 Зеленият пояс е европейска инициатива на една от най-големите 
природозащитни организации в света – Световния съюз за защита на 
природата (IUCN).   

2 Зеленият пояс е с дължина 6800 km и, преминавайки през 22 страни, 
е разположен на гранични територии от бивши социалистически 
страни.   

� Зелените коридори нямат функция на транспортни маршрути.   
� Конвенцията за опазване на дивата флора и фауна, и природните 

местообитания (Бернска) цели опазване на определени видове от 
прекомерна експлоатация чрез международна търговия.   

� България е от малкото европейски държави с повече от една серти-
фицирана територия по инициатива “ПАН-Паркове” – националните 
паркове „Рила” и „Централен Балкан”.   

6 Програмата “Човек и Биосфера” на ЮНЕСКО има за цел да определи 
биосферните резервати (от зони с пълна защита до такива с мулти-
функционално предназначение).   

7 Международно прилежащите (трансгранични) защитени територии 
заемат 8% от общата световна площ на защитените територии.   

8 Положителните страни за трансграничните защитени територии са 
единните политики на управление, мониторинг и контрол.   

9 България има голям потенциал за изграждане на трансгранични 
паркове.   

10 Натура 2000 е един от различните механизми за опазване на биоло-
гичното разнообразие.   
Общ резултат:   

Скала за самооценка за ниво на познания за различните механизми за опазване на 
биологичното разнообразие (1 верен отговор – 1 точка):

1-2 точки – незадоволително ниво
�-� точки – ниско ниво
�-6 точки – добро ниво
7-8 точки – много добро ниво
9-10 точки – високо ниво

Отговори: 1 – Да, 2 – Да, � – Не, � – Не, � – Да, 6 – Да, 7 - Не, 8 – Да, 9 – Да, 10 – Да
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ТЕМА 1: Екологични мрежи, зелени пояси, екологични и зелени ко-
ридори за опазване на биологичното разнообразие и за устойчиво 
местно развитие

Основно послание  

Съществуването на Натура 2000 се случва с участието 
на всеки от нас;
Натура 2000 е това, което сте обичали и харесвали 
като деца, и което ще можете да покажете на вашите 
внуци.

Цели

Запознаване с различни механизми и инициативи 
за природозащита, и връзката им с Натура 2000 в 
България;
Осъзнаване ролята и приноса на всеки човек в 
процеса на прилагане на различни механизми 
и реализиране на различни природозащитни 
инициативи.

Методи Обсъждане, мозъчна атака, дискусия, работа в групи, 
представяне

Продължителност 2-3 учебни часа

Място на провеждане Класната стая

Необходими материали Учебна дъска (постерна хартия), цветни тебешири 
или маркери, работни листове

Прилагане на темата в учебни 
предмети от задължителната 
учебна програма

Биология и здравно образование
Свят и личност
География и икономика

ДЕйНОСТ 1: Екологичните мрежи

Припомнете на учениците какво представляват екологичните мрежи, тяхното значение и 
многообразие, разгледани в Модул 1, Тема 2 – Пан-Европейска екологична мрежа (ПЕЕМ), Еко-
логичната мрежа „ЕМЕРАЛД”, Мрежа от Орнитологично важни места в Европа, Мрежа от Фло-
ристично важните места в Европа, Екологичната мрежа Натура 2000.

Дискутирайте, че сложната задача за опазване на биологичното разнообразие не може да 
бъде решена с една водеща конвенция, няколко закона и единични инициативи. Тя налага необ-
ходимост от сложно законодателство и от въвеждане на различни механизми и методи, органи-
зиране и провеждане на много, и с различна насоченост, международни инициативи с участието 
на голяма част от хората. От друга страна, една ценна на видове и местообитания територия 
може да попадне под защита на няколко типа мрежи и зелени пояси, което увеличава възмож-
ностите за постигане на по-добри и ефективни резултати – опазено биологично богатство.

ДЕйНОСТ 2: Зеленият пояс на Европа

Организирайте мозъчна атака като поставите въпроса: Какво може да представлява Зе-
леният пояс на Европа? Наберете и запишете предположенията на учениците на постер или на 
учебната дъска. Представете информацията от информационния блок.
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ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Зеленият пояс на Европа 

Зеленият пояс е инициатива на една от най-големите природозащитни орга-
низации в света – Световния съюз за защита на природата (IUCN). С дължина 6800 km, 
преминавайки през 22 страни, Зеленият пояс е ”мостът” между всички онези гранич-
ни територии в Европа, разделени изкуствено в миналото от Желязната завеса. Из-
олираността и непристъпността до тези територии с течение на времето са ги 
превърнали в убежища за много застрашени животински и растителни видове. Зад 
символа на Зеления пояс стоят усилията на правителства, неправителствени орга-
низации и представители на бизнеса за опазването на тези ценни природни терито-
рии и за стимулиране на устойчивото развитие в пограничните региони.

Като признание за уникалността на тези територии, Световният съюз за 
защита на природата (IUCN), Германската агенция за опазване на природата (BfN) и 
немски неправителствени организации стартират инициативата Европейски Зе-
лен пояс. Тя е насочена към опазването на ценни природни територии по границите и 
стимулиране свързването им в екологична мрежа. Балканските страни се включват в 
инициативата през 1999 г., когато се създава и концепцията за Балкански Зелен пояс. 
Планините по границите на България (Западна Стара планина, Краище, Осогово, Вла-
хинска, Малашевска, Огражден, Беласица, Славянка, Родопите и Странджа) предста-
вляват ключов елемент от концепцията. Тяхното опазване и устойчиво развитие 
ще допринесе за осъществяването на най-мащабната природозащитна инициатива 
в Обединена Европа. За повече информация, отворете страницата:

www.europeangreenbelt.org

Организирайте обсъждане на същността на Зеления пояс, на какво се дължи неговото 
създаване и къде, и по чия инициатива се реализира. Дискутирайте какво е различното и общото 
между екологичните мрежи и зелените пояси (разположение и обхват на териториите, целите).

Помолете учениците да предположат какво може да е логото на инициативата и, ако 
те трябва да го създадат, какви символи биха избрали. Направете изводи за приноса на ини-
циативата за опазване на биологичното разнообразие. Отчетете мястото на България в тази 
инициатива. Посочете границите на Зеления пояс в България. Обсъдете защо тези територии 
попадат в Зеления пояс на Европа. Ако разполагате с шаблони на България, маркирайте със 
зелен цвят Зеления пояс. Отбележете, че голяма част от българския зелен пояс попада в защи-
тените зони по Натура 2000.

ДЕйНОСТ �: Екологичните и зелените коридори 

Припомнете си устройството на екологичните мрежи (разгледани в Модул 1, Тема 2) и 
техните елементи – сърцевинните зони (зони с ценни биологични видове), буферни зони 
(зони около сърцевинните, в които могат да се организират дейности за устойчиво ползване 
на ресурсите) и екологични коридори (свързващи зони), които може да включват ландшаф-
тни връзки или да са стъпковидни (малки, последователно разположени територии с ценни 
биологични видове). Обърнете особено внимание и направете изводи за значението на тези 
екологични коридори от гледна точка на биологичното разнообразие (осъществяване на по-
пулационни връзки и подпомагане свободната миграция на животни, принос за съхраняване 
на видове и гени, и други).

След изясняване същността на екологичните мрежи и на екологичните коридори в рам-
ките на екологичните мрежи, включително и в рамките на Натура 2000, изяснете, че с подобен 
термин – зелени коридори, се означават интересен вид транспортни маршрути. Представете 
информацията от информационния блок.
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ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Зелени коридори 

Зелените коридори са транспортни маршрути, посветени на лекия немото-
ризиран трафик. Изграждат се с грижа за природата; леснодостъпни са, тъй като са 
с много малък или нулев наклон. Това ги прави използваеми от всякакъв тип потре-
бители – туристи, колоездачи, вкл. и хора с увреждания. Могат да бъдат създадени, 
използвайки инфраструктурата на съществуващи ненатоварени асфалтови пъти-
ща, полски, горски пътища и пътеки, туристически маршрути и др. Основното изме-
рение на бъдещия растеж на туризма е екологичната ориентация. Тя намира израз, 
както в търсенето на нов туризъм, наричан „еко”, „зелен”, „мек”, „устойчив”, „хармо-
ниращ с природната среда”, така и в ново екологично поведение на туристите и ново 
отношение към туризма и околната среда на всички организации, които са пряко или 
косвено свързани с туристическата дейност.

В България от 2005 г. фондация „ЕкоОбщност” е подкрепила 17 проекта от типа 
„зелени коридори” в дунавския регион, Рила, Странджа. С отпуснатите средства по тях 
са изградени и маркирани маршрути, подготвени са местни програми за туристически 
преходи, възстановени са демонстрационни центрове и кътове за отдих. Издадени са 
информационни материали и са проведени събития за популяризиране на маршрутите.

Общата дължина на разработваните до момента маршрути е около 200 km. 
По-значимите от тях са:

 Зелен маршрут Янтра – Дунав – 84 km;
 Зелен маршрут Тутракан – Силистра – 60 km;
 Пътят на ясния месец – с. Бръшлян, Странджа планина – 15 km;
 Зелен маршрут с. Влахи, общ. Кресна – връх Баба – 15 km;
 Зелен коридор Шейновец – 8 km.

Програмата ползва опита от създаването на зелени коридори на колегите ни 
от Чехия, Полша, Словакия и др.

Коментирайте какво представляват зелените коридори и кои са най-подходящите места 
за тяхното използване или пригаждане (реки, диги, стари железопътни и други ненатоварени 
пътища), предвид начините за придвижване. Разграничете зелените коридори от екологичните 
пътеки (дължина на трасето, наклон, начини на придвижване). 

ДЕйНОСТ �: Положителните страни на зелените коридори

Разделете класа на групи и поставете задача всяка група да помисли и изведе ползите от 
изграждането на зелени екологични коридори. Отчетете ползите от създаването на екологични-
те коридори от три гледни точки.

РАБОТЕН ЛИСТ

Положителните страни на зелените коридори

Ползи за хората, 
практикуващи подобен 
вид туризъм

Ползи за околната среда Ползи за местните хора и 
икономика
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Организирайте представяне на групите, коментирайте и при необходимост допълнете 
отговорите:

 Ползи за хората, практикуващи подобен вид туризъм (подобряване на здравословното и 
спортно състояние, закаляване, пълноценно общуване с природата под открито небе, по-
сещение на интересни места, със запазени традиции и обичаи, възможност за общуване с 
хората по един неповторим начин, придвижването е много по-евтино и икономично);

 Ползи за околната среда (намаляване на замърсяването на въздуха, намаляване на 
трафика, възстановяване и поддържане на определена зелена инфраструктура);

 Ползи за местните хора и икономика (развитие на локален туристически бизнес, за-
пазване на местни традиции, обичаи и поминък, който е уникален и привлекателен за 
хората – производство на вина, сирена, сладка от диви плодове и докосване до специ-
фични обичаи и др.).

Обобщете и запишете предложенията на учениците. Коментирайте как зелените кори-
дори, от една страна, допринасят за местното устойчиво развитие на местата, през които пре-
минават, и от друга страна, спомагат за опознаване и опазване на биологичното разнообразие. 
Дискутирайте, има ли бъдеще този вид туризъм в България и кои ще са най-активните участници 
в него (млади хора, велосипедисти, планинари). Обсъдете дали самите ученици биха искали да 
практикуват подобен вид туризъм и къде в Европа биха предпочели да отидат по този начин. 

ДЕйНОСТ �: Да планираме екологичен коридор в родния край

Разделете класа на 2-3 групи и поставете задача всяка една от групите да направи предло-
жение за изграждане на част от екологичен коридор в родния край. Дайте указания за начина на 
работа и представяне на групите. Определете време за работа. По преценка на учителя тази ра-
бота може да се реализира предварително като екипна самостоятелна работа извън занятията. 
При наличие на интерес стимулирайте учениците да изработят карти на маршрути и да изготвят 
подробни предложения и презентации.
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РАБОТЕН ЛИСТ

Да планираме екологичен коридор в родния край

Екологичен коридор (име)

Подходящ терен (река, диги, стари пътища, 
железопътни линии и други подходящи трасета), 
които да бъдат използвани

Начална точка

Крайна точка

Приблизителна дължина

Начин на придвижване (съобразно наклона и терена)

Интересни забележителности (атракции) за 
посещаване

Местни обичаи, занаяти и традиции, които могат 
да бъдат видяни или посетени

Интересни местообитания и видове, които могат 
да бъдат наблюдавани, без да се безпокоят

Възможности за нощуване и хранене

Начин за популяризиране и привличане на туристи

Други особености (посочете)

Организирайте представяне на групите. Дискутирайте приликите и разликите в направе-
ните предложения за екологични коридори. Обединете се и наградете едно общо предложение.

ДЕйНОСТ 6: Зелените връзки

Разгледайте предложения пример за изграждане на зелени коридори в Сингапур.

Добър пример

Сингапур ще свързва парковете си със зелени коридори

Въпреки че едноименната столица на Сингапур е известна като „Градът на 
градините”, много от парковете в нея, както и в останалата част от страната, са 
острови в море от автомобилен трафик, пише „Ройтерс”. Новосъздадената Аген-
ция за националните паркове в Сингапур, обаче, смята да промени тази ситуация. 
До 2015 г. тя планира да построи на държавна земя паркови алеи (коридори) с обща 
дължина 200 km, които ще свързват парковете и градините в града с крайбрежните 
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алеи, и тези по продължението на каналите. Много от тези „линейни паркове” вече 
са построени и сега градът завършва най-впечатляващия от тях: серия висящи пъ-
теки и два елегантни пешеходни моста, които ще свързват 9-километрова верига 
от възвишения в западната част на острова. „В миналото се гледаше на парковете 
като независими обекти, обслужващи само един квартал”, коментира директорът 
на агенцията Пеги Чонг. Тези зелени коридори ще имат основни съоръжения като ос-
ветление и пейки, и ще дават възможност на велосипедистите да се разхождат от 
парк на парк, без да пресичат трафика.

Планът на агенцията е да изгради зелени връзки с обща дължина от 400 km 
до 2040 г. Инвестициите, които институцията влага в такива проекти на година, 
са в размер на около 12 млн. долара и през 2008 г. ще се увеличат. Връзките имат 
за цел да спомогнат птици и други диви животни да се върнат обратно в градски-
те части. Въпреки славата на Сингапур като зелен град, процесът на интензивно 
застрояване през последните години е станал причина за изчезването на редица 
обширни зелени площи.

Коментирайте същността и значението на зелените връзки, които се планират за изграж-
дане и тяхната устойчивост, както по отношение на хората, така и по отношение на природната 
среда (свободно движение и създаване на екологична естествена връзка между урбанизирани-
те територии и дивата природа). 

Възможности за последващи дейности:

 Направете проучване на инициативите и дейностите, реализирани в териториите от 
българската част на Зеления европейски пояс; 

 Проучете, има ли във вашия район обособени екологични или зелени коридори. Под-
гответе презентации. Организирайте информационно табло с карти и информация за 
екологичните и зелени коридори;

 Проведете срещи с представители на местната власт, различни институции и неправи-
телствени организации за проучване на възможностите за изграждане или пригодява-
не на подходящи близко разположени места и маршрути, които да станат част от зелен 
коридор;

 Реализирайте на практика преминаване по избрания екологичен коридор в родния 
край. Направете снимки, филм и представете пътешествието си в медиите.



Механизми за опазване на биологичното разнообразие

166

5

ТЕМА 2: Натура 2000 е един от механизмите за опазване на биологич-
ното разнообразие 

Основно послание  

Необходими са целенасочени и обединени усилия на 
хората за намаляване на негативните последици от 
човешката дейност върху околната среда;
Натура 2000 – необходима инвестиция за бъдещето.

Цели

Запознаване с подходите, методите и механизмите за 
опазване на биологичното разнообразие, и мястото 
на Екологичната мрежа Натура 2000;  
Осъзнаване ролята и приноса на всеки човек в 
процеса на прилагане на подходите, методите 
и механизмите за опазване на биологичното 
разнообразие.

Методи Обсъждане, дискусия, работа в групи, индивидуална 
работа, представяне,  мозъчна атака, споделяне

Продължителност 4-5 учебни часа

Място на провеждане Класната стая, компютърен кабинет

Необходими материали

Учебна дъска (постерна хартия), цветни тебешири 
или маркери, работни листове, схема на подходи, 
методи и механизми за опазване на биологичното 
разнообразие.

Прилагане на темата в учебни 
предмети от задължителната 
учебна програма

Биология и здравно образование
Свят и личност
География и икономика

ДЕйНОСТ 1: Международното и европейско законодателство – основа за опазва-
не на биологичното разнообразие

Припомнете на учениците важността на законодателството, свързано с опазване на би-
ологичното разнообразие. Разделете класа на две групи и им предоставете информационните 
блокове и работни листове. Дайте указания за начина на представяне на резултатите и опреде-
лете време за работа.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК 1

Международно и европейско законодателство за опазване на биологичното 
разнообразие – Конвенции

Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство е 
международен договор, одобрен през 1972 г. от ЮНЕСКО. Тази конвенция насърчава 
идентифицирането, защитата и опазването на онова световно културно и при-
родно наследство (СКПН) по света, за което се приеме, че е от изключителна цен-
ност за цялото човечество. Страните-членки се задължават да вземат необхо-
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димите юридически, научни, технически, административни и финансови мерки за 
идентифициране, опазване, консервация, оценяване и реанимация на това наслед-
ство. Важно е да се знае, че ЮНЕСКО е в правото си да оттегля титлата „Обект на 
СКПН” от дадена територия, ако тя деградира под допустимите екологични нор-
ми. В България от такъв развой на събитията (заради интензивно строителство, 
системни нарушения на екологичното законодателство и увреждане на ландшаф-
та) е сериозно заплашен Националният парк Пирин, който е официално признат от 
ЮНЕСКО за обект на СКПН.

Конвенция за биологичното разнообразие – създадена през 1992 г. на Светов-
ната конференция за околна среда и развитие на ООН в Рио де Жанейро, изисква да 
се вземат специални мерки за възстановяване на деградирали екосистеми и осигу-
ряване възстановяването на застрашените видове, чрез разработване и прилагане 
на стратегии и планове за управление, опазване на видовете в природата или извън 
естествената им среда (напр. зоопаркове), опазване на територии, осигуряване на 
финансиране за опазване на природата и равен достъп до природни ресурси. Държа-
вите-членки се задължават да предотвратяват пренасянето на чуждоземни видове, 
които заплашват екосистемите, местообитанията или видовете.

Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата 
фауна и флора (Вашингтонска, CITES) – цели опазване на определени видове от преко-
мерна експлоатация чрез международна търговия. Държавите-членки се задължават 
да вземат спешни мерки в тази насока. Конвенция по международната търговия със 
застрашени видове от дивата фауна и флора, ратифицирана през 1990 г. 

Конвенция за опазване на дивата флора и фауна, и природните местообита-
ния (Бернска) – изисква да се вземат мерки за осигуряване запазването на природните 
местообитания на дивите видове от флората и фауната, както и за запазването 
на застрашените от изчезване природни местообитания. Договарящите се страни 
се задължават да обръщат специално внимание на защитата на области, които са 
важни за мигриращите видове, като райони за зимуване, събиране, хранене и размно-
жаване. Конвенцията е ратифицирана през 1991 г.

Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни (Бонска) – изисква 
съхраняване и възстановяване на местообитанията на мигриращите видове. Необ-
ходимо е държавите да предотвратяват и отстраняват вредните влияния от дей-
ности или пречки, затрудняващи миграцията на видовете.

Конвенцията за влажните зони с международна значимост (Рамсарска) е подпи-
сана през 1971 г. Тя осигурява защитата на влажните зони, като определя най-важни-
те такива, известни също така под краткото название „Рамсарски места”. Тази кон-
венция е ратифицирана от 145 държави, между които и България.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК 2

Международно и европейско законодателство за опазване на биологичното 
разнообразие – Програми, инициативи и споразумения

Севилската стратегия за биосферни резервати е приета през март 1995 г. и 
дава основните насоки, свързани с увеличаване приноса на биосферните резервати 
за прилагането на практика на международните конвенции, свързани с опазването 
на природата и устойчивото развитие, и най-вече на Конвенцията за биологичното 
разнообразие. Биосферните резервати се оценяват като инвестиция в бъдещето.

Програмата „Човек и Биосфера” (Man and Biosphere – MAB), стартира през 
1970 г. по инициатива на ЮНЕСКО. Тази програма има за цел да определи така нарече-
ните „биосферни резервати”, включващи разнообразни територии – от зони с пълна 
защита до такива с мултифункционално предназначение. Тези резервати обхващат 
широк спектър от представителни за световната биосфера места, и трябва да от-
говарят на много критерии, преди да бъдат признати за биосферни резервати.
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Програмата „Европейска мрежа от биогенетични резервати” по инициатива 
на Съвета на Европа, стартира през 1976 г. Страните-членки се споразумяха да съ-
трудничат при създаването на програма за опазване на представителни образци от 
природни местообитания, които са от особена важност за опазването на природа-
та на Европа.

Инициативата „Европейската диплома на защитените територии” беше съз-
дадена през 1975 г. и се присъжда на защитени територии от европейска значимост 
по отношение на фауна, флора и ландшафт, които са особено добре защитени в тях. 
Защитената територия трябва да бъде обект на строга защита и да интегрира ус-
пешно опазването на природата с някои човешки дейности.

„ПАН-Паркове” е инициатива, стартирана през 1996 г. от Световния фонд за 
дивата природа (WWF) и холандската туристическа компания Molecaten. Предста-
влява своеобразен сертификат за най-добро комплексно и устойчиво управление на 
защитени територии в Европа. България се нарежда сред малкото европейски държа-
ви с повече от една, сертифицирана по този стандарт, територия – това са нацио-
налните паркове „Рила” и „Централен Балкан” (към 2008 г.). 

Споразумението за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Сре-
диземно море и съседната акватория на Атлантическия океан, ратифицирано в Бъл-
гария през 1999 г. 

Споразумението за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и 
Евразия, ратифицирано в България със закон през 1999 г. 

Споразумение за опазване на прилепите в Европа, ратифицирано в България 
през 1999 г. 

РАБОТЕН ЛИСТ

Международно и европейско законодателство за опазване на биологичното 
разнообразие

Конвенция, 
програма, 
инициатива, 
споразумение

Обхват на 
действие

Водеща организация 
или инициатор, 
и година на 
ратифициране

Цели

Организирайте представяне на групите. Направете изводи, че постигането на ефективни 
резултати по опазване на биологичното разнообразие изисква сложно законодателство, зада-
ващо основни водещи насоки, или насочени към определен проблем, или уязвима група ор-
ганизми. Това дава възможност, всяка ценна на видове и местообитания територия да може да 
попадне под защита на няколко международни и европейски конвенции, програми и инициати-
ви, което увеличава възможностите за постигане на по-добри и ефективни резултати – опазено 
биологично богатство.

ДЕйНОСТ 2: Подходи, методи и механизми и за опазване на биологичното раз-
нообразие

Представете на учениците ситуацията Какъв подход да изберем при уязвим вид и мес-
тообитание.



Механизми за опазване на биологичното разнообразие

169

5

Ситуация

Какъв подход да изберем при уязвим вид и местообитание

В слабо проучена планина се установява наличието на специфично местооби-
тание с уникални ценни видове от европейско и световно значение. В близост до уни-
калната територия има няколко малки села със запазени уникален поминък и тради-
ции. Вие имате възможност да дадете експертно мнение. Какъв подход бихте избрали 
за опазване на това природно богатство?! 

Организирайте набиране на предложения на учениците и ги запишете на постер или на 
учебната дъска. Припомнете, че съществуват два подхода – строга защита в защитена терито-
рия или включване в екологична мрежа или екологичен пояс, в които има устойчив подход към  
природата, биологичното разнообразие и хората. Уточнете, че всеки от подходите си има своите 
положителни страни и ефективност, и че е неправилно те да бъдат сравнявани, за да се отчете 
предимство на някой от тях. Тези подходи предполагат и различни механизми, и методи за опаз-
ване на биологичното разнообразие.

РАБОТЕН ЛИСТ

Подходи, методи и механизми за опазване на биологичното разнообразие

Екологични 
мрежи – ЕМ

Списъци на 
ценни видове и 
Червени книги 

Зелени 
(екологични) 

пояси и коридори

Системи от 
защитени 
територии

Национални защитени територии

Трансгранични защитени територии

Световен списък

Червена книга – Европа

Червена книга – България

ЕМ ЕМЕРАЛД

Общоевропейска ЕМ

ЕМ Натура 2000

КОРИНЕ места

ЕМ Орнитологично важни места

ЕМ – Флористично важните места

МЕЖДУНАРОДНО И ЕВРОПЕйСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
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Представете на учениците схемата за представяне на различните механизми и методи за 
опазване на биологичното разнообразие. Коментирайте кои от тях се подчиняват на подхода 
за строга защита и кои се подчиняват на подхода за устойчиво опазване, и как тези подходи си 
взаимодействат, и се допълват. Разгледайте мястото на Натура 2000 в общата схема на опазва-
не на биологичното разнообразие. Направете извод, че Натура 2000 е един от механизмите за 
опазване на биологичното разнообразие, който има своето място и принос за съхраняване на 
биологичното богатство.

Забележка: Червените книги и списъци имат пожелателен характер. Те нямат законова 
стойност и обектите в тях не получават автоматично защита. Благодарение на Червените книги 
и списъци се вземат законодателни решения, или те служат за обосновка при прилагането на 
подобни решения. 

ДЕйНОСТ �: Моите възможности за участие в опазване на биологичното разно-
образие

Помолете учениците да помислят и да споделят какво биха предпочели да работят в бъ-
деще, и как тяхната професия или хоби би имала принос за опазване на биологичното богатство 
(еколог, биолог, орнитолог, фотограф, фермер, журналист, строител, лекар и други). (Например: 
Аз, като журналист, мога да водя рубрика Натура 2000 и да пиша критични репортажи. Аз, като 
любител риболовец, мога да следя за спазване на правилата за риболов. Аз, като любител ор-
нитолог, мога да участвам ежегодно в мониторинга на обикновените видове птици и в средно-
зимното преброяване на водолюбивите птици и т. н.). Организирайте споделяне и коментирайте 
приноса на важността от участието на всеки човек в този процес, независимо от неговата про-
фесия, пол и възраст.

При дискусията напомнете колко е важно активното участие на хората и проявата на ак-
тивно гражданско поведение спрямо нередности и нарушения по отношение на околната среда 
(бракониерство и други незаконни дейности в защитени зони и територии). Предоставете на 
учениците допълнителна информация от Информационния блок. 

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Мерки за намаляване на бракониерството и незаконни дейности в защитени 
зони и територии:

 Задължителна регистрация и контрол на дейностите на ловци и риболовци;
 Задължителна регистрация и контрол на средствата за лов и риболов;
 Контрол в уязвими по отношение на бракониерството територии. Монито-

ринг на количествата дивеч и улов;
 Въвеждане и налагане на  финансови санкции, включително и конфискация на 

ловни и транспортни средства (кораби, лодки, автомобили) в случаи на брако-
ниерство;

 Провеждане на обществени кампании срещу бракониерството;
 Прилагане на изпреварващи мерки срещу бракониерството (видеозаснемане, 

информационни и други кампании за активиране на местните общности);
 Подаване на сигнали за бракониерство на телефон 0800 20 800, който е Нацио-

нален телефон за противодействие на незаконни действия по реките и гори-
те, или на Единния европейски номер за спешни повиквания, 112. Разговорите на 
телефон 112 се записват и всеки сигнал се проверява и отчита. 

Като пример можете да разгледате определена ситуация като тази, представена в Инфор-
мационен блок 1: Една история в пещера Бисерна на територията на Природен парк „Шуменско 
плато” и в границите на Натура 2000 зона „Шуменско плато”, BG0000382. Коментирайте ситуа-
цията и ролята на различните участници в нея.
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ДЕйНОСТ �: Трансграничните защитени територии – една ефективна концепция 
за опазване на биологичното разнообразие

Поставете за дискусия въпроса: Какво се случва с ценни територии от природата на 
Европа, които са разделени от политически граници? Предоставете на младите хора инфор-
мация от информационния блок.

ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Трансгранични инициативи

За разлика от нас, хората, растенията и животните не признават политиче-
ски граници в своя географски ареал и при миграциите си. Дори и най-грубото разгра-
ничаване на екосистемите съвпада само в много редки случаи с държавните граници. 
Нещо повече, консервационната биология набляга на важността на управление на 
по-големи по мащаб територии с възможност за прилагане на регионален подход. В 
този контекст границите между държавите се превръщат в сериозно препятствие. 
Цялостните природни територии биват разделяни и нерядко подлагани на различ-
ни, а понякога и несъвместими практики на управление и земеползване. Същевремен-
но делът на екологично значимите природни местообитания в граничните райони е 
твърде голям.

Международно прилежащите (трансгранични) защитени територии заемат 
28% от общата световна площ на защитените територии. Тази цифра показва 
важността на въпроса за трансграничните екосистеми и необходимостта от меж-
дудържавно сътрудничество в това отношение. Напоследък това се превърна в 
приоритетно направление в дейността на редица международни организации като 
Международния съюз за защита на животните (МСЗП – IUCN), Организацията на ООН 
за образование и култура (ЮНЕСКО – UNESCO) и Европейската агенция за околна среда 
(ЕАОС – EEA) (1995), които наблягат на необходимостта от междудържавно сътруд-
ничество за създаване, управление и поддържане на трансгранични защитени те-
ритории. Те, също така, поставят ударение и върху ролята, която тези защитени 
територии могат да играят за подобряване на разбирателството и сътрудничест-
вото между съседните нации. МСЗП организира две конференции през 1997 и 1998 г. 
по въпросите и перспективите на основаването на трансгранични защитени те-
ритории в качеството им на „мирни паркове”. ЮНЕСКО, от своя страна, окуражава 
създаването на „трансгранични биосферни резервати”. Междувременно ЕАОС, в своя 
доклад върху околната среда на Европа, набляга върху важността на трансгранични-
те паркове. В частност, ЕАОС е създала списък от 24 трансгранични територии от 
основна важност за опазване на природата. Тези области са характеризирани като 
„екологични тухли” и са включени в т. нар. „Инициатива на екологичните тухли”. В 
Европа има редица трансгранични защитени територии със статуса на национал-
ни паркове. Типични примери са парковете по френско-италианската граница: Льо 
Меркантур (Франция) – Алпи Маритими (Италия); Ла Ваноа (Франция) – Гран Пара-
дизо (Италия), както и по френско-испанската граница: Пиренеи (Франция) – Ордеса 
(Испания). Две от тези територии са разположени на гръцката граница: Преспански-
те езера и Родопите, в това число делтата на река Места. Създаването на подобен 
трансграничен национален парк в областта на Преспанските езера е първата така-
ва инициатива, подета от Гърция.

Коментирайте новото глобално виждане за необходимостта от международна трансгра-
нична природозащита. Организирайте мозъчна атака, за да изведете положителните страни 
на трансграничните защитени територии и трудностите, които те трябва да решават. Запишете 
предложенията на младите хора на постер или на учебната дъска. Допълнете отговорите им.
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Положителни страни на трансграничното сътрудничество
 единна защитена територия
 един общ план за управление
 единни и съвместни политики и дейности
 единен мониторинг и контрол
 сближаване и партньорство на хора и институции
 ефективна природозащита на регионално ниво
 по-добро устойчиво развитие на местните общности

Трудности на трансграничното сътрудничество
 различно законодателство
 различни политически системи
 различни управляващи институции
 политически бариери
 различни традиции и обичаи
 езикови бариери
 различни икономически интереси

ДЕйНОСТ �: Трансгранични защитени територии между България и съседните й 
страни

Попитайте учениците, според тях, кои територии в България определено имат характера 
на територии, подходящи за трансгранична природозащита. Насочете ги към ценни на местооби-
тания територии, които са погранично разположени. Запишете предположенията на учебната 
дъска или на постер. Допълнете отговорите с информация (България и Република Македония за 
Огражден, Осогово и Беласица, България и Сърбия за Западна Стара планина, България, Гърция и 
Република Македония за Преспанските езера и Родопите, България и Турция за Странджа и Сакар, 
България и Румъния за влажните зони и островите по река Дунав). Обърнете внимание на инте-
ресния случай на планина Беласица, която попада в териториите на три страни – Гърция, България 
и Република Македония. Разделете класа на две групи и предоставете на всяка група работни ли-
стове и дайте указания за обсъждане и представяне на две предложения за трансгранични парко-
ве между България и страни-съседи. Определете време за работа и начин на представяне. 
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Организирайте представянето. Коментирайте това, което е впечатлило участниците в 
групите. Попитайте учениците, според тях, след какъв период от време те очакват постигане на 
устойчиви резултати от изграждането на тези трансгранични паркове. Направете изводи за по-
ложителният ефект, който би се постигнал за опазване на природата и биологичното богатство, 
и за устойчиво местно развитие на териториите.

ДЕйНОСТ 6: Ефективната Натура 2000

Припомнете си същността, мястото и значението на Натура 2000 в европейската природо-
защита. Коментирайте връзката на Натура 2000 с другите механизми за природозащита и опаз-
ване на биологичното разнообразие (отношения на взаимодействие, надграждане, допълване), 
като отчетете нейната специфичност и уникалност. Помолете младите хора да помислят и довър-
шат едно от изреченията:

За мен Натура 2000 е уникална със ..............................................

За мен Натура 2000 е ефективна, защото....................................

За мен Натура 2000 е интересна, защото.....................................

Организирайте представяне на всеки участник. Запишете ключовите думи и изрази на по-
стер, или на учебната дъска. Групирайте ги според характера им и направете обобщение относно 
ефективността, която Натура 2000 постига за опазване на европейското биологично богатство с 
участието на хората от местните общности.

ДЕйНОСТ 7: Екологичен бумеранг

Раздайте на учениците малки работни листове с две пирамиди – права и обърната. Помо-
лете ги, първо да попълнят първата, като напишат даровете, които те получават от природата 
(по степен на важност – най-важното на върха на пирамидата). Възможни отговори – красиви 
гледки, отмора и почивка, спокойствие, храна, вода, въздух, здраве и др.)

След това нека попълнят втората обърната пирамида, в която по степен на важност да на-
пишат какво самите те могат да направят за природата (най-важното и приоритетно да е в осно-
вата на пирамидата). Възможни отговори – грижи за растения и животни, устойчиво потребление 
на отпадъци, рециклиране, пестене на електроенергия, вода и др. Организирайте представяне.

РАБОТЕН ЛИСТ

Екологичен бумеранг

Какво ми дарява Природата?  Какво аз мога да направя за природата?
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ДЕйНОСТ 8: Ковчеже на бъдещето (Ние взимаме назаем природата от нашите деца)

Припомнете на младите хора една древна индианска мъдрост „Ние, днешните хора, взи-
маме назаем природата от нашите деца!” Организирайте дискусия по темата Какво ние, днеш-
ните хора, ще оставим на децата си, на бъдещите поколения? Какво искаме за тяхното бъдеще? 
Раздайте на учениците по едно малко листче. Помолете ги след внимателно премисляне на 
значимите и важни неща да напишат едно единствено нещо, това, което считат като най-ва-
жно за бъдещите поколения. Помолете младите хора да поставят своите послания в специално 
приготвено дървено или хартиено ковчеже. Организирайте групово изчитане на посланията. 
Групирайте посланията. Обърнете внимание на екологичните послания. Дискутирайте. Напра-
вете обобщение.

 

Възможности за последващи дейности:

 Направете проучване на инициативите и дейностите, свързани с изграждане на тран-
сгранични защитени територии;

 Проучете защитените територии във вашия район – техния статут, година на обявяване 
и природозащитна стойност. Подгответе презентации. Организирайте информацион-
но табло с карти и информация за защитените територии;

 Проведете срещи с представители на местната власт, различни институции и неправи-
телствени организации за проучване възможностите за посещение на близко разполо-
жени защитени територии, и участие в доброволни дейности за подпомагане работата 
на отговорни институции и организации по отношение на защитените територии.
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Извънкласни образователни дейности
(практически и теренни дейности, проучвания, празници и кампании)

ДЕйНОСТ 1: Устойчиво ли е нашето училище?

Целта на дейността е да се направи оценка на степента на прилагане и достигане на прин-
ципите за устойчивост на училището. Оценката ще позволи да се оцени и състоянието на клас-
ната стая, училището, училищния двор. Разделете класа на групи и им предоставете Оценъчни 
карти, като дадете кратки указания за попълване. Оценката се осъществява на три нива.

* незадоволително състояние
** добро състояние
*** много добро състояние

ОцЕНЪЧНА КАРТА

Комплексна оценка на училището за ниво на устойчивост

Показатели за оценка Оценка Препоръки

Състояние на сградата

Състояние на дограмата от гледна точка на 
енергийна ефективност (загуба на топлина)

Отоплителна система – степен на въздействие 
върху околната среда (въглеродни емисии)

Осветеност на сградата с естествена и 
изкуствена светлина

Озеленяване на училището (външно и вътрешно)

Функционалност, удобство и естетичност на 
учебни стаи, кабинети и други помещения

Чистота и запрашеност

Система за третиране на отпадъците 
(разделно събиране)

Работна атмосфера (спокойствие, сигурност, 
отношения)

Грижи за биологичното разнообразие (наличие 
на къщички и хранилки за птици, ботаническа 
градина на разнообразието, ботанически кът, 
зелена информационна стена)
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ОцЕНЪЧНА КАРТА

Класна стая

Показатели за оценка Оценка Препоръки

Естествена светлина

Изкуствена светлина

Отопление

Естетическо състояние на стаята

Удобни работни мебели

Озеленяване

Запрашеност

Третиране на отпадъците (разделно събиране)

Работна атмосфера (спокойствие, отношения)

Екологични информационни материали

ОцЕНЪЧНА КАРТА

Учебни коридори

Показатели за оценка Оценка Препоръки

Естествена светлина

Изкуствена светлина

Отопление

Естетическо състояние на коридорите

Озеленяване

Запрашеност

Третиране на отпадъците (разделно събиране)

Атмосфера (спокойствие, отношения)
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ОцЕНЪЧНА КАРТА

Училищен двор

Показатели за оценка Оценка Препоръки

Защитеност на училищния двор (ограда)

Зеленина

Естетическо състояние на училищния двор

Запрашеност

Третиране на отпадъците (разделно събиране)

Места за отдих

Места за игра и спорт

Атмосфера (спокойствие, отношения)

Всяка група може да пресметне средна обща оценка от всички показатели. Можете да 
включите и други показатели. Организирайте представяне на групите. Сравнете резултатите. На-
правете комплексна оценка на училището за нивото му на устойчивост. Обсъдете направените 
препоръки. Обобщете ги. Изгответе писмо с препоръки до ръководството на училището и до 
училищното настоятелство.

ДЕйНОСТ 2: Устойчив ли е нашия дом?

Обяснете на децата, че могат да направят подобна оценка на своето жилище, на общите 
помещения в него и на жилищния двор, и да представят своите резултати на родителите и съсе-
дите си, като отправят конкретни препоръки.

ДЕйНОСТ �: Да направим мониторинг на широкоразпространените видове птици

Организирайте практическо проучване на често срещаните видове птици във вашия ра-
йон. Проучването е опростен модел на реално осъществявания мониторинг от екипите на Бъл-
гарското дружество за защита на птиците. Предложеният модел е начален етап за участие в ини-
циативата. След напредване и при проявен интерес, ръководителите на групи ученици могат да 
се включат на следващото ниво на схемата. Резултатите и от двете нива се ползват за изработване 
на тенденциите в състоянието на обикновените видове птици в страната. Разликата между двете 
нива е, че данните от второто ниво позволяват по-задълбочени анализи. Броенето се провежда 
всяка година в периода 15-ти април – 15-ти юни.

1. Предварително запознайте учениците с 20-те най-често срещани видове птици, харак-
терни за вашия район (обикновени видове), и осигурете няколко броя определители за птици 
(или изработени от вас малки свитъци с видове птици);
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2. Запознайте участниците в проучването с методиката и стъпките, които трябва да се осъ-
ществят в реални условия, както и с работните листове, които трябва да бъдат попълнени. Запоз-
найте ги с основните правила за безопасност и с изискванията за намаляване на безпокойството 
на птиците за постигане на добри резултати при преброяването.

�. Свържете се с Българското дружество за защита на птиците, за да набележите мястото, 
където да броите птици – т.нар. пробна площадка. От БДЗП ще ви бъде изпратена топографска 
карта на площадката. За да заявите интерес, изпратете писмо до БДЗП, като посочите района, в 
който ви е удобно да броите и попълните регистрационна форма . Подходящият район за броене 
може да бъдат околностите на населеното място, в което живеете. При интерес може да заявите 
повече от 1 място. Площадката е с размер 1x1 km и е необходимо около 2 h, за да преброите 
птиците в нея. Тъй като преброяването се прави само два пъти, времето, което отделяте, няма 
да е повече от няколко часа годишно. Освен двете посещения за преброявания на птиците, се 
прави предварително посещение на мястото с цел описание на средата (т. нар. местообитания) и 
отбелязване на маршрута на броене (т. нар. трансекти), по които ще се движите. Описанието на 
средата става в съответните полета на формуляра. Нарисувайте схема на мястото и отбележете 
основните типове местообитания – колкото по-конкретни сте в описанието, толкова по-подроб-
ни анализи могат да се правят с данните, които сте събрали. Отбелязването на трансектите на 
терена е необходимо да посочва маршрута, по който ще се движите, и началото и края на все-
ки трансект. Маршрутите за изследване представляват две приблизително успоредни линии на 
равно разстояние от краищата на квадрата (около 250 m) и на около 500 m една от друга. Важно 
е да запомните, че така набелязаните маршрути не трябва да се променят през годините.

 В практиката рядко се случва маршрутите да са идеални, поради спецификите на терена, 
наличие на пътища, реки, скални масиви и т. н. Възможните решения са показани на фигурата. 
Ако линейният участък е далеч от идеалния, в никакъв случай двете му части не трябва да се 
доближават една до друга на по-малко от 500 m.

Фигура: Примери за възможно разпределение на маршрута в изследвания квадрат

a b c d
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Дебелите черни линии показват участъците с разделения на равно разстояние. Началото 
и краят на участъците трябва да бъдат на границата на квадрата.

a. предимно открити пространства, но с ивици от дървета и храсти между отделните 
ниви или ливади; 

b. предимно урбанизирана (в близост до населени места) територия с пътища и жп ли-
нии, и само две места за пресичането им; 

c. пътеки, които почти съвпадат с идеалния участък, но са в посока изток–запад;
d. в част от квадрата попада водоем, но въпреки това половината от общата дължина на 

маршрута попада в мястото за броене.

Изключително важно е да се изследват и квадрати, които изглеждат безинтересни или с 
малко птици – те са също толкова важни, колкото и тези с голямо видово разнообразие. 

�. Организирайте самото проучване, като спазвате изискванията и стриктното попълване 
на работните листове. Проучването се осъществява рано сутрин (когато пойните видове са ак-
тивни) чрез три последователни посещения на изследваните площадки;

 Първото посещение е през април и е за определяне на най-подходящия маршрут и 
описание на средата (местообитанията) в квадрата. 

 Второто посещение (първо отчитане на птици) се осъществява в периода 15-ти април – 
15-ти май, обхожда се вече определеният маршрут и се записват всички наблюдавани 
или чути птици. 

 Третото посещение (второ отчитане на птици) се осъществява около 4 седмици след 
второто, т.е. в периода 15-ти май –15-ти юни. Отново се обхожда маршрутът и се за-
писват всички регистрирани птици. Препоръчваме да има минимум четири седмици 
между двете отчитания на птиците в площадката.

Допустимо е броенето да става в малка група. Препоръчваме участниците да не се изме-
нят във времето в случай, че това е възможно.

�. В началото на всяко броене припомнете правилата за безопасност и определете отго-
ворници за различни задачи. Всеки ученик може да има определена функция (наблюдаващ, за-
писващ данните, осъществяващ справки с определител и др.). Добре е учениците да се редуват, 
за да не загубят интерес. Обсъждайте наблюдаваните видове, за да може всички да ги запомнят. 
Направете снимки и ни ги изпратете.

Помолете учениците да записват само видове, които успеят да разпознаят. Ако не успеете 
да разпознаете някой вид, опишете белезите и звуците им. По-късно може да сравните вашите 
записки с определители или дискове с гласове на птици. Отчитането на птиците в пробните пло-
щадки в условия на силен дъжд, лоша видимост или силен вятър е неефективно, и събраните 
при такива условия данни няма да може да се ползват за анализ. Затова препоръчваме да не 
провеждате броене при подобни метеорологични условия. 

6. Организирайте представяне на работните групи и обобщаване на резултатите. Помо-
лете учениците да споделят как са се чувствали по време на проучването. Изгответе списъци на 
видове и сравнете резултатите от площадките с различен тип местообитание. Изпратете резул-
татите от преброяването и от дискусиите до координатора на проекта в БДЗП.

7. Направете презентации и публикации от получените резултати, които да представите 
пред по-широк кръг от хора – ученици, учители, общественост, или да публикувате в местните ме-
дии, или в училищния сайт. Ако сте направили снимки, организирайте изложба. При наличие на 
ученици с изявен интерес се свържете с екипи от Българското дружество за защита на птиците, 
което ще даде възможност на желаещите деца да се включат в следващото ниво на инициативата 
мониторинг на обикновените видове птици.
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РАБОТЕН ЛИСТ 1

Полеви формуляр

Имена на членовете на екипа Ръководител:

Участници:
1.
2.
3.
4.

Контакти на ръководител (адрес, тел, ел. поща)

Номер на площадка (определя се от БДЗП)

Дата (д / м / г)

Първо или второ посещение П / В на 
площадката

Време за начало и край на наблюдението (ч : м) 

Начало:                               Край:

РАБОТЕН ЛИСТ 2

Описание на местообитанието

Площадка Описание на местообитанието: 

 тип растителност и вид местообитание

 наличие на пътеки, пътища или друга инфраструктура

Направете схема на 
мястото и отбележете 
природните местооби-
тания и особености. 
Има ли в мястото: гора, 
храсти, селскостопан-
ска земя, населено 
място, скали, водоем, 
река, път и др.

Схема:
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РАБОТЕН ЛИСТ �

Наблюдавани видове птици

Вид птица Общ брой на вида за площадката

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ако регистрирате повече от 20 вида, моля ползвайте втори лист!
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ДЕйНОСТ �: Мониторинг на водолюбивите птици в близката влажна зона

Направете проучване за най-подходящи за мониторинг места в близост до вашето насе-
лено място (мониторингът може да се осъществи на брега на Дунав (за района на Свищов и Бе-
лене), посещение на Шабленска Тузла (за района на Каварна), посещение на язовир Монтана 
(за района на Берковица), посещение на язовир Цонево (за района на Провадия, посещение на 
язовир Батак – в Западните Родопи. 

Организирайте мониторинга, като осигурите необходимите условия – спазване на изис-
кванията за организация на мероприятие с ученици извън училище, техническа подготовка и 
методична подготовка. Добре е при организацията на практическите дейности да можете да се 
обърнете към екологичен съветник – специалист (орнитолог, еколог, член на неправителствена 
организация, експерт и др.), който да ви съветва и участва в наблюденията на терен.

Тези екскурзии трябва да са еднодневни, да бъдат заложени за декември (обикновено зи-
мата е мека през декември) или февруари, за да се избегне изненадата от внезапно влошаване 
на времето, особено в Западните Родопи. Проучването може да се проведе и веднъж месечно 
през месеците декември, януари и февруари. За този мониторинг са нужни: зимна екипировка 
за обличане (раздават се инструкции), оптика – бинокли, зрителна тръба, определител на пти-
ците, дневник за записване на наблюденията. Проведете инструкции за безопасност и инструк-
ции за провеждане на практически наблюдения. Можете да разделите мястото за наблюдение 
на няколко площадки (квадрати), като извършвате наблюдение от няколко наблюдателни точки. 
Може да използвате за попълване работните листове от дейността за мониторинг на обикнове-
ните видове птици.

След наблюденията обобщете данните и направете изводи за важността на наблюдавани-
те влажни зони през зимата. Ако сте направили няколко последователни наблюдения, сравнете 
данните и направете изводи за това, съществува ли промяна в значението на мястото за птиците 
през последователните зимни дни (например може да се проследи факта, че някои влажни зони 
не са важни в средата на зимата, но през другите сезони имат значителна важност).

ДЕйНОСТ �: Мониторинг на Орнитологично важните места (места, важни за пти-
ците ОВМ)

Направете проучване за най-подходящи за мониторинг места в близост до вашето насе-
лено място. Тези места трябва да бъдат посетени и проследени на терен поне два пъти през гне-
здовия период за гнездящите птици (мониторингът може проследи чаплова колония на остров 
Вардим – за Свищов, Персинските блата – за Белене, токовищата на глухаря съвместно с лесни-
чейството – за Западни Родопи; колонията на средния корморан – за Каварна; мониторинг на 
египетския лешояд на Провадийско-роякско плато – за Провадия; мониторинг на горските птици 
на избрана площадка в близост до Берковица – за Западен Балкан).

Учениците трябва да работят в три екипа: първият проследява състоянието на птиците, вто-
рият проследява въздействията върху околната следа, а третият – природозащитните усилия за 
подобряване състоянието на мястото. Екипът, проследяващ състоянието, прави отчет за птиците.

Екипът, проследяващ натиска, описва местообитанията и въздействията, които е регис-
трирал на място при посещенията. Екипът, проследяващ природозащитните усилия, събира ин-
формация, дали са прилагани природозащитни действия.

Предварителна подготовка за работата на екипите: 

 Екипът, проследяващ състоянието на птиците, посещава офис на Българското дружество 
за защита на птиците (БДЗП), Паркова дирекция или друга институция, за да събере до-
пълнителни данни за своя мониторинг, които, ако са достъпни, могат да се ползват;

 Екипът, проследяващ натиска върху местообитанията, проверява интернет-страницата 
на съответната РИОСВ и община, посещава сградата на общината, събира информация 
за излезли решения, публикувани съобщения; организира трите екипа да участват в 
обществено обсъждане (ако има организирано такова в техния град по време на обу-
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чението). На самото обществено обсъждане задачата на учениците няма да бъде актив-
но да участват в процеса, а по-скоро да съберат впечатления от това, как протича, за 
какво служи, какви са правата им като граждани;

 Екипът, проследяващ природозащитните усилия, прави справка в интернет-страницата 
на БДЗП, Паркови дирекции, МОСВ и други институции за осъществяващи се в момента 
планове за управление, природозащитни и други дейности. Може да се организират 
срещи с експерти от някои от тези институции. Учениците могат да се включат в подхо-
дяща природозащитна акция, ако има организирана такава в този период, при която 
ще имат възможност да съберат непосредствени впечатления.

След провеждане на теренните дейности с помощта на екологичен съветник данните от 
теренните и предварителни проучвания се обобщават и представят. Екипите, осъществяващи 
мониторинга на ОВМ, могат да представят събраната информация на ОВМ координатора в БДЗП, 
за да бъде тя анализирана с негова помощ. Резултатите могат бъдат представени под формата на 
отчет и да се използват при оценка на състоянието на ОВМ през съответната година. Ще бъдат 
ползвани и данните, събрани от другите дейности по мониторинг.

ДЕйНОСТ 6: Мониторинг на видове зимуващи птици до и край хранилки през зи-
мата

 Изработете от подръчни материали няколко хранилки (пластмасови бутилки, кутии от 
сок, метални скобки и др.), и ги поставете на места, удобни за наблюдение – училищен двор, 
паркове, детски градини, тераси и други. Направете проучване на правилата за подхранване на 
птиците, видове храни и начини за правилно и безопасно за птиците изработване на хранилки. 
Изберете подходящи места, на които да ги поставите. Определете ученици, които ще отговарят 
за зареждането на хранилките с подходящи храни (семена) и които ще водят наблюденията по 
определена схема (определен брой наблюдения по определено време и с определена продъл-
жителност). Например, два пъти седмично следобед по 15 минути. В края на периода организи-
райте отчитане на резултатите по видове и численост. Можете да представите резултатите чрез 
атрактивни презентации и публикации в местните медии.

ДЕйНОСТ 7: Мониторинг на гнездящи видове птици до и край къщички за птици 
през гнездовия период

Изработете гнездилки (къщички за птици), които да са подходящи и безопасни за гнездене 
на обикновени видове птици и които да са подходящи за наблюдение. Направете проучване на 
изискванията за изработване и правилно поставяне на къщичките, и ги поставете на подходящи 
места (не много отдалечени от селището) за гнездене и за наблюдение. Ако къщичките са дър-
вени, можете да поставите огледалца на тавана на къщичката от вътрешната страна, което ще ви 
позволи по-късно чрез друго огледалце на удължител (тояга или друго) да се наблюдава, заето 
ли е гнездото и има ли малки в него. Можете да направите къщички за птици и от други алтерна-
тивни материали – например от кратуни. Определете ученици, които ще водят наблюденията за 
всяка гнездилка по определена схема (определен брой наблюдения за определено време). На-
пример, два пъти месечно. В края на периода организирайте отчитане на резултатите по видове 
и численост. Можете да представите резултатите чрез атрактивни презентации и публикации в 
местните медии.

ДЕйНОСТ 8: Устойчивите местни практики

Разделете класа на три групи и им предоставете работни листове и време за работа. Дайте 
указания за начина на проучване и представяне на резултатите. По преценка на учителя задача-
та може да се изпълнява и индивидуално.
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РАБОТЕН ЛИСТ 1

Сухи и сочни плодове

Видове диви сухи и 
сочни плодове Предназначение Период на 

събиране
Увреждащи неустойчиви 
начини на ползване

РАБОТЕН ЛИСТ 2

Билки и лечебни растения

Видове диви билки и 
лечебни растения Предназначение Период на 

събиране
Увреждащи неустойчиви 
начини на ползване

РАБОТЕН ЛИСТ �

Гъби и други природни ресурси

Видове диви гъби Предназначение Период на 
събиране

Увреждащи неустойчиви 
начини на ползване

Организирайте представяне на групите. Допълнете ги с предложения от другите групи. 
Коментирайте предназначението на използваните местни биологични ресурси на дивата при-
рода и някои от увреждащите ги неустойчиви начини на ползване.

Припомнете правилата за устойчиво ползване на местните природни биологични ресур-
си. Направете изводи за важността на правилното събиране, и като количества, и като методи, за 
да може да бъде съхранено биологичното разнообразие. Коментирайте какво може да се напра-
ви, така че местните хора да познават и спазват повече тези правила.
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ДЕйНОСТ 9: Мъдрото училище на баба

Организирайте проучване на учениците по групи или индивидуално в няколко основни 
направления за установяване на местните практики за използване на биологичното разноо-
бразие и символичното му значение в местните празници, занаяти, традиции, обичаи и култура. 
Проучването може да стане вкъщи чрез разговор с близките хора от семейството, за предпочи-
тане по-възрастни хора, в местната библиотека и музей.

РАБОТЕН ЛИСТ 1

Местните занаяти

Местен занаят
Използвани 
растения и 
животни

Използвани образи и 
форми на растения и 
животни, или части от 
тях. Предназначение

Устойчивост

Килимарство

Багрене на тъкани

Дърворезба

Грънчарство

Изработване на 
съдове

Изработване на 
облекла

Изработване на 
бижута

Други (посочете)
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РАБОТЕН ЛИСТ 2

Биологичното разнообразие в народните празници и обичаи

Празник

Използвани 
растения и 
животни, или 
части от тях

Предназначение Символизират

Коледа и Нова 
година

Лазаровден

Великден

Гергьовден

Димитровден

Други празници 
(празници на 
плодородието, 
Еньовден, и др.)

РАБОТЕН ЛИСТ �

Биологичното разнообразие в местните обичаи, песни и приказки 

Местни обичаи, 
песни и приказки

Използвани 
растения и 
животни, или 
части от тях

Предназначение Символизират
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РАБОТЕН ЛИСТ �

Биологичното разнообразие, вплетено в местната история и в строителството 

Местна сграда 
или обект

Използвани образи 
и форми на расте-
ния и животни, или 
части от тях

Предназначение Символизират

Църква или 
манастир

Музей или стара 
къща

Часовникова кула

Скулптури и раз-
лични паметници

Градска украса – 
огради и др.

Друго приложение

РАБОТЕН ЛИСТ �

Биологичното разнообразие и местните гозби

Местни гозби Видове Използвани растения и 
животни, гъби

Период на 
приготвяне и 
предназначение

Местни гозби, 
приготвени от 
растения и гъби

Местни гозби от 
животни (и от 
дивеч) и риба

Обредни хлябове 
и храни

Компоти, сладка и 
мармалади

Зимнина

Други (посочете)
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Съберете рецепти и информация, имат ли някакво специално предназначение, дали се 
приготвят по определен повод, или само сезонно. Направете проучване, използват ли се симво-
лично фигури на растения и животни в приготвянето на някои ястия или трапезни хлябове – пти-
ци, гроздове и др. Какво символизират те? Организирайте представяне на групите. Можете да 
съберете снимки на приготвени местни гозби и да публикувате малка книжка с рецепти. 

Организирайте представяне на проучването. Съберете снимки и различни други материали, 
които можете да подредите в изложба. Коментирайте преживяванията, впечатленията и чувствата 
на младите хора по време на проучването. Коментирайте какви добри уроци за своите близки и за 
родния край са научили. Какво от наученото биха искали да предадат и те на своите деца.

ДЕйНОСТ 10: Да компостираме органичните отпадъци

1. Обяснете на младите хора, че компостирането е начин за преработване на органични-
те продукти – остатъци от животновъдство, растениевъдство или просто хранителни остатъци. 
Компостирането е лесно. Природата рециклира, като компостира. Компостирането (преработ-
ването) на остатъците става от почвените организми – бактерии, гъби, червеи, насекоми и други. 
Дайте обяснение за същността на компостирането. Дискутирайте предимствата на компостира-
нето като метод за преработване на отпадъци от селското стопанство и от бита, за природата и 
за човека. Направете рисунки на отделните етапи и на необходимите съставки за осъществяване 
на компостиране. Направете информационен кът.

2. Организирайте компостиране в училищния двор (листа от дървета, плевелна трева от 
цветните алеи и други органични остатъци). Можете да поставите задача, учениците да направят 
индивидуално или в екипи компостиране на подходящи места (вила, къща с двор, лозе), като 
наблюдават и опишат процеса. Поставете задача за заснемане на процеса.

�. Организирайте представяне на резултатите. Направете информационно табло. Демон-
стрирайте получен компост и го използвайте за озеленяване на класните стаи в училище или за 
наторяване на цветните алеи в училищния двор.
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ИНФОРМАцИОНЕН БЛОК

Компостиране

Къде да компостираме:

 Затворен съд (компостер);
 Отворен съд;
 Просто на купчинка с обем около 1 m3;

В компоста трябва да присъстват четирите основни елемента на компостиране-
то, които са:

 Азот (например „зелен материал” – прясно окосена трева или остатъци от 
храна, обелки от зеленчуци и плодове, цветя и др.);

 Вода (влажността на купчинката трябва да е като на добре изцедена гъба);
 Кислород (отпадъците в купчинката трябва да се разбъркват);
 Въглерод (например „кафяв” материал – сухи листа и суха трева, както и хляб, 

макаронени изделия, хартиени и картонени опаковки).

Стъпка по стъпка:

 Поставете отпадъците в затворен, отворен съд или просто на купчинка. Осъ-
ществявайте компостирането на сянка, за да не прегрява и изсъхва бързо;

 Тайната е в разнообразието – поддържайте смес от градински и хранителни 
остатъци, като смесвате почти равни количества „зелени” и „кафяви” мате-
риали. Поддържайте компостираната купчинка влажна и разбърквайте (най-
малко веднъж седмично през топлите месеци);

 Как да ускорим процеса – като раздробяваме градинските и хранителни отпа-
дъци на дребни парченца (максимум 10-15 cm). Това се постига с накъсване, на-
рязване, смачкване и други;

 Какво да не компостираме – месо, млечни продукти и мазнини, защото предиз-
викват лоша миризма и привличат гризачи и други животни;

 Правилно ли компостираме – при правилно компостиране компостът трябва 
да мирише на пръст;

 За да не привличате много насекоми, поставяйте хранителните остатъци на-
вътре в купчинката и покривайте с „кафяв” материал;

 Кога компостът е готов – когато придобие вид на тъмна кафява рохкава почва. 
Обикновено за цялостен процес са необходими от 2-4 месеца (през зимата ком-
постирането протича по-бавно);

 Готовият компост подобрява структурата и плодородието на почвата. Той е 
чудесна добавка към саксийни смеси;

Предимства на компостирането:

 Намалява отпадъците в кофата за смет (обикновено около 25-45% от отпадъ-
ците могат да се компостират);

 Спестява пари за събиране, транспортиране и съхраняване на тези отпадъци в 
сметище;

 Компостът подобрява задържането на влага от почвата и стимулира разви-
тието на по-добри корени на растенията;

 В обогатената с компост почва растенията са по-устойчиви на заболявания и 
външни фактори;
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ДЕйНОСТ 11: Да проучим местните породи

Раздайте на учениците въпросник за проучване на местни породи животни. Поставете им 
задача да попълнят въпросника за следващото занятие и да подготвят допълнителна информа-
ция за породата и нейното значение.

РАБОТЕН ЛИСТ

Въпросник за домашна работа

1. Познавате ли местна порода животни? 

2. Вашето семейство отглежда ли животни от 
тази порода?

3. Във вашето селище отглеждат ли се такива 
животни?

4. По какви специфични белези отличавате тези 
животни от животни от други породи?

5. Защо хората отглеждат тези животни и 
какви са качествата на продуктите от тях?

На следващото занятие организирайте представяне на резултатите. Запознайте се с осо-
беностите на представените породи животни. Дискутирайте особеностите и предимствата на 
тези местни породи. Избройте и други местни породи животни. 

ДЕйНОСТ 12: Празник на плодородието

Инициирайте училищен, междуучилищен или общински празник на плодородието. Из-
берете най-подходящите и ценни за вашия край природни дарове, и организирайте празник в 
тяхна чест. Например: Празник на тиквата, Празник на черешите, Празник на гроздето и виното, 
Празник на царевицата и др. Изберете подходящи дата и място. Привлечете партньори – об-
щината, фирми и земеделски кооперации, и други. Разработете интересна програма със състе-
зания, изложби, конкурси. Конкурсите могат да бъдат за плодове, вина, кулинарни изделия от 
съответните плодове, зеленчуци или семена, за снимки, рисунки или други художествени про-
изведения по темата. Поканете много участници – родители, общински служители, журналисти 
и гости. Можете да публикувате обяви в медиите или да разлепите направени от вас атрактивни 
плакати. Организирайте изложби и базари. Състезанията могат да се провеждат на място и да 
имат занимателен характер.Потърсете възможности за награди на участниците. Осигурете му-
зика и възможност на хората да танцуват и се забавляват. Направете снимки и след празника 
напишете материали за местните и регионални вестници.
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ДЕйНОСТ 1�: Да се докоснем до родната природа

Организирайте екологична екскурзия по екологична пътека или екологичен маршрут на 
територията на защитена зона от Натура 2000. Направете предварително запознаване с особе-
ностите на пътеката или маршрута (време, трудност, необходима екипировка и храна). Запоз-
найте се с възможностите, които пътеката или маршрутът ви дават за запознаване с природното 
богатство – природни обекти, води, растителност и животински свят.

Подгответе работни листове за участниците и предварително ги запознайте с тях. Напра-
вете инструктаж за безопасност на участниците и подгответе нужната документация (деклара-
ции от родителите, маршрутен лист, инструктаж и т. н.).

По време на екскурзията въведете правила, групови и индивидуални отговорности; съ-
блюдавайте спазването на правилата. Оказвайте методическа помощ при работата на групите. 
Направете снимки.

След екскурзията организирайте представяне и обобщаване на резултатите. Помолете 
участниците да споделят впечатления, преживявания и емоции по време на екскурзията сред 
природата. Биха ли искали да участват отново в екологична екскурзия и кое място биха искали 
да посетят. Какво от проведената екскурзия биха запазили или променили.

Показатели Описание

Маршрут – описание на маршрута и 
особености

Време на тръгване и пристигане, обща 
продължителност

Наблюдавани природни обекти

Наблюдавани най-характерни видове 
растения, животни и гъби

Наблюдавани типове местообитания и 
екосистеми

Наблюдавани неблагоприятни влияния от 
природни бедствия или човешка дейност

ДЕйНОСТ 1�: Да покажем природното си богатство пред света

Организирайте изработване на рекламни материали за екологичната пътека, която сте 
посетили или за друг екологичен маршрут от вашия район на територията на защитена зона от 
Натура 2000. Задачата следва да се изпълни индивидуално или групово.

Можете да организирате и конкурс, като обясните на учениците, че в следващите часове 
им предстои да се включат в една ситуационна игра. Международна туристическа фирма ор-
ганизира конкурс на кандидати за рекламни агенти. Фирмата предлага работа на добри млади 
и неопитни специалисти в рекламата с високо възнаграждение, но иска да провери и техните 
възможности чрез настоящия конкурс. Необходимо е да се прояви много творчество и фантазия, 
изобретателност. Разделете класа на две, три или четири групи, в зависимост от това, за кои из-
брани обекти ще се работи. Целта на работата ще бъде да се изработи максимално добра рекла-
ма на обекта, с цел представяне на обекта пред туристи и тяхното привличане. За целта групите 
могат да изработят и представят изработени диплянки, информационни табла, рекламни книж-
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ки, постери, колажи, мултимедийна презентация и др. За изработването могат да се ползват раз-
нообразни материали – художествени средства, вестници и списания, картички, компютър и др. 

Предоставете на групите информация, достатъчно време и възможност да подготвят не-
обходимите рекламни материали. Организирайте представяне, което да има състезателен ха-
рактер. След общото представяне на всички организирайте обсъждане и нека всяка една от гру-
пите да гласува за най-добър рекламен продукт по определени критерии (научност на текста, 
естетичност на изпълнението, емоционалност, привлекателност, творчество и др.) с определен 
брой точки. Състезателите нека имат право да гласуват за другите групи, но не и за своята (ако 
представянето е индивидуално, всеки гласува за другите участници). Печели тази група или 
участник, който набере най-много точки.

Организирайте изложба от направените рекламни материали. За най-добрите рекламни 
материали потърсете възможности за тяхното издаване.

ДЕйНОСТ 1�: Разработване на проект за увеличаване на биологичното разноо-
бразие в двора на училището

Целта на дейността е да се осъществи на практика процеса на изработване, и при въз-
можност реализиране, на един проект с участието на младите хора, чрез който да се увеличи 
биологичното богатство на училищния двор или друго място в училището (коридори, класни 
стаи, тераси).

Подготовка на проекта: Сформиране на екипи от ученици и избор на идея за реализация
1. Сформирайте ученически екипи и разпределете конкретни задачи;
2. Направете проучване на възможностите на вашето училище за реализиране на подо-

бен проект (училищен двор – пространство, терен, подходящи условия и ресурси за 
поддържане);

�. Наберете проекто-идеи за увеличаване на биологичното разнообразие в двора на 
училището (градинка на разнообразието, ботаническа градина, медоносна градина, 
вертикално озеленяване, създаване на малък водоем с прилежаща растителност, хра-
нилки през зимата, гнездилки и други);

�. Анкетирайте ученици и учители за това, коя идея им допада най-много;
�. Проведете разговор с училищното ръководство за възможностите за реализиране на 

най-популярните две-три идеи;
6. Изберете конкретната и най-подходяща идея, която да превърнете в проект, и напра-

вете прочуване на добър опит в реализирането на подобни проекти на други места.

Разработване на проекта:
1. Сформирайте ученически екип и разпределете конкретни задачи;
2. Формулирайте целите и задачите. Представете си желания резултат – повече растения, 

птици, пеперуди и медоносни пчели (консултирайте се с училищен координатор);
�. Определете кой и как ще реализира дейностите (консултирайте се с училищното ръ-

ководство);
�. Проучете и изчислете необходимите материали (консултирайте се с техническо лице 

или специалист);
�. Направете бюджет на проекта (консултирайте се със счетоводителя на училището); 
6. Опишете подробно дейностите по проекта и времето, за което те ще се реализират 

(консултирайте се с училищен координатор);
7. Изгответе план за това, как ще се реализират дейностите във времето;
8. Направете скица и уточнете подробностите на дейностите на нея;
9. Уточнете как и кой ще поддържа създаденото след проекта;
10. Изберете екип от учители и ученици, който ще реализира проекта (координатор, съ-

трудници, технически секретар, счетоводител); 
11. Представете на училищното ръководство готовия проект и коментирайте възможност-

ите за неговото финансиране.
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Финансиране и реализиране на проекта.
Представете проекта пред финансираща програма или потърсете други финансови въз-

можности, като набиране на средства от спонсори и благотворителни акции, доброволен труд 
и други. Реализирайте планираните дейности съобразно планираното. Правете снимки и публи-
кувайте съобщения в местните медии. Изгответе отчети. Поддържайте създаденото по проекта 
и след приключването на дейностите (текущо, кампанийно, щафетно) чрез ученически екипи. 
Планирайте нови природозащитни или образователни проекти.

ДЕйНОСТ 16: Организиране на доброволческа природозащитна кампания

Целта на дейността е да се осъществи на практика природозащитна акция (озеленяване, 
залесяване, почистване на бряг или друг терен, поставяне на табели, хранилки, гнездилки и дру-
ги), която да се реализира след провеждане на кампания за набиране на доброволци (ученици, 
родители, учители, членове на настоятелства и други).

Подготовка на кампанията:
1. Сформирайте ученически екипи и разпределете конкретни задачи;
2. Направете проучване на възможностите на вашето училище за реализиране на подоб-

на кампания;
�. Наберете идеи за доброволческа акция;
�. Анкетирайте ученици и учители за това, коя идея им допада най-много;
�. Проведете разговор с училищното ръководство за възможностите за реализиране на 

най-популярните две-три идеи;
6. Изберете конкретната и най-подходяща идея, която да превърнете в доброволче-

ска акция;
7. Разработете план на доброволческата кампания и определете екип от ученици и учи-

тели, който да я реализира;
8. Представете на училищното ръководство готовия план и коментирайте възможности-

те за неговото финансиране.

Набиране на доброволци:
1. Популяризирайте идеята в училище чрез информационно табло, съобщение по учи-

лищното радио или чрез ученически вестник. Използвайте и ученическите съвети на 
училището и на класовете;

2. Изгответе формуляр за желаещите доброволци и изгответе списъци;
�. Уточнете дата, място на реализация, характера на дейността и продължителността й, и 

уведомете доброволците и техните родители;
�. Съгласувайте кампанията с училищното ръководство и подгответе допълнително 

нужната документация (декларации от родителите, инструктажи и др.), съобразно 
изискванията;

�. Отразявайте резултатите на видно място в училище. Направете публикации и съобще-
ния в местните медии.

Осъществяване на доброволческа природозащитна кампания
Организирайте доброволците в екипи с определени ръководители към всеки екип. На-

правете инструктаж за безопасност, определете конкретните задачи и времето за тяхното из-
пълнение. Реализирайте планираните дейности, съобразно планираното. Правете снимки и 
публикувайте съобщения в местните медии. Отчетете резултатите от кампанията. Потърсете въз-
можности за отчитане приноса на всеки участник (грамота, удостоверение или друго). Следете 
състоянието на създаденото или постигнатото по време на акцията, и след приключването на 
кампанията. Планирайте нови природозащитни акции.
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12. Йорданов Д., Ванев С., Факирова В., 1978. Гъбите в България. Издателство БАН, София.
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Препоръчвани източници на информация в Интернет

Интернет страници за „Натура 2000”
Страница на Натура 2000 на сайта на Европейската комисия http://ec.europa.eu/environment/
nature/natura2000/index_en.htm 

Европейски информационен сайт за Натура 2000 http://www.natura.org/ 

Сайт на екологичната мрежа Натура 2000 в България http://www.natura2000bg.org/ 

Информация за Натура 2000 в сайта на Министерството на околната среда http://www.moew.
government.bg/nature/natura.html 

Въпроси и отговори за Натура 2000 в страницата на Европейската комисия за България http://
ec.europa.eu/bulgaria/abc/faq/natura2000_bg.htm 

Информация за Натура 2000 в сайта на WWF за България http://www.panda.org/bg/what_we_do/
protected_areas/natura2000/ 

Информация за Натура 2000 в сайта на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)

http://bspb.org/show/439-static 

Информация за Натура 2000 в сайта на Сдружение за дива природа „Балкани” http://balkani.org/
activities/public-campaigns/natura2000/ 

Информация за Натура 2000 в сайта на Федерация на природозащитни сдружения „Зелени Бал-
кани” http://www.greenbalkans.org/category.php?language=bg_BG&cat_id=26 

Информация за Натура 2000 в сайта на Информационен и учебен център по екология http://
www.ceie.org/index.php?cID=45 

Информация за Натура 2000 в страницата на Кампания „За да остане природа в България” в сайта 
на Блулинк http://www.bluelink.net/zaprirodata/a2_przn.shtml 

Филм за Натура 2000 в България в Youtube.com (10 мин.) http://www.youtube.com/
watch?v=dZCb1714uZM 

България в „Натура 2000” http://balkani.org/natura2000/south_west.htm (кратки филми за „Натура 
2000”, създаден с финансовата помощ на посолството на Кралство Холандия в България и Сдру-
жение за дива природа „Балкани”)

Интернет страници на институции и международни програми
Националната служба за защита на природата (НСЗП) http://chm.moew.government.bg/nnps/
index.cfm
Българският портал за биоразнообразието http://chm.moew.government.bg/ 
Европейски „Зелен пояс” http://www.greenbelt.biodiversity.bg 
Български „Зелен пояс” http://www.greenbelt.biodiversity.bg/ 
Биосферни резервати в Европа http://www.unesco.org/mab/BRs/EurBRlist.shtml#B 
Биосферни резервати в България http://bgmab.com/

Интернет страници за защитени територии
База данни за защитените територии в Република България към Националната служба за защита 
на природата (НСЗП) http://chm.moew.government.bg/pa/
Защитени територии в сайта на РИОСВ Регионална инспекция околна среда и води Благоевград 
http://www.blriosv.hit.bg/ 
РИОСВ Перник http://www.riosv-pernik.com/ 

Интернет страници за води
Басейнова дирекция Западно-беломорски район http://www.wabd.bg/bg/ 

Препоръчвани източници на информация в Интернет
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Интернет страници за биологично разнообразие
Дневните пеперуди в България http://www.butterfliesofbulgaria.com 
Портал за българската природа http://biodiversity.bg/
Гъбите в България www.fungi.biodiversity.bg
Земноводни и влечуги в България и на Балканския полуостров http://herpetology.hit.bg/ 
Портал за земноводните http://amphibiaweb.org/ (на английски език) 
Опазване на сухоземните костенурки в България http://testudo.bspb.org/ 
База данни за влечугите http://www.reptile-database.org/ (на английски език)
Птиците в България http://www.birdsinbulgaria.org 
База данни за птиците в света http://avibase.bsc-eoc.org/ (на английски език)
Опазване на прилепите в Европа http://www.eurobats.org/ (на английски език)

Интернет страници за билки и лечебни растения:
Справочник за билките в България http://bilky.hit.bg/
Фармация http://www.pharmacy-bg.com/searchherb.php
Българската флора http://www.bgflora.net
База данни в сайта на Националната служба за защита на природата (НСЗП) http://chm.moew.
government.bg/nnps/IndexDetails.cfm?vID=11

Интернет страници за екологичен туризъм 
Екологичен туризъм www.ecotourism.bulgariatravel.org
Туристически каталог на България http://www.bg-tourism.com/index.php
Българска асоциация за алтернативен туризъм http://www.baatbg.org/ 
Туризъм в Кюстендил www.tourism-kn.net
Туристическо дружество „Осогово” – Кюстендил www.td-osogovo.org 
Заедно по свещените места на Осоговската планина www.holyplaces-kn.com 
Туристическо дружество „Айгадик” – Благоевград http://ajgidik.com/ 
Инфо портал Беласица www.belasitsa.com 
Сдружение „Байкария” http://bikearea.org/
Къща за приключения и туризъм http://bah-bg.org/ 

Интернет страници за биологично земеделие 
Биоселена http://www.bioselena.com
Био България http://bio.bg 
Биоферма http://bioferma.bg 
Горичка www.gorichka.bg 

Интернет страници за лов и риболов: 
На лов http://www.nalov.com
Лов и риболов http://www.loviribolov.biz
Български лов http://www.bglov.com
Български ловец http://www.bglovec.com

Интернет страници на неправителствени природозащитни организации
Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – България (РЕЦ за ЦИЕ) http://
www.rec.bg/
Българско дружество за защита на птиците http://www.bspb.org/
Българска фондация „Биоразнообразие” (БФБ) http://bbf.biodiversity.bg/ 
Сдружение за дива природа „Балкани” http://balkani.org/
Фондация на природозащитни сдружения „Зелени Балкани” http://www.greenbalkans.org/

Препоръчвани източници на информация в Интернет
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Флагов вид:  Голяма белочела гъска
Код SPA:  BG0002083
Име на ОВМ:  Свищовско-Беленска низина

Флагов вид:  Морски орел
Код SPA:  BG0002018
Име на ОВМ:  Остров Вардим

Флагов вид:  Глухар
Код SPA:  BG0002063
Име на ОВМ:  Западни Родопи

Флагов вид:  Блестящ ибис
Код SPA:  BG0002017
Име на ОВМ:  Комплекс Беленски острови

Флагов вид:  Черногърбо каменарче
Код SPA:  BG0002051
Име на ОВМ:  Калиакра

Флагов вид:  Синявица 
Код SPA:  BG0002074
Име на ОВМ:  Никополско плато

Флагов вид:  Сива патица
Код SPA:  BG0002091
Име на ОВМ:  Остров Лакът

Флагов вид:  Степен блатар 
Код SPA:  BG0002097
Име на ОВМ:  Белите скали

Приложение
Флагови видове – птици
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Флагов вид:  Ръждивогушо ливадарче (Saxicola rubetra)
Код SPA:  BG0002090
Име на ОВМ:  Берковица

Флагов вид:  Малка белочела гъска (Anser erythropus)
Код SPA:  BG0002050
Име на ОВМ:  Дуранкулашко езеро

Флагов вид:  Белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus) 
Код SPA:  BG0002096
Име на ОВМ:  Обнова

Флагов вид:  Черна рибарка (Chlidonias niger)
Код SPA:  BG0002070
Име на ОВМ:  Рибарници Хаджи Димитрово

Флагов вид:  Скалолазка
Код SPA:  BG0002113
Име на ОВМ:  Триград-Мурсалица

Флагов вид:  Червеногуша гъска (Branta ruficolis) 
Код SPA:  BG0000156
Име на ОВМ:  Шабленски езерен комплекс

Флагов вид:  Балкански кеклик (Alectoris graeca)

Код SPA:  BG0002002
Име на ОВМ:  Западен Балкан
ИД код :  BG0001040
Име на зона:  Западна Стара Планина и Предбалкан

Приложение
Флагови видове – птици
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Флагов вид:  Виюн (Misgurnus fossilis)
ИД код:  BG0000396
Име на зона:  Персина

Флагов вид:  Жаба дървесница (Hilla arborea)
ИД код:  BG0000239
Име на зона:  Обнова-Караман дол

Флагов вид:  Родопски крем
ИД код:  BG0000372
Име на зона:  Циганско градище

Флагов вид:  Бръмбър рогач (Lucanus cervus)
ИД код:  BG0000521
Име на зона:  Макреш

Флагов вид:  Добруджански тритон (Triturus dobrogicus)
ИД код:  BG0000233
Име на зона: Студена река

Флагов вид:  Видра
ИД код:  BG0000204
Име на зона:  Вардим

Флагов вид:  Алпийска розалия сечко (Rosali alpina)
ИД код:  BG0000247
Име на зона:  Никополско плато

Флагов вид:  Степен пор (Mustela eversmannii)
ИД код:  BG0000130
Име на зона:  Крайморска Добруджа

Приложение
Флагови видове местообитания
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Флагов вид:  Дива коза
ИД код:  BG0001030
Име на зона:  Западни Родопи

Флагов вид:  Афала (Tursiops trunkatus)
ИД код:  BG0000573
Име на зона:  Комплекс Калиакра

Флагов вид:  Сребролистна липа (Tilia tomentosa)
ИД код:  BG0000576
Име на зона:  Свищовска гора

Флагов вид:  Силивряк
ИД код:  BG0001031
Име на зона:  Родопи – Средни

Флагов вид:  Храстовидна карагана (Caragana frutex)
ИД код:  BG0000516
Име на зона:  Черната могила

Флагов вид:  Черна (балаканска) мряна (Barbus meridionalis)
ИД код:  BG0000610
Име на зона:  Река Янтра

Флагов вид:  Добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni)
Код SPA:  BG0002038
Име на ОВМ:  Провадийско-Роякско плато
ИД код :  BG0000104
Име на зона:  Провадийско-Роякско плато

Флагов вид:  Пъстър пор
ИД код:  BG0000623
Име на зона:  Таушан тепе

Приложение
Флагови видове местообитания



Идентифика-
ционен код

Наименование на зоната В съответствие с коя Директива 
на ЕС е определена зоната

BG0002001 Раяновци  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002002 Западен Балкан  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002003 Кресна  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002004 Долни Богров-Казичене  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002005 Понор  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002006 Рибарници Орсоя  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002007 Остров Ибиша  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002008 Остров до Горни Цибър  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002009 Златията  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002010 Язовир Пясъчник  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002012 Крумовица  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002013 Студен кладенец  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002014 Маджарово  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002015 Язовир Конуш  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002016 Рибарници Пловдив  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002017 Комплекс беленски острови  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002018 Остров Вардим  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002019 Бяла река  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002020 Радинчево  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002021 Сакар  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002022 Язовир Розов кладенец  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002023 Язовир Овчарица  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002024 Рибарници Мечка  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002025 Ломовете  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002026 Дервентски възвишения  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002027 Язовир Малко Шарково  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002028 Комплекс Стралджа  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002029 Котленска планина  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002030 Комплекс Калимок  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002031 Стената  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002038 Провадийско-Роякско плато  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002039 Хърсовска река  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002040 Странджа  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002041 Комплекс Ропотамо  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002043 Емине  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002044 Камчийска планина  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002045 Комплекс Камчия  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002046 Ятата  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002048 Суха река  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002050 Дуранкулашко езеро  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002051 Калиакра  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002052 Язовир Жребчево  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002053 Врачански Балкан  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002054 Средна гора  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002057 Бесапарски ридове  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002058 Сините камъни-Гребенец  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002059 Каменски баир  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002060 Галата  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002061 Балчик  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците
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BG0002062 Лудогорие  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002063 Западни Родопи  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002064 Гарванско блато  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002065 Блато Малък Преславец  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002066 Западна Странджа  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002067 Остров Голя  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002069 Рибарници Звъничево  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002070 Рибарници Хаджи Димитрово  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002071 Мост Арда  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002072 Мелнишки пирамиди  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002073 Добростан  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002074 Никополско плато  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002076 Места  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002077 Бакърлъка  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002078 Славянка  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002079 Осогово  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002081 Марица-Първомай  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002082 Батова  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002083 Свищовско-Беленска низина  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002084 Палакария  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002085 Чаиря  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002086 Оризища Цалапица  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002087 Марица-Пловдив  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002088 Микре  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002089 Ноевци  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002090 Берковица  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002091 Остров Лакът  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002092 Харманлийска река  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002093 Овчарово  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002094 Адата-Тунджа  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002095 Горни Дъбник-Телиш  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002096 Обнова  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002097 Белите скали  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002098 Рупите  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002099 Кочериново  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002100 Долна Козница  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002101 Мещица  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002102 Деветашко плато  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002103 Злато поле  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002104 Цибърско блато  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002105 Персенк  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002106 Язовир Ивайловград  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002107 Бобошево  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002108 Скрино  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002109 Васильовска планина  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002110 Априлци  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002111 Велчево  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002112 Руй  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002113 Триград-Мурсалица  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0002114 Рибарници Челопечене  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

Зони от Натура 2000 – птици



Зони от Натура 2000 – местообитания

Идентифика-
ционен код

Наименование на зоната В съответствие с коя Директива на ЕС е 
определена зоната

BG0000100 Плаж Шкорпиловци Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000102 Долината на река Батова Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000103 Галата Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000104 Провадийско-Роякско плато Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000106 Хърсовска река Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000107 Суха река Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000110 Острови Св. Иван и Св. Петър Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000113 Витоша Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията и 
Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0000116 Камчия Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000117 Котленска планина Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000118 Златни пясъци Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000119 Трите братя Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000130 Крайморска Добруджа Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000132 Побитите камъни Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000133 Камчийска и Еменска планина Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000134 Чокльово блато Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000136 Река Горна Луда Камчия Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000137 Река Долна Луда Камчия Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000138 Каменица Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000139 Луда Камчия Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000141 Река Камчия Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000143 Караагач Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000146 Плаж Градина-Златна рибка Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000149 Ришки Проход Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000151 Айтоска планина Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000152 Поморийско езеро  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0000154 Езеро Дуранкулак Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000156 Шабленски езерен комплекс  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0000164 Сините камъни Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000165 Лозенска планина Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000166 Врачански Балкан Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000167 Беласица Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000168 Лудогорие Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000169 Лудогорие-Сребърна Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000171 Лудогорие-Боблата Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000173 Островче Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000178 Тича Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000180 Боблата Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000181 Река Вит Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000182 Орсоя Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000190 Витата стена Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000191 Варненско-Белославско езеро  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0000192 Река Тунджа 1 Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000194 Река Чая Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000195 Река Тунджа 2 Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000196 Река Мочурица Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000198 Средецка река Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията



Зони от Натура 2000 – местообитания

BG0000199 Цибър Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000203 Тулово Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000204 Вардим Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000205 Стралджа Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000206 Съдиево Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000208 Босна Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000209 Пирин Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията и 
Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0000211 Твърдишка планина Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000212 Сакар Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000213 Търновски височини Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000214 Дряновски манастир Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000216 Емен Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000217 Ждрелото на река Тунджа Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000218 Дервентски възвишения 1 Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000219 Дервентски възвишения 2 Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000220 Долна Места Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000224 Огражден-Малешево Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000230 Факийска река Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000231 Беленска гора Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000232 Батин Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000233 Студена река Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000237 Остров Пожарево  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0000239 Обнова-Караман дол Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000240 Студенец Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията и 
Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0000241 Сребърна Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията и 
Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0000242 Залив Ченгене скеле Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията и 
Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0000247 Никополско плато Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000254 Бесапарски възвишения Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000255 Градинсkа гора Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000261 Язовир Копринка Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000263 Скалско Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000266 Пещера Мандрата Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000269 Пещера Лястовицата Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000270 Атанасовско езеро Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията и 
Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0000271 Мандра-Пода Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията и 
Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0000273 Бургаско езеро Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията и 
Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0000275 Язовир Стамболийски Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000279 Стара река Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000280 Златаришка река Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000281 Река Белица Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000282 Дряновска река Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000287 Меричлерска река Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000289 Трилистник Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000291 Гора-Шишманци Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията



BG0000294 Кършалево Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000295 Долни Коритен Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000298 Конявска планина Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000301 Черни рид Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000304 Голак Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000308 Верила Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000313 Руй Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000314 Ребро Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000322 Драгоман Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000332 Карлуковски карст  Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0000334 Остров Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000335 Карабоаз Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000336 Златия Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000339 Раброво Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000340 Цар Петрово Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000365 Овчи хълмове Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000366 Кресна-Илинденци Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000372 Циганско градище Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000374 Бебреш Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000377 Калимок-Бръшлен Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000382 Шуменско плато Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000393 Екокоридор Камчия-Емине Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000396 Персина Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000399 Българка Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000401 Свети Илийски възвишения Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000402 Бакаджиците Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000418 Керменски възвишения Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000420 Гребенец Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000421 Преславска планина Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000424 река Въча-Тракия Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000425 река Съзлийка Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000426 река Луда Яна Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000427 река Овчарица Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000429 река Стряма Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000432 Голяма река Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000434 Банска река Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000435 река Каялийка Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000436 река Мечка Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000437 река Черкезица Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000438 река Чинардере Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000440 река Соколица Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000441 река Блатница Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000442 река Мартинка Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000443 река Омуровска Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000444 река Пясъчник Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000487 Божите мостове Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000494 Централен Балкан Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията и 
Директива 79/409/ЕЕС за Птиците

BG0000495 Рила Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията и 
Директива 79/409/ЕЕС за Птиците
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BG0000496 Рилски манастир Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000497 Арчар Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000498 Видбол Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000500 Войница Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000501 Голяма Камчия Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000503 Река Лом Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000507 Делейна Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000508 Река Скът Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000509 Цибрица Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000513 Войнишки Бакаджик Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000516 Черната могила Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000517 Портитовци-Владимирово Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000518 Въртопски дол Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000519 Моминбродско блато Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000521 Макреш Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000522 Видински парк Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000523 Шишенци Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000524 Оризището Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000525 Тимок Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000526 Долно Линево Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000527 Козлодуй Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000528 Островска степ-Вадин Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000529 Мартен Ряхово Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000530 Пожарево-Гарван Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000532 Остров Близнаци Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000533 Острови Козлодуй Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000534 Остров Чайка Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000539 Гора Тополяне Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000552 Остров Кутово Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000553 гора Тополчане Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000554 гора Желю Войвода Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000567 Гора Блатец Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000569 Кардам Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000570 Изворово-Краище Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000572 Росица-Лозница Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000573 Комплекс Калиакра Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000574 Ахелой-Равда-Несебър Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000576 Свищовска гора Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000578 Река Марица Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000587 Варкан Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000589 Марина дупка Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000591 Седларката Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000593 Билерниците Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000594 Божия мост-Понора Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000601 Каленска пещера Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000602 Кабиюк Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000605 Божкова дупка Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000607 Пещера Микре Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000608 Ломовете Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000609 Река Росица Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията
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BG0000610 Река Янтра Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000611 Язовир Горни Дъбник Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000612 река Блягорница Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000613 Река Искър Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000614 Река Огоста Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000615 Деветашко плато Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000616 Микре Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000617 Река Палакария Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000618 Видима Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000620 Поморие Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000621 Езеро Шабла-Езерец Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000622 Варненско-Белославски комплекс Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000623 Таушан тепе Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000624 Любаш Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000625 Изворо Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0000626 Круше Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001001 Ропотамо Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001004 Емине-Иракли Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001007 Странджа Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001011 Осоговска планина Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001012 Земен Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001013 Скрино Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001014 Карлуково Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001017 Кървав камък Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001021 Река Места Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001022 Орановски пролом-Лешко Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001023 Рупите-Струмешница Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001028 Среден Пирин - Алиботуш Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001030 Родопи – Западни Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001031 Родопи – Средни Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001032 Родопи – Източни Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001033 Брестовица Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001034 Остър камък Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001036 Български извор Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001037 Пъстрина Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001039 Попинци Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001040 Западна Стара Планина и 
Предбалкан

Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001042 Искърски пролом-Ржана Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001043 Етрополе-Байлово Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001307 Плана Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001375 Острица Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001386 Яденица Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001389 Средна гора Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията

BG0001493 Централен Балкан – буфер Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията
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